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VOORWOORD 
 
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van het onderwijs dat in 2018 is gegeven op de ds. 
N.H. Beversluisschool en de Samuëlschool. Alle schooldagen is het Woord van God opengegaan en is 
de weg van de Goddelijke redding en verlossing aan de kinderen verteld. Ons gebed is dat wij en onze 
kinderen de Heere Jezus mogen leren kennen en Zijn Naam al in dit aardse leven gaan verhogen.  
 
In 2014 is Passend Onderwijs werkelijkheid geworden. Het is een wonder dat bij wet de mogelijkheid 
geboden is dat er samenwerkingsverbanden naar richting konden worden gevormd. Het 
reformatorisch onderwijs heeft als enige van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De Heere regeert, Hij 
neigt het hart van koningen als waterbeken! We hebben hierdoor alle ruimte om zoveel mogelijk 
zorgleerlingen identiteitsgebonden onderwijs en zorg te (gaan) bieden.  
 
Samen met al onze collega’s mogen we uitvoering geven aan een bijzondere, door God geboden 
opdracht. Hij gebiedt om kinderen op te voeden bij Zijn Woord, zoals onder meer verwoord in psalm 
78. Hij gebiedt het om dat met alle liefde te doen, en dat nog te sterker als het gaat om kwetsbare 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.  

 
 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven, 

Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 

God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 

 
 
 

Het bestuur van de stichting. 
Namens het bestuur, 
 
 
J.F. Voorthuyzen, directeur-bestuurder 

  



  

 

 

VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER 
 
Het bevoegd gezag van de stichting werd gevormd door het algemeen bestuur dat bestaat uit 7 
bestuursleden, waarvan er één lid de professionele directeur-bestuurder is en de overige leden de 
toezichthoudende bestuursleden zijn.  
Voor de bestuursleden is in 2015 een vergoedingsregeling vastgesteld die sindsdien niet is gewijzigd. 
In de WNT-verantwoording zoals deze is opgenomen in de jaarrekening worden de uitgekeerde 
vergoedingen verantwoord. De vergoeding van de directeur-bestuurder maakt geen deel uit van deze 
vergoedingsregeling, hij wordt bezoldigd in overeenstemming met de cao primair onderwijs. 
 
De samenstelling in 2018 van het toezichthoudende deel van het bestuur is als volgt: 
 
G.J. de Jong, voorzitter 
M.C. van der Spek 
A. de Pater 
W.M. Lambooij 
M. van der Linden 
L.G. Verdouw 
 
Het uitvoerend bestuur werd ingevuld door de directeur-bestuurder de heer J.F. Voorthuyzen. 
 
Bij de keuze van het bestuursmodel is uitgegaan van het zogenaamde “One Tier” model van de PO-
Raad. Het bevoegd gezag hanteert de code goed bestuur van de PO-Raad. Er zijn geen afwijkingen van 
de code die toegelicht dienen te worden. 
 
De raad van toezicht vergaderde vijf maal in 2018, waaronder ook een bijeenkomst met de GMR. 
Beslissingen die een groot belang betreffen of de identiteit van de organisatie aangaan werden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. Zo werden onder meer de (meerjaren)begroting 
voor de boekjaren 2018 tot en met 2021 en de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de raad van toezicht. 
Verder heeft het dagelijks bestuur de raad van toezicht gevraagd mee te denken in sommige zaken. 
Eén van de onderwerpen waarbij de raad van toezicht in 2017 en begin 2018 gefungeerd heeft als 
klankbord was de liquiditeitspositie van de stichting. Als gevolg van de tekorten in de afgelopen jaren 
was het noodzakelijk om deze te versterken. Om dit te realiseren is een plan opgesteld en is de 
uitvoering van dit plan gemonitord. We zijn dankbaar dat de liquiditeitspositie in 2018 is verbeterd en 
dat ook de vermogenspositie is versterkt. 
 
Een belangrijk punt van aandacht in het afgelopen jaar is de beoordeling in 2017 door de Inspectie van 
het Onderwijs van de Samuëlschool SO-gedrag als zeer zwakke school. Kwaliteit van het onderwijs blijft 
altijd een belangrijk punt van aandacht, niet alleen op de locatie met een zwakke beoordeling, maar 
op alle locaties. Dankbaar waren we dan ook voor het bericht dat het vele harde werk ertoe heeft 
geleid dat ook op de SO gedrag weer de kwalificatie ‘voldoende’ werd gelegd door de Inspectie van 
het Onderwijs. 
 
In het jaar 2017 hebben leden van de raad van toezicht aan beide scholen bezoeken afgelegd en 
gesproken met de betreffende leerkrachten en locatieleiders. Ook hebben leden van de raad van 
toezicht een aantal gesprekken bijgewoond met ouders die voor het eerst kinderen op één van de 
scholen hebben. 
 



  

 

Tenslotte is ook veel tijd besteed aan een onderzoek naar een mogelijke fusie met SBO Barendrecht. 
Hiervoor is een stuurgroep ingericht waar een enkele toezichthoudende bestuursleden van beide 
organisaties en de directeur-bestuur deel van uitmaakten. Onder externe begeleiding van VGS zijn op 
diverse deelgebieden onderzoeken uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen die samenwerking 
zouden bieden. Begin 2019 is het rapport aangeboden aan de beide besturen en de GMR-en. Inmiddels 
hebben zowel de GMR-en als de besturen ingestemd met de uitkomsten van het rapport en met het 
voorstel van de stuurgroep om per 1 augustus 2019 de organisaties samen te voegen tot één 
organisatie. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels van start gegaan. 
Processen zoals deze zijn vaak intensief en kunnen gepaard gaan met gevoeligheden. Wij hebben 
echter het proces ervaren als een gedegen en professioneel proces waarbij door alle partijen volledige 
transparantie werd gegeven. Hierdoor is het onderlinge vertrouwen in elkaar verder versterkt en 
kunnen we uitzien naar een prettige samenwerking na het realiseren van de fusie. 
 
De belangrijkste besluiten die in het jaar 2018 door de raad van toezicht zijn genomen, zijn de volgende 
geweest: 

 

• Goedkeuring jaarrekening 2017 

• Goedkeuring (meerjaren)begroting 2018-2021 

• Goedkeuring strategisch beleidsplan 

• Benoeming DRV als accountant om de jaarrekening en bekostigingsgegevens 2018 te 

controleren 
 
Terugkijkend naar 2018 kunnen we ook zeggen dat de bestuursvergaderingen in grote harmonie en 
onderling vertrouwen hebben plaatsgevonden, hoewel ook in alle gebrek. We erkennen ook hierin 
onze afhankelijkheid van de Heere God en zeggen Hem hier ook dank voor. Daarnaast bidden we ook 
voor 2019 om Zijn zegen op de werkzaamheden die door het voltallige personeel met directie en 
bestuur worden verricht ten behoeve van onze speciale en bijzondere kinderen. 
 
G.J. de Jong 
voorzitter raad van toezicht 
 

  



  

 

 

ALGEMEEN 
 
De Stichting voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag voor 
Gouda en omstreken, te Gouda is opgericht op 23 januari 1987 en heeft twee scholen onder haar 
beheer, namelijk de ds. N.H. Beversluisschool voor SBO, gesticht in 1989, en met ingang van het 
schooljaar 2003-2004 de Samuëlschool voor ZML. Sinds 1 oktober 2011 heeft de Samuëlschool ook 
een afdeling voor SO Gedrag (voorheen Cluster 4). 
 
De opdracht of missie van onze stichting verwoorden we als volgt: 
Wij willen een reformatorische school zijn voor adaptief onderwijs in een veilige setting. 
 
De legitimatie van deze missie vinden we in de Bijbel: 
“Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs” (Spreuken 22:6). 
 
Doel van de stichting is het realiseren van onderwijs aan leerlingen die, in vergelijking tot leerlingen 
van het regulier onderwijs, extra didactische en pedagogische zorg en ondersteuning nodig hebben. 
Voor hen willen wij een veilig klimaat scheppen waarbinnen we hen in hun ontwikkeling stimuleren, 
hierbij rekening houdend met hun eigen gaven en mogelijkheden. 
 

 

 

  



  

 

 

IDENTITEIT 
 
De stichting belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God, als enige grondslag 
voor leer en leven en de op de Schrift gegronde Drie Formulieren van Enigheid. De Bijbel is de bron en 
het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk 
gezag. In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over onderwijs. In Psalm 78:1-8 lezen 
we de opdracht om Gods grote daden bekend te maken aan het navolgende geslacht. In Efeze 6:1-9 
wordt gesproken over opvoeden in de lering en vermaning des Heeren.  Dit betekent dat dit onderwijs 
uit Gods Woord is genomen en dat dit onderwijs kan leiden tot de vreze des Heeren. In Spreuken 22:6 
wordt aan onderwijzenden de raad gegeven “de jongeling te leren naar de eis zijns wegs.” Dit betekent 
dat rekening moet worden gehouden met de leeftijd, het begrip en de omstandigheden van de leerling. 
De school staat voor het opvoeden en opleiden van leerlingen voor een positie als christen in deze 
maatschappij. De grondslag van de school is waarneembaar in de inrichting van het onderwijs. 
Belangrijke zaken in de scholen, waarin de grondslag herkenbaar is, zijn: 

• Bijbelonderwijs 

• Dagopening en dagsluiting 

• De levensstijl van leerlingen, personeel en bestuursleden 

• Terughoudendheid t.a.v. sommige hedendaagse cultuuruitingen 

• Omgang met het geschapene als rentmeester 
Het bestuur hecht grote waarde aan de genoemde grondslag en identiteit en hanteert het volgende 
toelatingsbeleid. Vanaf 1 augustus 2014 geldt voor beide scholen dat voor de toelating van leerlingen 
een geldige Verklaring van Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Berséba nodig is. Ouders dienen de grondslag van de school te onderschrijven dan wel te respecteren. 
De leerlingen die de scholen bezoeken zijn geografisch gezien afkomstig uit het gebied van de provincie 
Zuid-Holland met als nadere aanduiding het gebied ten zuiden van Amsterdam en ten noorden van 
Rotterdam en de Lek en ten westen van de gemeente Houten. Kerkelijk gezien behoren de leerlingen 
over het algemeen tot de geformeerde gezindte. 
Onze scholen maken deel uit van Berséba, het reformatorisch Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs voor het Primair Onderwijs. Het VSO van de Samuëlschool maakt deel uit van RefSVO, het 
reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs. Beide samenwerkingsverbanden 
hebben als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen identiteitsgebonden onderwijs te bieden, en dat het 
beleid daarom is de bestaande speciale voorzieningen zoveel als nodig uit te bouwen. Het bestuur 
onderschrijft deze ambitie. 
De scholen zijn in grote mate afhankelijk van door de gemeente georganiseerd leerlingenvervoer.  
 

Overzicht kerkelijke afkomst 

De kerkelijke herkomst van onze leerlingen vormt een duidelijke afspiegeling van de reformatorische 

kerken in ons voedingsgebied. 

