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Deel 1. Algemeen jaarverslag 
 
 
1.1 Inleiding: Praktijkonderwijs in beeld?! 

Met dit thema heeft het Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant zich uitdrukkelijk het afgelopen jaar bezig 
gehouden. Er is veel in beweging in en vooral ook rond het Praktijkonderwijs. Het is dus van belang dat het 
Praktijkonderwijs weet waar het staat, wat de kernpunten zijn van deze vorm van onderwijs en hoe deze zijn te 
bestendigen en te verbeteren in de toekomst in het belang van de doelgroep. 
 
In het vorige jaarverslag is uitgebreid stil gestaan bij fundamentele ontwikkelingen in de werk- en leefomgeving van 
jongeren met een beperking en de omstandigheden en voorwaarden waaronder het Praktijkonderwijs hierop moet 
anticiperen. De relatief kleine onderwijssector dient het belang van circa 28.000 leerlingen en zal zich nadrukkelijk 
op de kaart moeten zetten. Het is namelijk dé kans voor deze jongeren om zich voor te bereiden op een zelfstandig 
meedoen in de samenleving. Dit uitgangspunt is verankerd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs waarin het 
Praktijkonderwijs als schoolsoort staat beschreven.  
 
 
1.2 Beweging rond het Praktijkonderwijs 

De uitgangspunten voor het Praktijkonderwijs zijn helder. Dat neemt niet weg dat zowel aan de instroom als 
uitstroomkant volop beweging is waar te nemen. 
 
Instroom 
De keuze tussen PrO en VMBO is onder invloed van het nieuwe bindende advies van de basisschool aan het 
verschuiven naar het VMBO. De uitslag van het CITO onderzoek draagt daar aan bij omdat een lager advies dan 
VMBO niet gegeven wordt. Vaak zien we deze leerlingen na het eerste jaar in het VMBO toch weer naar het PrO 
gaan omdat de gestelde eisen aan taal en rekenen niet haalbaar blijken. Juist voor dit type leerlingen is afstroom 
slecht voor het zelfvertrouwen. 
 
Binnen de Samenwerkingsverbanden VO is de neiging het PrO als een goedkopere oplossing voor het VSO te 
zien. Met name in het aangrenzende SWV-VO, waar veel VSO leerlingen uit onze regio worden opgevangen, is 
een negatieve verevening. Bij MET zien we op dit moment een toename van het aantal leerlingen dat is 
aangewezen op de Veilige Route. De ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met bepaalde beperkingen en 
gedragsproblemen zijn echter niet voorhanden. 
 
In dit kader is de landelijke discussie over het wel of niet loslaten van de criteria van groot belang. Bij het ministerie 
lijkt de keuze voor afschaffing al gemaakt te zijn. Alleen de politiek en de VO-raad bieden nog ruimte tot 
beïnvloeding. Uitdagende bijkomstigheid is dat het SWV-VO één derde deel van het exploitatiebudget van het PrO 
gaat beheren. Hiermee oefent het direct invloed uit op het volume en de inhoud van het Praktijkonderwijs. Iets wat 
bij het VMBO, HAVO en VMBO ondenkbaar is.  
De keuze van MET om zowel arrangementen aan te bieden voor PrO- als PrO+ leerlingen in de vorm van de 
Veilige Route en de Schakelroute biedt een samenhangende en verbindende basis om met de VSO, VMBO en 
MBO scholen op eventuele ontwikkelingen in te kunnen inspelen. Ook de opdracht binnen het 
Samenwerkingsverband VO om het OPDC te managen zorgt dat het PrO in deze regio in beeld is en blijft. 
 
 
Uitstroom 
De Nederlandse samenleving transformeert naar een participatiesamenleving. Dat vraagt van het Praktijkonderwijs 
om jongeren te leren zelfstandig te functioneren, zelf met oplossingen te komen en het inzetten van het eigen 
netwerk. In dit kader wordt gesproken over 21

th
 century skills, wat terug is te zien in de didactische en 

pedagogische ontwikkelingen binnen de school.  
Nederland lijkt de economische crisis achter zich te laten. Voor jongeren met een beperking komen de gevolgen 
pas langzaam in beeld. De creatie van nieuwe banen voor jongeren met een beperking wordt geblokkeerd door 
een grote concurrentie op de arbeidsmarkt en nieuwe wet- en regelgeving. Automatische opname in het 
doelgroepenregister was nog één van de mogelijkheden om te kunnen concurreren maar na 2015 komt deze 
mogelijkheid te vervallen voor de reguliere leerling Praktijkonderwijs. 
Ook de mogelijkheid om door te stromen naar het MBO staat onder druk door de komst van entree-opleidingen, 
strengere examinering en de nieuwe kwalificatiedossiers. 
Om te kunnen kwalificeren blijven gerichte bewijzen en branchecertificaten van belang. Daarnaast is intensief 
contact nodig met bedrijven, het MBO en arbeidstoeleidingstrajecten vanuit de gemeenten. Op deze zaken wordt in 
het jaarverslag 2015 teruggekomen. 
  
 
Kaders 
Op bestuurlijk niveau is het PrO een kleine speler met 3% van de VO populatie dat 6% van het VO budget 
soupeert. Het is van belang om gehoord te worden bij de ontwikkeling van het extern toezicht door de Inspectie, de 
afstemming met de VO-raad waarin PrO zich erkent wil zien als schoolsoort en de overheveling van het VSO naar 
het VO. Al deze zaken hebben invloed op de positie van het PrO en de kansen voor de doelgroep. 
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1.3 Beweging bij MET 

MET zet de Big Picture Learning filosofie centraal bij het ontwikkelen van en communiceren over de organisatie. 
Het streven van de school is om alle jongeren een persoonlijk leerplan te bieden, waarbij de eigen kracht het 
aangrijpingspunt is. Deze heldere aanpak leidt ertoe dat MET verantwoordelijk ook is voor managen van het 
Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Door de bewust gekozen actieve rol van MET in het regionale 
onderwijsveld van PO en VO is daarom ook een vraagtoename te zien. De belangstelling van buiten de regio blijft 
onmiskenbaar aanwezig. 
De school ontwikkelde in 2015 het inhoudelijke onderwijsprogramma door. Op basis van de driedeling onderbouw, 
bovenbouw en stageteam sluiten de stappen logisch aan bij de ontwikkeling van de jongere op weg naar 
zelfstandigheid. Daarnaast heeft een verticale driedeling plaatsgevonden zodat leerlingen op grond van hun 
uitstroomperspectief op maat toegesneden praktijk en theorie krijgen aangeboden. Deze manier van 
‘opbrengstgericht werken’ wordt door de teamleden in werkgroepen en commissies vorm gegeven. Het resultaat 
levert meer duidelijkheid en inzicht op voor de leerlingen, de ouders en de organisatie.  
Als enige school in de regio die eindonderwijs aanbiedt, is MET ook partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
plannen om de arbeidsparticipatie voor jongeren met een lichte beperking in de regio te vergroten. 
 
 
Het antwoord op de vraag of MET Praktijkonderwijs in beeld is, omvat vele terreinen in en om de school. Onze 
ambitie vraagt naast een krachtige organisatie, vooral een gedreven inzet en voortdurende professionalisering van 
de medewerkers. Krachtig toezicht en de steun en inzet van vrijwilligers en ouders is van groot belang geweest 
voor het realiseren van de gestelde doelen in 2015.  Daarnaast kon de school opnieuw rekenen op haar netwerk 
van bedrijven, organisaties, overheden en specialisten om haar taak te realiseren.  
 

 
 
2. Organisatie 
 
2.1 Bestaansrecht 

De stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat heeft tot doel het verzorgen van praktijkonderwijs. MET 
Praktijkonderwijs Waalwijk is hiervoor het instrument en heeft hiervoor, als enige school binnen het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat, de licentie. MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een 
regionale en brede school voor praktijkonderwijs.  
Vanwege de Big Picture Learning filosofie en aparte financiering kunnen aanvullende diensten als het OPDC en de 
intensieve begeleiding naar werk, aan de organisatie toegevoegd worden.  
 
 
2.2 Juridische inkadering 

De rechtspersoon is de stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat en als zodanig bekend bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40272221. Sinds 2012 is een Raad van Toezicht actief.  MET Praktijkonderwijs 
Waalwijk is  juridisch een zelfstandige organisatie en valt onder de wet op het Voortgezet Onderwijs.  
 
 
2.3 Waar staat MET voor 

De doelstelling, missie en visie van MET zijn gefundeerd op de wettelijk vastgelegde taken van het 
Praktijkonderwijs en de Big Picture Learning filosofie. 
 
Doelstelling van MET 
MET begeleidt leerlingen naar een zelfstandige participatie in de samenleving. De leerlingen halen geen VMBO-
diploma maar gaan straks wel functioneren als waardevolle burgers en werknemers.  De school heeft tot doel de 
leerlingen te ontwikkelen op de domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.  
Concreet leidt dit tot voor de leerlingen dat ze: 

- sociaal en maatschappelijk zelfredzaam functioneren in hun omgeving; 
- optimaal aansluiten op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding; 
- in staat zijn zelfstandig te wonen. 

 
Visie 
Het potentieel van de anders lerende jongere is de maat. De school moet daarom: 

- realistische ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden; 
- leerlingen leren hun potentieel, actief en zelfstandig te gebruiken; 
- de startpositie van leerlingen op de arbeidsmarkt optimaliseren; 
- kansen in de regio creëren en versterken; 
- hun welzijn op school en in de samenleving vergroten. 

 
 



 7 

Missie 
De interne kracht van de school is voorwaarde om de visie te realiseren.  
De interne kracht wordt gevormd door de kwaliteit van: 

- samenhangend, competentiegericht en persoonlijk leren binnen en buiten de school; 
- het innovatief en creatief vermogen van het team; 
- een organisatie die in staat is vraag gericht te werken; 
- teamwerk met het accent op respect voor eigen kwaliteiten; 
- onderwijskundig en ondernemend leiderschap. 

 
2.4 Code Goed Onderwijs Goed Bestuur 

In het kader van de code Goed Onderwijs Goed bestuur in het Primair Onderwijs, is gekozen voor 
een Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht model. Daarmee zijn bestuur en intern toezicht optimaal gescheiden. 
Aan de hand van het toezichtkader en de jaar- en verantwoordingskalender wordt inhoud gegeven aan de 
scheiding tussen bestuur en toezicht en de informatievoorziening. 
De Raad van Toezicht hanteert de Code goed bestuur van de VO-raad. 
 
2.5 De organisatie van MET 

MET Praktijkonderwijs Waalwijk is een school voor leerlingen die geïndiceerd zijn voor het Praktijkonderwijs.  De 
school is onderwijskundig opgebouwd uit vier teams:  

- het onderbouw team: fase 1 en fase 2; 
- het bovenbouw team: fase 3 en 4;  
- het stageteam:  fase 5 en ondersteuning 4

e
 fase; 

- het ondersteuningsteam:  ondersteuning van het onderwijskundig proces bij de andere drie teams.  
 
