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Leeswijzer 

Voor U ligt het jaarverslag over 2017 van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV 

VO 30 06). Dit verslag bestaat uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.  

In het bestuursverslag staat beschreven wat het samenwerkingsverband van plan was om te doen in 

2017, wat daarvan gerealiseerd is in het afgelopen jaar en wat het betekent voor de plannen van 2018. 

Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het gevoerde inhoudelijke beleid en de 

financiële consequenties hiervan. Het bestuursverslag bestaat derhalve uit een samenvatting met 

daarin de belangrijkste punten uit het bestuursverslag, de rapportage van het toezichthoudend 

orgaan, een inleiding waarin een beschrijving wordt gegeven van SWV VO 30 06, een paragraaf met 

doelstellingen en realisatie, een financiële paragraaf en een continuïteitsparagraaf. Het onderwijs kent 

de complexe situatie dat de meeste zaken per schooljaar georganiseerd worden en de financiële 

verantwoording tegelijkertijd geschiedt per kalenderjaar. In dit jaarverslag is per programma gekozen 

voor de best passende periode om over te rapporteren: 

 Kalenderjaar 2017;

 of schooljaar 2016-2017 aangevuld met relevante ontwikkelingen in najaar 2017.

De jaarrekening omvat een overzicht van alle relevante financiële gegevens over 2017. 

Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

richtlijnen voor jaarverslaglegging in het onderwijs.  

Het directeurenoverleg heeft positief geadviseerd ten aanzien van het bestuursverslag op 9 april 2018. 

Het bestuursverslag is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van SWV VO 30 06 van 14 mei 

2018.  
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1 Inleiding 

Het ondersteuningsplan van SWV VO 30 06 kenmerkt zich door een programmagerichte opbouw. Alles 

wat wordt ondernomen om de doelstellingen te realiseren, is gerubriceerd in programma’s 

(activiteiten), die zowel op leerling niveau (direct) als organisatorisch (indirect) niveau plaatsvinden. In 

het bestuursverslag wordt gerefereerd aan deze programma’s. Voor nadere informatie over de inhoud 

van de programma’s wordt verwezen naar het ondersteuningsplan. In dit hoofdstuk zal allereerst een 

samenvatting gegeven worden van de organisatie van SWV VO 30 06 en vervolgens worden relevante 

algemene ontwikkelingen die zich in (een gedeelte van) 2017 hebben voorgedaan beschreven. In het 

volgende hoofdstuk volgt per programma een overzicht van doelstellingen, realisatie en betekenis 

voor het vervolg.  

 

Organisatie van het SWV 

Missie, visie en doelstellingen 

De missie van SWV VO 30 06 luidt: 

De gezamenlijke scholen van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 realiseren voor 

iedere leerling in de regio Brabant Noordoost passend onderwijs. Alle leerlingen sluiten hun 

schoolloopbaan met een diploma af of zij worden, indien dit niet mogelijk blijkt, voorbereid op een 

arbeidsplaats in de regio. (Bron: Ondersteuningsplan 2014-2018) 

 

In de visie van SWV VO 30 06 staat verwoord dat het SWV aan deze missie werkt door gericht te zijn 

op ontwikkeling: het versterken van de interne ondersteuningsstructuur van de scholen. Daarbij wordt 

de leerling met diens specifieke context centraal gesteld, wordt er handelingsgericht gearrangeerd, en 

wordt het onderwijs zoveel mogelijk binnen een reguliere VO-school vormgegeven (thuis- en 

schoolnabij). Er wordt uitgegaan van de deskundigheid van de scholen bij het vertalen van afspraken 

over de regionale ondersteuningsstructuur naar de eigen onderwijssetting.  

 

Op grond van de missie en visie heeft SWV VO 30 06 hebben de scholen in het SWV als gezamenlijk 

doel te komen tot ontwikkeling en organisatie van een regionaal dekkend ondersteuningsaanbod. 

Daarbij geformuleerde subdoelen zijn: 

 Alle scholen voldoen aan de norm van basisondersteuning. Als op enig moment een aanvraag 

voor extra ondersteuning bij het SWV wordt gedaan is duidelijk dat de school de 

basisondersteuning heeft geboden conform de afspraken in het ondersteuningsplan. 

 Alle scholen beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel de manier waarop zij vorm geven 

aan de basisondersteuning en de vormen van lichte interne ondersteuning. Deze informatie is 

toegankelijk voor ouders en leerlingen. 

 Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke 

onderwijsondersteuningsbehoeften wordt benut, uitgebreid en gedeeld. 

 

  

 



 

 Jaarverslag 2017 |  pagina 11 

Programmastructuur 

Het SWV kent de volgende programmastructuur: 

1.  Basisondersteuning  

2. Extra ondersteuning – Licht, intern 

 2A. Extra ondersteuning in VMBO/HAVO/VWO  

 2B. LWOO 

 2C. Praktijkonderwijs 

3. Extra ondersteuning – Licht, extern  

 3A. Zorglocatie 

 3B. Structuurklas HAVO/VWO 

 3C. Observatorium 

 3D. Rebound 

 3E. Educatieve Crisisopvang (voorheen Herstart) 

4. Toewijzing Extra ondersteuning 

5. Extra Ondersteuning - Zwaar  

6. Projecten 

7. Overgangsmaatregelen 

8.  Kwaliteitsbeleid en monitoring 

9.  Onvoorzien 

10. Bestuur, organisatie en administratie 

 

 

Governance 

SWV VO 30 06 werkt volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel. Hieronder staat de governance-

structuur binnen SWV VO 30 06 schematisch weergegeven:  
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Beschrijving per geleding: 

 Het bestuur van het SWV vormt het intern toezicht van SWV VO 30 06. In het ‘toezichtkader’ 

wordt beschreven waarop toezicht wordt gehouden. Het bestuur ziet namens de morele 

eigenaren (in eerste instantie leerlingen en ouders) en juridische eigenaren (schoolbesturen) 

toe op de realisatie van de opdracht van het SWV. Het bestuur doet daartoe twee typen 

beleidsuitspraken die het vertrekpunt vormen in de dialoog met de directeur SWV: (1) de 

beoogde resultaten (het ‘wat’) en (2) de bevoegdheidskaders van de directeur SWV 

beschreven in het ‘managementstatuut’. Tevens neemt het bestuur de rol van werkgever aan 

voor de directeur van het SWV. Elk aangesloten schoolbestuur van het SWV vaardigt een 

bestuurslid af voor het bestuur van het SWV. 

 De directeur van het SWV is door het bestuur gemandateerd met bestuurlijke taken en 

bevoegdheden. De directeur interpreteert de beleidsuitspraken van het bestuur en zet deze 

om in uitvoering van de opdracht van het SWV (het ‘hoe’). De directeur voert hierover overleg 

met het directeurenoverleg en legt verantwoording af aan het bestuur. Tevens 

vertegenwoordigt de directeur het SWV naar externe partijen.  

 Aan het directeurenoverleg nemen alle (locatie)directeuren/rectoren deel van de V(S)O-

vestigingen in het SWV. De directeur van het SWV betrekt het directeurenoverleg bij het 

ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van inhoudelijk beleid. Dit vindt zijn weerslag in het 

ondersteuningsplan, meerjarenbegroting en het jaarverslag. Het directeurenoverleg brengt 

over deze documenten een bindend advies uit aan het bestuur. De leden van het 

directeurenoverleg zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan 

binnen de eigen organisatie en informeren de directeur van het SWV over deze uitvoering. Het 

directeurenoverleg opereert binnen de kaders van het ‘reglement directeurenoverleg’. 

 De ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, 

ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV. De OPR heeft volgens de wet 

passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het 

ondersteuningsplan van het SWV. De OPR maakt gebruik van de rechten die in de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS) in de artikelen 6 en 8 worden geboden: het recht op 

overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De OPR heeft initiatiefbevoegdheid 

(bespreking, standpunten en voorstellen) ten aanzien van alle aangelegenheden van het SWV. 

De OPR kan zich met het oog op oriëntatie uit eigen bewegen richten tot personen en 

instanties. Daarnaast heeft de OPR de algemene taken om - naar vermogen - openheid en 

onderling overleg in het samenwerkingsverband te bevorderen, alsook gelijke behandeling in 

gelijke gevallen en te waken tegen discriminatie. Het bestuur heeft de directeur van het SWV 

gemandateerd om overleg te voeren met de OPR, maar desgewenst kan ook direct overleg 

tussen OPR en bestuur plaatsvinden. De OPR voert haar taken uit binnen de kaders van het 

‘medezeggenschapsreglement OPR’ en het ‘huishoudelijk reglement OPR’.   

 

Middels bovengenoemde organisatie en werkwijze is geborgd dat er binnen SWV VO 30 06 sprake is 

van de voorwaarden voor ‘good governance’: 

 Functiescheiding tussen intern toezicht (in dit geval bestuur) en bestuur (in dit geval 

gemandateerd aan directeur in samenwerking met het directeurenoverleg). 

 Checks: Voldoende mogelijkheden tot controle en correctie. Het afleggen van verantwoording. 

 Balances: Evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Machtsbalans. 
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 Een (in dit geval intern) toezichthoudend orgaan vertegenwoordigt de eigenaren en 

stakeholders. 

 

De uitvoering van de governance binnen SWV VO 30 06 valt binnen de kaders van de Code Goed 

Onderwijsbestuur in het VO (VO-raad, 2015) met uitzondering van artikel 39 van de richtlijnen, 

aangezien het intern toezicht van het SWV (‘bestuur’) is samengesteld uit bestuurders van de 

aangesloten schoolbesturen. Op dit punt sluit de Code Goed Bestuur niet aan bij de gangbare praktijk 

binnen samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Daarnaast wordt enkele keren verwezen naar 

situaties in een onderwijssetting. In dat geval geldt dat binnen het SWV, indien van toepassing, naar 

de geest van deze artikelen wordt gehandeld. 

 

Relevante algemene ontwikkelingen voor SWV VO 30 06 in 2017 

Directiewisseling 

Per 1 januari 2017 heeft mw. P. Bonsink haar taken als directeur van SWV VO 30 06 neergelegd. Zij is 

opgevolgd door mw. M. van Oers. 

 

Voorbereiding op de herziening van de ondersteuningsstructuur 

Het jaar 2017 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereiding op de nieuwe 

voorzieningenstructuur. Bij aanvang van passend onderwijs is er in SWV VO 30 06 voor gekozen om 

voort te bouwen op bestaande structuren binnen de regio, om van daaruit de diverse vormen en 

voorzieningen voor extra ondersteuning te evalueren en waar nodig te herzien. In voorjaar 2016 is 

onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s voor de lichte extra ondersteuning. Op grond 

van dit onderzoek is besloten om toe te gaan werken naar het zogenaamde synergiemodel, een model 

van extra ondersteuning waarbij de nadruk meer dan in de huidige situatie komt te liggen op thuis- en 

schoolnabijheid. In 2016 en in 2017 is verder uitwerking gegeven aan dit model, zowel inhoudelijk als 

met betrekking tot de financiële consequenties. De volgende thema’s zijn in 2017 uitgewerkt, 

voorbereid en al gedeeltelijk geïmplementeerd: 

 Trajectvoorzieningen 

 Koersklassen 

 Past-voorziening 

 Inpassing LWOO in synergiemodel (opting-out) 

 Procedure van toeleiding naar voorzieningen 

 Herziening van het begrotingsmodel en de bekostigingssystematiek 

 Overgangsmaatregelen  

Na een intensief traject, waarin beleidsvoorstellen steeds verder zijn aangescherpt, is er door de leden 

van het directeurenoverleg en het bestuur unaniem gekozen voor deze nieuwe koers van SWV VO 30 

06. Ook de Ondersteuningsplanraad heeft hier eind 2017 instemming aan verleend. Voorwaarde voor 

de nieuwe bekostigingssystematiek was invlechting van LWOO, beschreven in het 

deelondersteuningsplan opting-out LWOO.  

 

Hieronder staat de nieuwe ondersteuningsstructuur visueel samengevat. Links is de verhouding 

zichtbaar tussen de ondersteuningsniveaus binnen het reguliere voortgezet onderwijs (VO) en het 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Rechts staan de ondersteuningsniveaus in opbouw van 

begeleidingsintensiteit weergegeven. 
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Reguliere onderwijsproces (basisondersteuning) 

Het aanbod aan schoolse activiteiten dat voor elke leerling van de betreffende school en het 

onderwijsniveau geldt. Passend bij de visie op en organisatie van het onderwijs op de betreffende 

school.  Voor VMBO- en praktijkonderwijsleerlingen horen hier ook de structureel-organisatorisch 

maatregelen bij die mede mogelijk gemaakt worden met ondersteuningsmiddelen van het 

samenwerkingsverband, zoals klassenverkleining, meer handen voor de klas, en didactische en sociaal-

emotionele begeleiding opgenomen in het onderwijsprogramma. 

 

Trajectvoorziening (basisondersteuning) 

De trajectvoorziening voorziet in begeleiding in maatwerktrajecten op grond van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit kunnen individuele of groepstrajecten zijn, zowel gericht 

op de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling. De trajecten worden mede mogelijk gemaakt 

met ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband. De trajectvoorziening heeft 

bovendien een functie in het signaleren van en voorzien in ondersteuningsbehoefte bij 

docenten(teams). Indien nodig kan een leerling tijdelijk gebruik maken van de trajectvoorziening 

(i.c.m. het reguliere onderwijsproces) van een andere school in het kader van een observatietraject of 

een time-outtraject.  