 PKN HHK GG GGN CGK OGG(N) OVERIG 

Beversluisschool 30% 10% 40% 5% 2% 5% 8 % 

Samuelschool SO Gedrag 36% 18% 33%  3%  10% 

Samuelschool (V)SO ZML 32% 17% 30% 9%  6% 6% 

 

 

  



  

 

JAARVERSLAG Ds. N.H. Beversluisschool 
 

Leerlingaantal 

Het aantal leerlingen laat de volgende ontwikkeling zien: 
 

 Okt 
2014 

Okt 
2015 

Feb  
2016 

Okt 
2016 

Feb 
2017 

Okt 
2017 

Feb 
2018 

Okt 
2018 

Feb 
2019 

JRK 12 8 10 11 16 14 17 13 16 

SBO 104 88 92 101 104 102 107 101 110 

Totaal 116 96 102 112 120 116 124 114 126 

 
Per oktober 2018 waren er tien groepen, waarvan twee JRK-groepen. 
 

Onderwijs 

Als rekenmethode wordt Wereld in Getallen (versie 4) gebruikt. De taalmethoden die gebruikt worden 
zijn Taal op Maat en Spelling op Maat.   
Het onderwijs van de leervakken wordt aangeboden op basis van leerroutes aansluiten op PRO, VMBO-
LWOO en VMBO). Hiermee zijn we in staat om aan te sluiten bij het individuele verwachte 
uitstroomniveau. 

 

Onderwijskwaliteit 

Hoewel door de onderwijsinspectie nog geen opbrengstnormen zijn vastgesteld voor het speciaal 
basisonderwijs, worden toch bepaalde criteria onder voorbehoud gehanteerd. Naar aanleiding van het 
inspectiebezoek (verificatieonderzoek) van 30 november 2017 heeft de inspecteur over de 
opbrengsten opgemerkt dat die door de jaren heen van een hoog niveau zijn. 
Het optimaliseren en borgen van de onderwijskwaliteit gebeurt systematisch aan de hand van het 
jaarplan. Verder worden de leeropbrengsten halfjaarlijks geanalyseerd en geëvalueerd door 
leerkrachten, intern begeleiders en de directeur. Daarnaast zijn er verschillende evaluatieve 
overlegstructuren, waaronder leerlingbesprekingen, teamvergaderingen, directie-ib overleg en 
consultaties van de orthopedagoge. Ook zijn een rekenspecialist en een taalspecialist aangesteld. 
Hiermee zorgen we ervoor dat het onderwijs voortdurend wordt geëvalueerd en, waar nodig, 
bijgestuurd.   
Het kenmerkende van de Ds. N.H. Beversluisschool ligt in het feit dat we als team voortdurend op zoek 
zijn naar een goede balans tussen het welbevinden van de leerlingen enerzijds en optimale 
leerprestaties anderzijds. We zoeken naar optimale ontwikkeling van de kwaliteiten van onze 
leerlingen. Waar onze leerlingen cognitief veelal een achterstand hebben ten opzichte van 
leeftijdgenoten, liggen hun talenten vaak op het gebied van praktische of creatieve vaardigheden. 
Daarbij is er veel aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zodat kinderen 
leren hoe zij zich behoorlijk kunnen bewegen in het sociale verkeer.  

De school heeft in 2017 met hulp van een extern deskundige een eigen kwaliteitssysteem opgezet wat 

gebruik maakt van Parnassys-Integraal en later zal overgaan op Parnassys-WMK.  

 

Uitstroom 

De laatste jaren zijn we sterker dan voorheen gericht op de resultaten van het onderwijs. De 
vorderingen worden veel beter gevolgd en er wordt waar nodig geïnvesteerd in nieuwe methoden en 



  

 

werkwijzen. De resultaten daarvan zijn merkbaar. Opvallend is dat deze ontwikkeling de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen niet in het gedrang brengt. Het zelfbeeld van leerlingen 
wordt gestimuleerd als zij op hun eigen niveau vorderingen maken en deze met hen gedeeld worden.  

De resultaten van de leerlingen die in groep 8 de school hebben verlaten zijn in de achterliggende jaren 
in kaart gebracht middels de methodiek die landelijk door de inspectie wordt gehanteerd. Daarbij 
wordt verband gelegd tussen de intelligentie van de leerlingen en de schoolresultaten. De landelijk 
geldende norm is dat tenminste 80% van de leerlingen het onderwijsniveau behaald moet hebben dat 
verwacht mag worden gezien hun capaciteiten. De capaciteiten van de leerlingen zien we op school 
ook in relatie tot hun stimulerende en belemmerende factoren, die in hun OPP beschreven staan.  

Uitstroom gegevens – OPP (ontwikkelingsperspectief)  

Schooljaar 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald 13 14 

Ontwikkelingsperspectief gehaald 74 76 

Totaal  77 90 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald 13 10 

Uit deze gegevens blijkt dat het onderwijs over het algemeen meer dan voldoende opbrengsten geeft. 
Een enkele keer lukt het niet om het (uitstroom)niveau te realiseren dat wel mogelijk zou moeten zijn. 
In vrijwel alle gevallen betreft het dan echter leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek.  

Totale uitstroom  

Een belangrijk punt is waar de leerlingen, die het onderwijs verlaten, naar toe gaan en welke 
ontwikkelingen daar over meerdere jaren in te zien zijn. Uit de hierna volgende gegevens blijken de 
grote niveauverschillen tussen de leerlingen. Bij het speciaal basisonderwijs loopt dat van ZML-
onderwijs tot en met HAVO.  

 

Schooljaar 2014 2015 2016 2017 2018 

PrO 8 12 5 6 12 

LWOO 6 15 6 5 14 

VMBO/BB   1   

VMBO/BK 

   

  

VMBO/GT 2   1  

SO cl.4/ Trajectgr. Basis  1 1 3 2 

SO cl.4/ Trajectgr. Kader  1 1  1 

SO cl.4/ Trajectgr. GT  1 2   

 

Uitstroom naar PRO  

Een ander kwaliteitscriterium blijkt het percentage uitstroom naar het praktijkonderwijs (PRO) te zijn. 
Landelijk is dit gemiddeld 36%. Stroomt meer dan 45% van de leerlingen uit naar het PRO, dan ziet de 



  

 

inspectie dit als een risicosignaal. Van de 304 SBO-scholen in ons land hebben met deze maatstaf 106 
scholen een aanvankelijk risico, 60 een risico en 46 een ernstig risico. 

 

Schooljaar 2014 2015 2016 2017 2018 

% uitstroom PRO  50% 40% 31% 40% 41% 

 

Overigens kunnen we onze twijfel hebben bij deze risiconorm. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele 
vergelijking gemaakt met het instroomniveau van leerlingen, en er zijn grote verschillen tussen de 
leerlingenpopulaties van de scholen als we de gemiddelde intelligentie als uitgangspunt nemen. Dat is 
te zien in de in de tabellen bij de paragraaf leerresultaten 

 

Leerresultaten  

Begin 2013 heeft de inspectie conceptnormen (ondergrenzen) gepubliceerd voor het minimale niveau 
dat de leerlingen behaald moeten hebben als zij uitstromen in groep 8. Dit wordt bepaald met behulp 
van de LVS-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. 
De norm voor technisch lezen is dat tenminste 80% van de leerlingen een DLE van 20 moet hebben 
gehaald. Intelligentie speelt hierbij geen rol. 
Hieronder staan de resultaten over de schooljaren 2016-2018. We hebben deze normen opgenomen 
in ons beleid en zullen deze gebruiken als richtlijn. We zien dat de opbrengsten van het onderwijs in 
2016-2017 boven de norm liggen, en in 2017-2018 op de norm. 

 

Schooljaar 

 

IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 

%  

Resultaat 

% 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Resultaat 

DLE 

2016-2017 78 80% 94% 30 33 29 38 38 

2017-2018 76 80% 81% 30 33 29 30 31 

 

Lesuitval 

Ingeval van onverwacht ziekteverzuim van een leerkracht, doen we in vrijwel alle gevallen een beroep 
op een invalkracht. Ook wordt soms een groep verdeeld. Toch is het incidenteel in een paar groepen 
gebeurd dat er voor één dag geen invalkracht/ oplossing beschikbaar was, waardoor lesuitval 
onvermijdelijk was.  

 

Ambulante Begeleiding  

De ambulant begeleiders vanuit de school maken deel uit van de Ambulante Dienst Randstad. Deze 
dienst is opgericht door het bestuur van het ref. Speciaal Onderwijs in Barendrecht en ons bestuur. De 
ambulant begeleiders zijn bij hun eigen bestuur in dienst. Deze dienst biedt een brede ambulante 
dienstverlening aan basisscholen die vallen onder de Berséba regio Randstad (ongeveer gelijk aan de 
provincie Zuid-Holland). 

 



  

 

Samenwerkingsverband 

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld. Het is besproken met het 
samenwerkingsverband Berséba. De ambities en grenzen zijn in de bespreking naar voren gekomen. 
De directie heeft namens de scholen en het bestuur geparticipeerd in alle relevante overlegsituaties 
van het samenwerkingsverband. 
 

Ouder tevredenheid 

De school heeft op het moment van de enquête 124 leerlingen. Van sommige gezinnen zitten er 
meerdere kinderen op school. De enquête is in mei 2017 verstuurd naar 225 mailadressen. Dit komt 
omdat veelal de mailadressen van beide ouders/ verzorgers zijn aangeschreven. 33 van de 225 
respondenten daadwerkelijk gereageerd. Dat betekent dat ongeveer 25% van de ouders (meestal 1 
per kind) de evaluatie hebben ingevuld. Dat is een laag percentage.  
 
De vragenlijst werkt met een score van 1 – 4, waarbij 4 de hoogste waardering betekent. 

 

 
 
Uit het bovenstaande diagram blijkt dat de ouders heel tevreden zijn over alle kwaliteitsaspecten 
waarop zij ondervraagd zijn. Op één sub-vraag na zijn alle scores hoger dan 3 en één vraag krijgt zelfs 
gemiddeld de maximale score. 
Heel positief scoren: Leef- en leerklimaat in de groep, Afstemming (op het kind), Onderwijstijd, 

Personeel en Presentatie. Ouders zijn zeer tevreden over de omgang van de leerkrachten met hun 

kinderen en over het didactisch aanbod en de manier waarop de leerkrachten aandacht geven aan 

normen en waarden. Ouders zijn ook heel tevreden over de besteding van de lestijd en de 
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deskundigheid van alle betrokkenen op school, zoals leidinggevenden, orthopedagoog, 

fysiotherapeuten. De ouders spreken positief over de school. 

Personeelstevredenheid 

Op 22-05-2018 is via Integraal de landelijke online personeelstevredenheidspeiling voor SO/SBO 
scholen uitgezet onder het personeel van onze school. De school heeft op dit moment 32 
personeelsleden. De enquête is naar alle personeelsleden verstuurd. 19 van de 32 personeelsleden 
daadwerkelijk gereageerd. Dat is een kleine 60%. 
Om de uitslag op een eerlijke manier te interpreteren is het nodig dat deze besproken wordt met het 
team zodat we nog gerichter kunnen verbeteren en borgen. 
 