De vier teams worden aangestuurd door een eigen teamleider die ook uitvoerende taken heeft. De directie, 
bestaande uit één directeur bestuurder en één directeur onderwijs, heeft zowel bestuurlijke en beleidsmatige taken 
als uitvoeringstaken en wordt ondersteund door één fte administratieve kracht op locatie. De Raad van Toezicht 
controleert en adviseert de directeur bestuurder  en neemt besluiten waar nodig en stelt ook de accountant aan die 
de jaarstukken moet controleren.. De salarisadministratie, meerjaren onderhoudsplanning en financiële zaken zijn 
uitbesteed aan Dyade. MET wordt intern actief ondersteund door de leerlingenraad, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad. In een schema zijn alle teams, de directie en de raden en hun onderlinge verbondenheid 
aangegeven in de vorm van een organigram. 

 
                                                                               Organigram MET 
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2.6 Personele bezetting en opbouw 

Bij MET waren in 2015 in totaal 36,9 fte’s werkzaam, verdeeld over de kernactiviteiten en projecten. Een lichte 
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar vanwege opvang zwangerschaps- ziektevervanging. Omdat het 
aantal leerlingen licht gedaald is, is het aantal fte’s voor de kernactiviteiten nagenoeg gestabiliseerd.  
Naast deze formatie huurt MET ook medewerkers in voor speciale taken. Hiervoor worden aparte overeenkomsten 
afgesloten. De financiering  komt deels uit eigen middelen, deels uit projecten.  Tenslotte zijn ook nog 2 vrijwilligers 
werkzaam. In onderstaande schema het overzicht. 
 
 

Kostendragers fte’s ‘11 fte’s ‘12 fte’s ‘13 fte’s ‘14 Fte’s ‘15 

                 
Totaal: 

       MET: onderwijs en -onderst.  31,9 34,3 33,9 31.36 32 

       MET: administratie 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 

       MET: conciërge 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

       MET: directie 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totaal 37,2 39,6 39 36,26 36,9 

 
Inclusief: 

              Veilige Route 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

              Schakelroute 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

              OPDC managen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

             Ambulante begeleiding 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Totaal 4,9 5,3 4 1,5 1,5 

 
 
Exclusief: 

          Ambulante begeleiding extern 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

         Schoolpsycholoog 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

          Schoolmaatschap. werk 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

         Jobcoach nazorg - 0,5 0,5 0,5 0,3 

         Welzijnswerker 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 

         Vrijwilliger 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

Totaal 2,0 2,6 2,55 2,85 2,65 

                    Figuur: overzicht fte’s per kostendrager. 

 
 
In 2015 was, net als in 2014, de verdeling tussen vrouw en man met een lesgevende taak bijna gelijk. De verdeling 

over de leeftijd is evenwichtig en  de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevende deel van het team is 
per 31-12-2015 nagenoeg gelijk gebleven: 39,5 (‘09-‘10-‘11-’12-’13-’14: 38,6 - 40,5 - 40,2 - 39,7-39,6-39,7).  
Meerdere medewerkers maakten gebruik van leeftijdsfase bewuste regelingen volgens de CAO. Hieronder vallen 
10 medewerkers die seniorenverlof genieten en medewerkers die zwangerschap- en ouderschapverlof opnemen.  
Het ziekteverzuim in 2015 is gestegen naar 5% (‘09-‘10-‘11-’12-’13-‘14: 4,66% - 4,82% - 2,38% - 2,52% - 2,84% -
4,6%) en komt daarmee 0,1% boven het landelijke gemiddelde

1
. Dat is een ernstige ontwikkeling. De oorzaak van 

het ziekteverzuim ligt buiten de schoolorganisatie maar wordt door het werk wel versterkt. Op 1 medewerker na, 
komen de andere uit de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. Van die categorie is het verzuim bijna geheel toe te 
schrijven aan 4 personen. Een externe ondersteuner is ingehuurd om de verzuimdossiers aan te pakken. 
Daarnaast bespreekt de directeur bestuurder de verzuimsituatie jaarlijks met de bedrijfsarts van ArboUnie in het 
sociaal-medisch overleg. Deze constateert een vergelijkbare stijging van ziekteverzuim bij oudere medewerkers bij 
de onderwijsorganisaties in de regio. Landelijk trekt dit onderwerp steeds meer de aandacht. Uit onderzoek blijkt 
dat slechts 3 op de 10 medewerkers, zonder aanpassingen, de pensioengerechtigde leeftijd haalt.  
Naast de 4 organisatie brede scholingsdagen draagt ook de tweedaagse schoolconferentie bij aan verbreding en 
verdieping van kennis en vaardigheden in het team. Het is hierbij van belang dat theorie direct in de praktijk wordt 
toegepast. Enkele teamleden volgden een toegepaste HBO opleiding en/of cursussen. Afgelopen jaar is na en 
zorgvuldig proces, voor het eerst één managementtrainee traject opgestart. 
 
 
2.7 Huisvesting 

Het gebouw straalt veiligheid en openheid uit. Eventuele schade of slijtage aan het gebouw en het meubilair wordt 
direct verholpen om deze kwaliteit vast te houden. Onderzoek heeft aangetoond dat dit een positieve beleving bij 
klanten en personeel bevorderd. Lekkage op de plafonds dwingen tot overleg met de aannemer. Inmiddels is 
Dyade Huisvesting en een expert ingeschakeld om  vast te stellen wat de oorzaak is en hoe het verholpen moet 
worden. Daarnaast is het meubilair in de leslokalen zichtbaar aan het verouderen. Bij het 10-jarig bestaan in 2017 
wordt rekening gehouden met een grootschalige vervanging.  
MET wil een multifunctionele accommodatie zijn en stelt haar ruimtes, tegen een vergoeding, beschikbaar voor 
derden. Voorbeelden van structurele overeenkomsten zijn de avondopleidingen voor volwassenen van de 
Volksuniversiteit, de sportavond voor een collega school, de naschoolse dagbehandeling voor jongeren van Idris 
en het kamerkoor Tourdion. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor incidentele gebeurtenissen. Het verhuren is 

                                                 
1 Landelijk cijfer ziekteverzuim 2015 (Bron: MR Actueel nr.11). 
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niet lucratief en soms zelfs niet eens kostendekkend. Daar staat tegenover dat het verbindingen tot stand brengt 
die meerwaarde bieden voor jongeren en de organisatie.  
 
 
2.8 Netwerken 

Op regionaal niveau maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband VO de Langstraat. Hieraan nemen 
alle scholen voor VO, REC en VSO deel. De specifieke pedagogische en didactische kennis en ervaring ten 
aanzien onderwijs en ondersteuning wordt actief in het samenwerkingsverband ingezet. Oogmerk van de inzet is 
dat iedere leerling in de regio in een passende onderwijssetting terecht komt.  
MET droeg actief bij aan de samenwerking. De directeur onderwijs was actief in het de rol van intermediair voor VO 
in de Permanente Commissie Leerling ondersteuning (PCL), later ACT. Daarnaast heeft MET de opdracht voor de 
functionele aansturing van het orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC). Inmiddels maakt de directeur 
onderwijs deel uit van het coördinatie overleg voor ondersteuning. 
Als voorzitter van de remuneratiecommissie draagt de directeur bestuurder bij aan een goed functionerende 
directeur en onafhankelijk voorzitter van het SWV-VO. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuurlijk kernteam  
met de aandachtsvelden: OPDC, ACT en thuiszitters. 
 
De organisatie kiest bewust voor participatie in belangrijke beleidsfora en is hierdoor goed op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en oefent, waar nodig, invloed uit op beleidsprocessen.  
In de regio betreft het de deelname aan het SWV-VO,  deelname aan het POVO, het LEA-overleg en het Sociaal 
Economisch Team (SET). Tussen Baanbrekers en MET zijn regelmatig contacten ter ondersteuning van 
schoolverlaters die aan de slag willen. Daarnaast voert MET het voorzitterschap van het project Opstap naar 
Werk

2
. 

Op provinciaal niveau is MET voorzitter van de Werkverband voor het Praktijkonderwijs Noord-Brabant en 
organiseerde in dit verband een tweedaagse conferentie en de dag van het Praktijkonderwijs op 22 oktober.  
Op landelijk niveau participeren we in relevante overlegsituaties waaronder het Landelijk Werkverband 
Praktijkonderwijs en de coöperatie VO en zijn we bestuurlijk trekker van de vereniging Big Picture Nederland.  
 
 
2.9 Passend Onderwijs 
 
Zorgplicht 

Onderwijsinstellingen in het PO en VO zijn in de regio aan de slag met de invoering van Passend Onderwijs. 
Schoolbesturen hebben de zorgplicht om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen om daarmee 
bijvoorbeeld voortijdige schooluitval te voorkomen. ‘Passend’ slaat ook op leerlingen die specifieke ondersteuning 
nodig hebben in een geschikte leeromgeving. Inmiddels is een regionaal samenwerkingsverband opgericht. 
Passend Onderwijs vereist dat zoveel mogelijk binnen de reguliere onderwijsvormen en zoveel mogelijk thuisnabij 
onderwijs wordt aangeboden! Passend onderwijs moet daarbij aansluiten op de ontwikkeling van de leerling, de 
mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Het ontbreken van een VSO in deze regio zet deze 
doelstelling onder druk.  
 
Ondersteuningsplan 
Zowel het SWV-VO als de individuele scholen stellen een (meer-)jarenplan op waarin afgesproken wordt hoe het 
SWV-VO een plek biedt voor alle leerlingen woonachtig binnen de regio. Tevens wordt in kaart gebracht welke 
voorzieningen ontbreken en met belendende SWV’s deze verzorgd kunnen worden. Ook wordt helder gemaakt hoe 
de financiële middelen, die bedoeld zijn om deze leerlingen te ondersteunen in bovenschoolse arrangementen, toe 
te wijzen zijn.  
 
Bij MET 

We staan als Praktijkonderwijs voor de opdracht om onderwijs passend te maken voor al onze leerlingen. De BPL 
filosofie sluit, gezien de populatie, naadloos aan op Passend Onderwijs. Uitgaande van de leermogelijkheden van 
de leerling wordt het onderwijs vraaggericht georganiseerd. Per leerling wordt een leerarrangement (IOP) 
opgesteld. De coach, de ouders én de leerling zijn hier bij betrokken. We richten ons hiermee op leren én op 
opvoeden. Een passende plek levert een passend leerarrangement en ondersteuning op, waarbij de leerlingen de 
beste mogelijkheden krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.  
 
Onder invloed van de nieuwe beleidslijnen krijgt het leerlingenaantal bij MET een plafond van 220 leerlingen en 
gaat een verschuiving plaatsvinden van de doelgroep die meer persoonlijke aandacht en zorg zal vragen van MET. 
Daarnaast wordt 2/5

e
 deel van het reguliere budget per leerling bestempeld als ondersteuningsbudget. Ondanks 

dat op korte termijn hier geen grote veranderingen verwacht worden, moet MET alert blijven op afspraken tussen 
het kabinet, het ministerie en de VO-raad over VSO, Lwoo en het Praktijkonderwijs.   
 
Op het gebied van efficiëntie, zoals de vele overlegvormen (intervisie), klassenmanagement in dienst van 
differentiatievraagstukken en samenwerking met externe partners, valt nog het nodige te ontwikkelen alvorens op 
alle hulpvragen handelingsgerichte antwoorden te kunnen geven. Voor het laatste aspect is samenwerking met 
SWV-VO en gemeente onontbeerlijk.  