 

Koersklassen (extra ondersteuning) 

Voorziening voor leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning in de vorm van extra structuur, 

nabijheid en veiligheid. De ondersteuningsbehoefte komt voort uit complexe en/of gestapelde 

problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke 
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belemmeringen. Aangepaste kleinschalige setting binnen een reguliere VO-school met bijzondere 

aandacht voor: 

 het bevorderen van de didactische ontwikkeling van leerlingen; 

 het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen; 

 het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke competenties die nodig zijn in een 

reguliere onderwijssetting. 

Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd dan wel ondersteund door gespecialiseerd 

docenten.  

 

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO; extra ondersteuning) 

Speciaal onderwijs voor leerlingen die in hun ontwikkeling belemmerd worden door complexe en/of 

gestapelde problematiek, zoals ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problemen, een 

verstandelijke beperking, en/of een fysieke beperking. Deze leerlingen hebben intensieve en 

specialistische ondersteuning nodig bij het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of regulering 

van gedrag. Een geïntegreerd en specifiek onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van 

de leerling, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Aangepaste kleinschalige, specialistische setting, 

waarin toegewerkt wordt naar een optimale ontplooiing van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

leerling. Het onderwijs wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. 

 

Past (extra ondersteuning) 

Past is een voorziening voor jongeren die dreigen uit te vallen of reeds zijn uitgevallen op een VO-

school. Het betreft leerlingen bij wie op voorhand de inschatting wordt gemaakt dat zij met een 

intensieve, kortdurende interventie in staat moeten zijn terug te stromen naar het regulier voortgezet 

onderwijs, al dan niet zijnde de school van herkomst, dan wel door te stromen naar het MBO of een 

(beschermde) arbeidsplek. Past wordt uitgevoerd door het VSO in verband met de specifieke expertise 

die zij in huis heeft. De begeleiding bij Past bestaat uit een specifiek maatwerktraject waarbinnen in 

fases wordt toegewerkt naar re-integratie in het onderwijsproces. Naast de sociaal-emotionele 

ontwikkeling is er vanaf het moment dat de leerling gedeeltelijk of geheel aanwezig is op Past 

nadrukkelijk ook aandacht voor de didactische ontwikkeling om ervoor te zorgen dat instroom in de 

reguliere school mogelijk is. De ondersteuning binnen Past wordt aangeboden door gespecialiseerd 

docenten en begeleiders in zeer nauwe samenwerking met jeugdhulpverlening. 

 

Opstellen Ondersteuningsplan 2018-2022 

Het proces richting het nieuwe ondersteuningsplan kan uiteraard niet los gezien worden van de 

ontwikkelingen die hierboven beschreven zijn ten aanzien van de herziening van de 

voorzieningenstructuur. Alle besluiten die genomen zijn over nieuw beleid hebben zijn weerslag 

gekregen in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Op 27 september 2017 heeft een visiesessie 

plaatsgevonden met een afvaardiging van het bestuur en het directeurenoverleg waarin de directeur 

SWV een voorstel heeft gedaan voor een nieuwe collectieve ambitie. Deze was gebaseerd op de 

nieuwe koers waar in het SWV voor gekozen is. Tijdens deze sessie is de collectieve ambitie 

aangescherpt. Vervolgens heeft op 11 oktober 2017 een vervolgsessie plaatsgevonden met een 

afvaardiging van direct betrokkenen en belanghebbenden bij de uitvoering  passend onderwijs: 

leerlingen, ouders, leraren, zorgcoördinatoren. Zij hebben relevante input gegeven over de realisatie 

van de collectieve ambitie. De inhoudelijke hoofdstukken van het ondersteuningsplan zijn na een 
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positief advies door het directeurenoverleg in november door het bestuur vastgesteld in december 

2017. Het hoofdstuk Financiën is vervolgens begin 2018 vastgesteld. 

 

Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs 

In juni 2017 heeft SWV VO 30 06 het definitieve onderzoeksrapport ontvangen van de Inspectie van 

het Onderwijs over het onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het najaar van 2016. De Inspectie was 

positief over de communicatie binnen het samenwerkingsverband en de plezierige overleg- en 

aanspraakcultuur, over de inzet van expertise in de scholen vanuit het Expertisecentrum, over de inzet 

op de ontwikkeling van een systeem voor kwaliteitszorg, over de wijze waarop actualisatie van beleid 

gedocumenteerd wordt, en over de mogelijkheden voor innovatieve projecten.    

 

De concept rapportage uit januari 2017 bevatte twee herstelmaatregelen met betrekking tot de 

tussenvoorzieningen, waarvan in juni aangegeven is dat er middels de genomen maatregelen aan is 

voldaan: 

 Educatieve crisisopvang (ECO): ‘De ECO is een particuliere instelling waaraan het overdragen 

van onderwijsgelden niet toegestaan is. Het samenwerkingsverband mag per direct geen 

gebruik meer maken van deze voorziening.’ Het SWV was reeds voornemens om in het kader 

van de herziening van de voorzieningenstructuur een eigen voorziening te ontwikkelen voor 

deze doelgroep. Door echter per direct geen gebruik meer te kunnen maken van ECO heeft 

het SWV in dit overgangsjaar terug moeten grijpen op ad hoc oplossingen. In het volgende 

hoofdstuk wordt hier nadere toelichting op gegeven. 

 Zorglocatie Den Bongerd: ‘Den Bongerd is een locatie van Het Hooghuis, waar ook leerlingen 

van andere scholen (tijdelijk) onderwijs volgen. De huidige constructie wringt met de 

voorschriften omdat Den Bongerd niet is aangemeld als orthopedagogisch-didactisch centrum 

(opdc) van het samenwerkingsverband. Dat moet het samenwerkingsverband alsnog regelen. 

Alleen dan mogen er leerlingen die ingeschreven staan op een andere locatie onderwijs volgen 

op Den Bongerd.’ Het SWV benadert Den Bongerd per 1 augustus 2017 als reguliere locatie, zij 

het met een schoolondersteuningsprofiel gericht op extra ondersteuning. Het Hooghuis is 

verzocht de leerlingen die onderwijs volgen op Den Bongerd op deze locatie in te schrijven. 

Het samenwerkingsverband heeft niet gekozen voor het aanmelden van Den Bongerd als opdc, 

omdat dit strijdig is met voorgenomen regionaal beleid. 

 

Als advies werd verder meegegeven door de Inspectie om voldoende aandacht te hebben voor de 

communicatie over passend onderwijs binnen de scholen en om aandacht te hebben voor de 

betrokkenheid van alle gemeenten in de regio. Daarnaast is het nodig om er bij de doorontwikkeling 

van de kwaliteitszorg voor te zorgen dat de conclusies een vervolg krijgen in de beleidscyclus.  
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2 Doelstellingen en realisatie 

In dit hoofdstuk worden per programma de doelstellingen en realisatie beschreven. Daartoe wordt 

beschreven hoe het budget en de realisatie zich tot elkaar verhouden, welke activiteiten zijn 

uitgevoerd, wat de opbrengsten zijn en, indien relevant, wat dit betekent voor het vervolg. Daarnaast 

zal aan het einde van dit hoofdstuk een beeld worden geschetst van de realisatie van programma 

overstijgende doelstellingen van SWV VO 30 06. Voor een gedeelte van de activiteiten zal gelden dat 

de resultaten zich beter laten beschrijven per schooljaar dan per kalenderjaar. In dat geval worden de 

gegevens van schooljaar 2016-2017 genoemd en met daarbij een vermelding van relevante 

ontwikkelingen in de tweede helft van 2017. Met name voor de basisondersteuning geldt dat er sprake 

is van grote veranderingen per augustus 2017: de oude programma’s 1 Basisondersteuning en 2A 

Lichte interne arrangementen zijn omgezet naar regulier onderwijsproces en trajectvoorziening, samen 

de basisondersteuning nieuwe stijl. In het kader van de leesbaarheid zal in dit jaarverslag de oude 

programmastructuur en inhoud als leidraad aangehouden worden. Bij de paragraaf over de lichte 

interne arrangementen zal aanvullend een toelichting gegeven worden over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de trajectvoorziening. 

 

Programma 1  –  Basisondersteuning  

Doelstelling(en)  

De scholen voor voortgezet onderwijs realiseren de basisondersteuning zonder een beroep te doen op 

middelen van het samenwerkingsverband. Alle scholen voldoen aan de norm van basisondersteuning. 

Als op enig moment een aanvraag voor extra ondersteuning bij het SWV wordt gedaan is duidelijk dat 

de school de basisondersteuning heeft geboden conform de afspraken in het ondersteuningsplan. 

Scholen beschrijven de activiteiten die zij uitvoeren binnen de basisondersteuning in het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze informatie is toegankelijk voor ouders en leerlingen. Kennis 

en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte wordt benut, uitgebreid en gedeeld.   

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Scholen hebben de basisondersteuning in 2017 met eigen financiële middelen gerealiseerd. De 

preventieve en licht curatieve activiteiten binnen de basisondersteuning worden door scholen 

beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Eind 2016 is geconstateerd dat slechts 2 locaties hun 

SOP geactualiseerd hebben aangeleverd aan het SWV voor schooljaar 2016-2017. Eind 2017 geldt dat 

slechts 1 locatie dit heeft gedaan voor schooljaar 2017-2018. Waarschijnlijk speelt hierbij mee dat het 

oude format niet meer volstaat voor de nieuwe ondersteuningsstructuur. Daarbij is schooljaar 2017-

2018 een hybride overgangsjaar. Streven is dat er in het voorjaar van 2018 een nieuw format 

beschikbaar gesteld wordt door het SWV dat de scholen kunnen gebruiken voor schooljaar 2018-2019 

en verder. Met ingang van 2018-2019 maakt het SOP een wezenlijk onderdeel uit van de 

kwaliteitszorgcyclus binnen het SWV.  

 

Net als in 2016 is ook in 2017 getoetst of scholen voldoen aan de basisondersteuning met behulp van 

onderstaande indicatoren: 

 De meest recente oordelen van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de 

basisondersteuning op de reguliere VO-scholen. 
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 De beschrijving van activiteiten binnen de basisondersteuning in het SOP van de scholen 

(meestal niet voorhanden, zie vorige alinea). 

 Afwijzingen van de COT voor extra ondersteuning op grond van het niet voldoen aan de 

basisondersteuning.  

Op grond van de opbrengsten op bovenstaande indicatoren is geconcludeerd dat er geen redenen zijn 

om aan te nemen dat de basisondersteuning op een of meerdere locaties van onvoldoende kwaliteit 

is.  

 

In het jaarverslag 2016 was als aandachtspunt vermeld om te bezinnen op het nut en de noodzaak van 

een schoolondersteuningsprofiel voor het VSO. Geconcludeerd is dat de meerwaarde klein is ten 

opzichte van de belasting die dit oplevert voor de betreffende organisaties. Een helder en toegankelijk 

schoolplan samen met een duidelijke beschrijving van het aanbod op de website volstaat net zo zeer.  

 

Binnen de werkgroep zorgcoördinatoren is ruimte geweest voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling 

over thema’s aangaande de basisondersteuning. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Ontwikkeling van een format schoolondersteuningsprofiel dat aansluit bij de nieuwe 

ondersteuningsstructuur.  

 Het actueel krijgen en houden van de schoolondersteuningsprofielen. De beschikbaarheid en 

toegankelijkheid voor ouders en leerlingen verbeteren. Daarnaast in de praktijk verbinden met 

de kwaliteitszorgcyclus rondom passend onderwijs. 

 

Programma 2 – extra ondersteuning, licht intern  

Programma 2a – extra ondersteuning in VMBO/HAVO/VWO 

Doelstelling(en)  

Indien voor een leerling de basisondersteuning niet volstaat, krijgt een leerling binnen de school extra 

ondersteuning aangeboden middels een intern arrangement. Het arrangement draagt bij aan het 

succesvol vervolgen van de schoolloopbaan. Scholen beschrijven de activiteiten die zij uitvoeren in het 

kader van de lichte interne arrangementen in het schoolondersteuningsprofiel. Deze informatie is 

toegankelijk voor ouders en leerlingen. Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van 

leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt benut, uitgebreid en gedeeld. De 

deskundigen van de VSO-besturen en team Onderzoek & Expertise, die activiteiten uitvoeren vanuit 

Expertisecentrum VO 30 06, dragen door inzet van hun expertise bij aan de versterking van de interne 

ondersteuningsstructuur van de VO-scholen. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Net als bij de basisondersteuning geldt dat alle reguliere VO-scholen een schoolondersteuningsprofiel 

hebben opgesteld voor 2015-2016, maar deze lang niet allemaal geactualiseerd hebben voor 

schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. De informatievoorziening over het schoolinterne 

ondersteuningsaanbod verdient aldus aandacht. 
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In onderstaande afbeelding wordt duidelijk dat het aantal aangevraagde arrangementen voor lichte 

interne ondersteuning sinds de start van passend onderwijs elk jaar is toegenomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In schooljaar 2016-2017 heeft de Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT) in totaal 666 

arrangementen voor lichte interne ondersteuning toegekend. Dit is een forse toename ten opzichte 

van het aantal arrangementen voor lichte ondersteuning in 2015-2016 (378). Het merendeel van de 

arrangementen is aangevraagd in het najaar van 2016 en liep door in 2017. Het gemiddelde bedrag 

per arrangement is de afgelopen jaren licht gestegen van €1.691 in 2014-2015 naar €1.856 in 2015-

2016 en €2.163 in 2016-2017. In januari 2017 werd duidelijk dat het budget voor de lichte 

arrangementen in 2016-2017 op dat moment al met ruim 4 ton was overschreden oplopend naar ruim 

6 ton aan het einde van het schooljaar. Er is getracht een verklaring te vinden voor deze sterke stijging, 

maar er is geen sluitende verklaring gevonden met de gegevens die beschikbaar waren. Een gedeelte 

van het budget (een kleine €270.000) is toegekend aan een voor het SWV nieuwe doelgroep: leerlingen 

van de Internationale Schakelklas (ISK). Men zou kunnen veronderstellen dat meer interne 

arrangementen zou leiden tot minder verwijzingen naar tussenvoorzieningen of het VSO. Dit blijkt 

echter niet het geval te zijn. Het aantal lichte externe arrangementen is nauwelijks gedaald en het 

deelnamepercentage VSO is zelfs ook behoorlijk gestegen in dezelfde periode.  