PERSONEELSTEVREDENHEID 
2018 

Ds. N.H. Beversluisschool 

ORGANISATIE EN AANSTURING 3,5 

LEEFKLIMAAT OP SCHOOL 3,5 

WERKKLIMAAT OP SCHOOL 3,3 

INTERNE COMMUNICATIE 3,3 

VISIEGERICHT 3,0 

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID 3,7 

CULTUUR 3.6 

PERSONEELSBELEID 3,0 

HUISVESTING EN VOORZIENINGEN 2,7 

PRESENTATIE (IMAGO) 3,7 

RESULTATEN ONDERWIJS 3,4 

 
Uit het overzicht van de gemiddelde score per onderdeel van de vragenlijst blijkt dat het personeel 
over het algemeen redelijk tot goed tevreden lijkt. Veel onderdelen scoren boven de 3 (op de 
vierpuntsschaal). 
Deze enquête is afgenomen n.a.v. een eerder ingezet plan vanwege een matig resultaat van de 
enquête in 2017, alle scores zijn omhoog gegaan. In het team is ook meer tevredenheid merkbaar. Na 
een wisseling van schoolleiding in 2017 zijn zaken die zijn blijven liggen in de schoolontwikkeling weer 
opgepakt en is er meer stabiliteit in de school gekomen. Het personeel is enthousiast om de school 
verder te ontwikkelen. 

 

Inzet middelen werkdrukvermindering 

Onze school heeft in het schooljaar 2018-2019 hiervoor € 18.044 ontvangen (116 leerlingen à €155,55 
per leerling). Omdat we dit schooljaar te maken hebben met veel kleine, onvolledig bezette groepen, 
is de werkdruk mede hierdoor lager dan normaal het geval zou zijn. Wij werken met 10 groepen, en 
zouden hiermee 144 leerlingen moeten kunnen plaatsen (8 groepen van 15 leerlingen en 2 groepen 
voor jonge risicoleerlingen van 12 groepen). Dit betekent ook dat onze school dit jaar financieel met 
een groot tekort te maken heeft. Dit is besproken met het team en besloten is om dit schooljaar geen 



  

 

extra kosten te maken, omdat deze vanuit het oogpunt van de werkdruk in feite al meer dan gemaakt 
zijn. In het nieuwe schooljaar zal dit opnieuw worden bezien. 

 

Klachtenregeling 

Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de 
schoolgids wordt de regeling in hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van 
de interne contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon en de secretaris van de 
klachtencommissie. 

In 2018 is er geen enkele klacht ingediend. 
 
  



  

 

JAARVERSLAG Samuëlschool – SO Gedrag  

 

Leerlingaantallen 

De leerlingaantallen van SO Gedrag laat over de achterliggende jaren de volgende ontwikkeling zien: 
 

 Okt-2014 Okt-2015 Okt-2016 Okt-2017 Okt-2018 

SO Gedrag 29 29 34 39 33 

 

Onderwijs 

Omdat er in augustus 2017 veel jongere leerlingen binnenstroomden is ervoor gekozen om, ondanks 
het leerlingaantal van 39, een vierde groep te vormen. De groep Wilg (groep 3-4) heeft toen een 
paralelgroep gekregen De Els (groep 3-4). Bij de samenstelling van deze groep is rekening gehouden 
met het gedrag en het niveau van de leerlingen. Er ontstonden twee groepen van elk zeven leerlingen. 
Dat maakte wel dat de midden- en bovenbouwgroepen (Berk en Beuk) vol kwamen te zitten met 12 
en 13 leerlingen.  
Vanwege de grote uitstroom in juli 2018 is besloten om weer met 3 groepten te gaan werken in het 
schooljaar 2018-2019. 

 

Onderwijskwaliteit 

Alle leerlingen in de afdeling SO Gedrag hebben een beperking vanwege een gediagnostiseerde 
stoornis (DSM-IV). In de SO Gedrag groepen ligt de nadruk op het bieden van structuur en 
voorspelbaarheid, als belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen komen tot leren. De leerlingen in 
elke groep worden begeleid door een ervaren leerkracht en een onderwijsassistent. Hierdoor is 
intensieve begeleiding mogelijk op het gebied van didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Omdat in elke groep leerlingen uit meerdere leerjaren zijn geplaatst, worden de kernvakken in 
meerdere niveaus aangeboden.  
De onderwijsinspectie beoordeelt tijdens haar bezoek van 22 nov. 2017 (uitgebreid 
kwaliteitsonderzoek) de onderwijskwaliteit van de school als geheel als voldoende. Vergeleken bij de 
oordelen van de inspectie in 2015 (zwak) en 2016 (zeer zwak) is dit een goede vooruitgang.  
Het borgen van de onderwijskwaliteit gebeurt door middel van het analyseren van leeropbrengsten 
en door verschillende evaluatieve overlegstructuren, waaronder leerlingbesprekingen, halfjaarlijkse 
groot-overleg momenten met leerkrachten, ouders, IB’ers en externe deskundigen. Verder worden 
teamvergaderingen, directie-ib overleg, consultaties van de orthopedagoog en de bijeenkomsten in 
samenwerkingsverband gehouden waarbij de onderwijskwaliteit voortdurend punt van aandacht is. 
Deze bevindingen bij elkaar zorgen ervoor dat het onderwijs voortdurend wordt geëvalueerd en, waar 
nodig, bijgestuurd.   

 

Uitstroom  

De laatste jaren zijn we sterker dan voorheen gericht op de resultaten van het onderwijs. De 
vorderingen worden veel beter gevolgd en er wordt waar nodig geïnvesteerd in nieuwe methoden en 
werkwijzen. De resultaten daarvan zijn merkbaar. Opvallend is dat deze ontwikkeling de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen niet in het gedrang brengt. Het zelfbeeld van leerlingen 
wordt positief gestimuleerd als zij op hun eigen niveau vorderingen maken en deze met hen gedeeld 
worden.  



  

 

De resultaten van de leerlingen die in groep 8 de school hebben verlaten zijn in de achterliggende jaren 
in kaart gebracht middels de methodiek die landelijk door de inspectie wordt gehanteerd. Daarbij 
wordt verband gelegd tussen de intelligentie van de leerlingen en de schoolresultaten. De landelijk 
geldende norm is dat tenminste 80% van de leerlingen het onderwijsniveau behaald moet hebben dat 
verwacht mag worden gezien hun capaciteiten. De capaciteiten van de leerlingen zien we op school 
ook in relatie tot hun stimulerende en belemmerende factoren, die in hun OPP beschreven staan.  

 

Uitstroom gegevens – OPP (ontwikkelingsperspectief)  

Schooljaar 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald 33 20 17 

Ontwikkelingsperspectief gehaald 33 80 83 

Totaal  66 100 100 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald 33 0 0 

Uit deze gegevens blijkt dat het onderwijs over het algemeen meer dan voldoende opbrengsten geeft. 
Een enkele keer lukt het niet om het (uitstroom)niveau te realiseren wat wel mogelijk zou moeten zijn. 
In vrijwel alle gevallen betreft het dan echter leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek.  

 

Totale uitstroom  

Een belangrijk punt is waar de leerlingen, die het onderwijs verlaten, naar toe gaan en welke 
ontwikkelingen daar over meerdere jaren in te zien zijn.  

Schooljaar 2015 2016 2017 2018 

ZML/VSO (*)   

 

2 

PrO 

  

1  

LWOO 

   

1 

VMBO/BB     

VMBO/BK 

  

 2 

VMBO/GT   

 

8 

SO cl.4 / Trajectgr.  3 1 1  

SO cl.4 / Trajectgr.+ 2 1 2  

SO cl.4    1  

SO cl.4 / Trajectgr. HAVO 1 2   

SO cl.4 / Trajectgr. VWO  1   

SOcl.4/Trajectgr.+ HAVO  1   

Overig   

 

2 



  

 

*) een hiervan is binnen de VSO cluster 2 naar VMBO basis gegaan 

 

Uitstroom naar PRO  

Een ander kwaliteitscriterium blijkt het percentage uitstroom naar het praktijkonderwijs (PRO) te zijn. 
Landelijk is dit gemiddeld 36%. Stroomt meer dan 45% van de leerlingen uit naar het PRO, dan ziet de 
inspectie dit als een risicosignaal. Van de 304 SBO-scholen in ons land hebben met deze maatstaf 106 
scholen een aanvankelijk risico, 60 een risico en 46 een ernstig risico. 

 

Schooljaar 2015 2016 2017 2018 

% uitstroom PRO  - - 20% 0% 

 

Overigens kunnen we onze twijfel hebben bij deze risiconorm. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele 
vergelijking gemaakt met het instroomniveau van leerlingen, en er zijn grote verschillen tussen de 
leerlingenpopulaties van de scholen als we de gemiddelde intelligentie als uitgangspunt nemen. Dat is 
te zien in de in de tabellen bij de paragraaf leerresultaten 

 

Leerresultaten  

Begin 2013 heeft de inspectie conceptnormen (ondergrenzen) gepubliceerd voor het minimale niveau 
dat de leerlingen behaald moeten hebben als zij uitstromen in groep 8. Dit wordt bepaald met behulp 
van de LVS-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. 
De norm voor technisch lezen is dat tenminste 80% van de leerlingen een DLE van 20 moet hebben 
gehaald. Intelligentie speelt hierbij geen rol. 
Hieronder staan de resultaten over de achterliggende 3 schooljaren. We zitten als school steeds (ver) 
boven de norm. We hebben deze normen opgenomen in ons beleid en gebruiken deze als richtlijn.  

 

Schooljaar 

 

IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 

%  

Resultaat 

% 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Norm 

DLE 

Resultaat 

DLE 

Resultaat 

DLE 

2015-2016 87 80% 100% 36 57 36 57 56 

2016-2017 86 80% 100% 35 47 33 47 43 

2017-2018 102 80% 100% 39 53 38 54 49 

 

Lesuitval 

Ingeval van onverwacht ziekteverzuim van een leerkracht, doen we zoveel mogelijk een beroep op een 
invalkracht. Toch is het regelmatig gebeurd dat er voor één dag geen invalkracht/ oplossing 
beschikbaar was, waardoor lesuitval onvermijdelijk was.  
 
 

 



  

 

Ambulante Begeleiding  

De ambulant begeleiders vanuit de scholen van onze stichting maken deel uit van de Ambulante Dienst 
Randstad. Deze dienst is opgericht door het bestuur van het ref. Speciaal Onderwijs in Barendrecht en 
ons bestuur. De ambulant begeleiders zijn bij hun eigen bestuur in dienst. Deze dienst biedt een brede 
ambulante dienstverlening aan basisscholen die vallen onder de Berséba regio Randstad (ongeveer 
gelijk aan de provincie Zuid-Holland). 

 

Samenwerkingsverband 

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is opgesteld. Het is besproken met het 
samenwerkingsverband Berséba. De ambities en grenzen zijn in de bespreking naar voren gekomen. 
De directie heeft namens de scholen en het bestuur geparticipeerd in alle relevante overlegsituaties 
van het samenwerkingsverband. 
 

