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Bestuur, intern toezicht en inspraak

V.O. Best-Oirschot streeft naar een open sfeer met betrokken 

medewerkers en een goed bestuur. Bestuur, intern toezicht, 

medezeggenschap en directie bevorderen dit elk vanuit hun eigen rol.

Heerbeeck College en Kempenhorst College vallen onder het gezag van de Stichting Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Het bestuur werd in 2015 gevormd door de 
algemeen directeur/bestuurder de heer drs. A.J.M. Broeren. De bestuurder overlegt in het Centraal 
Management Team (CMT) met de directeuren van de twee locaties en de directeur bedrijfsvoering. 
Het managementteam bereidt het algemeen beleid voor en zorgt voor zakelijke afstemming tussen 
beide vestigingen. 

Het Centraal Management Team bestond in 2015 uit bestuurder en:
de heer drs. A.M.G. Jussen, directeur Kempenhorst College
mevrouw drs. M.J.Th.P.A. Linssen, directeur Heerbeeck College
de heer M.C.W. Thijssen, directeur bedrijfsvoering

Het management van V.O. Best-Oirschot wordt verder gevormd door de plaatsvervangend 
vestigingsdirecteuren die in specifieke gevallen ook deelnemen aan het CMT. In 2015 waren dat 
de heer L.P.M. Huskes (Kempenhorst College) en de heer drs. A.G.W.E. de Vries (Heerbeeck College). 
In de vestigingen wordt de directie verder gevormd door de adjunct-directeuren die elk ook 
verantwoordelijkheid dragen voor een afdeling.

Dit is een verkorte versie van het Bestuursverslag 2015. 
De volledige versie is te bekijken op www.voboscholen.nl

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
Postbus 184
5680 AD BEST
T: 0499 336231
info@voboscholen.nl 
www.voboscholen.nl

Heerbeeck College
Willem de Zwijgerweg 150
5684 SL BEST
T: 0499 336233
info@heerbeeck.nl

Kempenhorst College
Eikenbussel 1
5689 AA Oirschot
T: 0499 582160
info@kempenhorst.nl 

‘Blijven zitten is onzin’
Havo 4-leerlingen op het Heerbeeck College die niet voldoen aan de officiële overgangsnormen, 
kunnen sinds 2014 deelnemen aan een pilot waardoor ze tóch overgaan naar de eindexamenklas. In 
2015 deed de eerste groep van elf pilotleerlingen eindexamen en met succes: ze slaagden allemaal. 
“We kijken aan het einde van havo 4 vooral wat de beste plek is voor een leerling,” zegt havo-directeur 
Koos Boer.
 
In het eerste jaar betekende dat voor elf leerlingen dus dat ze toch overgingen, in 2015 was de groep 
gegroeid naar 22 leerlingen. Deze leerlingen tekenden aan het einde van havo 4 samen met hun 
ouders en de schoolleiding een contract waarmee de leerlingen zich verplichtten tot extra inspanning 
en het volgen van extra lessen voor maximaal twee vakken in havo 5. Daarnaast moeten leerlingen 
die zwak zijn in één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ook verplicht deelnemen aan 
de kernvakkenbegeleiding.
 
Vooral kijken naar mogelijkheden
“Waarom zou een kind dat uitvalt op drie vakken, alle negen of tien vakken opnieuw moeten doen?” 
vraagt Boer retorisch. “Wij kijken daarom vooral naar de mogelijkheden. Kan een leerling een ha-
vo-diploma halen? Misschien eindigt zo’n leerling niet met de beste cijferlijst, maar hij of zij heeft dan 
wel een diploma behaald waar de leerling trots op mag zijn. Bovendien brengt doubleren in havo 4 
een risico met zich mee. Doubleren is niet motiverend. Als leerlingen dubbel doubleren moeten zij 
van school. Dat is een reëel risico en op deze manier dragen we daarom bij aan het terugdringen van 
voortijdig schoolverlaten.”

Het contract dat leerlingen tekenen, heeft volgens Boer geen enkele juridische waarde. “Maar het 
heeft wel psychologische waarde. Wij vinden dat zitten blijven meestal onzin is en dus grijpen we alle 
middelen aan om dat te voorkomen. In enkele gevallen is doubleren gezien de ontwikkeling van de 
leerling wel goed. Dan staan we dat natuurlijk wel toe.”

De pilot is bewust gestart in havo 4, een bijzonder jaar. “Havo 4 is een klas waarin leerlingen vanuit 
allerlei richtingen bij elkaar komen (havo 3, mavo 4, afstroom van vwo) en waarin ze ook op het 
persoonlijke vlak nog eens van alles 
ontdekken. Een jaar later is dat vaak 
een stuk minder. Een examenleerling 
is sowieso vaak wat serieuzer bezig 
met school.” Toch betekent dat niet 
dat de persoonlijke benadering 
alleen mogelijk is bij de overgang 
van 4 naar 5 havo. “In havo 3 kijken 
we bij de overgang aan het einde 
van het schooljaar 2015-2016 op een 
vergelijkbare manier naar leerlingen 
en ik denk dat deze werkwijze in de 
toekomst nog veel verder zal worden 
uitgebreid.”