 

De middelen voor de lichte interne arrangementen worden uitgekeerd aan de scholen na het indienen 

van een evaluatie. Net als eerdere jaren kan ook voor 2016-2017 geconstateerd worden dat deze 

evaluaties vaak pas geruime tijd na afronding van het arrangement volgen, later dan de gestelde 

termijn van 6 weken. Naar aanleiding van de constatering dat er geen verbetering plaats lijkt te vinden 

op dit thema is er uitgebreid bij deze situatie stilgestaan in het directeurenoverleg. Er is nagegaan waar 

de knelpunten liggen om te komen tot naleving van de afspraken. Daaruit kwam naar voren dat het 

indienen van de evaluaties ervaren wordt als een administratieve handeling, die met name tijdrovend 
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is door het verkrijgen van de handtekeningen van betrokkenen. Daarbij zijn de consequenties1 van het 

late indienen onvoldoende in beeld bij zorgcoördinatoren, waardoor de urgentie niet gevoeld wordt. 

Verder wordt aangegeven dat deze systematiek niet voelt als gezamenlijke afspraak, maar als van 

bovenaf opgelegde regel, waardoor het eigenaarschap ontbreekt. Tot slot heeft het niet nakomen van 

de termijnen nooit geleid tot grote problemen voor de scholen.  

De trajectvoorziening is per augustus 2017 in de plaats gekomen voor de lichte interne 

arrangementen. Deze middelen worden toegekend op basis van populatiebekostiging. De 

administratieve belasting voor deze doelgroep neemt drastisch af door deze nieuwe aanpak, zowel 

voor scholen als voor het SWV. Waar eerder per traject een aanvraag en evaluatie ingediend werd 

monitoren scholen in de nieuwe systematiek zelf deelname en leveren deze informatie aan. Om 

herhaling van gebrekkige informatievoorziening in het vervolg te voorkomen worden de volgende 

maatregelen getroffen: 

 Afspraken en regels worden getoetst op haalbaarheid voordat ze ingevoerd worden. Leden 

van het directeurenoverleg en zorgcoördinatoren worden betrokken bij de uitwerking van 

verantwoordingsbeleid. 

 Er wordt een escalatieladder opgesteld waarin de consequenties worden beschreven voor het 

niet nakomen van afspraken. 

 Indien er bijzondere en onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de haalbaarheid van de 

afgesproken termijn onder druk staat, dan kan hier enkel vanaf geweken worden indien er 

vooraf instemming op is gevraagd aan het SWV.  

Alle reguliere VO-locaties zijn in augustus 2017 gestart met een trajectvoorziening, meestal in de vorm 

van een team met professionals die begeleiding kunnen geven aan leerlingen en docenten. Daarnaast 

heeft de trajectvoorziening vaak een herkenbare ruimte in de school waar leerlingen een time-out 

kunnen nemen en/of begeleid kunnen worden.  

 

Voor de trajectvoorziening zijn de middelen voor lichte interne arrangementen voor de laatste 5 

maanden van 2017 als populatiebekostiging toegekend aan de locaties. Uitgangspunt was 5/12e van 

het oorspronkelijke budget lichte interne ondersteuning. Deze middelen zijn toegewezen volgens de 

verhoudingen van de aanvragen voor lichte arrangementen in schooljaar 2016-2017. In het 

directeurenoverleg is aangegeven dat het toegekende budget voor sommige locaties niet toereikend 

zou zijn voor uitvoering van reeds ingezette begeleiding in combinatie met nieuwe 

begeleidingstrajecten. Scholen hebben om die reden een aanvraag kunnen doen voor een 

herstelmaatregel. Twee locaties hebben een aanvraag gedaan en beiden zijn met een positief advies 

van het directeurenoverleg toegekend.  

 

Onder programma 2A valt tevens de inzet van het Expertisecentrum VO 30 06 (EC) en overige inzet 

van medewerkers vanuit de dienstverleningsovereenkomsten met het VSO. Onderstaande tabel geeft 

de inzet weer in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018: 

  

                                                           
1 O.a. extra inzet van COT door piekbelasting, te laat of niet uitkeren van ondersteuningsmiddelen, gebrekkige 
monitoring, vertraging bij besluitvorming die afhangt van monitoringgegevens, opschaling van operationeel 
niveau naar een hoger niveau. 
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 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 

Expertisecentrum VO 30 06 
- Deskundigen vanuit VSO-besturen 
- Inzet team Onderzoek & Expertise 
- Coördinatie en sturing 

 
9,3 fte (ca. 19 medewerkers) 
0,9 fte (diverse medewerkers) 
0,8 fte (2 medewerkers)  

+ in opslag verwerkte overhead 

 
9,2 fte (ca. 19 medewerkers) 
0,9 fte (diverse medewerkers) 
0,7 fte (2 medewerkers)  

+ in opslag verwerkte overhead 

Onderwijszorgarrangementen 
Psychiatrische problematiek (OZAPP) 

0,3 fte 0,3 fte 

Coördinator Rebound 0,6 fte  0,6 fte  

Inzet projectgroep Synergie vanuit projectgelden 0,1 fte 

 

De medewerkers van het Expertisecentrum beschikken over specifieke expertise t.a.v. 

gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, fysiek-medische problematiek, verstandelijke 

beperking en complexe problematiek. Daarnaast is er kennis en ervaring op het gebied van algemene 

sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van leerlingen en schoolontwikkeling. Afspraken over 

inzet van het expertisecentrum vinden hun weerslag in een expertisearrangement dat per schooljaar 

met de school/locatie afgestemd wordt. De beschikbare uren worden volgens een verdeelsleutel 

toegekend aan de locaties. Daarbij is rekening gehouden met historie (ambulante begeleiding in het 

kader van leerlinggebonden financiering) en leerlingaantal.  

 

Na een positieve evaluatie van de pilot Expertisecentrum in 2015-2016 is de werkwijze van het EC in 

de schooljaren daarna voortgezet. Het meest recente tevredenheidsonderzoek onder scholen en 

zorgcoördinatoren dateert van voorjaar 2017. Scholen beoordelen de kwaliteit van het EC voldoende 

tot goed. In vergelijking met de vorige evaluatie valt op dat de uitgangspunten van het EC beter 

herkend worden en dat de ondersteuning van het EC bij de schoolontwikkeling positiever beoordeeld 

wordt. Het volume van het EC wordt voldoende tot goed ervaren. Over het algemeen kan gesteld 

worden dat scholen graag gebruik blijven maken van het EC op de ingezette wijze om de 

ondersteuningsstructuur te versterken. Geuite wensen voor de toekomst zijn het verbeteren van de 

continuïteit en mee vormgeven van passend onderwijs . Het EC kan dan met name een rol spelen in 

het meedenken over en ondersteuning bieden bij de ingezette ontwikkelingen (implementatie van het 

synergiemodel) en optreden als critical friend. Ook medewerkers van het EC herkennen de 

uitgangspunten van het EC meer in hun werkzaamheden in vergelijking tot voorjaar 2016. Zij ervaren 

dat de gestelde vragen aansluiten bij hun expertise en de beschikbare tijd verhoudt zich voldoende tot 

de gevraagde inzet. Aandachtspunt is de ondersteuning van de eigen leidinggevende. Bijna een derde 

van de medewerkers beoordeelt deze ondersteuning als onvoldoende. Er zijn een groot aantal goede 

voorbeelden van werkzaamheden beschreven uit het afgelopen schooljaar, die een grote diversiteit 

kennen. Nadruk hierbij ligt op schoolontwikkeling en professionalisering van docenten. Deze diversiteit 

komt ook terug in de beschrijving van de expertise die ingezet kan worden bij het vormgeven van 

passend onderwijs op de verschillende scholen. In 2016 werden kennisdeling en teamontwikkeling 

vaak genoemd als aandachtspunten voor het EC. Dit schooljaar hebben er verschillende gezamenlijke 

scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden, die door veel medewerkers als goede ontwikkeling binnen 

het EC genoemd worden. De meest genoemde aandachtspunten voor de toekomst van het EC hebben 

ook betrekking op dit punt. Er wordt veelal aangegeven dat medewerkers de wens hebben om de 

gezamenlijke bijeenkomsten voort te zetten en verder uit te bouwen met als doel om betere 

onderlinge afstemming en expertiseoverdracht plaats te laten vinden. 
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Naast het Expertisecentrum is er in 2017 tevens expertise uitgezet vanuit het SWV in de vorm van 

onderwijszorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP). OZAPP biedt een specialistisch 

aanbod gericht op het voorkomen van schooluitval bij jongeren met psychiatrische problematiek of 

met het vermoeden van psychiatrische problematiek. Bij deze jongeren is de inzet van school, het SWV 

en zorg op het niveau van BJG niet toereikend gebleken. Het gaat dus om psychiatrische problematiek 

op het niveau van specialistische zorg waarbij (ernstig) schoolverzuim dreigt. Doelstelling is het zo snel 

mogelijk verhelderen van oorzaken, stabiliseren van de situatie, schoolverzuim voorkomen en terug- 

of doorverwijzing. Scholen kunnen, na instemming van ouders en leerling, voor een leerling die 

aangemeld is voor behandeling (wachtlijst) dan wel reeds in behandeling is bij Herlaarhof ambulante 

begeleiding krijgen op school, gericht op de problematiek. In de loop van 2017 is tevens een 

samenwerking aangegaan tussen De Zwengel en GGz Oost-Brabant om ook jongeren die daar in 

behandeling zijn te kunnen begeleiden. De OZAPP-aanpak is gestart met ingang van schooljaar 2015-

2016. Na een positieve evaluatie in voorjaar van 2017 is besloten de ambulante begeleiding behorend 

bij een OZAPP structureel op te nemen in het ondersteuningsaanbod van het SWV.  

 

Binnen de werkgroep zorgcoördinatoren is ruimte geweest voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling 

over thema’s aangaande de arrangementen voor lichte interne ondersteuning. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Navolging van afspraken en deadlines in het kader van monitoring en verantwoording. 

 Het actueel krijgen en houden van de schoolondersteuningsprofielen. 

 Doorontwikkeling van Expertisecentrum VO 30 06. 

 

Programma 2b – LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) 

Doelstelling(en)  

Het bieden van extra ondersteuning aan VMBO-leerlingen met leerachterstanden, die voldoende 

capaciteiten hebben om het diploma te behalen, te begeleiden naar diplomering. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft voor 2017 (teldatum 1 oktober 2016) 538 aanwijzingen LWOO afgegeven. In 2017 heeft 

de COT een vergelijkbaar aantal aanwijzingen LWOO afgegeven (teldatum 1 oktober 2017). Echter, in 

verband met de keuze voor opting-out LWOO per 1 januari 2018 heeft dit in 2018 geen weerslag meer 

op de begroting.   

De dalende trend van het deelnamepercentage LWOO van de afgelopen jaren zich voort. Het 

deelnamepercentage per 1 oktober 2016 is 16,6% ten opzichte van 18,9% in peiljaar 2012. Op 1 

oktober 2017 is het deelnamepercentage LWOO 16,4%.  
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In 2017 heeft, behoudens de aanvragen, geen aanvullende verantwoording plaats gevonden van inzet 

en opbrengst van de LWOO-middelen. Scholen ontvangen deze middelen in de vorm van lumpsum 

bekostiging op grond van het aantal aanwijzingen LWOO.  

 

LWOO is in het nieuwe beleid integraal opgenomen in de regionale ondersteuningsstructuur. 

Vergeleken met de ondersteuningsstructuur zoals beschreven in het ondersteuningsplan 2014-2018, 

valt op dat de doelgroep leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs niet meer apart aangeduid 

wordt. In aanloop naar het nieuwe beleid is onderzoek gedaan naar de feitelijke inzet van LWOO-

middelen. Daaruit is gebleken dat het merendeel van de middelen ingezet werd voor structureel-

organisatorische maatregelen als klassenverkleining en meer handen voor de klas, met name voor de 

leerlingen op de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. In de nieuwe 

ondersteuningsstructuur valt dit onder de noemer reguliere onderwijsproces, omdat deze 

aanpassingen gedaan worden in het algemene onderwijsaanbod van de school. Binnen de 

(gemengd)theoretische leerweg van het VMBO werd er op basis van ondersteuningsbehoefte vooral 

buiten de klas begeleiding geboden. Deze aanpak is vergelijkbaar met de begeleiding die in de nieuwe 

situatie plaatsvindt binnen de trajectvoorziening. Het reguliere onderwijsproces en de 

trajectvoorziening vormen samen de basisondersteuning, wat wil zeggen dat alle scholen in het SWV 

minimaal dit niveau aan ondersteuning moeten bieden. Tot slot waren er leerlingen met LWOO die 

onderwijs volgden in een setting vergelijkbaar met de koersklassen.  