                                                 
2
 Opstap naar Werk is een actie voor jongeren in het VMBO en PrO in samenwerking met het Waalwijks Bedrijvenplatform, de 

gemeente Waalwijk en het VO. 
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2.10 Verantwoording 

De school dient zowel horizontaal als verticaal duidelijk te maken waar ze voor staat en welke outcome met welke 
kwaliteit  zij levert. MET verzamelt hiervoor informatie via: de rapportage van de inspectie, de uitstroom- en nazorg 
monitor, de kwaliteitsmonitor, de risico-inventarisatie en -evaluatie van ArboUnie, de interne enquête over het 
functioneren van de directie en de nieuwe interne meting kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten.  Analyse van 
de informatie dient als input voor of correctie op het beleid.  
Met het team wordt via de schoolconferentie

3
 rekenschap afgelegd en nieuw beleid geformuleerd en ingevoerd. 

Daarnaast wordt vier keer per jaar een plenaire vergadering belegd. Via persoonlijke contacten, de jaarstukken, de 
vernieuwde website van de school verantwoordt de school zich naar externe stakeholders. 
In 2015 werden de Nieuwsbrief en de website van MET steeds belangrijker in de indirecte communicatie met 
leerlingen en ouders. 
 
2.11 Afwikkeling klachten 

Als men vragen heeft waarom een teamlid iets doet of zegt kan men dat op de mens af vragen. Als dat niet lukt, of 
als men dat niet wilt, kan men contact opnemen met de ‘contactpersonen voor klachten’ op de school. Indien nodig 
wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld. De school is lid van de klachtencommissie stichting  
KOMM, regio west. In 2015 waren er geen klachten. 
 
2.12 Beleid uitkering na ontslag 

Het beleid van de Stichting is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden ontslagen. Indien daar 
wel sprake van is, zal de Stichting het desbetreffende personeelslid op een adequate en financieel verantwoorde 
manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van 
een loopbaanbegeleidingstraject waarbij een nieuwe werkkring buiten het onderwijs wordt gevonden. 
    
2.13 Het beleid van de instelling aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders en de 
wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht 

Het bestuur van Waalwijk MET acteert als toezichthouder (RvT) en de algemeen directeur als dagelijks bestuur 
(bestuurder). De leden van de Raad van Toezicht worden gevraagd (gekozen op kwaliteit) en ontvangen voor het 
bijwonen van vergaderingen een vergoeding voor presentie en een reiskostenvergoeding. De salariskosten van de 
algemeen directeur/bestuurder vallen binnen de normfuncties van het primair onderwijs cao VO. 
 
2.14 Beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang van functies van het vrij besteedbare 
vermogen. 

Voor het voortbestaan wil de stichting eigen vermogen aanhouden. Dit eigen vermogen is bedoeld ter dekking van 
incidentele risico's en eventuele tekorten. Bij incidentele risico's denkt de stichting o.a. aan kosten langdurig zieken, 
invoering wet werk en zekerheid, invoering vereenvoudiging bekostiging VO. De gewenste omvang van het eigen 
vermogen is nog niet vastgesteld. Daarmee is de omvang van het eventueel vrij beschikbare vermogen eveneens 
nog niet bepaald. Indien na vaststelling van de gewenste omvang van het eigen vermogen duidelijk is dat er sprake 
is van vrij beschikbaar vermogen, dan zal dat worden gebruikt ter verdere verbetering van het onderwijs. 
 
 
3. Onderwijskundig beleid. 

De onderwijskundige jaarplannen voor schooljaar 2014-2015 en schooljaar 2015-2016 dienen als uitgangspunt. Na 
instemming van de MR zijn deze door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Hieronder zijn de opbrengsten die 
gerealiseerd zijn in 2015 weergegeven. Een gedetailleerde uitwerking van de onderwijskundige beleidsplannen is 
als deel 2 aan het jaarverslag toegevoegd. 
 
 
3.1. Kwantitatieve gegevens MET 
  
Leerling aantallen en instroom 

- Op 1 oktober 2015 stonden 227 (‘09-‘10-'11-’12-’13-‘14 respectievelijk: 202-198-200-223-219-233) 
leerlingen ingeschreven met een indicatie praktijkonderwijs. Er is sprake van een lichte daling. Hiervan zijn 
129 man en 98 vrouw (2013: 131 m en 88 v; 2014: 137 m en 96 v). 

- Leerlingen per bouw: onderbouw: 100 (’11- ’12-’13-‘14: 93- 123-104-108), bovenbouw: 98 (’12-’13- ‘14: 
76-84-90) en 5

e
 fase: 37 (’12-’13-‘14 : 24-31-35).  

- Vanuit het (speciaal) basisonderwijs stroomden 45 leerlingen voor 1-10-2015  in, naar de 1
e
 fase (‘10-’11-

’12- ’13-‘14: 45-45-50-40-46). 
- Op 1 oktober 2015 namen 9 leerlingen in de 2

e
 fase deel aan de Schakelroute (‘09-‘10-‘11-’12-’13-‘14 

respectievelijk: 15-15-12-10-19-4-4). Dit aantal  ligt beduidend lager dan voorgaande jaren en zegt nog 
weinig over de daadwerkelijk uitstroom naar het VMBO  in het komende schooljaar.  

- Voor en na de teldatum zijn 5 (’13-‘14: 7-6) leerlingen gedetacheerd bij een andere school in het 
voortgezet onderwijs. Het gaat in alle gevallen om de Overlaat in het kader van de Schakelroute, 3

e
 fase. 

Meestal leidt dit in het daarop volgende jaar tot definitieve uitstroom bij MET. 
- Voor en na de teldatum zijn geen gastleerlingen (‘09-‘10-’11-’12-’13-‘14 respectievelijk: 2-8-9-6-14-3) 

ingestroomd.  

                                                 
3
 De schoolconferentie is inmiddels een begrip bij MET. Aan het einde van iedere zomervakantie komt het team twee dagen 

bijeen voor feedback, actuele informatie, verdieping en nieuwe actiepunten.  
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Positie in de sector VO 
In totaal zijn 7.479 (’11-’12-’13-‘14: 7.273 - 7.473 - 7.562- 7.557) leerlingen geregistreerd in het voortgezet 
onderwijs van het samenwerkingsverband waar MET deel van uitmaakt.  MET heeft een marktaandeel van 3 % 
(’11-’12- ’13-‘14: 2,8% - 3%- 2,9%- 3,1%). Landelijk wordt uitgegaan van een deelname percentage van 2,89%. Dit 
geld ook als bekostigingsplafond van DUO voor het ondersteuningsdeel van € 4.200 per leerling aan het SWV-VO. 
Op lange termijn wordt een lichte daling verwacht vanwege onderwijsinhoudelijke en demografische 
ontwikkelingen. 
 
Het aantal leerlingen dat van buiten de regio komt is met 7 leerlingen toegenomen. Hiermee komt het totaal in 2015 
op 64 leerlingen (’09-’10-’11-’12-’13-’14 respectievelijk: 51-53-58-61-54-57). Een record (ruim 28% van het totale 
leerlingenbestand) gezien het feit dat het totale aantal de afgelopen jaren schommelde rond de 55. Bij de intakes 
blijkt dat ouders van zowel buiten als binnen de regio een bewuste keuze maken voor deze school. Uit de regio 
Tilburg komen 34, uit de regio Oosterhout 28, uit de regio Ben Bosch 2 leerlingen.  
 
Onderwijstijd 

De school maakt de geplande onderwijstijd van minimaal 1036 lesuren per leerling waar. De school verzorgt per 
week ongeveer 350 lessen en biedt  ruim 60 leerlingen stage per week. Er is nauwelijks sprake van lesuitval omdat 
tussenuren niet te realiseren zijn in een school voor praktijkonderwijs. Indien een lesgevende medewerker zich ziek 
meldt zijn een aantal scenario’s van toepassing: tijdelijk vergroten van de groepsomvang, inzetten van leerkrachten 
die op dat moment taaktijd hebben of de inzet van de teamleider. Alleen na 12.35 uur wordt lesuitval toegestaan als 
er geen alternatieven voorhanden zijn of de belasting te groot wordt. 
 
Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)  

In het IOP staat beschreven op welke vaardigheden of competenties het onderwijs is gericht en hoe de leerling zich 
op deze competenties ontwikkelt. Alle leerlingen in de 1

e
, 2

e
 fase en Veilige Route A, werken via thematisch 

onderwijs naar een individueel uitstroomperspectief. Van de 3
e
 fase tot en met de 5

e
 fase  heeft iedere leerling een 

eigen leerroute, gebaseerd op het uitstroomperspectief. Met de invoering van Passend Onderwijs wordt het IOP 
uitgebreid met het ondersteuningsprofiel (OPP), waarmee de ondersteuningsbehoefte van de leerling het 
uitgangspunt vormt van het handelingsgericht werken en aansluiting gegarandeerd wordt bij de lopende 
ondersteuning vanuit het aanleverend (s)basisonderwijs.  
 
Opbrengsten onderwijs 

- In 2015 ontvingen 34 leerlingen van de 5
e
 fase (‘09-‘10-’11-’12-’13-‘14: 45-38-46-5-25-31) het 

schooldiploma Praktijkonderwijs. 
- 28 leerlingen behaalden een branchecertificaat (‘09-‘10-‘11-’12-’13-‘14: 10-12-18-39-35-27).  
- 24 leerlingen stroomden (‘09-‘10-‘11-’12-’13-‘14: 26-23-17-15-18-12)  uit naar werk. Hiervan heeft 

geen enkele leerling begeleiding tijdens het werk via de WSW en 4 leerlingen gaan gecombineerd 
werken en leren  via een BBL traject. 

- 11 leerlingen (’10-’11-’12- ’13-‘14: 23-26-14-5-3) zijn naar een vervolgopleiding (MBO/ROC) 
gegaan. 

- 5 (‘10-‘11-’12-’13-‘14: 2-3-1-4-1) leerling is ingestroomd in dagbesteding (via Prisma). 
- In september zijn 6  leerlingen na de 3

e
 fase (‘10-’11-’12-’13-‘14: 9-3-4-5-6), na afronding van de 

Schakelroute, overgestapt naar het VMBO.  
- 4 leerlingen hebben nog geen werk of opleiding gevonden na het behalen van het schooldiploma. In 

alle gevallen gaat het om geïndiceerde (WSW, Wajong, jobcoach) jongeren.  
- Er zijn geen leerlingen die om ‘onbekende reden’ de school tussentijds hebben verlaten. 

 
 
 
 
3.2. Nazorg 
 
Algemeen 
Naast het voorbereiden, vinden en begeleiden van stages verzorgt de stageafdeling van MET ook het nazorgtraject 
voor leerlingen. Bij de nazorg wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve begeleiding. De 
extensieve begeleiding bestaat uit het volgen, oproepen en adviseren van de oud- leerling gedurende twee jaar na 
het behalen van het praktijkonderwijsdiploma. De intensieve begeleiding is formeel opgezet met Baanbrekers, een 
uitvoeringsorgaan van de regionale gemeenten. In de praktijk is nog veel onduidelijk en heeft MET extra middelen 
ingezet om de moeilijkste gevallen op te pakken. Hiervoor is 0,3 fte gedetacheerd via Sterk in Werk. 
 