De te kiezen profielen binnen vmbo basis/kader veranderen in het hele land met ingang van het 
schooljaar 2016/2017. De huidige vier vrij algemene afdelingen worden vervangen door tien meer 
specifieke profielen. Zo valt de algemene en vaak gekozen afdeling ‘techniek breed’ straks uiteen in de 
profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). 
Naast BWI en PIE zal Kempenhorst straks de profielen Zorg & Welzijn (Z&W), Groen, Economie en 
Ondernemen (E&O) en de nieuw gecreëerde profielen Dienstverlening en Producten (D&P) en Media, 
Vormgeving en ICT (MVI) aanbieden. 
 
Scholen mogen zelf bepalen welke profielen zij aanbieden, als de profielen maar aansluiten op het 
onderwijs dat voorheen al werd gegeven. “Ik wil niet zeggen dat we met zeven profielen uniek zijn, 
maar het is wel een heel erg breed aanbod,” zegt Van der Steen. Die enorme keuzevrijheid houdt op 
het Kempenhorst College niet op bij de keuze uit zeven profielen, ook met  de vrije keuzevakken is heel 
veel mogelijk. “Wij bieden onze vrijekeuzevakken straks schoolbreed aan. Het gaat dan om vakken als 
fotografie, robotica of booglassen. Bij ons kunnen alle leerlingen uit alle profielen die vakken kiezen. Dus 
wil iemand die heeft gekozen voor het profiel Zorg en Welzijn ook leren lassen, dan is dat in principe 
mogelijk.” 

Keuzebegeleiding steeds belangrijker
” Het begeleiden van de leerlingen bij het maken van de juiste keuzes is tegenwoordig steeds 
belangrijker. “Naast het veranderen van de profielen speelt loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 
daarom een steeds grotere rol binnen onze school. Daar is straks in alle leerjaren aandacht voor. LOB-
lessen krijgen een vaste plek in het rooster en het vak krijgt bovendien een plek binnen het Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarmee eventuele vrijblijvendheid al helemaal van de baan is. De 
verandering van de profielen is ook bedoeld om leerlingen bewuster keuzes te laten maken.” 

De afgelopen jaren is er binnen het Kempenhorst hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 
vernieuwde profielen. “Per nieuw profiel hebben we ontwikkelgroepjes van twee of drie mensen 
geformeerd. Zo hebben we uiteindelijk een mooi programma kunnen neerzetten waar we als school 
allemaal erg trots op mogen zijn.”

Volop keuzevrijheid op het Kempenhorst College
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 kunnen bovenbouwleerlingen van de beroepsgerichte 
leerwegen op het Kempenhorst College kiezen uit liefst zeven verschillende profielen. Daarmee is het 
aanbod van de Oirschotse school bijzonder ruim te noemen. “Wat we kunnen aanbieden, dat gaan 
we ook aanbieden,” verwoordt adjunct-directeur bovenbouw Mari van der Steen de achterliggende 
gedachte. In het jaar 2015 is hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe werkwijze zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.

Onderwijs in beweging 
Het onderwijs is continu in beweging. Dat geldt natuurlijk ook voor beide scholen van V.O. 
Best-Oirschot. Deze onderwijsinstellingen proberen voortdurend het beste uit de leerlingen 
naar boven te halen. Het Heerbeeck College startte het afgelopen schooljaar met het 
Heerbeeck International College (HIC). De pilot overgang van havo 4 naar havo 5 op het 
Heerbeeck College verliep zeer succesvol.



Onderwijs in cijfers
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Kwaliteitszorg en verantwoording
V.O. Best-Oirschot werkt voortdurend aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Door 
het kwaliteitszorgsysteem wordt steeds een vinger aan de pols gehouden. Innovaties 
binnen het onderwijs worden nauwlettend in de gaten gehouden en dat geldt ook voor de 
onderwijsopbrengsten en de tevredenheid van leerlingen en hun ouders. V.O. Best-Oirschot 
onderschrijft de code ‘Goed onderwijsbestuur’, die is gericht op onderwijskwaliteit, plannen om de 
huidige kwaliteit te verbeteren en de interne en externe dialoog hierover te blijven voeren.

Regeling Prestatiebox
Vanaf 2012 is de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs van kracht geworden. In het 
Bestuursakkoord, een convenant tussen het ministerie van OCW en de VO-raad, zijn de prestatie-
doelen vastgelegd evenals de financiering die het ministerie hiervoor beschikbaar stelt. De 
prestatiedoelen zijn: hogere prestaties van leerlingen voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde, bevorderen van excellentie, verbetering van de onderwijskwaliteit door opbrengstgericht 
werken en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. De doelstellingen van het 
Bestuursakkoord zijn geïntegreerd in de vestigingsplannen van het Heerbeeck College en het 
Kempenhorst College. 