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 N.v.t. in verband met opting-out LWOO. 

 

Programma 2c – praktijkonderwijs 

Doelstelling(en)  

Het bieden van kleinschalig onderwijs, gericht op praktische vaardigheden, met structurele 

geïntegreerde begeleiding gericht op arbeidstoeleiding.  
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Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT geeft, net als aanwijzingen LWOO, ook per 1 januari 2016 voor het eerst 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) PrO af. Voor 2016-2017 (teldatum 1 oktober 2016) heeft de COT 

122 toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs afgegeven. Daarvan zijn 22 TLV’s toegekend 

op grond van de bijzondere regeling voor omzetting van LWOO naar PrO. Voor 2017-2018 (teldatum 1 

oktober 2017) heeft de COT 104 toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven, waarvan 13 op grond van 

de bijzondere regeling.  

Na een initiële stijging van het deelnamepercentage ten opzichte van peiljaar 2012, is het 

deelnamepercentage per 1 oktober 2017 weer net onder het niveau van 2012 gezakt, namelijk op ca. 

3,2%. Daarmee ligt het nog steeds ongeveer 0,2% hoger dan het landelijk gemiddelde, maar vertoont 

het wel een omgekeerde trend (lichte daling) ten opzichte van de landelijke trend (lichte stijging).  

 
 

 

Er is binnen het SWV niet actief gewerkt aan nieuw beleid t.a.v. PrO, omdat het benaderd wordt als 

schoolsoort waarvoor de bestaande criteria aangehouden worden. Indien meer duidelijk is over de 

door de overheid beoogde positie van PrO in passend onderwijs zal bekeken worden in hoeverre dit 

effect heeft op het beleid van SWV VO 30 06. Binnen het praktijkonderwijs werden daarnaast, net als 

binnen VMBO, HAVO en VWO, lichte interne arrangementen ingezet (zie hiervoor programma 2). In 

de nieuwe ondersteuningsstructuur hebben ook scholen voor praktijkonderwijs een 

trajectvoorziening. In verband met de kleinschaligheid en intensieve onderwijsbegeleiding in het 

praktijkonderwijs worden er geen koersklassen ingericht op PrO-niveau. De 

ondersteuningsbekostiging voor leerlingen in dakplanklassen PrO/VMBO-B is een aandachtspunt voor 

de komende tijd. Indien een leerling voldoet aan de (landelijke) criteria voor PrO, dan heeft een leerling 

uiteraard recht op een TLV PrO. Daarnaast kan de leerling ook op grond van de bijzondere regeling een 

TLV PrO krijgen. De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat hier met regelmaat een beroep op 

wordt gedaan. Tot en met schooljaar 2017-2018 is er bij leerlingen in de dakplanklassen op basis van 

het verwachte doorstroomperspectief bepaald of er PrO (al dan niet met bijzondere regeling) of LWOO 

aangevraagd zou worden. Met de locatiedirecteuren van de scholen voor praktijkonderwijs is verkend 

wat de betekenis is van opting out LWOO voor leerlingen op de grens. Voor de leerlingen die in 2018-

2019 instromen is afgesproken om op dezelfde gronden als voorheen te bepalen of een TLV PrO 

aangevraagd dient te worden. Leerlingen zonder TLV worden ingeschreven als VMBO-B leerlingen en 

wegen daardoor mee in de weging voor regulier onderwijsproces. In plaats van het ‘op afstand’ 
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beoordelen van de aanvragen voor de bijzondere regeling zal de COT de aanvragen met de 

aanvragende zorgcoördinatoren en betrokken gedragswetenschappers doornemen om te komen tot 

een afgewogen besluit. De verwachting is dat op deze manier het doorstroomperspectief van de 

leerling centraal blijft staan en de prikkel om te gaan voor de gunstigste bekostiging uit blijft.  

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Volgen van ontwikkelingen en besluitvorming t.a.v. wetgeving PrO. Indien nodig tijdig beleid 

formuleren voor de toekomst. 

 Monitoren van het aantal aanvragen PrO, met name op grond van de bijzondere regeling. 

 Evaluatie van de bekostigingssystematiek voor leerlingen in dakpanklassen PrO/VMBO-B. 

 

Programma 3 – extra ondersteuning, licht extern  

Algemeen 

In tegenstelling tot de lichte interne arrangementen is het aantal licht externe arrangementen in 2017 

ongeveer gelijk gebleven met eerdere jaren. Onderstaande grafieken laten de ontwikkeling van de 

lichte externe arrangementen sinds de start van passend onderwijs zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij moet overigens de opmerking gemaakt worden dat het totaalbedrag van de toegewezen 

budgetten lager is dan de lasten voor de externe ondersteuning. Dit heeft te maken met het feit dat 

Rebound en de structuurklas niet per leerling maar als voorziening bekostigd worden. Indien er geen 

sprake is van volledige bezetting van de voorziening, dan stijgen de kosten per deelnemer. Er is in 

bovenstaande overzicht echter gerekend met het lasten per deelnemer, indien er sprake zou zijn 

geweest van volledige bezetting.  

 

  

 



 

 Jaarverslag 2017 |  pagina 26 

Programma 3a – zorglocatie 

Doelstelling(en)  

Onderwijsvoorziening met schakelfunctie voor VMBO-leerlingen. Het bieden van onderwijs aan 

leerlingen die in verband met structurele, complexe en/of gestapelde problematiek zijn aangewezen 

op een tijdelijke, specifieke, kleinschalige setting. Leerlingen worden op basis van hun ontwikkeling en 

vorderingen na het eerste of tweede schooljaar teruggeschakeld naar de school van inschrijving.  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft voor 2016-2017 74 arrangementen voor lichte ondersteuning toegekend voor VMBO-

leerlingen op zorglocatie Den Bongerd. De overige 123 leerlingen volgden VMBO-onderwijs op Den 

Bongerd met bekostiging vanuit een aanwijzing LWOO.  

 

In januari 2017 heeft Het Hooghuis bekend gemaakt locatie Den Bongerd af te willen gaan bouwen 

met als doel om deze begeleiding in de vorm van koersklassen te gaan bieden binnen de muren van 

reguliere locaties. De schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 worden gebruikt om toe te werken naar 

de nieuwe situatie. In schooljaar 2017-2018 is de laatste lichting nieuwe leerlingen gestart op Den 

Bongerd. Van de 171 VMBO-leerlingen hadden er 66 een arrangement voor lichte ondersteuning en 

de overige 105 leerlingen een aanwijzing LWOO. In verband met opting-out LWOO worden de LWOO-

aanwijzingen van de leerlingen per 1 januari 2018 omgezet in een licht arrangement. Met ingang van 

1 augustus 2018 zullen de klassen van Den Bongerd door het SWV benaderd en bekostigd worden als 

koersklassen.  

 

De afbouw van het aantal leerlingen op de zorglocatie leidt ertoe dat de kosten voor de ondersteuning 

per leerling toenemen. Het is in het belang van leerlingen in het samenwerkingsverband dat Het 

Hooghuis locatie Den Bongerd operationeel blijft tot 1 augustus 2019. Dit in verband met het afronden 

van de bovenbouw (eindexamen) of de tweejarige arrangementen onderbouw in een vertrouwde 

omgeving. Daarom heeft het SWV voor de periode januari 2018 tot augustus 2019 extra middelen 

toegekend om dit te realiseren. 

 

Vanuit dit programma zijn in 2016-2017 ook een tweetal arrangementen toegekend voor een lichte 

externe ondersteuning buiten de regio van SWV VO 30 06. Deze arrangementen zijn uitgevoerd door 

Pleinschool Helder in Eindhoven, een vergelijkbare setting als zorglocatie Den Bongerd maar dan op 

HAVO-VWO niveau. In schooljaar 2017-2018 is het aantal leerlingen uit de regio 30 06 dat gebruik 

maakt van Pleinschool Helder gestegen naar 8 leerlingen. Het betreft met name leerlingen uit het 

zuiden van de regio voor wie Pleinschool Helder een relatief thuisnabij aanbod heeft op dit 

onderwijsniveau. De ontwikkeling van koersklassen op HAVO en VWO niveau zou ertoe moeten leiden 

dat SWV VO 30 06 binnen de eigen regio voor deze doelgroep een thuisnabij aanbod heeft. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen en doelrealisatie van de zorglocatie 

voor 2018 en 2019, inclusief de arrangementen van voormalige LWOO-leerlingen en de 

herstelmaatregelen. 

 Ontwikkeling van koersklassen HAVO-VWO en communicatie met scholen die verwijzen naar 

Pleinschool Helder over de regionale ondersteuningsmodelijkheden. 
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Programma 3b – structuurklas HAVO/VWO 

Doelstelling(en)  

Onderwijsvoorziening met schakelfunctie voor HAVO/VWO -leerlingen. Het bieden van onderwijs aan 

leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van structuur en daarom 

onvoldoende ontwikkeling laten zien in het regulier VO. Leerlingen worden op basis van hun 

ontwikkeling en vorderingen na het eerste of tweede schooljaar teruggeschakeld naar de school van 

inschrijving.  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft voor 2016-2017 12 arrangementen voor lichte ondersteuning toegekend voor 

HAVO/VWO leerlingen. De uitvoering van het arrangement vindt plaats op en door zorglocatie Den 

Bongerd. Voor schooljaar 2017-2018 zijn 11 arrangementen voor lichte ondersteuning toegekend. De 

arrangementen structuurklas worden per januari 2018 in bekostiging en verantwoording op dezelfde 

wijze benaderd als de arrangementen zorglocatie zoals beschreven onder programma 3a.  

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Zie programma 3a zorglocatie. 

 

Programma 3c – observatorium 

Doelstelling(en)  

Kortdurende tijdelijke opvang voor leerlingen met escalerende problematiek, waarbij de 

achtergronden onvoldoende duidelijk zijn. Onderwijs wordt verleend en tegelijkertijd wordt door 

observatie en eventueel handelingsgerichte diagnostiek de onderwijsbehoeften van de leerling in 

beeld gebracht. Dit resulteert in een passend vervolgadvies. Per observatorium zijn er iets andere 

accenten.   

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft in 2016-2017 22 arrangementen voor lichte externe ondersteuning toegekend voor het 

observatorium. Schooljaar 2017-2018 is nog niet afgerond. In de laatste 5 maanden van 2017 zijn er 

reeds 2 arrangementen voor het observatorium toegekend. De uitvoering van het arrangement vindt 

plaats op en door zorglocatie Den Bongerd, Het Hooghuis locatie De Singel, Fioretti College en Udens 

College VMBO. 

 

Scholen hebben aangegeven ook in de nieuwe ondersteuningsstructuur graag gebruik te blijven maken 

van de mogelijkheden voor een tijdelijke observatieplek in een andere setting. Daarvoor zouden 

scholen een beroep doen op elkaars trajectvoorziening. De huidige coördinatoren van observatoria 

werken samen met de projectgroep synergie een voorstel uit voor observatie- en time-out trajecten 

na 1 augustus 2018. Daarbij is aandacht voor het borgen van bestaande kennis en ervaring. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Uitwerken van een werkwijze voor observatie- en time-out trajecten in de nieuwe 

ondersteuningsstructuur. Kennisoverdracht van werkzame elementen uit de observatoria naar 

de VO-scholen. Maatregelen voor uitvoering treffen. 
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Programma 3d – rebound 

Doelstelling(en)  

Tijdelijke ontlasting van de school van gedragsmoeilijke leerlingen, die het veilig schoolklimaat (dreigen 

te) schenden en voor wie de begeleidingsmogelijkheden in en om de school op dat moment 

ontoereikend zijn. Ondersteuning van de school bij terugkeer naar de eigen school of een andere vorm 

van onderwijs. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft in schooljaar 2016-2017 15 arrangementen voor lichte externe ondersteuning 

toegekend voor rebound. In de laatste 5 maanden van 2017 zijn er reeds 8 arrangementen voor 

Rebound toegekend. De uitvoering van het arrangement vindt plaats op het loopbaancentrum van 

ROC De Leijgraaf in Uden door medewerkers van het ROC. De coördinatie van de Rebound wordt 

gedaan door een medewerker die ingehuurd wordt vanuit de dienstverleningsovereenkomst met het 

VSO. Hoewel er gerekend wordt met een bezetting van ongeveer 28 trajecten op jaarbasis blijkt dat 

de bezetting al een aantal jaar op rij slechts iets meer dan de helft bedraagt. Doordat er sprake is van 

pieken en dalen in de behoefte kan er desalniettemin soms sprake zijn van een (beperkte) wachtlijst. 

De onvolledige bezetting leidt ertoe dat de kosten per traject neerkomen op ongeveer 17 duizend euro 

in plaats van de geraamde kleine 10 duizend euro.  