Oudertevredenheid 

De school heeft op het moment van de enquête 34 leerlingen. De enquête is naar alle 
ouders/verzorgers verstuurd; 8 van de 34 ouderparen gereageerd. Dit is geen hoog reactie percentage. 
De vraag blijft wat de reden hiervan is. Om hierachter te komen is zijn de ouders telefonisch benaderd 
om navraag te doen over wat de reden was dat men niet reageerde op de enquête. Van de mensen 
die aan de telefoon kwamen gaf vrijwel iedereen aan de enquête over het hoofd te hebben gezien of 
geen tijd te hebben gehad. Iedereen gaf telefonisch aan wel tevreden te zijn over de school. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5
3,7 3,7 3,7 3,8

3,6

Oudertevredenheid Samuelschool SO Gedrag

2017



  

 

 
 
Omdat de sores over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn is het van belang deze tevredenheid 
te borgen op onderdelen.  
Omgang leerlingen onderling: Dit kan te maken hebben met de beperkingen in gedrag en/of de 
psychiatrische stoornissen die kinderen hebben. Hierdoor is hun vermogen om met elkaar om te gaan 
soms echt beperkt. Bij jonge kinderen zien we dit het meest. Hier is ook de meeste begeleiding op het 
gedrag nodig en is ook de meeste externe hulpverlening ingezet. Naarmate de kinderen ouder worden 
en langer op school zitten zie je het omgaan met elkaar gunstiger ontwikkelen. Beperkingen blijven 
echter wel merkbaar, derhalve is begeleiding ook bij de oudere leerlingen echt nodig. 
Het omgaan van de school met lesuitval: Soms vallen lessen uit door ziekte van personeel. De school 
spant zich uitermate in om de lessen dan toch door te laten gaan met vervangend personeel. Soms 
wordt een leerkracht vervangen door één of meer assistenten. Desondanks kan het voorkomen dat 
kinderen (halve groep) een dag vrij krijgen. Dit is voor ouders dan onverwacht door de overmacht aan 
de schoolkant. Omdat veel leerlingen thuis ook niet eenvoudig te begeleiden zijn is dit ook voor ouders 
soms echt moeilijk om hun kind thuis of bij een oppas op te vangen. Dit kan de oorzaak zijn van de 
lagere score (2,9). 
 

Personeelstevredenheid 

De school heeft op het moment van de enquête 14 personeelsleden. De enquête is naar 14 
mailadressen verstuurd. 7 van de 14 respondenten heeft daadwerkelijk gereageerd, dat is 50%. 
Bij eerdere enquêtes in juni 2016 en jan 2015 reageerde respectievelijk 6 van de tien en 2 van de 8 
respondenten. In vergelijk hiermee is een score van 50% niet slecht te noemen. Voor een zuiver beeld 
van wat mensen bedoelen en om de uitslag meer te valideren is het goed al de uitslag met het team 
besproken wordt. Dan kunnen verbeter- en borgingsacties nog gerichter worden uitgevoerd. 
 

 

PERSONEELSTEVREDENHEID 
2017 

Samuelschool SO Gedrag 

ORGANISATIE EN AANSTURING 2,6 

LEEFKLIMAAT OP SCHOOL 3,1 

WERKKLIMAAT OP SCHOOL 3,0 

INTERNE COMMUNICATIE 2,4 

VISIEGERICHT 2,5 

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID 3,1 

CULTUUR 3,3 

PERSONEELSBELEID 2,3 

HUISVESTING EN VOORZIENINGEN 2,0 

PRESENTATIE (IMAGO) 3,0 

RESULTATEN ONDERWIJS 3,3 

 
Uit het bovenstaande plaatje van Integraal blijkt dat het personeel over het algemeen matig tevreden 
is over de kwaliteitsaspecten waarop zij ondervraagd zijn. Drie van de vijf onderdelen scoren beneden 
de 3 (op de vierpuntsschaal).  



  

 

N.a.v. de bovenstaande uitslag is nader onderzoek gedaan o.a. doormiddel van collectieve en 
individuele gesprekken met personeelsleden. Het te krappe financieel beleid van het bestuur in 
combinatie met de verdichting van de problematiek van leerlingen heeft er met name toe geleid dat 
belangrijke zaken in de aansturing van de school achterbleven en stagneerden.  
In de nieuwe bestuursstructuur is per jan. 2018 gekozen voor twee directeuren, voor de Samuelschool 
(V)SO ZML en SO Gedrag) een directeur en voor de Ds. N.H. Beversluisschool. In combinatie met extra 
ondersteuning voor de directeur Samuelschool in het management creëert dit ruimte om weer te 
werken aan de schoolontwikkeling en de voorwaardelijke zaken, zoals personeelsbeleid. 

 

Inzet middelen werkdrukvermindering 

Onze school heeft in het schooljaar 2018-2019 hiervoor € 16.955 ontvangen (119 leerlingen à €155,55 
per leerling). In de beide teams van de scholen is dit besproken en is het voorstel gedaan om een 
conciërge aan te stellen. In de teamvergadering van SO-gedrag is dit voorstel aanvaard. In het team 
van SO-ZML is hier een stemming over gehouden en een meerderheid ondersteunde dit voorstel. De 
MR van de school heeft hier vervolgens mee ingestemd. 
De conciërge is aan de Samuelschool benoemd per november 2018 voor 0,4 fte. Op jaarbasis zijn de 
kosten hiervan in 2019 € 13.624, oplopend naar € 15.322 in 2022. 
 

Leerlingtevredenheid 

Op 27-06-2017 is de online leerlingtevredenheidspeiling voor SO/SBO scholen uitgezet onder de 
leerlingen van de groepen De Berk en De Beuk van onze school. De leerlingen konden de enquête 
schriftelijk invullen, op school, in een speciaal ontworpen lay-out. 22 Leerlingen hebben deelgenomen 
aan de enquête en de vragenlijst ingevuld.  

 

LEERLINGTEVREDENHEID 

2017 
Samuelschool SO Gedrag 

LEEFKLIMAAT IN DE GROEP 80% – 100% tevreden 

LEERKLIMAAT IN DE GROEP 80% – 100% tevreden 

INSTRUCTIE 80% – 100% tevreden 

AFSTEMMING 60% – 80% tevreden 

LEERSTOFAANBOD 60% – 80% tevreden 

LEEFKKLIMAAT OP SCHOOL 80% – 100% tevreden 

AANVAARDING 80% – 100% tevreden 

HUISVESTING EN VOORZIENINGEN 80% – 100% tevreden 

IMAGO 80% – 100% tevreden 

RESULTATEN ONDERWIJS 80% – 100% tevreden 

 
Over het algemeen zien we een grote leerlingtevredenheid in de score. Heel tevreden zijn leerlingen 

over het leefklimaat in de groep en op school. Ze zijn tevreden over de huisvesting, de presentatie 

van de school (7 leerlingen geven de school een 8, 6 een 9 en 6 een 10). Ook zijn ze tevreden over 

hun onderwijsresultaat, 20 van de 22 leerlingen geven aan (vaak) op school iets te leren. De vragen 

inzake hun eigen aanvaarding van het feit dat ze hier op school zitten scoren ook hoog. Veel geven 

aan vrienden en vriendinnen te hebben op school en ze ervaren veel hulp van medeleerlingen. Men 

is aardig voor elkaar, is de ervaring.  



  

 

Inzake huisvesting scoort alleen de vraag over de schone WC wat lager, dit zou een aandachtspunt 

kunnen zijn. 

 

Klachtenregeling 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Ridderkerk. In de beleidsdocumenten is een klachtenregeling opgenomen. In de 
schoolgids wordt de regeling in hoofdlijnen weergegeven en zijn tevens de gegevens opgenomen van 
de interne contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon en de secretaris van de 
klachtencommissie. 
In 2017 is er geen enkele klacht ingediend. 

 
Lesuitval 
Ingeval van onverwacht ziekteverzuim van een leerkracht, doen we in vrijwel alle gevallen een beroep 
op een invalkracht. Toch is het regelmatig in een paar groepen gebeurd dat er voor één dag geen 
invalkracht beschikbaar was, waardoor lesuitval onvermijdelijk was. 

 
Samenwerkingsverband 
Het schoolondersteuningsprofiel SO van de school is opgesteld. Het is besproken met het 
samenwerkingsverband Berséba. De ambities en grenzen zijn in de bespreking naar voren gekomen. 
De directie heeft namens de scholen en het bestuur geparticipeerd  in alle relevante overlegsituaties 
van het samenwerkingsverband. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

JAARVERSLAG Samuëlschool – (V)SO ZML/EMB 
 

Ontwikkeling van het aantal leerlingen 
De leerlingaantallen van (V)SO ZML laat over de achterliggende jaren de volgende ontwikkeling zien: 
 

 okt-2014 okt-2015 okt-2016 Okt- 2017 Okt- 2018 

(V)SO ZML / MG 53 69 72 70 70 

 
In 2018 werd les gegeven in zeven groepen; 4 SO-groepen en 3 VSO groepen.  Van de 7 groepen zijn 2 
groepen waar verhoudingsgewijs veel leerlingen onderwijs volgen die een EMB-categorie hebben. 
Twee SO-groepen zijn gehuisvest in het gebouw aan de Wilhelmina van Pruisenlaan en volgen in 
hetzelfde gebouw onderwijs als Samuelschool Gedrag.  
 

Onderwijs 
Het afgelopen jaar is er opnieuw met veel enthousiasme en inzet lesgegeven op onze school.  
Kinderen geven aan met plezier naar school te gaan. Nagenoeg alle kinderen konden verder gaan in 
hun eigen leerroute. 
Door wisselingen binnen het team en zieken binnen het management hebben we extra moeten 
investeren in een goede taakverdeling. Er is een interim-directeur benoemd die de algehele leiding van 
de school op zich heeft genomen. Resterende taken zijn onder de andere managementleden en het 
team opgevangen door uitbreiding van uren. 
 
1. Vorig jaar is er in verschillende werkgroepen nagedacht over het thema “Gedrag’. Daar zijn een 

paar concrete acties uit voortgekomen. Te weten: 
a. Het opstarten van intervisie groepjes. Tijdens de intervisie momenten bespreken de 

collega’s casussen uit de praktijk. Op deze manier wordt er kennis en inzicht gedeeld en 
wordt er meer openheid naar elkaar gecreëerd. Er ontstaat een lerende houding.  
Jaarlijks komen de intervisie groepjes 4 keer bij elkaar.   

b. Een van de werkgroepjes heeft zich gebogen over de communicatie stromen binnen de 
school. Zij hebben richtlijnen geschreven hoe de communicatie binnen de school kan 
verbeteren, zowel op directie als op teamniveau. In het document wordt ook beschreven 
bij wie een bepaalde verantwoordelijkheid ligt als het gaat om informatie delen.  

c. Er is een document opgesteld over de voorwaarden die nodig zijn om leerlingen van de 
‘nieuwe doelgroep’ te kunnen plaatsen op de Samuelschool. Onder ‘nieuwe doelgroep’ 
wordt verstaan leerlingen met een lager of juist hoger IQ, leerlingen die meer 
begeleiding nodig hebben voor ADL, leerlingen die te maken hebben met complexere 
problematiek en leerlingen waarvan het gedrag complex is.  

2. Begin 2018 is het team bijgeschoold over de methode ‘Wonderlijk gemaakt Speciaal’. Deze 
methode wordt gebruikt voor het geven van seksuele vorming aan onze leerlingen. Het niveau, 
de opbouw van de methode en de identiteit sluiten precies aan bij het niveau en de identiteit 
van onze doelgroep.    
Later in het voorjaar hebben we een voorlichtingsavond gehouden voor ouders. Ouders zijn 
geïnformeerd over de inhoud van methode, op welke manier we e.e.a. verwoorden naar de 
leerlingen. De methode heeft een uitgave voor ouders zodat op school en thuis op dezelfde 
manier over de seksuele vorming gepraat kan worden.  

3. Management leden zijn naar enkele trainingen geweest van PCM (Process Communication 
Nederland).  De kennis die opgedaan is bij de training kan gebruikt worden bij de communicatie  



  

 

naar het team en de individuele collega’s. Enkele thema’s waren: Werken als team met 
verschillende persoonlijkheidstypen, onderlinge communicatie en leiderschap.  