Resultaten 
Om te controleren of  het vervolgtraject na het verlaten van de school naar verwachting verloopt worden gegevens 
van leerlingen tot twee jaar na het verlaten van de school ingevoerd in de landelijke nazorg monitor.  De 
belangrijkste impressies staan hieronder vermeld.  
De intensieve begeleiding had in totaal 8 jongeren in portefeuille die korte of lange tijd aan werk geholpen werden. 
Daarnaast toont het project waar kansen voor de toekomst liggen: intensief maatwerk, systeemaanpak in 
samenwerking met derden en oplossen van onwerkbare regelgeving.  
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Opbrengsten nazorg 
 
 

 ex lln 2009-2010 ex lln 2010-2011 ex lln  2011-2012 ex lln 2012-2013 ex lln 2013-2014 

                      In % 1
e
  jaar   2

e
  jaar   1

e
 jaar  2

e
 jaar 1

e
 jaar 2

e
 jaar 1

e
 jaar 2

e
 jaar 1

e
 jaar 2

e
 jaar 

Arbeid 27 36 21 21 43 43 33 36 20 nvt 

Beschermde arbeid      2 9   2 nvt 

MBO BBL (arbeid en leren) 25 9 12 13 5 9 8 14 25 nvt 

MBO BOL (leren) 14 6 28 31 16 18 39 33 20 nvt 

VMBO (schakelklas) 5 0 19 2 11 2 8 0 11 nvt 

Geen werk/school 10 19 8 15 11 14 6 11 14 nvt 

Dagbesteding 6 6 6 8 9 11 3 0 7 nvt 

Onbekend 10 23 4 8 0 0 0 14 0 nvt 

Overzicht uit de ‘nazorg monitor’. 
 
Door de extra aandacht te besteden aan de leerlingen na uitstroom slaagt MET erin de leerlingen te volgen. 
Het aantal VMBO leerlingen daalt, als het goed gaat, na één jaar volledig naar 0 omdat ze dan zijn geslaagd en 
aansluitend  naar het MBO zijn gegaan.  
Uitstroom naar het MBO lijkt stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar.  
Het aantal leerlingen dat na schoolverlaten nog geen werk of school heeft neemt toe. Binnen de huidige 
financiering moeten creatieve oplossingen komen om deze groep te kunnen ondersteunen. Voor het eerst zien we 
bij het laatste cohort een toename na het eerste jaar. Van de leerlingen die sinds 2009 de school verlieten, neemt 
na één jaar het percentage dat zonder werk of opleiding thuiszit, toe. Voor deze ex-leerlingen is het project in 
samenwerking met Baanbrekers van groot belang om de aansluiting op de maatschappij te behouden. Uit de cijfers 
blijkt dat deze extra begeleiding leidt tot een beter resultaat voor de leerlingen. 
3.3. Ondersteuning 
 

Algemeen 
De wijze waarop de structuur van de zorg is vormgegeven is voldoende krachtig om het hoofd te kunnen bieden 
aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en docenten. Onder invoering van Passend Onderwijs én door de 
inmiddels geleverde kwalitatieve ondersteuning aan leerlingen valt een toenemende vraag op het gebied van 
internaliserende problematiek te constateren. De reeds bestaande individuele ontwikkelingsplannen (IOP) zullen 
worden aangepast aan de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) van het aanleverend basisonderwijs. Na de 
invoering van supervisie en intervisie, om de efficiëntie van leerlingenevaluaties te verhogen, signaleren we echter 
ook een nieuwe bedreiging: met het verdwijnen van de Leerling Gebonden Financiering per 01-08-2014 neemt de 
ondersteuning van ambulante begeleiding af. Er is sprake van een overgangssituatie waarbij de 
onderwijsondersteuning door ambulant begeleiders nog ruim een jaar werd verlengd.  De vergoeding voor het 
schoolmaatschappelijk werk binnen het SWV-VO is beëindigd. Gezien de verwachting dat de leerlingproblematiek 
zal verzwaren moet MET het komende schooljaar zich inspannen om de ondersteuningsmogelijkheden zoveel 
mogelijk te behouden. 
 
Resultaten 

- In totaal 20 leerlingen pleegden ongeoorloofd verzuim. Hier is een lichte stijgende tendens te zien. Bij 
deze leerlingen gaat het om  specifieke en terugkerende problemen, vaak binnen het gezin, waar in de 
school speciale aandacht voor is. In 2013 ging het om 18 leerlingen en het jaar daarvoor om 16. 

- In totaal kregen 3 leerlingen een cluster 2 indicatie. De leerling gebonden financiering (LGF) is volledig 
komen te vervallen.  

- 27 leerlingen maakten gebruik van de Veilige Route waarvan 8 in de onderbouw en 19 in de bovenbouw. 
Dat is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 

 
3.4 Kwaliteit  

 
Algemeen 
De organisatie heeft gekozen voor een permanente vorm van kwaliteitscontrole met behulp van Stimulans.  Om het 
jaar komen de vastgelegde doelgroepen in beeld. De respondent kan een waardering van 1 tot en met 4 geven. De 
resultaten kunnen ook landelijk aan instellingen voor Praktijkonderwijs gerelateerd worden.  
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Resultaten 
In 2015 zijn medewerker & management en de samenwerkingspartners benaderd met een enquête. In de reflectie 
met de onderzoekers is per onderdeel een aantal opmerkingen en ontwikkelpunten geformuleerd. Deze zijn in 
onderstaande overzicht vermeld. De gemiddelde waardering in totaal is hoger dan twee jaar geleden en bij alle 
hoofdstukken hoger dan de landelijke score. Op onderdelen binnen de hoofdstukken kan het soms iets lager zijn. 
Deze staan vermeld bij de ontwikkelpunten. Deze kunnen terug komen als acties in het jaarplan van de school. 
 
 

Medewerkers 

MET: land = 3.48 : 3.29 
 

Opmerkingen - Van de 49 uitgezette enquêtes zijn 43 volledig ingevuld zijn 
geretourneerd.  

- Stimulerende omgeving, stage en loopbaan, begeleiding, 
omgang ouders, stagebegeleiding en kwaliteitsbeleid 
kregen een opvallend hoge waardering. 

Ontwikkelpunten - Bij opstellen IOP worden ouders en leerling betrokken. 
- Leerlingen kunnen na het verlaten van de school 

zelfstandig wonen, de vrije tijd zinvol te besteden en weten 
wat de maatschappij van hen verwacht. 

Samenwerkingspartners 

 
MET: land= 3.75 : 3.65 
 

Opmerkingen - Van de 111 uitgezette enquêtes zijn 63 volledig ingevuld 
geretourneerd. 

- Zeer hoog scoorde: het overleg van de school gaat altijd 
over zaken die er toe doen; de school is gericht op 
samenwerking; de school komt snel met oplossingen voor 
problemen; telefonische bereikbaarheid. 

Ontwikkelpunten - Medewerkers spreken met één mond en hebben hart voor 
hun werk; de school heeft een duidelijk gezicht voor de 
buitenwacht.  

Beknopt overzicht resultaten kwaliteitsmonitor 2015 

 

Volgend schooljaar komen de ouders, de leerlingen en de stagebedrijven weer in aanmerking voor het kwalitatief 
onderzoek.  
 
Voor wat betreft de externe verantwoording van de opbrengsten van de school is aansluiting gezocht bij de 
indicatoren van de landelijke site van Vensters voor Verantwoording (VvV).  Medio 2012 was een eerste versie 
voor Praktijkonderwijs beschikbaar en zijn de resultaten van MET automatisch ingevoerd. Op de nieuwe website 
van MET staat een link naar de site van VvV.  
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4. Verslag van het intern toezicht op de Stichting voor Praktijkonderwijs in de Langstraat 

 
Voor de Raad van Toezicht (RvT) was 2015 het derde jaar dat met intern toezicht werd gewerkt. Het functioneren 
is in het najaar gedegen geëvalueerd. Op dit moment is het minimale aantal van vijf leden binnen de raad bereikt 
en zijn alle specifieke aandachtsgebieden en taken vertegenwoordigd. De RvT is numeriek en kwalitatief berekend 
voor haar taak. De directie bestaat uit de directeur onderwijs en de directeur bestuurder die de 
eindverantwoordelijkheid draagt. Zowel de raad als de directie zijn complementair van samenstelling.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht:  

Voorzitter Hr. P. Vromans 
Secretaris Mw. A. Denissen 
Lid  Hr. H. van Venrooij 
Lid Hr. Van Delft 
Lid  Mw. L. Doesburg  
  

Samenstelling bestuur en directie: 
Directeur Onderwijs Hr. T. Milatz 
Directeur Bestuurder Hr. F. de Wolff 

 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Daarnaast is de werkgroepen ‘financiën’ bijeengekomen 
ter voorbereiding van agendapunten en evaluaties. Op onderstaande terreinen heeft de Raad van Toezicht, 
toezicht gehouden, geadviseerd en besluiten genomen. De vastgestelde beleidscyclus is leidend voor de agenda 
en werd aangevuld met onderwerpen wanneer dat noodzakelijk werd geacht door de raad of de bestuurder. 
 
 
4.1 Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen 
 
Organisatie  

 Er is nadrukkelijk stilgestaan bij het overlijden van een medewerker en een leerling die de school een paar 
maanden daarvoor had verlaten. 

 Het schoolondersteuningsplan is toegelicht. 

 Het herschreven plan voor het OPDC is toegelicht.  

 Een nieuw rooster van aan- en aftreden is vastgesteld. 

 Het vakantierooster 2015-2016 is goedgekeurd. 

 Overleg met de MR heeft plaatsgevonden en de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs stonden centraal. Het 
voorstel is om voortaan twee keer bij de RvT aan te sluiten.  

 Verzoek om ook eenmaal per jaar met de OR aan tafel te kunnen zitten. 

 De RvT heeft kennis genomen van de onderwijskundige ontwikkelingen van MET. 

 De RvT heeft in mei deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst met de OR, MR en sleutelfunctionarissen van 
MET. 

 Er is kennisgenomen van de manier waarop MET haar opbrengsten systematisch in beeld brengt, analyseert 
en vervolgens de operationele maakt.  

 De netwerkbijeenkomst op de regionale dag van het PrO was een groot succes. De oogst van het ontbijt is 
meegenomen naar de provincie. 
 

Beleid 

 Het inspectierapport is besproken en de directie heeft toegelicht waar aandachtspunten liggen. 

 Het vergaderrooster en de beleidscyclus 2015 -2016 zijn akkoord bevonden. 

 De jaarstukken over 2014 zijn besproken en goedgekeurd. 

 Er is goedkeuring gegeven aan de procedure voor de jaarstukken die voortaan is vastgelegd in een tijdslijn.  

 Het onderwijskundig jaarplan 2015 -2016 is goedgekeurd. 

 Grote zorgen worden geuit bij het functioneren van het bestuur en de directeur van het SWV-VO. Voor beide 
functies is eind 2015 een vacature ontstaan.  

 De rapportage van de Inspectie inzake het SWV-VO baart grote zorgen. 

 Om praktische redenen is besloten bij het ooit switchen van een accountant binnen het netwerk van Dyade te 
blijven. 

 Het toezichtkader voor SWV-VO de Langstraat en het bijbehorende directiestatuut zijn goedgekeurd. Wel 
maakt de RvT zich zorgen over de gedeelde verantwoordelijkheden. 

 
Strategisch beleid 

 Recente ontwikkelingen rond Passend Onderwijs zijn besproken en ter kennisgeving aangenomen. 

 Feedback gegeven aan de bestuurder voor de gesprekken met de interim manager van Biezonderwijs. 

 Advies om bij de mogelijk herinrichting van het technieklokaal bedrijven actief te bezoeken en te betrekken. 
 