 

Schooljaar 2017-2018 is het laatste jaar dat Rebound uitgevoerd wordt als tussenvoorziening van SWV 

VO 30 06. De doelgroep van Rebound zal in de nieuwe ondersteuningsstructuur afhankelijk van de 

intensiteit van de ondersteuningsbehoefte ofwel begeleid worden in een time-out traject in de 

trajectvoorziening ofwel binnen de voorziening Past. In dit schooljaar wordt veel aandacht besteed 

aan kennisoverdracht over effectieve aanpakken uit de Rebound aan de reguliere VO-scholen en aan 

de medewerkers van Past.      

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Kennisoverdracht van werkzame elementen uit de Rebound naar de VO-scholen en de 

voorziening Past. 

 

Programma 3e – educatieve crisisopvang (eco) 

Doelstelling(en)  

Voorziening van leerplichtige leerlingen die om diverse redenen langdurig thuiszitten. Doel is het weer 

laten wennen aan school en het vinden van een passende onderwijsplek, regulier of speciaal. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in het najaar van 2016 heeft de Inspectie van het 

Onderwijs in januari 2017 bericht dat de educatieve crisisopvang niet langer bekostigd mag worden 

met middelen van het samenwerkingsverband, omdat het geen onderwijsinstelling betreft. In 2017 is 

er derhalve vanuit het SWV geen ondersteuning vanuit deze voorziening meer bekostigd. Tegelijkertijd 

is getracht de voorziening voor (dreigende) thuiszitters, Past, zo snel mogelijk operationeel te krijgen. 

Door de tijd die het heeft gekost om alle randvoorwaardelijke zaken voor deze voorziening 

gerealiseerd te krijgen start Past pas in 2018. Men kan stellen dat het SWV door bovenstaande in 2017 
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tijdelijk een witte vlek in het ondersteuningsaanbod heeft gehad. Op verschillende manieren is 

getracht thuiszitten te voorkomen: 

 Voor leerlingen waarvoor zorg (jeugdhulp) voorliggend was hebben scholen zich gewend tot 

de basisteams jeugd en gezin. In een aantal gevallen is vanuit de middelen voor jeugdhulp 

alsnog plaatsing binnen de educatieve crisisopvang gerealiseerd. De betrokken scholen 

hebben desalniettemin geprobeerd de onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid te 

behouden, bijvoorbeeld door onderwijsmaterialen te verstrekken. 

 Voor leerlingen waarvoor onderwijs voorliggend was heeft VSO De Sonnewijser getracht op 

basis van een TLV VSO maatwerktrajecten te bieden. Nadeel van deze constructie is dat de 

reguliere VO-school de verantwoordelijkheid voor de leerling formeel overdraagt naar het VSO 

en daarmee ook het eigenaarschap. De tijdelijkheid van de interventie en doorstroom naar 

een reguliere onderwijssetting staat daarmee onder druk.  

 Tot slot is er in enkele gevallen uitgeweken naar de Plusvoorziening. De Plusvoorziening is 

bedoeld voor overbelaste jongeren (VO en MBO) die wel in staat zijn om een startkwalificatie 

te halen, maar door problemen op meerdere leefgebieden tegelijkertijd maatschappelijk 

dreigen uit te vallen. De plusvoorziening bestaat uit een relatief beperkt budget dat 

aangewend kan worden voor die zaken die nodig zijn, maar niet gedekt kunnen worden uit 

regulier beschikbare budgetten.  

Uit bovenstaande wordt direct duidelijk waar de begeleiding van de doelgroep van (dreigende) 

thuiszitters knelt. In financiële zin is er ofwel sprake van onderwijs ofwel van jeugdhulp. Als inhoudelijk 

gekeken wordt dan is dit bij uitstek de doelgroep die een integraal onderwijszorgarrangement nodig 

heeft. Als de jongere benaderd wordt vanuit slechts een van beide perspectieven of als er onvoldoende 

samenhang is, dan kan er geen effectieve ondersteuning geboden worden. De ontschotting van 

onderwijs en jeugdhulp in dezen en de realisatie van de integrale benadering is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt voor de voorliggende periode. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Doorontwikkeling van Past tot integraal onderwijszorgarrangement. 

 

Programma 4 – toewijzing extra ondersteuning 

Doelstelling(en)  

Het op basis van handelingsgerichte verzoeken toekennen van arrangementen in het kader van lichte 

extra ondersteuning, intern en extern, alsmede het afgeven van aanwijzingen LWOO en 

toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (zware extra 

ondersteuning).  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De lasten behorend bij het programma toewijzing extra ondersteuning laten zich verdelen in een 

aantal activiteiten: 
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Activiteit Inzet 
Toewijzing van extra ondersteuning licht intern, licht 
extern en zwaar (VSO) 

Commissie Ondersteuningstoewijzing:  
Voorzitter, lid, ambtelijk secretaris en 
administratieve ondersteuning 
Ca. 1,4 fte (4 medewerkers) 

Toewijzing van aanwijzingen LWOO en 
toelaatbaarheidsverklaringen PrO  

Aanvulling COT met ambtelijk secretaris LWOO en 
PrO 
Ca. 0,1 fte (1 medewerker) 

Ondersteuning bij het vinden van een passend 
arrangement (voor scholen, ouders en eventuele 
andere betrokkenen). 

Ondersteuningsteam: 
Ca. 0,6 fte (2 medewerkers) 

 

Voor het aantal toewijzingen per type arrangement wordt verwezen naar de betreffende 

programma’s. Er is in 2017 één bezwaar ingediend over de toewijzing van extra ondersteuning. De 

COT heeft het bezwaar gegrond verklaard en heeft het besluit aangepast.  

 

De COT is, naast bovengenoemde vaste formatie, in het najaar van 2017 tijdelijk extra ingezet in 

verband met de piekbelasting door gelijktijdige verwerking van nieuwe aanvragen en evaluaties. Zie 

ook programma 2a voor toelichting op de piekbelasting. Met ingang van januari 2018 komen de 

aanwijzingen LWOO en lichte interne arrangementen te vervallen. Om die reden zal de formatie 

binnen het programma toewijzing extra ondersteuning afnemen. Natuurlijk verloop biedt hiertoe 

mogelijkheden. Voor langere termijn wordt verwacht dat de automatisering ook de werkdruk voor de 

COT zal verminderen. Alle medewerkers onder programma 4 worden ingezet voor het SWV op basis 

van een detacheringscontract of inhuur.  

 

In 2016 was gekozen voor een digitaal systeem voor de verwerking van de aanvragen, dat naar 

verwachting in de loop van 2016-2017 operationeel zou worden. In juni 2017 bleek dat de betreffende 

leverancier niet in staat was binnen redelijke termijn het systeem volledig operationeel te krijgen. 

Ondanks alle inzet zowel van de leverancier als van het SWV heeft het SWV besloten niet verder te 

gaan met deze organisatie. Direct na de zomervakantie is daarom opnieuw gekeken naar alternatieve 

systemen en leveranciers. In het najaar van 2017 is de keuze gevallen op het systeem DocuWare, 

geleverd door KNNS. Direct daarna is gestart met de uitwerking en inrichting van het systeem, dat 

uiterlijk per 1 augustus 2018 volledig in werking moet zijn. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Implementatie van applicatie voor aanlevering van dossiers en verwerking van aanvragen. 

Daarbij aandacht voor privacy in het kader van de AVG. 

 

Programma 5 – extra ondersteuning - zwaar 

Doelstelling(en)  

Een geïntegreerd en specifiek onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling, 

zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Toewerken naar een optimale ontplooiing van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Uitstroom naar vervolgonderwijs, vrije bedrijf, begeleid 

werken of dagbesteding. Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met een 

specifieke ondersteuningsbehoefte wordt benut, uitgebreid en gedeeld. 
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Activiteit(en) en opbrengst(en) 

De COT heeft in 2016-2017 272 toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO afgegeven. Daarvan was 

ongeveer een derde deel (90 TLV’s) van VSO-scholen met een vestiging in de regio VO 30 06. In de 

laatste 5 maanden van 2017 heeft de COT 42 TLV’s VSO afgegeven. 

 

Sinds de start van passend onderwijs vertoont het deelnamepercentage VSO in SWV VO 30 06 een 

stijgende lijn van 3,46% op peildatum 1 oktober 2011 naar 4,54% op 1 oktober 2017: 

 
Deze ontwikkeling staat haaks op de oorspronkelijke prognose in het ondersteuningsplan 2014-2018 

waarbij uitgegaan wordt van een geleidelijke daling van het deelnamepercentage VSO. Overigens zijn 

er in dat ondersteuningsplan geen specifieke maatregelen getroffen gericht op deze daling. De stijging 

zit voornamelijk in de categorie laag en, in mindere mate, in de categorie midden. In de categorie hoog 

zijn de aantallen na jaren van daling gelijk gebleven. Dit lijkt erop te wijzen dat de resterende TLV’s in 

de hoge categorie ook werkelijk passend zijn bij de ondersteuningsintensiteit van deze leerlingen. 

 

Om als SWV financieel gezond een dekkend netwerk voor alle leerlingen te kunnen realiseren is het 

noodzakelijk dat deze trend zich in de komende ondersteuningsplanperiode gaat keren. De invoering 

van de nieuwe ondersteuningsstructuur vormt een forse beleidswijzing ten opzichte van hiervoor. Er 

zal goed gemonitord worden wat de effecten van dit beleid zijn. Daarnaast wordt op het moment van 

schrijven van dit jaarverslag een retrospectief onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verklaringen voor 

de stijging van de deelname aan het VSO. Dit zou input moeten geven voor eventuele aanvullende 

beleidsmaatregelen.  

 

Opvallend is dat de tussentijdse groei van het VSO in schooljaar 2016-2017 veel groter was dan 

voorheen: 19 leerlingen per 1 februari 2017 ten opzichte van 6 en 9 in respectievelijk 2016 en 2015. 

Ook deze opvallende ontwikkeling wordt meegenomen in het bovengenoemde onderzoek.   

 

Binnen de werkgroep zorgcoördinatoren is ruimte geweest voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling 

over thema’s aangaande de arrangementen voor zware extra ondersteuning. 
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Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Monitoren van het effect van de nieuwe ondersteuningsstructuur. 

 Onderzoek naar de deelname aan het VSO. 

 Onderzoeken van aanvullende beleidsmaatregelen op de deelname aan het VSO. 

 

Programma 6 – projecten 

Doelstelling(en)  

Professionalisering en ondersteuning bij de implementatie van passend onderwijs. Versterking van en 

ondersteuningsstructuur in de scholen. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

In 2017 hebben een aantal projecten plaatsgevonden binnen SWV VO 30 06. In schooljaar 2016-2017 

is de nieuwe ondersteuningsstructuur verder uitgewerkt door de projectgroep synergie, die in 2015-

2016 ook het onderzoek heeft gedaan dat aan deze ontwikkeling ten grondslag ligt. In schooljaar 2016-

2017 is vervolgonderzoek gedaan naar haalbaarheid van de realisatie van de doelen van dit model. Op 

basis daarvan zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in schooljaar 2017-2018 de eerste 

stappen te kunnen zetten t.a.v. de implementatie van het synergiemodel. De uitwerking heeft 

plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de directeur SWV, de synergiecoördinatoren en de 

werkgroep synergie vanuit het directeurenoverleg. Elke locatie heeft een synergiecoördinator 

aangesteld die de brugfunctie vervult tussen de ontwikkelingen op SWV-niveau en de inbedding in de 

eigen organisatie. In veel gevallen was dit de zorgcoördinator, maar soms is door de scholen ook 

bewust gekozen voor een andere medewerker met deskundigheid op het gebied van passend 

onderwijs en innovatie. Naast de inhoudelijk thema’s, zoals de verschillende ondersteuningsniveaus, 

is er tevens aandacht geweest voor veranderkunde. Tijdens een 6-tal platformbijeenkomsten is er 

informatie uitgewisseld tussen projectgroep en synergiecoördinatoren en tussen de 

synergiecoördinatoren onderling. Er was nadrukkelijk sprake van halen en brengen. De locaties 

ontvangen een vergoeding van 20 uur (€1000) voor het vervullen van de brugfunctie. Ook de VSO-

scholen en de tussenvoorzieningen waren vertegenwoordigd in het kader van de kennisoverdracht. 

Activiteiten in het kader van de implementatie in de eigen locatie zijn voor rekening van de scholen 

zelf. In schooljaar 2017-2018 is deze werkwijze voortgezet, maar de inzet van de projectgroep is 

gedaan binnen de uren van het Expertisecentrum (zie ook programma 2A) en beleidsondersteuning 

(programma 10).  

 

Sinds schooljaar 2016-2017 draaien er in SWV VO 30 06 pilots voor groepen die binnen een reguliere 

VO-school intensieve begeleiding ontvangen. Daarnaast wordt er sinds 2017-2018 voor een groep 

leerlingen vanuit het VSO een pilot gedraaid gericht op een succesvolle doorstroom naar het MBO. In 

verband met de gelijkenis van deze aanpak met het concept van de koersklas, maar dan met 

intensievere begeleiding, is ervoor gekozen deze pilots de werknaam ‘intensieve koersklas’2 mee te 

geven. De aanpak is gericht op jongeren die zonder deze koersklassen aangewezen zouden zijn op het 

VSO. Het gaat zowel om groepen jongeren met externaliserende3 als internaliserende4 problematiek. 