Lesobservaties
Om breder zicht te krijgen op de kwaliteit van de lessen en om de effecten van innovaties in de 
school te volgen, organiseert scholennetwerk ORION visitaties waarbij lesobservaties centraal staan. 
Het waarderingskader van de inspectie wordt daarbij als meetlat gebruikt. Binnen de deelnemende 
ORION-scholen wordt een groep visitatoren samengesteld die een dertigtal lessen op een dag 
bezoekt. V.O. Best-Oirschot neemt al jaren aan deze lesobservatie-visitaties deel. In het verslagjaar 
heeft de afdeling mavo van het Heerbeeck College deelgenomen aan deze visitatie en deze afdeling 
heeft daardoor waardevolle feedback gekregen over de kwaliteit van de lessen.    

Tevredenheidsonderzoeken

Samenwerking in de regio

V.O. Best-Oirschot participeerde in het schooljaar 2014-2015 in diverse netwerken, waaronder: 

•   Brainport Eindhoven: het Heerbeeck College mag zich sinds 2014 Brainport School noemen. Binnen 

de Brainport-regio wordt nauw samengewerkt met tal van organisaties. 

•  Eindhoven en Kempenland: een samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van Passend Onderwijs 

•  Samenwerkingsverband ORION 

•  Samenwerkingsverband profilering havo 

•  Ondernemersnetwerken: Oirschots Industrieel Contact en het Ondernemers Collectief Best 

•  Overleg met basisscholen en bovenschoolse directies 

•  Overleg met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen 

•  Overleg met mbo, hbo en universiteiten 

•  Overleg met de gemeente Best en de gemeente Oirschot 

•  Overleg met de VO-raad: de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs

Mensen maken het onderwijs
Formatie

gemiddelde formatie in fte 2015 2014 2013

directie 12,1 12,4 12,0

onderwijs 191,2 185,6 182,7

ondersteuning 75,1 72,7 69,4

totaal 278,4 270,7 264,1

leerlingenaantal 1 oktober 3075 3003 2972

aantal leerlingen per fte 11,0 11,1 11,3
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onder boven VOBO 2015

weerstandsvermogen 10% 40% 39%

kapitalisatiefactor geen 35% 44%

solvabiliteit 0,3 geen 0,7

liquiditeit 0,5 1,5 3,2

rentabiliteit 0% 5% 2,1%

weerstandsvermogen = eigen vermogen in % van totale baten
kapitalisatiefactor = totaal activa exclusief gebouwen in % van totale baten
solvabiliteit = eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen
liquiditeit = vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden
rentabiliteit = exploitatieresultaat in % van totale baten

Exploitatierekening 2015 x € 1000

Werkelijk 2015 Begroting 2015 Werkelijk 2014

Baten

Rijksbijdragen OC&W 23.918 22.893 23.180

Overige overheidsbijdragen 23 23 23

Overige baten 1.039 790 1.053

Totaal baten 24.980 23.706 24.256

Lasten

Personele lasten 18.776 18.768 17.803

Afschrijvingen 637 625 724

Huisvestingslasten 1.776 1.427 1.368

Overige instellingslasten 3.350 3.204 3.098

Totaal lasten 24.539 24.024 22.993

Saldo baten en lasten 441 -318 1.263

Financiële baten 85 73 112

Financiële lasten 0 1 0

Resultaat uit bedrijfsvoering 526 -246 1.375

Buitengewone baten 0 0 0

Buitengewone lasten 0 0 0

Exploitatieresultaat 526 -246 1.375

Exploitatieresultaat in % van totaal baten 2,1% -1,0% 5,6%
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V.O. Best-Oirschot hecht veel belang aan de mening van leerlingen en hun ouders en organiseert 
daarom structureel tevredenheidsonderzoeken. Daarbij wordt onder andere aangesloten bij het 
landelijke tevredenheidsonderzoek van Vensters voor Verantwoording. Uit de resultaten van het meest 
recente onderzoek blijkt dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over de gerealiseerde 
kwaliteit. In het voorjaar van 2016 wordt opnieuw een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en 
hun ouders/verzorgers uitgevoerd.

In het verslagjaar is een apart onderzoek uitgevoerd onder de brugklasleerlingen van het Heerbeeck 
College en hun ouders/verzorgers. Hierbij zijn zowel de reguliere brugklassen als de brugklassen van 
de nieuwe opleiding Heerbeeck International College bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen 
het Heerbeeck College als een bijzonder veilige en prettige school ervaren. De resultaten van het 
onderzoek onder ouders/verzorgers laten zien dat de school bovengemiddeld scoort op nagenoeg 
alle thema’s. Zowel leerlingen als ouders geven voor algemene tevredenheid over de school een cijfer 
dat hoger ligt dan de benchmark.
Naar aanleiding van de conclusies wordt ter verbetering onder meer meegenomen dat we 
succesvolle projecten en activiteiten binnen de school nog meer met elkaar gaan delen.