4. De samenwerking met KDC de Mirte van Siloah is van start gegaan. Er is een leerling overgegaan 
van onderwijs naar het KDC. Mede doordat het KDC in hetzelfde pand is gevestigd als twee van 
onze onderbouw groepen hebben we de mogelijkheid om zorg en onderwijs te combineren. 
Inmiddels volgt er een cliëntje van het KDC enkele uren op een dag het onderwijs in een van onze 
groepen.  

5. Er is (intern) opnieuw gestart met een gebarencursus. Onze leerlingen hebben veel baat bij 
gebaren tijdens het ontvangen van onderwijs en de communicatie met hen. Aan de cursus 
nemen zowel nieuwe gekomen collega’s deel als collega’s die hun vaardigheid op dit gebied 
willen ophalen.  

6. In 2018 is er aandacht geweest voor thema ‘mediawijsheid’. Hier hebben we een scholing voor 
gevolgd.   

 
Specifiek SO- of VSO-ontwikkelingen 
In het SO-onderwijs is dit jaar aandacht geweest voor spelontwikkeling. Er is nagedacht over het 
integreren van spel bij de verschillende vakken. Door middel van spel leren de leerlingen meer 
contextueel en sluit het leren meer aan bij hun niveau van ontwikkeling en het stimuleert de 
leerkrachten om op een creatieve manier lesstof aan te bieden.  
Binnen het VSO is er nagedacht of het maken van een portfolio door de leerlingen een meerwaarde 
heeft. Dit zal in 2019 een vervolg krijgen en uitgewerkt worden.  

 

Inzet middelen werkdrukvermindering 

Onze school heeft in het schooljaar 2018-2019 hiervoor € 16.955 ontvangen (119 leerlingen à €155,55 
per leerling). In de beide teams van de scholen is dit besproken en is het voorstel gedaan om een 
conciërge aan te stellen. In de teamvergadering van SO-gedrag is dit voorstel aanvaard. In het team 
van SO-ZML is hier een stemming over gehouden en een meerderheid ondersteunde dit voorstel. De 
MR van de school heeft hier vervolgens mee ingestemd. 
De conciërge is aan de Samuelschool benoemd per november 2018 voor 0,4 fte. Op jaarbasis zijn de 
kosten hiervan in 2019 € 13.624, oplopend naar € 15.322 in 2022. 

 
Resultaten:  
 
Uitstroomgegevens  
 

Uitstroom afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief  
 

2015 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald   20%  

Ontwikkelingsperspectief gehaald 100% 85% 80% 100% 

Totaal 100% 85% 100% 100% 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald  15%   

 

 

Uitstroom PRO: de percentages betreffen de leerlingen die het SO verlieten 
 

% uitstroom PRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 



  

 

Samuelschool ZML 0 0 0 17%  14% 42% 50% 
 
 

Uitstroom (V)SO  
De uitstroom uit het speciaal onderwijs hebben we helemaal opnieuw in kaart gebracht.  
 
De inspectie hanteert nu de volgende categorieën. Wij hanteren deze, maar vermelden ze in de 
tabellen alleen als ze van toepassing zijn: 

• Reguliere arbeidsplaats al dan niet met een subsidie 

• Sociale werkvoorziening/ sociale werkplaats/ beschermde werkomgeving 

• Arbeidstrainingscentrum welke niet verbonden is aan een mbo (ATC) 

• Arbeidsmatige dagbesteding 

• Activiteitengerichte dagbesteding 

• Zorg/behandeling zonder onderwijs al dan niet verbonden aan een ambulante of (semi-) 
residentiële instelling (bijvoorbeeld jeugddetentie en KDC) 

 

Uitstroom SO 
  2012 

2013 
2013
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Totaal 

Reguliere uitstroom (op de leeftijd van 12 jaar) 

Praktijkonderwijs/SBO 0 0 1 1 3 1  

VSO – leerroute EG  0 0 0 0 0 0  

VSO – leerroute P 1 2 2 0 1 0  

VSO – leerroute PC  5 0 2 2 1 0  

VSO – leerroute C 0 1 1 4 2 0  

Zorgboerderij / KDC 0 0 0 0 0 0  

 

Andere school voor ZML 0 0 0 0 0 1  

Speciaal basisonderwijs (SBO) 0 1 0 0 0 0  

Zorgboerderij 0 0 0 0 0 0  

Totaal (regulier+ tussentijds) 6 4 6 7 7 2  

NB één leerling is tussentijds uitgestroomd i.v.m. verhuizing.  
 

Uitstroom VSO 
 2012 

2103 
2013
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Totaal 

Reguliere uitstroom (op de leeftijd van 18/20 jaar) 
Reguliere arbeidsplaats al dan niet met een subsidie 0 1 1 0 1 0  

Sociale werkvoorziening/ sociale werkplaats/ 

beschermde werkomgeving 

0 0 0 0 0 0  

Arbeidstrainingscentrum  0 0 0 0 0 0  

Activiteitengerichte dagbesteding 0 1 0 0 3 0  

Arbeidsmatige dagbesteding 3 1 0 4 1 0  

Belevingsgerichte dagbesteding 0 0 0 0 0 0  

Zorgboerderij 0 0 0 0  0  

Tussentijdse uitstroom 

Andere school voor ZML 0 0 0 0 0 0  



  

 

Activiteitengerichte dagbesteding 0 0 0 3 0 1  

Arbeidsmatige dagbesteding 0 0 0 0 0   

Praktijkonderwijs (PRO) 0 0 0 0 0 3  

School voor ZMOLK 0 0 0 0 0   

Zorg/behandeling zonder onderwijs al dan 
niet verbonden aan een ambulante of (semi-
) residentiële instelling (bijvoorbeeld 
jeugddetentie en KDC) 
 

     2  

Belevingsgerichte dagbesteding 1 0 0 0 0 0  

Onbekend        

Totaal (regulier+ tussentijds) 4 3 1 7 5 6  

 

Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid 
In april 2018 hebben 35 leerlingen onder begeleiding van een volwassene een vragenlijst ingevuld over 
leerling-tevredenheid en sociale veiligheid. De leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld vormen 
een representatieve afspiegeling van onze leerling-populatie. 
Als school hebben we gekozen voor de vragenlijst van ZIEN! (Leerling 1-16 Leer-en leefklimaat, als 
monitoringsinstrument). Dit hebben we gedaan omdat we ook gebruik maken van ZIEN! voor het 
observeren van het welbevinden, de betrokkenheid en de sociale vaardigheden.  
Door op vergelijkbare schalen te observeren/te bevragen kunnen we de resultaten goed vergelijken 
en inschatten of leerlingen een goed beeld hebben van hoe het gaat en/of leerkrachten goed 
observeren.  
Een ander belangrijk voordeel is dat de resultaten per leerling bekend zijn. Hierdoor kunnen we snel 
bepalen met welke leerlingen we in gesprek gaan en/of we die beter gaan observeren. 

 

  

 



  

 

HUISVESTING 
 
Ds. N.H. Beversluisschool 
Naast het permanente schoolgebouw (Hoogenburg 24 te Gouda), waarin acht lokalen en diverse 
nevenruimten zijn gehuisvest, heeft de school de beschikking over noodlokalen. De school heeft een 
bruto vloeroppervlak van 1103 m2.  
Voor het onderhoud van het schoolgebouw aan de Hoogenburg is een Meer jaren Onderhoudsplan 
(MOP) gemaakt.  

 
Samuëlschool (V)SO ZML 
In 2018 had de Samuelschool in haar gebouw aan de Han Hollanderweg 194 te Gouda, de beschikking 
over 6 leslokalen, 2 praktijkruimten en 8 nevenruimten die gebruikt werden voor ambulant werk en 
praktische vaardigheden. De school heeft een bruto vloeroppervlak van 1073 m2.  
Omdat de school enkele jaren geleden is gegroeid hebben we via de gemeente Gouda huisvesting 
gevonden aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 409 te Gouda. In dit gebouw bevinden zich 2 groepen 
SO ZML en 4 groepen SO Gedrag van de Samuelschool. Dit gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 
1121 m2. In 2018 was de beschikbare ruimte van beide gebouwen toereikend om onderwijs te geven 
aan de bestaande groepen.  
Voor het onderhoud van het schoolgebouw aan de Han Hollanderweg is een Meer jaren 
Onderhoudsplan (MOP) gemaakt.  

 

Samuëlschool SO Gedrag  
De vier SO Gedrag groepen zijn sinds augustus 2015 gehuisvest in het gebouw aan de Wilhelmina van 
Pruisenlaan 409, zoals beschreven bij de paragraaf over (V)SO ZML.  
Omdat het gebouw aan de Wilhelmina van Pruisenlaan door de gemeente aan het bestuur in bruikleen 
is gegeven (via een bruikleen overeenkomst) is voor het onderhoud van het schoolgebouw geen Meer 
jaren Onderhoudsplan (MOP) gemaakt. De gemeente Gouda heeft voor dit gebouw haar eigen MOP. 
In de toekomst zal bekeken worden (i.o. tussen bestuur en gemeente) onder welke voorwaarden het 
bestuur eventueel dit gebouw over wil nemen. Overname zal in grote mate af hangen van het al dan 
niet aanwezig zijn van achterstallig onderhoud en het onderhoud wat voorzien wordt in het MOP van 
de gemeente. Het bestuur heeft voor het onderhoud van dit gebouw geen eigen voorziening kunnen 
treffen. 
 

Communicatie en relaties  
Het bestuur participeert middels haar directeur-bestuurder in zowel reformatorisch 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het primair onderwijs, Berséba, als in dat van het 
reformatorisch Voortgezet Onderwijs, RefSVO. Van beide samenwerkingsverbanden is het bestuur 
officieel lid.  

 



  

 

Ambulante Begeleiding (dienstencentrum) 
 
Als dienst Ambulante Begeleiding uit de regio Randstad (Barendrecht en Gouda) zijn we het 
expertisecentrum voor de scholen uit ons samenwerkingsverband. Het is een enkele keer 
voorgekomen dat we, vanwege de specifieke problematiek, externe expertise hebben ingehuurd. 
Tegelijk investeren we dan in het opleiden van onze eigen mensen door ze met de expert mee te laten 
lopen. Het leren van een ander door te doen is een belangrijk uitgangspunt.  
Het jaar 2017 was opnieuw een turbulent jaar. Door de hoeveelheid aanvragen was het nodig om weer 
mensen aan te trekken. In het jaar 2017 zijn er twee nieuwe personeelsleden begonnen. Dit vraagt de 
nodige tijd voor het inwerken.  
De dienst wordt aangestuurd door een teamleider. Naast het uitvoerende AB werk, verzorgt hij ook de 
coördinatie en de aansturing van het AB-team. Dit zorgt voor meer continuïteit, versterking van het 
AB-team en verbreding en verdieping van het aanbod. 
De teamleider neemt deel aan een landelijk overleg van coördinatoren binnen het 
samenwerkingsverband. Hier wordt kennis gedeeld en gezocht naar afstemming van de werkwijze. In 
het verslagjaar is er een kwaliteitsplan opgesteld waarin regelmatig verslag gedaan wordt van de 
ontwikkelingen en behaalde resultaten.  
Voortdurende professionalisering van de ambulant begeleiders is erg belangrijk. Iedere ambulant 
begeleider schoolt zich bij, soms door het bijwonen van een congres of door het volgen van een cursus.  
Naast individuele ontwikkeling steken we ook in op de ontwikkeling van het team als geheel. Een aantal 
ambulant begeleiders hebben de opleiding Video Interactie Begeleiding afgerond. Er is een 
studiemoment gevolgd rondom executieve functies. En een aantal ambulant begeleiders hebben de 
PCM-basistraining gevolgd. In het afgelopen jaar is er gestart met de werkplaats voor de ambulant 
begeleiders onder leiding van een externe. IN het kwaliteitsplan is een meerjarenbeleid voor scholing 
en professionalisering opgenomen. 
Na elk traject wordt er aan de scholen gevraag om een evaluatie in te vullen. In de grafiek zijn de 
resultaten opgenomen van de evaluaties die de scholen hebben in gevuld. In totaal zijn er 136 
evaluaties ingevuld.  
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FINANCIËN 
 
De financiële positie per 31 december 2018 laat een gezonder beeld zien dan in de achterliggende 
jaren. Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 december 2018 en 31 december 2017. 
 