Personeelsbeleid 

 Alle mutaties en langdurige of ernstige ziektegevallen zijn bij de RvT gemeld. 

 Toegelicht is een eigen oplossing van MET voor het omgaan met Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid. 
Hierbij wordt rekening gehouden met flexibiliteit voor de medewerker maar staat ook het belang van de leerling 
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centraal. 

 Drie moeizaam verlopende trajecten zijn kort toegelicht op mogelijke juridische en financiële consequenties. 
Bovendien wordt professionele ondersteuning ingehuurd. 

 
Materieel beleid 

 Gymzaalvloer hoeft niet vervangen te worden. Er komt wel een intensiever schoonmaakprogramma. 

 De gevel van de aula is verstevigd. 

 Het probleem van de lekkende plafonds wordt onderzocht. 

 Vastgesteld dat het nieuwe aanbestedingsbeleid in de praktijk ook werkt. Doel is om alleen bedrijven in de 
directe omgeving te betrekken zodat ook afspraken over stage en werk gemaakt kunnen worden. 

 Aangeboden strook grond naast de school zal alleen aanvaard worden in bruikleen met als enige 
tegenprestatie het onderhoud.  
 

Financieel beleid 

 Financieel jaarverslag 2014 is besproken en goedgekeurd. 

 Alle tussentijdse  exploitatieoverzichten zijn besproken. 

 De begroting voor 2016 is besproken en afgekeurd. Onder voorwaarden kan dat worden hersteld. Met name 
het risico voor inkomsten vanuit het SWV-VO worden als groot ingeschat. 

 Na overleg met de Rabobank is besloten enkele aanpassingen te plegen in het pakket, rekening houdend met 
het treasury statuut. Een spreiding van het kapitaal over meerdere banken is wat voor ogen staat. 

 Het rendement over het uitstaande kapitaal over 2014 wordt ingezet om de nazorg voor leerlingen te 
bestendigen zolang er geen nieuwe projectfinanciering beschikbaar is. 

 
 
4.2 Conclusie en toekomst 

Het handelen en de ontwikkeling van de RvT wordt kritisch bewaakt. De wijze van toezicht werd conform de 
handelwijze good governance uitgevoerd en de RvT sluit iedere vergadering af met het leveren van feedback aan 
de hand van een format. Op basis hiervan blijkt dat de Raad van Toezicht in 2015 voldoende vergaderingen heeft 
georganiseerd waarbij alle onderwerpen volgens plan aan bod zijn gekomen.  
Daarnaast heeft de RvT het functioneren van zichzelf en de voorzitter geëvalueerd en ziet vol vertrouwen de nabije 
toekomst tegemoet. Wel is de wens uitgesproken om tijdig op de hoogte te worden gesteld van activiteiten in en 
rond de school zodat zij zelf polshoogte kan nemen.   
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5.Verslag Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) is in het afgelopen jaar zes keer bijeengeweest. Tevens is actief deelgenomen 
aan de gemeenschappelijke bijeenkomst van de RVT, OR en MR. Op diverse terreinen heeft de MR geadviseerd 
en besluiten genomen. Hiervoor is een beleidscyclus vastgesteld die leidend is voor de agenda en werd aangevuld 
met onderwerpen die door de leden zelf of namens de achterban zijn ingebracht. 
Namens de teamgeleding heeft de heer Kuppens na jarenlange inzet zijn zetel overgedragen aan de heer 
Smetsers. 
 
Samenstelling Medezeggenschapsraad:  

Voorzitter Hr. A. van Son (ouder) 
Lid Mw. S. Bovenschen (ouder) 
Lid 
Lid 

Mw. C. Quaytaal (ouder), gestopt najaar 2015 
Hr. J. van Weegberg (ouder), gestart najaar 2015 

Secretaris Hr. N. van Sambeek (team 
Lid  Mw. P. Snaphaan (team) 
Lid Hr. P. Smetsers (team) 
Informant  Hr. F. de Wolff (bestuurder) 

 
 

Namens de MR nemen mw. Snaphaan en mw. Bovenschen plaats in de Ondersteuningsplan Raad van het 
Samenwerkingsverband VO.  
 
 
5.1 Overzicht van de belangrijkste onderwerpen 

 
Organisatie 

 Eén ouder lid is afgetreden en één nieuw ouder lid is benoemd.  

 Twee vertegenwoordigers bezoeken bijeenkomsten van de nieuwe ondersteuningsplanraad.  

 Rooster van aan- en aftreden is gecontroleerd. 
 
Beleid 

 Overleg met voorzitter RvT is gevoerd. 

 Overleg met Ouderraad heeft plaatsgevonden 

 Het onderwijsjaarplan 2014-2015 is goedgekeurd. 

 Activiteitenplan van de MR voor 2014-2015 is vastgesteld. 

 Het dagelijks statuut van de MR is vastgesteld. 

 Vakantierooster 2015-2016 is goedgekeurd. 

 Ouderbijdrage dat niet betaald wordt is besproken 

 Activiteitenplan MR is geëvalueerd en verwerkt in het Jaarverslag MR 2013-2014.  

 Er is een vast aanspreekpunt voor bus perikelen bij Arriva. 

 Het rookbeleid is ter advisering voorgelegd. 

 Er zijn aanpassingen gedaan in de schoolgids over o.a. werkkleding. 

 De eerste schooldag is wat betreft indeling en tijd aangepast. 

 Het kwaliteits- en inspectieonderzoek is teruggekoppeld. 

 De ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs zijn herhaaldelijk besproken. 
 
Personeelsbeleid 

 De MR heeft actief deelgenomen aan het proces van de benoeming van een nieuw ouderlid. 

 De belangrijkste mutaties zijn bekend gemaakt.  

 Overlijden van een docent en leerling op school is gemeld en aanwezig geweest.  
 
Materieel beleid 

 ICT ontwikkelingen in de school worden besproken. 

 De inzet van iPads en mobiele telefoons is besproken. 

 Het schoolplein als goed doel is besproken en goedgekeurd. 
 

Financieel beleid 

 De begroting en jaarplan 2015 is besproken en goedgekeurd. 
  
 
5.2 Conclusie en toekomst  

Op basis van de verslagen heeft de MR in 2015 voldoende vergaderingen georganiseerd waarbij alle onderwerpen 
volgens plan aan bod zijn gekomen.  
De MR moest in 2015 afscheid nemen van één lid namens het de ouders. Hiervoor werd de sollicitatieprocedure 
ingezet en is een nieuwe kandidaat gevonden.   
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6. Financieel verslag  

 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting voor Praktijkonderwijs in De Langstraat is opgesteld 
door Dyade Ede. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants 
NV. 
 
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2015. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van een organisatie. Hierin vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 
2015 in vergelijking met de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de 
belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 
 

Activa 31-12-2015 31-12-2014  Passiva 31-12-2015 31-12-2014 

            

Materiële vaste 
activa 70.161 95.209  Eigen vermogen 1.135.346 1.335.336 

            

Financiële vaste 
activa 0 362.880  Voorzieningen 464.993 326.215 

            

Vorderingen 117.881 395.136  Langlopende schulden 58.420 72.252 

            

Liquide middelen 1.817.188 1.180.895  Kortlopende schulden 346.471 300.317 

            

Totaal activa 2.005.230 2.034.120  Totaal passiva 2.005.230 2.034.120 

 

Toelichting op de balans       

         
Activa:         
         
Materiële vaste activa        
In 2015 is € 13.112 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit betrof ICT en meubilair. De afschrijvingslasten 
bedroegen € 38.161. Aangezien de investeringen lager waren dan de afschrijvingslasten is de waarde van de 
materiële vaste activa gedaald. 
 
Financiële vaste activa       

In 2015 is de beleggingsportefeuille ter waarde van € 362.880 verkocht. In totaal is een boekwinst van € 44.200 
 gerealiseerd.  
 
Vorderingen        

De vorderingen per 31 december 2015 bestaan voor het grootste deel uit vorderingen op het 
samenwerkingsverband (€ 85.132), Huur en medegebruik (€ 9.158) en nog te ontvangen rente (€ 12.118).  
Daarnaast zijn er enkele vorderingen van kleinere omvang. Aan de vorderingen zijn geen risico's verbonden. 
Derhalve is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen. De bedragen die op 31 december 2015 te 
vorderen waren zijn in 2016 allemaal ontvangen. 
 
Liquide middelen        
De omvang van de liquide middelen is in 2015 met € 636.293 gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
verkoop van de obligaties. Daarnaast waren de investeringen lager dan de afschrijvingen en is de omvang van de 
voorzieningen gestegen en het bedrag aan vorderingen afgenomen. Een nadere toelichting op de ontwikkeling 
van de liquide middelen is gegeven in het kasstroomoverzicht. 

 

Passiva:         
          
Eigen vermogen        
Het negatieve exploitatieresultaat van € 199.988 is aan het eigen vermogen onttrokken. Van dit resultaat is 
€ 205.072 aan de algemene reserve onttrokken. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2015 € 725.497.  
Naast de algemene publieke reserve is er een algemene reserve privaat. Deze is ontstaan uit in het verleden 
behaalde positieve exploitatieresultaten op het private deel van de exploitatie. Hieraan worden jaarlijks rentebaten 
toegevoegd. Van het resultaat is € 5.082 aan de private reserve toegevoegd. Deze bedraagt per 31 december 
2015 € 409.849. 



 18 

Voorzieningen 
De Stichting beschikt over vier voorzieningen, een jubileumvoorziening, een voorziening levensbewust 
personeelsbeleid, een voorziening langdurig zieken en een voorziening groot onderhoud. De jubileumvoorziening 
is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. In 2015 is € 2.145 aan de 
voorziening onttrokken wegens uitbetaalde gratificaties. Er is € 7.202 aan de voorziening toegevoegd voor 
toekomstige gratificaties. De omvang van de voorziening was meer dan voldoende om de toekomstige gratificaties 
te betalen. De voorziening bedraagt per 31 december 2015 € 62.615. 
 
De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid. Ieder personeelslid heeft de mogelijkheid de uren 
levensfasebewust personeelsbeleid (50 uur basisbudget voor ieder medewerker plus 120 uur voor medewerkers 
van 57 jaar en ouder) te sparen om deze over een periode van maximaal 5 jaar op te nemen. Voor deze 
gespaarde uren is een voorziening opgenomen. In 2015 is € 19.760 aan de voorziening onttrokken en er is € 
47.422 aan de voorziening toegevoegd. De voorziening bedraagt per 31 december 2015 € 47.422. 
 
De voorziening langdurig zieken. Er wordt een inschatting gemaakt of langdurig zieken gedeeltelijk of helemaal 
niet meer terug kunnen keren. De loonkosten over deze periode van deze personeelsleden moeten worden 
voorzien. In 2015 is er € 85.607 gedoteerd aan de voorziening. De voorziening bedraagt per 31 december 2015  
€ 85.607. 
  
De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter egalisatie van de lasten van het groot onderhoud. Op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan is € 39.405 aan de voorziening toegevoegd. Aan de voorziening is € 18.953 onttrokken 
wegens vervanging ventilatoren en schilderwerk. De voorziening bedraagt per 31 december 2015 € 269.349. 
 