                                                           
2 Deze pilot werd oorspronkelijk ‘symbioseklas’ genoemd, maar na de opmerking van de Inspectie van het Onderwijs dat er 
bij deze groepen geen sprake is van een symbioseconstructie is gezocht naar een passend alternatief. 
3 Externaliserend wil zeggen dat het probleemgedrag naar buiten, op anderen, gericht is. 
4 Internaliserend wil zeggen dat het probleemgedrag naar binnen, op zichzelf, gericht is. 
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Door onderwijs te volgen in deze ‘intensieve koersklassen’ kunnen de leerlingen hun diploma halen 

wat binnen het VSO in deze regio niet mogelijk is. Het budget van het programma projecten is 

overschreden in verband met de uitbreiding van het aantal pilots ten opzichte van de begroting. In 

december van 2017 heeft er een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden door een extern expert met 

alle betrokkenen bij de uitvoering van de pilot. Deze informatie wordt in 2018 gebruikt bij 

besluitvorming over het vervolg. 

 

Naar aanleiding van het rapport over de monitor over de aansluiting jeugdhulp onderwijs in het 

voorjaar van 2016 is een gezamenlijk professionaliseringstraject over onderwijszorgarrangementen 

ontwikkeld en uitgevoerd voor zorgcoördinatoren (en intern begeleiders in het PO) en 

aansluitfunctionarissen van de basisteams jeugd- en gezin. Het traject is gestart in najaar 2016 en liep 

door tot september 2017. Uitvoering heeft plaatsgevonden vanuit cofinanciering tussen SWV’s PO, VO 

en gemeenten. In dit traject zijn betrokkenen uit de eerste lijn (intern begeleiders, zorgcoördinatoren, 

aansluitfunctionarissen BJG) geschoold in handelingsgericht arrangeren, een aanpak die erop gericht 

is om professioneel multidisciplinair samen te werken in het signaleren en analyseren van 

ondersteuningsbehoefte alsook het opstellen en uitvoeren van een OZA naar aanleiding daarvan. 

Kenmerkend voor dit traject is dat het de werelden van onderwijs en basisteams jeugd en gezin heeft 

verbonden in alle lagen: bij de coördinatie van het traject, de uitvoering van de bijeenkomsten 

(trainers) en de samenstelling van de groepen. Het doel was om na een jaar (september 2017) het 

volgende te hebben bereikt: 

 Er is een regionale werkwijze ontwikkeld om te komen tot integrale 

onderwijszorgarrangementen. Er wordt daarbinnen handelingsgericht gearrangeerd (komen 

tot een integrale aanpak), tevens uitgaande van de principes binnen de jeugdhulp: eigen 

kracht, dichtbij en regie bij de ouders. 

 Deelnemers aan dit overleg zijn bekend met elkaars taken en bevoegdheden. Zij kennen 

elkaars sterke kanten en weten ook waar de grenzen liggen. Er wordt constructief 

samengewerkt met nadruk op de gezamenlijk analyse van de onderwijszorgvraag. Er wordt 

interdisciplinair samengewerkt (elkaar aanvullen, meedenken, maar niet op elkaars stoel gaan 

zitten). 

 Ten aanzien van het omgaan met privacyvraagstukken is men op de hoogte van de wettelijke 

kaders en zijn deze vertaald naar en opgenomen in bovengenoemde regionale werkwijze.  

Uit de evaluatie van de deelnemers is gebleken dat dit traject heeft geleid tot een toename van het 

gezamenlijk arrangeren, meer kennis van elkaars taken en verantwoordelijkheden en kennis over 

regelgeving ten aanzien van privacy. Vanuit dit traject zijn ook knel- en aandachtspunten naar voren 

gekomen: beveiligde informatie-uitwisseling, snelle start van hulpverlening, continuïteit in 

samenwerkingspartners, beperking van sub regionale verschillen, samenwerking tussen jeugdhulp in 

de tweede lijn, doorgaande lijn OZA PO-VO, verlaging van de administratieve belasting. Op deze 

terreinen zijn nog ontwikkelingen nodig om de samenwerking te verbeteren tussen onderwijs en 

ketenpartners en toe te kunnen werken naar werkelijk integrale, domein overstijgende samenwerking. 

 

Schooljaar 2015-2016 is het project schoolweigeraars van start gegaan binnen een aantal 

vestigingen/locaties in het SWV. Zorgprofessionals van een aantal onderwijslocaties in de regio 

constateerden in 2015 dat zij kampen met grote handelingsverlegenheid rondom zogenaamde 

‘schoolweigeraars’. Op vrijwel alle scholen in de regio worden leerlingen besproken in de ZAT’s 

vanwege veelvuldig verzuim, maar blijken de afgesproken interventies vaak geen (blijvend) effect te 
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hebben, ondanks dat school, ouders, leerplicht en diverse hulpverleners over het algemeen betrokken 

en welwillend zijn. De beperkte mate van succes komt omdat er in de meeste gevallen sprake is van 

een complex geheel aan factoren die elkaar bovendien negatief beïnvloeden. Hoewel het in absolute 

zin om een beperkt aantal leerlingen gaat, zijn de risico’s voor de leerling groot en is de belasting van 

de ondersteuningsstructuur op school en de hulpverlening aanzienlijk, niet in de laatste plaats door de 

gevoelens van onmacht die deze specifieke problematiek met zich meebrengt. Daarom is in schooljaar 

2015-2016 gestart met een project om te onderzoeken welke aanpak effectief is in het voorkomen en 

verminderen van deze problematiek binnen SWV VO 30 06. Het project richt zich in het kader van de 

ontwikkeling van een passende aanpak voor VO-leerlingen in de regio op 3 niveaus met bijbehorende 

doelen:  

 Preventie: Wat is nodig om risico-leerlingen tijdig te signaleren en verzuim zo snel mogelijk te 

reduceren?  

 Intensieve interventie: Welke aanpak is effectief bij schoolweigering? 

 Nazorg: Wat is nodig in het volgen van de leerlingen na de intensieve interventie om terugval 

te voorkomen? 

In schooljaar 2016-2017 heeft dit project een vervolg gekregen. De afronding van het project vindt 

plaats in 2017-2018, waarbij met name aandacht is voor de overdracht van de opgedane kennis en 

ervaring aan alle scholen in het SWV en de inbedding van de expertise binnen de nieuwe voorziening 

Past voor (dreigende) thuiszitters. Het project heeft geleid tot twee handreikingen c.q. draaiboeken 

(op te vragen bij het SWV): 

 Preventie: aanwijzingen voor het signaleren van zorgwekkend verzuim en activiteiten ter 

voorkoming van escalatie. 

 Multidisciplinaire curatieve aanpak: beschrijving van multidisciplinaire probleemanalyse en 

aanpak gericht op re-integratie van de jongere in het onderwijsproces. Partners in deze aanpak 

zijn de zorgcoördinator, schoolpsycholoog/orthopedagoog, aansluitfunctionaris van het 

basisteam Jeugd & Gezin, schoolarts (GGD), schoolondersteuner Expertisecentrum met 

deskundigheid op onverklaarbare lichamelijke klachten en eventuele betrokken hulpverleners. 

In het kader van kennisoverdracht is tijdens verschillende bijeenkomsten van de Werkgroep 

Zorgcoördinatoren aandacht besteed aan de opbrengsten van het project. Medewerkers van het 

Expertisecentrum hebben een thematische professionaliseringsbijeenkomst gehad over dit thema, 

waarbij ook de verschillende ketenpartners vertegenwoordigd waren. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 N.a.v. professionaliseringstraject onderwijszorgarrangementen: Doorontwikkeling van 

onderwijszorgarrangementen in de vorm van intensieve samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp met aandacht voor de genoemde aandachtspunten en randvoorwaarden. 

 N.a.v. project schoolweigeraars: Inbedden en borgen van de opgedane kennis en ervaring 

binnen alle V(S)O-scholen en de voorziening Past. 

 

Programma 7 – overgangsmaatregelen 

De inzet van dit programma is geëindigd in 2016. Om die reden zijn er in 2017 geen middelen begroot 

en uitgegeven.  
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Programma 8 – kwaliteitsbeleid en monitoring 

Doelstelling(en)  

De kwaliteit van uitvoering van de taken van SWV VO 30 06 wordt planmatig gemonitord en waar nodig 

worden aanpassingen doorgevoerd. Nagegaan wordt of de middelen van het SWV effectief ingezet 

worden op de plekken waarvoor ze bedoeld zijn.  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Dit programma kent geen eigen middelen, omdat het uitgevoerd wordt binnen programma 10.  

 

In het voorjaar van 2017 heeft de klankbordgroep kwaliteitszorg bestaande uit leden van het 

directeurenoverleg een doorstart gemaakt als werkgroep Kwaliteitszorg & Verantwoording, aangevuld 

met een zorgcoördinator. Samen met de directeur SWV en beleidsondersteuner is in een aantal sessies 

een voorstel voor een kader voor kwaliteitszorg en verantwoording opgesteld passend bij de nieuwe 

ondersteuningsstructuur. De tussenopbrengsten zijn een aantal keer voorgelegd aan een 

klankbordgroep, bestaande uit een dwarsdoorsnede van betrokkenen bij verantwoording: leerling, 

ouder, docent/mentor, zorgcoördinator, medewerker Expertisecentrum, lid directeurenoverleg, lid 

bestuur. Daarnaast is een extern adviseur gevraagd om kritisch mee te kijken naar het kader. Bij de 

ontwikkeling is gebruik gemaakt van diverse inspiratiebronnen, zoals aanpakken in andere SWV’s en 

bijeenkomsten van het ministerie OCW en de VO-raad. In 2018 zal dit kader verder uitgewerkt worden 

in de vorm van werkprocessen en vervolgens worden geïmplementeerd.   

 

In 2017 zijn daarnaast voor het eerst periodieke managementrapportages opgesteld door de directeur 

SWV als verantwoordingsinstrument richting het (toezichthoudend) bestuur. Daarin is zowel een beeld 

geschetst van de financiële stand van zaken alsook onderliggende inhoudelijke ontwikkelingen en 

relevante gebeurtenissen.   

 

Er is in 2017 geen sprake geweest van klachten. 

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Uitwerking en implementatie van de systematiek voor kwaliteitszorg en verantwoording in 

werkprocessen. Onder andere implementatie van het systeem voor de digitale verwerking van 

de aanvragen (zie ook programma 4). Evaluatie op basis van de eerste ervaringen. 

 Uitlijnen van alle processen die te maken hebben met toewijzing, verantwoording en 

kwaliteitszorg en de planning en control.  

 

Programma 9 – onvoorzien 

Doelstelling(en)  

Kunnen inspringen op onvoorziene omstandigheden binnen het SWV. 

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

In 2017 is dit programma niet als zodanig aangesproken. Wel is er binnen het programma 6 Projecten 

meer uitgegeven dan begroot wat deels opgevangen kan worden door dit programma. In de nieuwe 

begrotingssystematiek is het programma ‘Onvoorzien’ vervangen door ‘Onvoorzien maatwerk’. Dit 

programma kent een specifiekere doelstelling dan het huidige programma, namelijk het kunnen 
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realiseren van maatwerktrajecten indien er binnen de andere programma’s geen passend 

arrangement gerealiseerd kan worden. 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Niet van toepassing. 

 

Programma 10 – bestuur, organisatie en administratie 

Doelstelling(en)  

De uitvoering van de taken van SWV VO 30 06 vindt plaats conform wet- en regelgeving binnen de 

randvoorwaardelijke voorzieningen als huisvesting en ondersteuning. Bestuur, directeurenoverleg en 

directeur geven op basis van ‘good governance’ uitvoering aan deze taken.  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Vanuit programma 10 zijn in 2017 de directeur, een beleidsondersteuner en secretariële 

ondersteuning aangesteld (totaal 1,5 fte). De nieuwe directeur is per 1 januari 2017 aangesteld in 

eigen dienst van het SWV. De overige medewerkers van het SWV werken in 2017 op basis van 

detachering vanuit de schoolbesturen. De voornaamste andere lasten in dit programma worden 

gevormd door huisvesting, financiële administratie en beheer, en de afwikkeling van een aflopend 

contract.   

 

Voor de inrichting van de governance in SWV VO 30 06 wordt verwezen naar de inleiding. In 

tegenstelling tot 2016, waarin de samenstelling van het bestuur vrijwel geheel is gewijzigd, was de 

samenstelling van het bestuur in 2017 stabiel. Binnen het directeurenoverleg hebben zich enkele 

wijzigingen van samenstelling voorgedaan gedurende het jaar. Bij aanvang van 2017 is de nieuwe 

directeur van het SWV aangetreden. Door de grote en ingrijpende besluiten die genomen zijn in 2017 

is de uitvoering van de governance en de werkbaarheid van reglementen, kaders en statuten op de 

proef gesteld. Dit is voor alle betrokkenen een zoektocht geweest die uiteindelijk zijn vruchten heeft 

afgeworpen. In het najaar van 2017 heeft het bestuur een extern adviseur gevraagd om de governance 

documentatie te analyseren en advies hierover uit te brengen. Dit proces krijgt zijn vervolg in 2018. 