BALANS  

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Materiële vaste activa   426.756  

     

Totaal vaste activa    426.756 

     

Vorderingen   224.433  

Liquide middelen   484.860  

     

Totaal vlottende activa    709.292 

     

Totaal activa    1.136.048 
 
 

PASSIVA     

Eigen vermogen    541.832 

Voorzieningen    282.802 

Langlopende schulden     

Kortlopende schulden    311.415 

     

Totaal passiva    1.136.048 
 

 

Toelichting op de Balans 
a. De post vorderingen bestaat vrijwel geheel uit nog te ontvangen rijksbijdragen. 
b. De post kortlopende schulden wordt hoofdzakelijk gevormd door de schulden aan leveranciers, te 

betalen belastingen en premies sociale verzekeringen en opgebouwde rechten aan vakantiegeld 
en –dagen van het personeel.  

c. De kortlopende schulden overstijgen de vorderingen met € 87.000. Dit ‘tekort’ wordt ruimschoots 
gedekt door de beschikbare liquide middelen. 

 
  



  

 

Financiële positie in het licht van het beoordelingskader v.d. commissie Don 
De Inspectie van het Onderwijs (OCW) hanteert ter zake het financieel beoordelingskader van een 
onderwijsinstelling kengetallen en signaleringsgrenzen voor het vermogens- en budgetbeheer. 
Hieronder geven wij deze weer voor onze scholen. 
  

I  Vermogensbeheer          

Kengetal 2018 2017 2016  2015 2014 2013 2012 Norm 

a. Solvabiliteit (2) 72% 73% 69% 65% 71% 70% 60% min. 20% 

b. Kapitalisatiefactor 33% 31% 24% 25% 29% 32% 33% max. 60% 

 

Berekening 

a. Solvabiliteit (2): (eigen vermogen + voorzieningen)/balanstotaal. 

b. Kapitalisatiefactor: (balanstotaal – gebouwen en terreinen)/totale baten. 
 

II Budgetbeheer          

Kengetal 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Norm 

a. Liquiditeit 2,45 2,28 1,47 1,15 1,81 2,02 1,65 > 0,5 en < 1,5 

b. Rentabiliteit 1,9% 6,2% 0,6% -5,6% 0,4% 2,1% 3,7% > 0% en < 5% 

 

Berekening 

a. Liquiditeit: vlottende activa/ vlottende passiva. 

b. Rentabiliteit: exploitatieresultaat/totale baten. 
 

Beoordeling 

• De solvabiliteit is hoog, hiervoor geldt geen boven-norm. De solvabiliteit kan ook worden 
weergegeven als: eigen vermogen/balanstotaal. Dit wordt solvabiliteit (1) genoemd. Deze 
bedraagt per ultimo 2018 46%. 

• De kapitalisatiefactor valt binnen de norm voor onze instelling.  

• De liquiditeit ligt boven de norm. 

• De rentabiliteit voor 2018 ligt binnen de norm. Voor wat betreft een beoordeling van de 
rentabiliteit willen we de jaren 2012 t/m 2018 gemiddeld nemen. De rentabiliteit over deze jaren 
bedraagt gemiddeld 1,3 %.  

De financiële positie is in 2017 sterk verbeterd en in 2018 nog wat verder toegenomen. Gelet op de 
onzekerheden is dit ook erg belangrijk. 
  



  

 

 

1. Staat van baten en lasten, resultatenrekening 2018 
 

 Verschil Realisatie 
2018 

Begroting 
2018 

Realisatie  
2017 

     

BATEN     

Rijksbijdragen 165.000 3.607.096 3.431.204 3.281.762 

Overige baten 8.000 35.261 27.750 38.853 

TOTALE BATEN  3.642.357 3.458.954 3.320.615 

     

LASTEN     

Personele lasten 160.000 3.077.206 2.917.472 2.619.517 

Afschrijvingen  71.292 69.336 69.320 

Huisvestingslasten 8.000 213.290 205.400 188.232 

Overige instellingslasten 13.000 229.684 216.350 238.453  
    

TOTALEN LASTEN  3.591.472 3.408.558 3.115.522 

     

SALDO BATEN EN LASTEN  50.886 50.396 205.093 

     

SALDO fin. baten en lasten   100 -229 

     

NETTORESULTAAT  50.886 50.496 204.864 
 

Toelichting op de resultatenrekening 2018 
 
De volgende zaken zijn hierbij van belang aan de kant van de inkomsten: 

a. Er zijn meer middelen ontvangen i.v.m. de salarisverhoging door de nieuwe cao voor het onderwijs 

en de salarisverbetering van de leraren. 
 
Wat de uitgaven betreft, zijn de volgende niet begrootte kosten gemaakt: 

a. De ontvangen middelen voor de cao en de salarisverbetering zijn direct ook weer uitgegeven. 

b. De kosten voor energie en water zijn hoger dan begroot. 
 
 

1. Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 bedroegen de investeringen € 41.164. De investeringen zijn gefinancierd met eigen middelen. 
Het financieringsbeleid is erop gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te worden van externe 
kredietverstrekkers. 
 

2. Verantwoording inkomsten/uitgaven ouderbijdragen 
De ouders/verzorgers wordt jaarlijks gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit betreft een 
algemene bijdrage, en een bijdrage voor de kosten van het schoolkamp of een schoolreis.  
 



  

 

In 2018 hebben de ouders in totaal voor € 10.225 bijgedragen. De ouderbijdragen worden nu via de 
administratie van de VGS geïnd en zijn dit jaar lager dan voorgaande jaren omdat ze voor een deel pas 
in 2019 zullen vallen. 
De kosten van schoolkampen en schoolreizen, de kosten van de vieringen van Paas-/Kerstfeest en van 
het afscheid van leerlingen worden ten laste gebracht van de ouderbijdragen. Hieronder een overzicht 
van de inkomsten en de uitgaven.  
 

 

2018 
 

Ontvangen ouderbijdragen        10.225 

  

Kosten schoolkamp/-reis 10.787 

Kosten Paas/Kerstfeest 4.674 

Kosten afscheid leerlingen 1.369 

Totaal kosten 16.830 

  

Balans -6.605 
 

Wij zijn de ouders zeer erkentelijk voor de grote bereidheid om deze bijdragen te geven. Het gaat om 
aanzienlijke bedragen van ouders, die soms toch al extra kosten hebben door de ouderbijdrage die zij 
aan de gemeente moeten betalen voor de kosten van het leerlingenvervoer naar en van school.  
 

3. Giften en collecten van kerken 
Jaarlijks ontvangen wij giften van een heel aantal kerkelijke gemeenten uit de achterban. In 2018 is via 
de kerken € 6.105 ontvangen. In bijlage 3 zijn deze giften verantwoord. Wij zijn de kerkenraden en 
diaconieën en overige gevers dankbaar voor hun vaak jarenlange financiële ondersteuning van ons 
onderwijs. De gedachte zou post kunnen vatten of het wel noodzakelijk is dat kerken financieel 
bijdragen gezien de volledige bekostiging van het bijzonder onderwijs in ons land. In onze situatie is 
het echter wel zeker aan de orde. Onze stichting bestaat inmiddels 29 jaar en moest starten zonder 
startkapitaal. De steun uit de achterban heeft de stichting in staat gesteld om soms investeringen te 
doen en bepaalde risico’s te durven nemen.  
 

4. Treasurybeleid 
Het bestuur heeft als beleid gekozen dat er geen gelden worden belegd of beleend. De beschikbare 
middelen moeten, indien nodig, direct kunnen worden ingezet t.b.v. het onderwijs. Er zijn 
spaarrekeningen geopend bij de Rabobank.  
Met het saldobeheer wordt geregeld dat alle middelen die niet direct nodig zijn voor het 
betalingsverkeer op deze spaarrekeningen worden gestort om rente te geven. Het bestuur heeft een 
treasurystatuut waarin het beleid is vastgelegd. Dit is begin 2019 geüpdatet conform de toegenomen 
eisen die de overheid hieraan stelt. 
 

5. Financiële acties 
In 2018 hebben we geen acties gevoerd. Voor het voeren van acties hebben we een protocol opgesteld 
voor controle en bewaking. Wel is zendingsgeld opgehaald en besteed aan goede doelen.  
 

6. Risicobeheersing 
Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. Het bestuur heeft daarom in 2014 samen met de 
andere reformatorische scholen voor S(B)O door de VGS, samen met een extern deskundige die goed 



  

 

ingevoerd is in de nieuwe bekostiging vanwege Passend Onderwijs, een goede begrotingstool laten 
ontwikkelen. 
Er is een strakke planning en controlecyclus waar het toezichthoudend deel van het bestuur toezicht 
op houdt. De school werkt met een Handboek Administratieve Financiële Organisatie, dat alle 
administratief-financiële procedures aangeeft. Tussen school en administratiekantoor VGS is een 
Service Level Agreement van toepassing. 
 

7. Beoordeling van de continuïteit en de risico’s 
Voor alle scholen van onze stichting speelt de vraag naar het toekomstbeeld. De belangrijkste 
ontwikkelingen die hier genoemd moeten worden, met de eventuele risico’s, zijn de volgende: 
 

a. Passend Onderwijs 
Ingaande het schooljaar 2014-2015 functioneren de nieuwe reformatorische 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, voor PO en VO. Dit houdt onder meer het volgende 
in: 

• Afspraken over onze ondersteuningsprofielen voor SBO en SO en VSO, met in ons geval een 
nadrukkelijke bijdrage als ‘sluitstuk’ van het realiseren van een dekkend netwerk aan 
voorzieningen.  

• Afspraken over bekostiging (begroting). 

• Afspraken over het inzetten van onze expertise ten dienste van basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs (Ambulante Begeleiding). Met Berseba is voor deze dienstverlening een 
SLA overeengekomen, die ook steeds voorziet in een garantie van de werkzaamheden voor de 
duur van minimaal 1,5 jaar. 

• Afspraken over indicering van leerlingen, onze eigen rol daarin en die van de loketten van de 
SWV-en. 

Qua uitgangspunten zien we dat in de opzet van de meerjarenbegroting van beide 
samenwerkingsverbanden de positie van de speciale scholen goed is verankerd. 
De Ambulante Begeleiding ten dienste van deze samenwerkingsverbanden is de achterliggende 
jaren sterk ontwikkeld.  
 