Langlopende schulden 

De langlopende schuld bestaat uit opgebouwde spaarverlofrechten. In 2015 is geen spaarverlof opgebouwd en is 
er spaarverlof opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van € 13.832 
 
Kortlopende schulden 

De belangrijkste kortlopende schulden zijn de salarisgebonden schulden, bestaande uit de nog te betalen 
pensioenpremie en loonheffing over december en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind 
januari respectievelijk eind mei betaald. De omvang van deze schulden is met € 14.000 gestegen. De overige 
schulden zijn in omvang gelijk gebleven. Het crediteurensaldo en de overige overlopende passiva zijn met               
€ 30.000 gestegen. 

 

Analyse resultaat     

        
In 2015 is een negatief resultaat behaald van € 199.988. Dit is € 217.127 slechter dan het positief begrote 
resultaat van  € 17.139. Het resultaat is € 250.585 lager dan in 2014.  
 
Het resultaat kan worden onderscheiden in een resultaat per deelexploitatie: 

 

       2015 begroot 2014 

              
  Personele exploitatie    €     219.616 -  €    67.356  €      14.204 
  Materiële exploitatie 

 
 €       43.133 -  €    50.217 -  €        2.118 - 

  Financiële exploitatie    €       62.761   €             0  €      38.512  
              
  totaal      €     199.988 -   €    17.139  €      50.598 
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Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus 
begroting         

          
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en 
lasten voor het kalenderjaar 2015 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2014: 
 

 

  Realisatie 2015 
Begroting 

2015 Verschil 
Realisatie 

2014 Verschil 

 

Baten           

 

Rijksbijdragen OCenW 2.968.838 3.208.508 -239.670 2.888.175 80.663 

 

Overige 
overheidsbijdragen 33.034 18.000 15.034 20.709 12.325 

 

Overige baten 224.096 234.500 -10.404 480.129 -256.033 

 

Totaal baten 3.225.968 3.461.008 -235.040 3.389.013 -163.045 

 

            

 

Lasten           

 

Personele lasten 2.893.962 2.941.036 -47.074 2.763.377 130.585 

 

Afschrijvingen 38.161 37.378 783 35.550 2.611 

 

Huisvestingslasten 186.349 195.205 -8.856 196.952 -10.603 

 

Overige instellingslasten 370.245 270.250 99.995 381.048 -10.803 

 

Totaal lasten 3.488.717 3.443.869 44.848 3.376.927 111.790 

 

            

 

Saldo baten en lasten -262.749 17.139 -279.888 12.086 -274.835 

 

            

 

Financiële baten en 
lasten 62.761 0 62.761 38.511 24.250 

 

            

 

Nettoresultaat -199.988 17.139 -217.127 50.597 -250.585 

 

          
Toelichting op de Staat van baten en lasten:      

          
- Rijksbijdragen OCenW       
 In 2015 werd voor 233 leerlingen bekostiging ontvangen. In 2014 was dit voor 219 leerlingen. De totale 

rijksbijdragen zijn ruim lager dan op de begroting. De reguliere bijdragen waren € 30.000 hoger dan begroot 
door aanpassing van de normbedragen. De aanvullende bijdragen waren gelijk aan het begrote bedrag. De 
totale rijksbijdragen waren hoger dan in 2014. Dit komt door het hogere leerlingenaantal. De belangrijkste 
oorzaak van de afwijking t.o.v. de begroting betreft de ontvangst van € 131.773 van het 
samenwerkingsverband. Begroot was € 400.000. Er is ongeveer € 270.000 minder ontvangen dan verwacht. Dit 
wordt met name veroorzaakt door het feit dat het samenwerkingsverband een factuur van De Tavenu inzake 
kosten Rebound/OPDC project ad € 178.265 in mindering heeft gebracht op de beschikbaar gestelde subsidies. 
Onduidelijk is waarom dit is gebeurt. Er wordt alles gedaan om hier duidelijkheid over te krijgen.  

 
- Overige overheidsbijdragen       
 De gemeentelijke baten bestaan voor het grootste deel uit huisvestingsgelden i.v.m. de doordecentralisatie van 

de huisvesting. Dit is conform begroting en voorgaand jaar. Verder is er een subsidie voor project “MET 
betrokken ouders” ontvangen. Deze subsidie was niet begroot en is in 2015 voor het eerst ontvangen. 

 
- Overige baten        
 De overige baten bestaan uit vergoedingen verhuur, samenwerkingsverband i.v.m. detachering personeel 

inzake OPDC en gastleerlingen. In de begroting was geen rekening gehouden met gastleerlingen. Er is € 
256.000 minder ontvangen dan in 2014. In 2015 zijn er minder gastleerlingen geweest (€ 90.000), ontvangen 
bedragen van het samenwerkingsverband moesten m.i.v. 01-08-2014 verantwoord worden onder de 
rijksbijdragen. ESF project was afgerond in 2014. 
 

- Personele lasten       
 De formatieve inzet was in 2015 hoger dan de formatieve inzet in 2014. De salarislasten waren ook hoger dan 

in 2014 door de salarisverhogingen conform de cao en premie-aanpassingen. De overige personele laste waren 
lager dan in 2014.  

    De formatieve inzet was ongeveer gelijk dan begroot. Dit betrof zowel de inzet bij de leerkrachten als bij het 
ondersteunend personeel. Dit wordt veroorzaakt door de niet begrote aanpassing van de cao 2015-2016. De 
overige personele lasten waren lager dan begroot. In de begroting was geen rekening gehouden met hogere 
lasten van personeel niet in loondienst. Verder was in de begroting een bedrag van € 100.000 opgenomen als 
onvoorziene personele kosten. In 2015 is er een voorziening gevormd voor de loonkosten van langdurig zieken. 
In 2015 is er € 85.607 gedoteerd aan deze voorziening. Dit was niet begroot. 
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- Afschrijvingen vaste activa        
 Afschrijvingslasten 2015 waren hoger dan begroot. Investeringen 2015 waren niet begroot. De lasten waren 

hoger dan in 2014 door de afschrijvingen over de investeringen van 2014. 
 
- Huisvestingslasten        
 In totaal zijn de huisvestingslasten lager dan de begrote lasten en de kosten van 2014. Belangrijkste  oorzaak 

zijn de lagere energiekosten als gevolg van een restitutie naar aanleiding van de afrekening. 
 
- Overige instellingslasten       
 De overige instellingslasten bestaan uit bijna 40 verschillende kleinere kostenposten. De lasten waren hoger 

dan begroot en ongeveer gelijk aan 2014. Dit komt met name door de lasten samenhangend met de 
detachering van leerlingen. Deze lasten bedroegen € 78.025. In de begroting was hier geen rekening mee 
gehouden. Daarnaast is meer uitgegeven aan leermiddelen. In vergelijking met de begroting is minder 
uitgegeven aan administratie en beheer. In vergelijking met 2013 minder aan toetsen en testen. 

 
 
- Financiële baten en lasten       
 De stichting heeft het gebruik de rentebaten niet te begroten. Deze kunnen worden gebruikt om incidentele 

tegenvallers te compenseren. De baten waren lager dan in 2014 door de opbrengsten van de financiële vaste 
activa. 

          
         
Investeringen en financieringsbeleid      

          
De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen, waarvan geen bijdragen van derden worden ontvangen, 
worden bekostigd uit eigen middelen. Gezien de liquide positie van de stichting is er geen reden tot het aantrekken 
van vreemd vermogen. De investeringen van 2015 zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd. 
  
         
          
Financiële toekomstparagraaf        

         
Kengetallen         

 

    

Realisatie 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 

  Leerling aantallen per 01-10          233         227          220       220  

 

Personele bezetting in FTE per 31-12         

 

 

- Bestuur / Management 2 2 2 2 
 

 

- Personeel primair proces 24 22 22 22 
 

 

- Ondersteunend personeel 13 13 11 11 
 

 

Totale personele bezetting 39 37 35 35 

  

          
Toelichting op de kengetallen:     
Het juiste aantal leerlingen op jaarbasis voor de komende jaren is voor het praktijkonderwijs moeilijk in te schatten 
door veranderende afspraken en nieuwe wet- en regelgeving. Voor de toekomstparagraaf is uitgegaan van een 
voorlopig veilig aantal van 220 leerlingen. De personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de 
formatie omvang is in bovenstaande overzicht hierop afgestemd.   
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Balans         
          

Activa   
Realisatie   31-12-

2015 
Prognose    31-12-

2016 
Prognose    31-12-

2017 
Prognose    31-12-

2018 

            

Materiële vaste activa   70.161 70.000 70.000 70.000 

Totaal vaste activa   70.161 70.000 70.000 70.000 

              

Vorderingen    117.881 110.000 110.000 110.000 

Liquide middelen   1.817.188 1.776.642 1.732.206 1.699.770 

Totaal vlottende activa   1.935.069 1.886.642 1.842.206 1.809.770 

            

Totaal activa   2.005.230 1.956.642 1.912.206 1.879.770 

 

      

Passiva   
Realisatie   31-12-

2015 
Prognose    31-12-

2016 
Prognose    31-12-

2017 
Prognose    31-12-

2018 

            

Algemene reserve   725.497 725.035 676.599 628.163 

Bestemmingsreserve   409.849 412.000 415.000 418.000 

Totaal Eigen 
vermogen   1.135.346 1.137.035 1.091.599 1.046.163 

            

Voorzieningen   464.993 380.000 385.000 402.000 

Langlopende schulden   58.420 54.000 50.000 46.000 

Kortlopende schulden   346.471 300.000 300.000 300.000 

            

 Totaal passiva   2.005.230 1.956.642 1.912.206 1.879.770 

 

  
         
Toelichting op de balans      
Het huisvestingsbeleid is vastgelegd in de doordecentralisatie overeenkomst met de gemeente Waalwijk. Voor 
onderhoud en inrichting is de school zelf verantwoordelijk. In het meerjarenonderhoudsplan is al het onderhoud 
vastgelegd en wordt dit jaarlijks gekoppeld aan de begroting. De inrichting van de werk- en leslokalen is aan 
slijtage onderhevig en zal binnen enkele jaren vervangen moeten worden. Alle investeringen worden betaald uit 
het eigen vermogen. 
De vorderingen zijn op hetzelfde niveau gehouden als de vorderingen op 31 december 2015. De omvang van de 
vorderingen is zeer lastig te voorspellen. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend. De omvang zal de 
komende jaren afnemen. 
Het eigen vermogen zal de komende jaren afnemen door de verwachte negatieve resultaten. De bestemmings-
reserve privaat zal i.v.m. verdeling rentebaten toenemen, de algemene reserve zal afnemen. De omvang van de 
voorzieningen zal in 2016 dalen omdat dan de voorziening voor langdurig zieken vrijvalt en de jaren er na weer 
licht stijgen met name omdat de komende jaren kosten groot onderhoud lager zijn dan de jaarlijkse dotatie. De 
omvang van de kortlopende schulden is op hetzelfde niveau gehouden als 31 december 2015. De omvang van de 
kortlopende schulden is zeer lastig te voorspellen. 
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Staat van baten en lasten       
 

  
Realisatie 

2015 
Begroting 

2015 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 

Baten           

Gebaseerd op Leerling aantallen per 01-10 233 233 227 220 220 

            

Rijksbijdragen OCenW 2.968.838 3.208.508 3.092.110 2.995.564 2.995.564 

Overige overheidsbijdragen 33.034 18.000 18.000 18.000 18.000 

Overige baten 224.096 234.500 23.500 20.000 20.000 

Totaal baten 3.225.968 3.461.008 3.133.610 3.033.564 3.033.564 

            

Lasten           

Personeelslasten 2.893.962 2.941.036 2.624.821 2.575.000 2.575.000 

Afschrijvingen 38.161 37.378 33.095 33.000 33.000 

Huisvestingslasten 186.349 195.205 194.105 200.000 200.000 

Overige lasten 370.245 270.250 279.900 271.000 271.000 

Totaal lasten 3.488.717 3.443.869 3.131.921 3.079.000 3.079.000 

            

Saldo baten en lasten -262.749 17.139 1.689 -45.436 -45.436 

            

Financiële baten en lasten           

Financiële Baten 19.413 0 0 0 0 

Financiële Lasten -852 0 0 0 0 

Financiële bedrijfvoering, overig 44.200 0 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten 62.761 0 0 0 0 

            

Nettoresultaat -199.988 17.139 1.689 -45.436 -45.436 

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten   
Financiële gevolgen van een fluctuerende leerlingen aantal is in het praktijkonderwijs altijd groot. Bij 7 leerlingen 
meer of minder gaat het al om één volledige fte. MET heeft een krimpende flexibele personeelsschil vanwege 
nieuwe wetgeving omtrent tijdelijke contracten. Rijksbijdrage kan i.v.m. vereenvoudiging van de bekostiging in de 
toekomst een risico vormen. Tot op heden wordt de lumpsum betaald door DUO. Als de vereenvoudiging definitief 
wordt doorgevoerd, zal een groot deel door het samenwerkingsverband betaald moeten worden en wordt je als 
bestuur afhankelijk van de financiële positie van het samenwerkingsverband en afspraken met andere besturen 
binnen dit samenwerkingsverband. 
   