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) bood in 2017 ruimte aan 12 leden, een ouder/leerling en een 

personeelslid per bevoegd gezag. De OPR heeft niet vanuit elk schoolbestuur een volledige 

afvaardiging gehad in 2017, ofwel in de vorm van een vacature personeelslid of wel een vacature 

ouder/leerling. Er hebben geen leerlingen deelgenomen aan de OPR. De OPR heeft in februari 2017 

het verzoek gehad om in te stemmen met de nieuwe koers van het SWV (synergiemodel). De OPR 

heeft zich onthouden van instemming omdat de financiële kaders en de kwaliteitszorg nog 

onvoldoende uitgewerkt waren. Nadat over de uitwerking daarvan in het najaar van 2017 

besluitvorming heeft plaatsgevonden op bestuurlijk niveau heeft de OPR alsnog ingestemd met dit 

nieuwe beleid. Meer informatie over de activiteiten in schooljaar 2016-2017 is te vinden in het 

jaarverslag van de OPR. 

 

Het formele Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeenten en 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft in oktober 2017 plaatsgevonden. Het OOGO 

passend onderwijs wordt voorbereid door een ambtelijke stuurgroep waaraan beleidsambtenaren 

van de aangesloten gemeenten deelnemen, alsook de directeuren van de samenwerkingsverbanden 
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passend onderwijs PO 30.06 en VO 30 06. Er is in dit OOGO nadrukkelijk voor gekozen om naast de 

wethouders onderwijs ook de wethouders jeugd uit te nodigen in verband met de noodzaak tot 

intensievere verbinding van passend onderwijs en jeugdhulp. Uitkomsten c.q. opbrengsten van dit 

OOGO waren:  

 informatievoorziening van onderwijs aan gemeenten over de ontwikkelingen binnen 

passend onderwijs; 

 informatievoorziening van gemeenten aan onderwijs over de ontwikkelingen op het gebied 

van transitie en transformatie jeugdhulp; 

 afspraken over leerlingenvervoer, inclusief vervoer naar andere voorzieningen dan het 

(voortgezet) speciaal onderwijs; 

 een positief advies op de uitwerking van een plan voor Past als integrale voorziening van 

onderwijs en jeugdhulp; 

 een positief advies op het geven van prioriteit aan de verbinding jeugdhulp en onderwijs in 

de ontwikkelagenda van onderwijs en gemeenten.   

Bij het laatste onderwerp is als motto meegegeven ‘Jeugdhulp de school in’ als weerslag van de wens 

om jeugdhulp dichter bij de leerwereld van kinderen en jeugdigen uit te voeren. In de voorbereiding 

van het OOGO door de stuurgroep OOGO (bestaande uit beleidsmedewerkers van gemeenten en de 

directeuren van SWV PO 30.06 en VO 30 06) is geconstateerd dat er de afgelopen jaren te weinig 

slagkracht geweest is om wezenlijke stappen te zetten op het thema aansluiting jeugdhulp en 

onderwijs. In het OOGO van 18 januari 2018 is dit knelpunt geagendeerd. 

 

Tot slot heeft het SWV in 2017 regelmatig overleg gevoerd en afgestemd met andere relevante 

samenwerkingspartners dan gemeenten: o.a. met Samenwerkingsverband PO 30.06, met andere 

samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio, Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 

(RBL-BNO), met het MBO in de regio, overleggen in het kader van voortijdig schoolverlaten en 

kwetsbare jongeren (VSV / KJ), met instellingen voor cluster 1 (leerlingen met een visuele beperking) 

en cluster 2 (leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking) en met landelijk 

werkverband onderwijs en epilepsie. Daarnaast heeft het SWV activiteiten bijgewoond van de VO-

raad en het ministerie van OCW gericht op uitwisseling van ideeën en ervaringen. 
 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Actualisatie van governance documentatie. Daarnaast volgen van en acteren op landelijke 

ontwikkelingen rondom dit thema. 

 Vaststellen van het ondersteuningsplan 2018-2022, inclusief OOGO met gemeenten en 

instemming OPR.  

 Verbeteren van de slagkracht in de beleidsvoorbereiding op het thema aansluiting jeugdhulp 

en (passend) onderwijs. 

 Uitwerking van personeelsbeleid van SWV VO 30 06.  

 

Programma-overstijgende doelstellingen 

Het geheel van de programma’s van SWV VO 30 06 moet leiden tot realisatie van de missie van het 

SWV, dat er voor iedere leerling in de regio Brabant Noordoost passend onderwijs wordt gerealiseerd. 

Daarbij is het van belang om te weten tegen welke kosten het SWV dat heeft gerealiseerd en of 

betrokkenen tevreden zijn over de rol die het SWV daarin gespeeld heeft.  

 

 



 

 Jaarverslag 2017 |  pagina 38 

Doelstelling(en)  

 De scholen in het SWV hebben als gezamenlijk doel te komen tot ontwikkeling en organisatie 

van een regionaal dekkend ondersteuningsaanbod.  

 De ambities worden gerealiseerd met behulp van de voor het SWV vanuit het Rijk beschikbare 

middelen. Het SWV werkt kosteneffectief en niet bureaucratisch en voert daarop beleid. 

 De scholen zijn tevreden over bijstand die het SWV ten aanzien van toegekende 

arrangementen/extra ondersteuning biedt. Ouders ervaren dat op adequate, snelle en 

zorgvuldige wijze een passend aanbod beschikbaar is voor leerlingen met specifieke (extra) 

ondersteuningsvragen. Zij ervaren aansluiting bij hun wensen en respect ten aanzien van hun 

keuzevrijheid.  

 

Activiteit(en) en opbrengst(en) 

Een belangrijke indicator voor het realiseren van passend onderwijs is het aantal thuiszitters. Als een 

leerling thuiszit, dan wordt aangenomen dat er geen sprake is van een passende onderwijsplek. 

Rondom dit thema wordt nauw samengewerkt met het regionaal bureau leerplicht, die meer 

specifieke informatie heeft opgenomen in het jaarverslag 2016-2017. Driemaandelijks ontvangt het 

SWV een overzicht van de thuiszitters in de regio, waarin zowel leerlingen met absoluut verzuim (niet 

ingeschreven op een school), als relatief verzuim (ingeschreven op een school, maar niet frequent 

bezoeken), als vrijstellingen in opgenomen zijn. Daarbij moet opgemerkt worden dat de cijfers in de 

loop der tijd steeds betrouwbaarder worden, omdat de administratie van gegevens op verschillende 

plekken steeds beter verloopt. Een betekenisvolle (trend)analyse kan om die reden echter nog niet 

plaatsvinden. Immers, betekent een hoger aantal verzuimers dat er meer zijn of dat er meer in beeld 

zijn? Wanneer (relatief) verzuim langer duurt dan 4 weken aaneengesloten, dan wordt gesproken van 

een thuiszitter. Leerplichtambtenaren zijn echter vaak eerder al betrokken en gaan dan al actief aan 

de slag om het verzuim te stoppen. Indien noodzakelijk wordt het SWV betrokken bij het vinden van 

een passende onderwijssetting voor de (dreigende) thuiszitter. Onderstaande diagram geeft per 

kwartaal per categorie weer hoeveel thuiszitters en vrijstellingen er zijn in de regio VO 30 06: 
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Bij het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs in het najaar van 2016 is geconstateerd dat er sprake 

is van een passende onderwijsplaats voor alle leerlingen op grond van het geringe aantal thuiszitters. 

Als aandachtspunt werd genoemd dat voor hoogbegaafde leerlingen met psychiatrische problematiek, 

(dreigende) thuiszitters in een schoolse setting en leerlingen met internaliserende (angst)stoornissen 

nog geen structurele oplossing voorhanden is. Hetzelfde beeld wordt zichtbaar uit bovenstaande 

gegevens. Het aantal leerlingen met kortdurend en langdurend verzuim is zeer laag. Als inhoudelijk 

naar de casuïstiek gekeken wordt dan betreft het veelal leerlingen met complexe problematiek waar 

op meerdere leefgebieden sprake is van belemmeringen. Bij alle leerlingen was op het moment van 

de kwartaaloverzichten sprake van een plan van aanpak. Belangrijk knelpunt in de snelheid van 

handelen zijn de wachtlijsten voor jeugdhulp. Als zorg voorliggend is wordt deze niet altijd tijdig 

verleend waardoor de handelingsverlegenheid in het onderwijs toeneemt. Ook de hoeveelheid 

jongeren met een vrijstelling op basis van artikel 5a (bij lichamelijke of psychische ziekte) is relatief 

beperkt. Landelijk heeft deze groep aandacht gehad in media en politiek als manier om zorgplicht te 

vermijden. De aanpak die men landelijk voorstaat wordt in deze regio al gehanteerd: de betrokken 

GGD-arts raadpleegt het SWV om na te gaan of er geen mogelijkheden zijn voor een vorm van passend 

onderwijs. Daarnaast is men in de regio VO 30 06 kritisch op de duur van de vrijstelling zodat er 

regelmatig evaluatie plaatsvindt over de mogelijkheden om enige vorm van onderwijs te gaan bieden. 

 

Gezien het gegeven dat de programma’s uitgevoerd zijn met een positief resultaat kan gesteld worden 

dat de ambities worden gerealiseerd met middelen vanuit het Rijk (zie ook financiële paragraaf en 

continuïteitsparagraaf). Belangrijk aandachtpunt hierbij is de ontwikkeling van het 

deelnamepercentage VSO en het verwachte nieuwe beleid LWOO inclusief landelijke herverdeling van 

de middelen. Deze ontwikkelingen kunnen reeds op relatief korte termijn (binnen enkele jaren) zorgen 

voor een behoorlijke druk op de begroting en vervolgens de reserves van het SWV. Ultiem zou dit 

kunnen leiden tot het aanspreken van de lumpsum van de scholen. Hoewel het scenario waarbij de 

lumpsum van de scholen wordt aangesproken nog buiten beeld is, zou er in dat geval niet meer voldaan 

worden aan deze doelstelling. In de komende ondersteuningsplanperiode dient er nadrukkelijk 

aandacht te zijn voor interventies om deze situatie te voorkomen. Het streven is bovendien dat er 

kosteneffectief gewerkt wordt in het SWV, maar hier zijn geen specifieke indicatoren voor benoemd. 

Het is daarom lastig om hier een uitspraak over te doen. Ten opzichte van het oude ondersteuningsplan 

is er met ingang van augustus 2017 (trajectvoorziening) en januari 2018 (opting-out LWOO) een grote 

slag geslagen in het verminderen van de bureaucratie. In verband met individuele aanvragen LWOO 

en lichte interne arrangementen is gekozen voor populatiebekostiging met een verantwoording van 

inzet van middelen en doelrealisatie achteraf. Naar schatting zijn er in de regio jaarlijks enkele tonnen 

besteed aan deze verwerking van gegevens, vooral door de scholen maar ook voor inzet van de COT. 

Hoewel een gedeelte van deze handelingen ook in de nieuwe situatie wenselijk kan zijn voor 

dossiervorming in de scholen, is het verplichtende karakter met strakke regels en deadlines hier vanaf. 

 

De tevredenheid van scholen over de begeleiding door het SWV bij arrangementen is niet direct 

gemeten in 2017, behalve waar het gaat over de inzet van het Expertisecentrum VO 30 06 (zie 

programma 2a). Er zijn overigens geen opvallende signalen geweest dat men ontevreden is. Hetzelfde 

geldt voor de tevredenheid van ouders over de beschikbaarheid van een passend aanbod en de mate 

van keuzevrijheid. Ook dit is niet gemeten, maar er zijn bij het SWV geen signalen bekend die wijzen 

op forse ontevredenheid onder ouders. Tevredenheid van ouders en leerlingen is een thema dat 
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meegenomen is in de nieuwe systematiek voor kwaliteitszorg en verantwoording. Verwacht wordt dat 

hier in 2018 meer over te zeggen is.  

 

Aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling en uitvoering van beleid 

 Nauwe samenwerking met leerplicht in het kader van (dreigende) thuiszitters.  

 Structurele oplossing realiseren voor doelgroepen thuiszitters waarvoor geen aanbod 

beschikbaar is. 

 Aandachtspunt wachtlijsten jeugdhulp en gevolgen voor passend onderwijs agenderen in 

overleg met gemeenten. 

 Uitgangspunten, indicatoren en normen formuleren t.a.v. kosteneffectiviteit.  

 Tevredenheid van scholen en ouders opnemen in de kwaliteitszorgsystematiek. 
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3 Financiële paragraaf 

Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van 

baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de kengetallen. 

 

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. In de jaren 2014 en 2015 zijn 

de verantwoordelijkheden en budgetten gefaseerd overgedragen aan de samenwerkingsverbanden. 

Dit betekent dat nu voor het eerst een goede vergelijking mogelijk is van het verslagjaar met het 

voorgaande jaar. Daar komt bij dat een aanpassing is doorgevoerd in de wijze waarop de 

doorbetalingen aan de schoolbesturen in de jaarrekening worden verantwoord. De verplichte 

afdrachten VSO, LWOO en PrO (op basis van teldatum 1 oktober), de afdracht aan het VSO in het kader 

van de tussentijdse groei en de overige doorbetalingen aan de schoolbesturen (met name de 

ondersteuningsmiddelen) worden nu niet meer verantwoord als aftrekpost van de baten, maar als een 

aparte categorie aan de lastenkant. Hiermee wordt ook het probleem van onvergelijkbare kengetallen 

opgelost. 