Risico’s 
De toekomst geeft wel aanzienlijke risico’s. Passend Onderwijs neemt immers thuisnabij onderwijs 
als vertrekpunt. Dit zou kunnen betekenen dat er minder leerlingen naar onze speciale scholen 
komen. In het SBO hebben we inderdaad in 2015 een forse daling gezien. Maar inmiddels zitten 
we weer op het niveau van 2014 en zien we met name jonge leerlingen instromen, die in de meeste 
gevallen nog een heel aantal jaren SBO zullen blijven volgen. Overigens is de deelname aan speciale 
voorzieningen niet hoog en gaan beide samenwerkingsverbanden er daarom vanwege de 
landelijke verevening van alle budgetten fors op vooruit. 
Een ander risico is, dat het leerlingenvervoer steeds meer ter discussie staat, zeker het vervoer 
vanwege levensbeschouwelijke keuzes van ouders. Formeel is er nu een recht op vergoeding van 
vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke voorziening in het samenwerkingsverband. Als dit 
sterk verandert kan het voor bepaalde ouders onbetaalbaar worden om hun kind bij ons op school 
te plaatsen. 
 
Aanpak risico’s 
De laatste jaren hanteren wij bij nieuwe benoemingen zoveel mogelijk de maximale termijn voor 
een tijdelijk dienstverband.  



  

 

Wat het risico van het leerlingvervoer betreft zijn de vertegenwoordigers van onze 
samenwerkingsverbanden volop aanwezig in de overleggen per gemeente. Daarnaast zullen de 
samenwerkingsverbanden alternatieven in kaart brengen om vervoer meer in (plaatselijke) 
vervoersstichtingen onder te brengen. Hier en daar zijn daar al goede voorbeelden van. 

 

b. Kwaliteit 

De ds. N.H. Beversluisschool heeft te maken met nieuwe normen voor het inspectietoezicht. De 

betreft de ondergrenzen voor het beheersingsniveau van de basisvaardigheden aan het einde van 

groep 8, zoals elders in dit verslag weergegeven.  

De Samuëlschool heeft als SO- en VSO-school te maken met de kwaliteitswet speciaal onderwijs. 

Dit betekent dat we ons sterker moeten gaan verantwoorden over de opbrengsten van dit 

onderwijs.  

 

Risico 

Als een school onvoldoende resultaten laat zien, kan dit leiden tot geïntensiveerd toezicht van de 

inspectie, met alle negatieve publiciteit eromheen.  

 

Aanpak risico 

Met dit risico zijn we in de achterliggende jaren geconfronteerd, omdat Samuel SO-gedrag als 

zeer zwak beoordeeld is geweest en onder geintensiveerd toezicht heeft gestaan. Het is heel 

positief dat dit onderdeel van onze scholen inmiddels weer als voldoende is beoordeeld. Maar 

daarbij is wel uitgesproken dat de kwaliteit wel kwetsbaar is. In het beleid zullen we de komende 

jaren moeten werken aan versteviging van de kwaliteit. 

In dit jaarverslag zijn we up-to-date qua hantering van de normen voor het SO en SBO. Op deze 

manier willen we zelf de kwaliteit van ons onderwijs duidelijk in beeld houden.  

 
c. Huisvesting 

Het is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de werkomstandigheden van het personeel van 

belang om goede schoolgebouwen te hebben.  

 

Risico 

Met name een toename van de kosten van het onderhoud bij oude(re) schoolgebouwen is een 

risico. Dit pakt erg verschillend uit voor onze scholen.  

• Voor het gebouw van de ds. N.H. Beversluisschool is het risico beheersbaar. De gemeente 
heeft een toekomstvisie voor huisvesting opgesteld, waarin voorzien is in nieuwbouw voor de 
school. 

• Voor het gebouw van de Samuelschool aan de Han Hollanderweg is het risico beheerbaar. Bij 
het in eigendom verkrijgen van dit gebouw heeft de gemeente gezorgd voor een goede staat 
van het gebouw. 

• Het gebouw van de Samuelschool aan de Wilhelmina van Pruisenlaan is eigendom van de 
gemeente. De gemeente ziet graag dat we hier zelf eigenaar van worden, maar dat is nu niet 
het geval.  

 
Aanpak risico 
Voor de gebouwen van de ds. N.H. Beversluisschool en het gebouw van de Samuelschool aan de 
Han Hollanderweg zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.  

 



  

 

d. Financiële onzekerheid 
Passend Onderwijs betekent voor ons dat er aanzienlijke veranderingen zijn opgetreden. Voor de 
Samuëlschool pakte voordelig uit dat er landelijk voor gekozen is om de landelijke GGL (gewogen 
gemiddelde leeftijd) als uitgangspunt te nemen. Ons personeelsbestand heeft een lagere GGL, dus 
zijn we als gevolg daarvan erop vooruitgegaan 
Voor de SBO-scholen kiest ons eigen samenwerkingsverband ook voor het hanteren van de 
landelijke GGL. Wat echter heel anders is geworden, is dat we per leerling bekostigd krijgen, naar 
de peildatum van 1 februari. Maar een pluspunt is weer, dat ons SWV de situatie van 1 februari 
volledig als uitgangspunt neemt. 
 
Risico’s 
Een nadeel is in onze situatie de huisvesting op 3 locaties. In sommige regio’s van Berséba is ervoor 
gekozen om SO-gedrag binnen het SBO op te nemen (met wel gelijke bekostiging voor SO-
geïndiceerde leerlingen). In onze situatie is dat niet gedaan. Hiermee hebben wij het risico, dat we 
groepen niet helemaal vol krijgen maar ook geen leerlingen kunnen combineren. 
 
Aanpak risico’s 
Wij pakken deze problematiek allereerst zelf aan, door afspraken met onze teams te maken. Wij 
zullen om te beginnen minder strak vasthouden aan de normale groepsgrootte. Er is daardoor 
meer flexibiliteit. Daarnaast bespreken we dit met de collega’s van de andere S(B)O-scholen in ons 
samenwerkingsverband en met het bestuur van het samenwerkingsverband Berseba. De ervaring 
leert dat dit als een gezamenlijk vraagstuk wordt gezien.  
 

e. Sterke toename van inzet van jeugdhulp vanuit de gemeenten of via de WLZ 

 

Door de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de afbouw van de AWBZ 

constateren wij dat er een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nodig is. Dit geldt 

in sterke mate voor speciale scholen. Het zoeken van deze samenwerking is in het belang van de 

leerlingen en hun ouders, maar betekent wel een grote inspanning voor de scholen. 

 

Risico’s  
Er zijn verschillende risico’s te benoemen. 

• De overleggen kosten veel tijd en energie van de schoolleiding. Dit kan betekenen dat de 
samenwerking soms niet of vertraagd op gang komt en we daarmee middelen onbenut laten 
die voor de extra ondersteuning van leerlingen nodig is. De extra inspanning is een 
kostenpost voor de scholen. 

• In toenemende mate komt deze samenwerking gelukkig inmiddels wel van de grond. De 
externe inzet van middelen vanuit de jeugdhulp kan zowel in natura (mankracht) als in 
financiële middelen (PGB) worden verstrekt. Als het laatste het geval is dan moeten de 
scholen hiervoor zelf extra personeel inzetten. De inkomsten zijn niet structureel waarmee 
de scholen risico lopen omdat er wel personeel is aangetrokken. 

 
Aanpak risico’s 
Om de samenwerking tussen de scholen en de gemeenten zo snel en zo goed mogelijk te realiseren 
heeft biedt Berséba deskundig ondersteuning op dit gebied, om daarmee de samenwerking te 
stimuleren en te versnellen.  
Personeel wat heel duidelijk gekoppeld is aan de extra gelden vanuit de gemeenten geven wij waar 
mogelijk een projectbenoeming. Omdat we in feite doorlopend om personeel verlegen zitten, is 
het risico van boventallig personeel op dit moment nihil. 



  

 

 

f. Algemende verordening gegevensbescherming 
 

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Dit brengt ook voor het onderwijs veel extra regels 
met zich mee. En voor de speciale scholen geldt dit in nog sterkere mate, omdat er veel informatie 
over onze kwetsbare leerlingen wordt beheerd. 
 
Risico 
Er zal worden toegezien op het toepassen van de verordening en er zal ook worden gehandhaafd. 
Dat betekent dat veel medewerkers van onze scholen hun werkwijze moeten aanpassen en de 
toegang tot gegevens volgens de regels moet worden ingericht. 
 
Aanpak risico 
We pakken dit aan samen met de collega-scholen in Barendrecht, Sliedrecht en Werkendam. Het 
handboek van de VGS is aangeschaft en er is ook een abonnement afgesloten om dit up-to-date 
te houden. Leveranciers van gegevens en van digitale werkomgevingen sluiten contracten met ons 
om aan de regelgeving te voldoen. Dit zal permanent gerichte aandacht krijgen. 
 

g. Besturenfusie met scholen voor speciaal onderwijs in de regio Barendrecht 
 

In het kalenderjaar 2018 zijn er intensieve besprekingen geweest met het bestuur voor het speciaal 

onderwijs op reformatorische grondslag in de regio Barendrecht. Na een gezamenlijke vergadering is 

besloten om VGS een onderzoek te laten uit voeren naar een mogelijke besturenfusie. Er is een 

stuurgroep ingesteld om het proces vorm te geven en te monitoren. Deze stuurgroep bestaat uit beide 

voorzitters, een bestuurslid, de directeur-bestuurder en VGS-medewerkers. Daarnaast is er een 

werkgroep personele zaken gevormd.  

Hoewel er een aantal beperkte risico’s te benoemen zijn, zijn er vooral zaken die de organisatie 

versterken. Voor beide organisaties geldt dat er meer financiële slagkracht komt. Verder zijn we in 

staat om nog meer uitvoering te geven aan onze missie en ambities in de regio. Ook op het personele 

vlak zijn er diverse voordelen te benoemen, waaronder mobiliteit, professionalisering, uitwisselen van 

kennis, enz. 

 
Risico’s  
Er zijn verschillende mogelijke risico’s te benoemen. 

• Door de schaalgrootte kan er een te grote afstand ontstaan tussen toezichthoudend bestuur/ 
directeur-bestuurders en de afzonderlijke scholen. Waardoor er te weinig gevoel blijft bij 
hetgeen zich op de werkvloer afspeelt. Bovendien is er een gevaar dat er te veel 
gedecentraliseerd wordt in verband met bijv. kostenbeheersing. 

• Om tot goede afstemming tussen beide organisatie te komen, met name op personeelsgebied, 
ontstaat het gevaar dat er veel overleg nodig is. Bovendien kunnen er bij het personeel 
gevoelens ontstaan dat, door de fusie, arbeidsvoorwaarden veranderen.  

 
Aanpak risico’s 
Beide organisatie willen werken vanuit het Rijnlandse model, waarbij de verantwoordelijkheden zo 
laag mogelijk in de organisatie blijven liggen. Daarnaast is er, tijdens de fusiebespreking, uitdrukkelijk 
benoemd dat bestaande scholen hun eigenheid zullen blijven houden. Tot slot is het uitgangspunt dat 
een directeur-bestuurder ook direct leidinggevende is van één van de scholen. 
In het kader van afstemming van het personeelsbeleid zal er een werkgroep gevormd worden. Deze 
werkgroep wordt begeleid door VGS en bestaat uit personen van de verschillende scholen. De 



  

 

afstemming van de verschillende personeelsbeleidsplannen zal gefaseerd plaatsvinden. Hiermee 
zoeken we draagkracht binnen de verschillende organisatie. 
  