           
Risicomanagement        

          
De stichting kent nog geen gestructureerd risicomanagement. Het risicomanagement bestaat uit diverse 
onderdelen die nog geen geïntegreerd geheel vormen. 
Het interne risicobeheersing- en controlesysteem bestaat voor het financiële deel uit de plannings- en 
controlinstrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan voor 
wat betreft de planning en de rapportages van het administratiekantoor voor wat betreft de control.  
Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de realisatie daarvan. De bezoeken 
van de onderwijsinspectie spelen hier ook een rol bij. 
De basis voor het interne risicobeheersingssysteem is gelegd. Het systeem zal de komende jaren verder 
uitgewerkt en geprofessionaliseerd worden. 
Als belangrijkste risico's worden gezien: 
- op regionaal niveau is men nog niet gewend met het budget lichte ondersteuning om te gaan. Daarvoor is de 

ervaring tekort en zijn de effecten nog onduidelijk.  
- een mogelijke korting op het ondersteuningsdeel van het budget per leerling vanwege het landelijk 

overschrijden van de drempel. 
- het aantal gedetacheerde leerlingen in relatie tot gastleerlingen kan tot forse financiële schommelingen leiden. 

Op dit moment is de ratio voor een neutrale financiering: 1 gastleerling = 2 gedetacheerde leerlingen.  
- de invoering van de Wet werk en zekerheid, door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen 

te realiseren door de verplichtingen die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Daarnaast kan 
de transitievergoeding voor hoge lasten zorgen bij het moeten terugdringen van de formatieve inzet. 

- de uitwerking van de cao 2014-2015, hoewel de CAO al vanaf augustus 2014 geldig is, is de uitwerking van een 
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deel van de CAO nog niet duidelijk, net zoals de mate waarin de gevolgen financieel worden gecompenseerd 
via de rijksbijdrage. 

-  De dakconstructie van het hoofdgebouw was niet in orde. In 2015 is dit tegen geringe kosten hersteld. 
-  Vereenvoudiging bekostiging VO 
          
          
Treasuryverslag        

          
Begin 2010 heeft de stichting haar treasurystatuut aangepast en vastgesteld. Dit statuut voldoet aan de richtlijn 
beleggen en belenen 2010 van het ministerie. In 2015 is conform het statuut gehandeld. 
De liquide middelen zijn risicomijdend belegd op spaarrekeningen van de Rabobank. Deze bank heeft een AA-
rating en voldoet daarmee aan de in het statuut opgenomen criteria. Alleen sprake van liquide middelen. Deze zijn 
direct opeisbaar. 
  
Kengetallen 
 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en de kapitalisatiefactor 

vermelden wij onderstaand de kengetallen: 
           

  

 

  

2015 2014 
Aanbeveling commissie 
Don: 

Indicatoren 
risicoanalyse 
onderwijsinspectie 

Solvabiliteit (definitie 1) 56,6% 65,6% ondergrens van 30% kleiner dan 30% 

Liquiditeit 5,6 5,2 tussen 0,5 en 1,5  kleiner dan 1 

Rentabiliteit -6,1% 1,5% bovengrens van 5%  laatste 3 jaar negatief 

Kapitalisatiefactor 61% 59,3% tussen 35 - 60 %  bovengrens 35 - 60 % 

 

 

 
 
 

        *) exclusief het kengetal Liquiditeit, aangezien dit geen percentage betreft is dit kengetal in deze grafiek niet  

opgenomen. 
        Hieronder vind u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening. 
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Solvabiliteit: 

         

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

financieringsopbouw.        

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

  

        Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.    

          

    31-12-2015 

 

31-12-2014    

    € 
 

€    

 Eigen vermogen  1.135.346 
 

1.335.336    

 Totaal vermogen  2.005.230 
 

2.034.120    

          

 

Kengetal 2015: 56,6% 
  Kengetal 2014: 65,6% 
   

        Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen   

          

   

 

31-12-2015 31-12-2014   

   

 
€ € € €   

 - Eigen vermogen 

 
1.135.346 

 
1.335.336 

 

  

 - Voorzieningen 

 
464.993 

 
326.215 

 

  

 Som Eigen vermogen en Voorzieningen 1.600.339 
 

1.661.551   

 Totaal vermogen 

 

 2.005.230 
 

2.034.120   

    

   

   

 

Kengetal 2015: 79,8% 
  Kengetal 2014: 81,7% 
  

    

     

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 79,8% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en 
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20,2% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd 
vermogen. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de Stichting goed is. De Stichting is duidelijk in staat om 
aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. 

          

De onderwijsinspectie hanteert een ondergrens van 30 %.     

  

        Liquiditeit: 

          

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

          

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en 

de kortlopende schulden.       

          

   

 

31-12-2015 31-12-2014     

   

 
€ € € €   

 - Liquide middelen 

 
1.817.188 

 
1.180.895 

 

  

 - Vorderingen 

 
117.881 

 
395.136 

 

  

 Vlottende activa 

  
1.935.069  1.576.031   

 Kortlopende schulden 
 

346.471  300.317   

  

         Kengetal 2015: 5,6 

  Kengetal 2014: 5,2 

  

     

  

  De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,6 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit 
kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. 



 25 

De Stichting heeft op 31 december 2015 de beschikking over € 1.817.188 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 
114.603 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen 
één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 343.193. 

De liquiditeitspositie van de Stichting is hierdoor goed te noemen. 

 In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen. 

          

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van 1.     

  

        Rentabiliteit: 

         

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

totale baten.        

          Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).   

   

 

      

   

 

31-12-2015 31-12-2014   

   

 
€ € € €   

 Resultaat    -199.988  50.597   

 - Totaal baten  3.225.968  3.389.013    

 - Financiële baten, bestaande uit       

   posten 5.1 en 5.4  63.613  39.417    

 Som Totaal baten incl. Financiële baten 3.289.581  3.428.430   

  

         Kengetal 2015: -6,1% 

  Kengetal 2014: 1,5% 

  

     

  

  De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De 
Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 3.289.581, een resultaat behaald van € - 199.988. 

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van break-even (0,0%) voor de laatste 3 jaren. 

 

         

Kapitalisatiefactor: 

        

     

  

  De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of 

 onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling  

van hun taken. 

   

  

   

     

  

  Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen  

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).   

   

     

  

     

 

31-12-2015 31-12-2014   

     

 
€ € € € 

   - Balans totaal 

 
2.005.230 

 
2.034.120 

    - Materiële vaste activa  

         gebouwen en terreinen 12.930 
 

13.824 
    Verschil  Balans totaal en MVA geb. en terreinen 1.992.300 

 
2.020.296 

   Som totale baten incl. financiële baten 3.289.581 
 

3.428.430 
   

     

  

   Kengetal 2015: 61,0% 

  Kengetal 2014: 59,3% 

   

     

 

  De onderwijsinspectie hanteert een bovengrens van 35 - 60 % (35 % is de bovengrens voor grote besturen, 

60 % voor kleine besturen) 
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7 Vooruitblik op 2016 

 
7.1 Inleiding 

Nederland geeft sinds 2008 gemiddeld ruim € 11.000 (bron: Education at a Glance, opgesteld door OESO) uit per 
student. Daarmee zit het Praktijkonderwijs dus precies op het gemiddelde. Daarvoor levert de sector volgens de 
Inspectie kwalitatief goed onderwijs. Het lukt ons dus om voor dit bedrag een rijke schoolomgeving, kleine 
klassengrootte en gepersonaliseerd leren aan te bieden. Daarmee onderscheiden we ons positief ten opzichte van 
andere sectoren in het onderwijs.  
Merkbaar is wel dat de rek er uit dreigt te raken.  
 
Het ministerie van OC&W financiert alleen het onderwijs, niet de bekostiging die samenhangt met  zorg voor onze 
jeugd en toetreding tot de arbeidsmarkt. De nieuwe drempels voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen zal 
de druk bij MET doen toenemen om nieuwe wegen te vinden om op maat stages en daaraan gekoppeld werk voor 
elkaar te krijgen. Samenwerken met derden zal nodig zijn om alternatieve geldstromen op gang te brengen. De 
samenwerking met Baanbrekers en Sterk in Werk is hier een voorbeeld van. 
De gemeenten zij nog zoekende in hun zorgrol voor jongeren. Op dit moment zijn de gemeentes zeer 
terughoudend in het toekennen van noodzakelijke ondersteuning. Bovendien worden onbekwame ambtenaren op 
pad gestuurd. In de belangrijke fase van PrO naar zelfstandig werken en wonen dreigen veel jongeren met een 
lichte beperking het spoor bijster te raken. MET stelt een brandbrief op om aan tafel te komen met de 
beleidsmakers en uitvoerders.  
 
Bij MET vindt een toename van de kosten plaats voor het materieel in standhouden van de school en de kosten die 
gepaard gaan met het afvloeien van personeel vanwege de gezondheid of  niet-functioneren. Het ministerie komt 
niet met een correctie op de toenemende kosten en geeft het advies om vooral te bezuinigen op de materiële 
kosten. Verhoudingsgewijs zal dat voor MET bij ongewijzigd personeelsbeleid weinig financiële ruimte bieden. 
 

7.2 Aandachtspunten 2016 

 
Inhoudelijk 
De keuzes voor 2015 worden bepaald op basis van het schoolplan 2014-2018, de resultaten van de uitstroom- en 
nazorgmonitor en het kwalitatief onderzoek en de inbreng vanuit de diverse werkgroepen en commissies. De 10 
kenmerken van Big Picture Learning zijn verweven in de operationele keuzes voor 2016.  
Tijdens de schoolconferentie in 2015 is al in grote lijnen aangegeven waar het komende jaar extra aandacht aan 
wordt besteed: betrekken van alle leerlingen bij de school, sturen op klassenmanagement en aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de leraar.  
Daarnaast ontwikkelt de school zich ook buiten haar terrein door de functionele verantwoordelijkheid van het OPDC 
op zich te nemen, zich bezig te houden met het vormgeven van leerarrangementen samen met collega scholen en 
actief de begeleiding van jongeren ter hand te nemen die de school inmiddels hebben verlaten. 
 
Financieel 

Het streven is een sluitende exploitatie begroting te hebben is gerealiseerd. Het blijft echter onduidelijk of alle 
veranderingen in het onderwijs door MET ‘krimpvrij’ opgevangen kunnen worden. Het nieuwe bekostigingsstelsel 
lijkt dekkend maar leunt voor 2/5 deel op inkomsten vanuit het SWW-VO die verkeerd geoormerkt zijn. Om die 
reden zal de organisatie terughoudend zijn bij het aantrekken van nieuw en vervangend personeel. Het nieuwe 
stagebeleid voor studenten uit het MBO, HBO en universiteit biedt daarin enige soelaas. Meer informatie over de 
financiële situatie van MET staat in deel 3: het financieel jaarverslag 2015. 
 
Beleid 
Het meerjarenplan schoolplan 2014-2018 is vastgesteld en dient als onderlegger voor de jaarlijkse planning van 
inhoud en budget. Onder invloed van gewijzigde wet- en regelgeving is niet uit te sluiten dat de koers tussentijds 
verlegd moet worden. Zo hebben alle scholen voor praktijkonderwijs in Noord-Brabant onlangs een manifest 
opgesteld waarin ze kiezen voor een constructieve en offensieve koers. Dit manifest leidt tot verbreding van de 
doelgroep die gebruik kan maken van het PrO; nieuwe afspraken met werkgevers voor stages en werk en nieuwe 
samenwerkingsafspraken met het MBO. 
 
Mede door de nieuwe regeling omtrent aanmelding, waarbij het advies van de basisschool bindend is, loopt het 
praktijkonderwijs het risico dat meer leerlingen naar het VMBO zullen gaan. Aan de ondergrens naar het VSO 
speelt dat minder omdat dankzij het Verlengde Aanmeldingstraject ouders vanaf groep 7 al voorbereid worden. 
 
Er komt veel op de organisatie af. Niet alleen opnieuw nieuwe wet- en regelgeving maar ook vanuit het 
Samenwerkingsverband en niet in de laatste plaats vanwege onze eigen ambitie. De kunst is om het grote geheel 
in beeld te houden en de koers tijdig aan te passen. MET ziet zich uitgedaagd om te blijven kiezen voor kwaliteit: 
‘beter doen en betaalbaar houden’. 
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Deel 2. Onderwijskundig jaarverslag  
 
Gepland beleid versus gerealiseerd beleid 
 

Voor het onderwijskundig jaarverslag 2015 zijn is het onderwijskundig jaarplan 2015-2016 van belang. Deze is 
volgens de vastgestelde beleidscyclus opgesteld en goedgekeurd. In onderstaande schema zijn onder het kopje 
‘gepland beleid’ de belangrijkste doelen van de  verschillende beleidsterreinen weergegeven. In de kolom 
‘gerealiseerd beleid’ wordt beschreven welke resultaten inmiddels zijn behaald, in gang zijn gezet of gestopt. 
 
 
2.1 Onderwijs beleid 
 

Veld Voorgenomen beleid Gerealiseerd beleid 

Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenmanagement op grond van samen 
opgestelde formats met  de rekenles als lesmodel. 
Verbreden naar Nederlands en BB. 

 
----------------------------------- 
 
Organisatiemodel tbv differentiatie:  
 
----------------------------------- 
Herstructurering leerstof: 
Kader Curr. PrO als basis. 
 
 
----------------------------------- 
Expliciteren doelen taal; 
Aanpassing bestaande lesstructuur Nederlands.  
 
 
----------------------------------- 
Ontkoppeling leerling voorkomen. 
 
 
----------------------------------- 
Klassenvergroting BB: 
Managen groepen van sterk wisselende 
samenstelling 
 
----------------------------------- 
Herschikking techniekvakken m.b.t. onderwijs 
2032: invoering logistiek 
 

Klassenbezoeken bij alle rekenlessen door 
directeur onderwijs in OB gerealiseerd. Aanzet tot 
collegiale consultatie gegeven;  
 
----------------------------------------- 
 
Leerstijlinrichting voor rekenen en nederlands. 
 
----------------------------------------- 
Projecten in F1-F3; Beroepsprofielen  F4 en F5. 
Vraaggerichte leerstof beschikbaar. 
 
 
----------------------------------------- 
Invoering F1 – F3 gereed.  F4-F5 in pilotfase. 
 
 
 
---------------------------------------- 
Minder leerlingen uit de klas. Beperking 
handelingsverlegenheid docenten. 
 
---------------------------------------- 
Herschikking structuren van samengestelde 
groepen w.o. VR en heterogeniteit. 
 
 
---------------------------------------- 
Procedure gereed. Aanstelling geschikte 
medewerker wordt voorbereid. 

Mediawijsheid Omgang met Social Media en middelen ICT;  
Doel: 
Leren gebruik te maken van mogelijkheden en 
anticiperen op risico’s. 
 
 
 

Ondersteunen coaches door mediacoach tijdens 
coachclubtijd; 
 

Ondersteuning 
 

Veranderde structuur SWV-VO:  Aanpassingen 
t.b.v. onderwijs-ondersteuning (AB), ACT en RVC. 
 
----------------------------------- 
Inbouwen evaluatie en (interne en externe) 
rapportagevormen in LVS realiseren. 
 
 

Verheldering verwijzing vanuit PO naar PrO;  
Inrichting Expertgroep LWOO-PrO; 
Procedure TLV-PrO ter vervanging van RVC. 
------------------------------------- 
Rapportage naar ouders en leerlingen gereed; 
Kan verder worden uitgebouwd. 
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Stage, uitstroom 
en nazorg 
 

Leerstofpakket afstemmen op 1f (en 2A/2f voor de 
MBO’ers) 
 
 
----------------------------------- 
Extern worden in het kader van nazorg 
coachtrajecten geïmplementeerd binnen 
vervolgonderwijs en arbeidsplaatsen om de kans 
op een bestendige werk- opleidingssituatie te 
vergroten. 
 

Mogelijkheden zijn beschikbaar. Echter nog niet 
zoals gewenst. 
 
 
------------------------------------ 
Project Baanbrekers. 
Moet verder worden uitgebouwd. 

Kwaliteit Leerlingenstroom met mogelijkheden tot 
benchmarkt 
----------------------------------- 
Leerlingenstroom intern meten en volgen 
 
 
 

Deelname aan de uitstroom- en nazorg monitor 
Praktijkonderwijs 
--------------------------------------- 
Registratie resultaten op individueel niveau na 2

e
, 

4
e
 5

e
 fase en na 2 jaar schoolverlaten. 

 
 

 

 

 
2.2 Ondersteunend onderwijs beleid 

 

Aandachtsgebied
en 

Voorgenomen beleid Gerealiseerd beleid 

ICT 
 

Ipads invoeren voor leerlingen 
Tablets/notebook oplossing tbv webbased LVS en 
Personal Coaching. 
Voorbereiden Cloudoplossing voor medewerkers. 
 
Idem voor leerlingen. 

Ipads 2 kisten met 15 ipads beschikbaar.  
Beheer van software gerealiseerd. 
Uitleensysteem gereed. 
Cloudoplossing Office365 ism APS-IT in 
ontwikkeling. 
 
 
 

Invoering 
LVS Presentis 
 

Implementatie LVS voor onderwijs en 
ondersteuning. 
Webbased versie LVS in voorbereiding. 
 
 

Implementatie nagenoeg gereed. 
Alle afdelingen en diensten maken gebruik van 
LVS. Oude systeem uitgeschakeld. 

Professiona- 
lisering 
medewerkers 
 

Inrichten werkgroepen en 
werkgroepbijeenkomsten tbv eigenaarschap en 
samenwerkend leren 

Inrichting gereed.  
Uitvoering onder begeleiding van directeur 
onderwijs in ontwikkeling. 

Begeleiding 
medewerkers 

Bestaande werkprocessen dienen te worden 
geëvalueerd. IN handboeken per afdeling/dienst 
inrichten. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Uitbreiding aanwezigheid studenten met leraren-
opleiding. Mogelijkheid tot afstuderen uitbreiden. 
 
 

Een serie werkprocessen is afgelopen jaar 
beschikbaar gekomen. Vermeld op teamsite 
(Office 365) Start met handboeken gemaakt. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Opleiding Economie, Nederlands, Omgangskunde 
toegevoegd; 3 afstuderenden. 

De kernwaarden 
van de 
onderwijs 
filosofie Big 
Picture Learning 

Elke leerling telt: buitensluiten voorkomen. 
 
“Echte wereld” realiseren. 
 
-------------------------------------------------------- 
Alle leerlingen laten profiteren van BPL.  

Groepsstages uitgebreid naar winkelbedrijf en 
zorginstelling. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
Actieve lesmodules ingebouwd m.n. t.b.v. de 
zwakkere leerlingen. 
 

Herstelrecht Herstelrecht wordt nog onvoldoende binnen de 
vaardigheden van de docent herkend in de 
dagelijkse praktijk.  

Nog niet gerealiseerd. 
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Verklarende lijst van afkortingen       

          

AB-er Ambulant begeleider       

AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (opleidingsrichting van ROC)    

BB Bovenbouw team MET   

BBL Beroeps Begeleidende Leerweg      

BOL Beroeps Opleidende Leerweg      

BPL Big Picture Learning      

DDN Denken-doen-nakijken (aanpak strategie voor leerlingen in het PrO)    

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs   

ESF Europees Sociaal Fonds      

IBG Informatie Beheergroep Groningen      

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst      

ICT Informatie en Communicatie Technologie      

IOP Individueel Ontwikkelingsplan      

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst, nu opgegaan in Baanbrekers      

KPCgroep Onderwijsadvies organisatie uit ’s-Hertogenbosch     

LGB / LGF Leerling Gebonden Budget/ Financiering, het zogenaamde rugzakje   

LVS Leerling Volg Systeem   

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs      

MEE Zorginstelling       

MR Medezeggenschapsraad       

NJI Nederlands Jeugd Instituut       

OB Onderbouw team MET       

OCB Orthopedagogisch Centrum Brabant      

OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van       

OOP Onderwijsondersteunend personeel      

OP Onderwijsgevend personeel      

OPDC Orthopedagogisch didactisch centrum      

OR Ouderraad      

PAP Persoonlijk Actieplan voor een teamlid      

PAGO Periodiek Arbeidskundig Gezondheids Onderzoek     

PC Persoonlijke Coaching (vakterm binnen MET)     

PKO Periodiek kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door de Inspectie voor het onderwijs  

PO Primair Onderwijs       

POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor leerling       

POVO Overleg tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs    

PrO Praktijkonderwijs       

PSW Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid     

REC Regionaal Expertise Centrum      

ROC Regionaal Opleiding Centrum (MBO niveau)     

RvT Raad van Toezicht     

SLA Service Level Agreement (= dienstverleningscontract met expliciete afspraken)  

SLOA Wet Subsidiëring Landelijk Onderwijsondersteunende Activiteiten  

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs     

WSW Wet Sociale Werkvoorziening      

SWV VO Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs     

VO Voortgezet Onderwijs       

VSV Voortijdig Schoolverlaten       

VvV Vensters voor Verantwoording      

ZAT Zorg- en adviesteam       
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