  

 

 

8.  Begroting 2019-2021 
Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2019-2021 een meerjarenbegroting opgesteld.  
De geraamde investeringen zijn als een jaarlijkse stelpost opgenomen voor een bedrag van € 60.000 
Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de middelen die nodig zijn om het 
huidige kwaliteitsniveau te waarborgen.  
Onderstaand de meerjarenbegroting met het te verwachten verloop in de vermogenspositie voor de 
komende drie jaar. Deze uitwerking is aangevuld met de kengetallen uit de leerlingen prognose en 
personele inzet. De jaarlijkse toekenning van een hoger trede in de salarisschalen is wel doorberekend, 
maar er is geen rekening gehouden met een indexering van de rijksbijdragen en de overige baten. 
 

 2018 2019 2020 2021 

 Realisatie Begroting Begroting Begroting 

BATEN     

Rijksbijdragen 3.607.096 3.628.000 3.611.000 3.639.000 

Overige overheidsbijdragen     

Overige baten 35.261 28.000 28.000 28.000 

TOTALE BATEN 3.642.357 3.656.000 3.639.000 3.667.000 

     

LASTEN     
Personele lasten 3.077.206 3.117.000 3.159.000 3.200.000 

Afschrijvingen 71.292 68.000 64.000 67.000 

Huisvestingslasten 213.290 194.000 192.000 193.000 

Overige instellingslasten 107.690 108.000 105.000 106.000 

Leermiddelen 121.993 123.000 121.000 121.000 

TOTALEN LASTEN 3.591.472 3.610.000 3.642.000 3.687.000 

     

SALDO BATEN EN LASTEN 59.906 46.000 -3.000 -20.000 

SALDO fin. baten en lasten 0 0 0 0 

     

NETTORESULTAAT 50.886 46.000 -3.000 -20.000 

 
KENGETALLEN LEERLINGEN EN PERSONEEL 

Leerlingaantal (op de peildatum) 227 225 225 225 

Personele inzet in fte     

Directie 2,1 2,1 2,1 2,1 

Onderwijzend personeel 24,3 24,3 24,3 24,3 

Ondersteunend personeel 20,5 20,5 20,5 20,5 

TOTAAL FTE 46,9 46,9 46,9 46,9 

 
Bij het opstellen van de vastgestelde begroting 2019-2021 is uitgegaan van een geraamd exploitatiesaldo 2018. In de 
onderstaande opstelling is het daadwerkelijke exploitatiesaldo 2018 doorberekend in de balansposities. 

 

 
VERMOGENS-ONTWIKKELING 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-202q 

 
ACTIVA 

VASTE ACTIVA 402.000 387.000 383.000 376.000 

Vorderingen 248.000 197.000 197.000 197.000 

Liquide middelen 665.000 675.000 711.000 623.000 

VLOTTENDE ACTIVA 913.000 872.000 908.000 820.000 

TOTAAL ACTIVA 1.315.000 1.259.000 1.291.000 1.196.000 



  

 

 

Eigen vermogen  593.000 653.000 662.000 653.000 

Voorzieningen 332.000 333.000 356.000 270.000 

Kortlopende schulden 390.000 273.000 273.000 273.000 

TOTAAL PASSIVA 1.165.000 1.259.000 1.291.000 1.196.000 

  



  

 

Bijlage 1.  Overzicht van de (on)betaalde hoofd- en nevenfuncties 

van bestuurders en toezichthouders. 

Naam Soort functie Organisatie Functie 

G.J. de Jong Hoofdfunctie Van Ree Accountants  Directeur - partner 

Nevenfunctie(s) Stichting Kerkelijk Geldbeheer  Lid bestuur 

L.G. Verdouw Hoofdfunctie Driestar College  Afdelingsleider 

   

M.C. van der Spek Hoofdfunctie Driestar College  Docent 

Nevenfunctie(s) Driestar College Lid MR 

A. de Pater Hoofdfunctie Timmer & onderhoudsbedrijf De Pater  Mede-eigenaar 

Nevenfunctie(s) Oud Ger. Gem. in Ned. Bergambacht  Koster 

W.M. Lambooij Hoofdfunctie Provincie Zuid-Holland  Senior-Beleidsmedewerker 

Nevenfunctie(s) Johannes Calvijnschool te Gouda  
CNS Gouda  
 

Lid Medezeggenschapsraad 
Lid Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 

M. van der Linden Hoofdfunctie Primaat Consult Directeur 

Nevenfunctie(s) Gemeente Zuidplas 
 
Politieke partij 
R.S.V.S. 

Lid programmacommissie 
Planning & Control 
Fractieadviseur 
Penningmeester 

J.F. Voorthuyzen Hoofdfunctie Stichting voor speciaal onderwijs op 
reformatorische grondslag in de regio 
Zuid-Holland Zuid 
Stichting voor Christelijk (Voortgezet) 
Speciaal Onderwijs Op Reformatorische 
Grondslag voor Gouda e.o. 
SWV Berseba (tot 1-10-2018) 

Directeur-bestuurder 
 
 
Directeur-bestuurder 
 
 
Regiomanager 

Nevenfunctie(s) Vereniging van Erfpachters Voorzitter bestuur 

 

  



  

 

BIJLAGE 2:  VERANTWOORDING BESTEDING PRESTATIEBOX 
 
In 2012 is er een bestuursakkoord gesloten tussen de overheid en de PO-raad. Wij ontvangen voor de 
realisering van de ambities uit dit akkoord middelen onder de noemer van “prestatiebox”. 
Een aantal ambities uit dit akkoord komt overeen met ons gekozen beleid. Hoofdlijnen daarin zijn het 
werken aan goede resultaten en de invoering van de gesprekkencyclus. 
Hieronder worden de in ons beleid passende ambities uit het hoofdlijnenakkoord genoemd en kort 
beschreven. Daarbij hanteren we de nummering en de volgorde uit het akkoord. 
 
Ambities gericht op opbrengstgericht werken 
 
Ambitie 2: Scholen werken opbrengstgericht 
In het SBO werken wij al jaren aan het monitoren van de resultaten van de leerlingen en, de laatste 
tijd, van de resultaten van de groepen. Het ontwikkelingsperspectief is daarbij leidend.  
In het SO hebben wij bewust gekozen voor het invoeren van de leerlijnen en het daarop inschalen van 
de leerlingen. Met behulp van eisen behorend bij een leerroute wordt gecheckt of een leerling op 
niveau van de leerroute ontwikkelt. We werken nu met een cyclus Handelings- en Opbrengstgericht 
Werken (HOGW) op alle niveaus: leerling, groep en school. 
Ambitie 7: Scholen maken hun opbrengsten transparant 
In het jaarverslag publiceren wij de resultaten. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan spelen we daar snel 
op in.  
 
Ambities gericht op professionalisering 
 
Ambitie 8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas 
is op orde 
Dit is juist één van de verworvenheden van het Speciaal (basis)onderwijs. Gezien de resultaten binnen 
het SBO is hier naar onze mening dan ook zeker sprake van. Er wordt voortdurend gezocht naar kennis, 
middelen en materialen om de leerlingen een stapje verder te helpen.  
In het (V)SO is de invoering van het werken met leerlijnen een grote innovatie. De doelgroepen EMB 
en leerlingen met complex gedrag zijn een speerpunt. Verschillende collega’s volgen scholingen 
hiervoor.  
Onder deze ambitie scharen wij de professionalisering van ons ondersteunend personeel, dat op onze 
speciale scholen een belangrijk aandeel levert in de kwaliteit van het onderwijs.  
Ambitie 9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde 
Dit sluit sterk aan bij de focus op ontwikkelingsperspectieven (SBO) en de inschaling van leerlingen op 
leerlijnen (SO).  
Ambitie 11. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid 
Wij vinden dat onze gesprekkencyclus hier nauw bij aansluit.  
Ambitie 12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren 
Voor ons is dit een randvoorwaarde. De laatste jaren hebben wij nauwelijks personeel met (veel) 
ervaring kunnen benoemen. De meeste nieuw benoemden zijn starters. Door interne coaching 
investeren wij in deze collega’s, die overigens binnen het SBO vaak reeds een LIO-stage op de school 
hebben uitgevoerd. Hiervoor zijn afspraken met Hogeschool De Driestar gemaakt. Ons streven is dat 
elke school ook opleidingsschool wordt van deze Hogeschool. En de nieuwe opleiding voor niveau 5 
(Associate Degree) zien wij als een zeer interessante investering in het ondersteunend personeel. 

  



  

 

  

BIJLAGE 3  ONTVANGEN GIFTEN EN COLLECTEN 2018 
 
 
Protestantse Kerk Nederland 

Lekkerkerk (’t Venster) 444,95 

Waarder 100 

Zegveld 100 

 
Christelijk Gereformeerde Kerken 

Rijnsaterwoude 50 

NN  

 
Gereformeerde Gemeenten 

Breukelen 50 

Gouda 2210 

’s Gravenzande 25 

Leiderdorp 200 

Lisse 500 

Mijdrecht 35 

Scheveningen 50 

Stolwijk 250 

Utrecht 250 

NN 250 

 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Breukelen 50 

Gouda 1000 

Nieuwerkerk ad IJssel 200 

 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Waddinxveen 139,70 

Capelle aan den IJssel 50 

 
Overige giften 

Ds. Verschuure 150 

 
Op bankafschriften is soms niet aangegeven van welke kerkelijke gemeente/woonplaats de giften 

komen. Deze staan dan als NN genoteerd.  



  

 

 
COLOFON 
 
Hier worden de belangrijkste contactgegevens van de scholen weergegeven.  

 

Bestuur 
Directeur-bestuurder: J.F. Voorthuyzen  
Telefoon: 06-52581142 
Email: bestuur@speciaalonderwijsbarendrecht.nl 
Postadres bestuur: Hoogenburg 24, 2804 ZR Gouda 
Bankrekening: Stichting Speciaal Onderwijs: NL51RABO 0116927690 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41173328 

 
Ds. N.H. Beversluisschool, voor SBO 
Directeur: M.V. van der Vliet mvvandervliet@beversluisschool.nl  
Hoogenburg 24, 2904 ZR Gouda 
Telefoon: 0182-570004 
E-mail algemeen: sbo@beversluisschool.nl  
Website: www.beversluisschool.nl  

 
Samuëlschool, voor (V)SO-ZMLK en EMB 
Directeur: K. Kleijer k.kleijer@samuelschoolgouda.nl  
Hoofdadres, tevens postadres: Han Hollanderweg 194, 2807 AL Gouda 
Telefoon: 0182-686761 
E-mail algemeen: zml@samuelschoolgouda.nl  
Website: www.samuelschoolgouda.nl 
Adres nevenlocatie: Wilhelmina van Pruisenlaan 409, 2807 MH Gouda 
Telefoon: 0182-743007 
 

Samuëlschool, voor SO-gedrag 
Directeur-bestuurder: J.F. Voorthuyzen. bestuur@speciaalonderwijsbarendrecht.nl 
Wilhelmina van Pruisenlaan 409, 2807 MH Gouda 
E-mail algemeen: helenekasbergen@samuelschoolgouda.nl  
Website: www.samuelschoolgouda.nl 
Telefoon: 0182-743007 
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