 

De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de 

beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom 

wordt voor de interne beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. Hiermee kan een directe 

relatie worden gelegd tussen beleid en financiën, zodat de meerjarenbegroting logisch voortvloeit uit 

het ondersteuningsplan. De vertaling van de cijfers in de jaarrekening  geeft het volgende beeld: 

 

  
 

  

  

begroting realisatie verschil

Baten 22.638.542 23.337.805 699.264

Lasten

P1 - Basisondersteuning 0 0 0

P2 - Extra ondersteuning - licht, intern

   p2a - in VMBO/HAVO/VWO 1.849.000 2.557.479 -708.479

   p2b - LWOO 9.857.463 10.116.411 -258.948

   p2c - Praktijkonderwijs 1.986.908 2.033.825 -46.917

P3 - Extra ondersteuning - licht, extern 865.000 622.498 242.502

P4 - Toekenning extra ondersteuning 200.000 206.929 -6.929

P5 - Extra ondersteuning - zwaar (VSO) 6.182.981 6.500.153 -317.172

P6 - Projecten 158.515 278.155 -119.640

P7 - Overgangsmaatregelen 0 0 0

P8 - Kwaliteitsbeleid en monitoring 0 0 0

P9 - Onvoorzien 40.000 0 40.000

P10 - Bestuur, organisatie, administratie 282.000 313.895 -31.895

Totale lasten 21.421.867 22.629.347 -1.207.480

Resultaat 1.216.674 708.458 -508.216
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 

 In de loop van het jaar zijn de bekostigingstarieven voor het samenwerkingsverband enkele 

malen aangepast. Dit betekent dat de rijksbijdragen fors hoger zijn dan begroot. Daar staat 

tegenover dat ook de verplichte afdrachten (LWOO, PrO, VSO) hoger zijn. Per saldo leidt dit 

tot een resultaatverbetering met ruim € 175.000. Daarnaast zijn de lasten van het VSO 

gestegen met € 100.000 doordat de tussentijdse groei per 1 februari 2017 14 leerlingen hoger 

was dan begroot. 

 Programma 2a – Extra ondersteuning in VMBO/HAVO/VWO: De overschrijding met € 708.000 

wordt met name veroorzaakt door een fors hoger aantal aangevraagde en toegekende extra 

arrangementen. Een deel van dit hogere aantal wordt veroorzaakt door toekenning van 

arrangementen aan ISK-leerlingen. Verder is bij de implementatie van het synergiemodel een 

aantal herstelmaatregelen getroffen die ten laste van dit budget zijn gebracht. 

 Programma 3 – Extra ondersteuning licht, extern: In totaal is hier sprake van een 

onderschrijding van € 259.000. Dit wordt met name verklaard doordat in de begroting rekening 

is gehouden met een budget van € 168.000 voor de Educatieve Crisisopvang. In 2017 heeft de 

Onderwijsinspectie aangegeven dat hier geen gebruik meer gemaakt kon worden. Van de 

overige voorzieningen werd iets minder gebruik gemaakt dan begroot. 

 De overschrijding op  programma 6 – Projecten is € 120.000. Dit heeft te maken met de 

uitbreiding van een aantal pilots in het kader van de invoering van het synergiemodel. Een deel 

van deze overschrijding wordt gedekt vanuit de post onvoorzien. 

 Programma 10 – Bestuur, organisatie, administratie: de overschrijding wordt met name 

veroorzaakt door extra externe inhuur rond de voorbereiding van de invoering van het 

synergiemodel. Verder waren er incidenteel extra personele lasten als gevolg van de 

afwikkeling van een aflopend contract.   

Voor nadere inhoudelijke toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar hoofdstuk 2 

Doelstellingen en realisatie. 

 

Financiële kengetallen 

Door de verandering in de presentatie van de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de op te leveren 

kengetallen onderling beter vergelijkbaar. Wat echter nog ontbreekt is een gevalideerd 

referentiekader. De kengetallen kunnen dus nog niet worden afgezet tegen vastgestelde normen.  

  

Kengetallen 2017 2016 Berekening Definitie

Rentabiliteit 3,0% 5,2% exploitatieresultaat uit gewone Zicht op het rendement. Geeft aan of

bedrijfsvoering / baten er sprake is van een positief dan wel

negatief bedrijfsresultaat.

Weerstandsvermogen 14,3% 11,3% (eigen vermogen -/- vaste activa) / Graadmeter voor de mate waarin

rijksbijdrage een bestuur zich een tekort in de

exploitatie kan permitteren in relatie

tot de opgebouwde reserves.

Liquiditeit 4,2 4,5 (kortlopende vorderingen + liquide De "current ratio" illustreert het

middelen) / kortlopende schulden vermogen van een organisatie om

crediteuren tijdig (op korte termijn)

te kunnen betalen.

Solvabiliteit 76,3% 77,6% eigen vermogen / totaal vermogen Graadmeter voor de financiële

onafhankelijkheid van een 

organisatie. Geeft aan of de 

organisatie aan haar financiële

verplichtingen kan voldoen.
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Aangezien er bij het samenwerkingsverband nagenoeg geen sprake is van vaste activa en er geen 

vreemd vermogen wordt aangetrokken, leidt een positief resultaat tot een hoger eigen vermogen en 

een hoger saldo liquide middelen.  

Het samenwerkingsverband is in staat om zowel lopende verplichtingen als mogelijke tegenvallers op 

te vangen. 
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4 Continuïteitsparagraaf 

Meerjarenperspectief 

De meerjarenbegroting wordt gebaseerd op het Ondersteuningsplan. Jaarlijks wordt deze 

meerjarenbegroting herijkt en wordt de eerste jaarschijf uitgewerkt als jaarbegroting.  

De komende jaren staan in het teken van de verdere implementatie van het synergiemodel. Omdat de 

werkwijze fundamenteel is veranderd, is de programmabegroting met ingang van 2018 opnieuw 

vormgegeven. Hierdoor zijn de cijfers ten opzichte van de voorgaande jaren niet goed vergelijkbaar. 

Daarom worden in de meerjarenbegroting in deze continuïteitsparagraaf geen vergelijkende cijfers 

met de realisatie 2017 gepresenteerd. 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit 

jaarverslag zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast: 

 De leerling populatie krimpt de komende jaren met gemiddeld 2%.

 Voor LWOO is ervoor gekozen om het systeem van indiceren los te laten (opting out), met

ingang van 2018. De middelen worden verdeeld volgens het systeem van populatiebekostiging

in de programma’s Regulier Onderwijsproces (A) en Trajectvoorziening (C). Op dit moment zijn

de leerlingen met een aanwijzing LWOO nog als zodanig geregistreerd in BRON. Vanaf 1

oktober 2018 zal dit niet meer het geval zijn. Dit leidt ertoe dat het deelnamepercentage vanaf

dat moment nul is.

 Het deelnamepercentage PrO is de afgelopen jaren in eerste instantie gestegen. De laatste

twee jaren is er sprake van een lichte daling. In de prognose is ervan uitgegaan dat het

deelnamepercentage PrO zich stabiliseert op het huidige niveau van 3,2%.

 De laatste jaren is het deelnamepercentage VSO gestegen, van rond 3,5% naar ruim 4,5% op

1 oktober 2017. In meerjarenperspectief wordt vooralsnog gerekend met een gelijkblijvend

deelnamepercentage op dit hoge niveau. Uiteindelijk zal het synergiemodel er toe moeten

leiden dat de deelname VSO geleidelijk zal gaan dalen. Om het model in de huidige vorm te

kunnen blijven bekostigen is dit ook noodzakelijk. De tussentijdse groei wordt verondersteld

de eerste jaren ongeveer op het hoge niveau van 2016 te liggen (19) en neemt, nadat het

synergiemodel ingeregeld is, af naar een iets lager niveau van 15 leerlingen categorie 1.

Deze ontwikkelingen zijn eerder in het jaarverslag nader toegelicht. 

De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages: 
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Personeel 

Het samenwerkingsverband heeft ultimo 2017 0,80 fte eigen personeel in dienst, aangevuld met 14,05 

fte door middel van detachering en externe inhuur. De komende jaren worden geen grote 

veranderingen in de benodigde formatie verwacht. Wel is het streven om in 2018 de staf werkzaam 

voor de centrale organisatie geleidelijk in dienst te nemen. Voor de medewerkers Expertisecentrum 

(inclusief Team O&E) wordt gestreefd naar een duurzame verbinding vanaf 1 januari 2019, wellicht in 

de vorm van werkgeverschap.  

Onderstaande tabel geeft deze ontwikkelingen in formatie en werkgeverschap weer: 

In verband met de beperkte omvang van het personeel in dienst van het SWV in 2017 en het feit dat 

het SWV beschikt over voldoende reserves is geen actief beleid gevoerd gericht op de beheersing 

van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag. Er is in 2017 sprake geweest van een uitkering na 

ontslag. In 2018 wordt in verband met bovengenoemde ontwikkelingen inzake werkgeverschap 

beleid geformuleerd gericht op de werkgeversrisico’s. 

Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Eigen personeel

Directeur 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Secretariaat 0,00 0,55 0,55 0,55 0,55

Voorzitter en ambtelijk secretaris COT 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65

Ondersteuningsteam 0,00 0,63 0,63 0,63 0,63

Beleidsmedewerker 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40

Expertisecentrum 11,81 11,81 11,81

Totaal eigen personeel 0,80 3,03 14,84 14,84 14,84

Detacheringen

Secretariaat 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Voorzitter en ambtelijk secretaris COT 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Ondersteuningsteam 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00

ICT 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Expertisecentrum 11,55 11,81 0,00 0,00 0,00

Totaal personeel van scholen 14,05 11,86 0,05 0,05 0,05

Totaal personeel 14,85 14,89 14,89 14,89 14,89
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Doordat de oude ondersteuningsstructuur wordt vervangen door het synergiemodel is de vergelijking 

tussen 2017 en 2018 lastig te maken. De belangrijkste veranderingen zijn: 

 LWOO is ingebed in de nieuwe ondersteuningsstructuur en is niet meer als afzonderlijke

voorziening herkenbaar. Inherent hieraan is de keuze voor opting out.

 In de basisondersteuning (regulier onderwijsproces en trajectvoorziening) worden de

ondersteuningsmiddelen toegekend o.b.v. populatiebekostiging (m.u.v. PrO). Het budget

wordt over de reguliere VO-scholen verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze is

gebaseerd op de verwachte behoefte van de betreffende doelgroep.

 Bij de koersklassen (D) en Past (F) wordt uitgegaan van voorzieningsbekostiging: voor de

uitvoering van de voorziening wordt een budget vastgesteld. Het SWV wijst arrangementen

toe die toegang geven tot de voorziening.

Naast de genoemde uitgangspunten en de toelichting in de eerdere paragrafen zijn aanvullend de 

volgende opmerkingen te maken: 

 De budgetten voor Expertisecentrum (H), Toewijzing extra ondersteuning (I) en Bestuur en

organisatie (J) zijn (nagenoeg) ongewijzigd ten opzichte van begroting 2017.

 Het budget voor Projecten (K) is verhoogd. De eerste jaren is budget vrijgemaakt voor

stimuleringsmaatregelen voor de implementatie van het synergiemodel. Verder zijn de

komende vier jaar middelen beschikbaar voor Pilot Intensieve Koersklassen (€ 535.000).

 De invoering van een nieuwe ondersteuningsstructuur brengt herverdeeleffecten met zich

mee. Om ervoor te zorgen dat scholen op korte termijn hierdoor niet in de problemen komen,

is tijdeijk een (aflopend) budget voor overgangsmaatregelen beschikbaar.

Meerjarenbegroting 2018 2019 2020 2021

Baten

rijksbijdragen 22.432.732 21.794.886 21.177.531 20.648.441

overige baten 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 56.271 117.386 101.287 101.287

Totale baten 22.489.003 21.912.273 21.278.819 20.749.728

Lasten

A - Regulier Onderwijsproces 7.622.415 7.470.217 7.320.858 7.174.339

B - Praktijkonderwijs 1.884.473 1.844.938 1.805.404 1.765.869

C - Trajectvoorziening 1.429.365 1.400.824 1.372.816 1.345.341

D - Koersklas 709.000 1.635.100 1.559.500 1.559.500

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs 6.823.455 7.002.369 6.839.374 6.720.295

F - Past 245.000 245.000 245.000 245.000

G - Onvoorzien maatwerk 100.000 100.000 100.000 100.000

H - Expertisecentrum 1.029.000 1.009.080 989.558 970.427

I - Toewijzing extra ondersteuning 217.000 217.000 207.000 203.000

J - Bestuur, organisatie, administratie 282.000 282.000 282.000 282.000

K - Projecten 617.365 750.650 698.837 647.060

Z - Overgangsmaatregelen 1.225.291 771.547 435.347 212.604

Totale lasten 22.184.365 22.728.726 21.855.694 21.225.436

Resultaat 304.638 -816.454 -576.875 -475.708
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 Een van de grondslagen voor de bekostiging van het Samenwerkingsverband is het

deelnamepercentage LWOO op 1 oktober 2012. Op zijn vroegst in 2020 zal deze grondslag

veranderen. Naar verwachting zal dit leiden tot een vermindering van de baten. Hoe de nieuwe

grondslag eruit zal gaan zien en hoe die precies zal uitwerken is nog niet bekend. In de

meerjarenbegroting is hier daarom nog geen rekening mee gehouden.

De komende jaren vertoont de meerjarenbegroting een negatief resultaat. Een groot deel hiervan 

wordt veroorzaakt door de overgangsmaatregelen in het kader van de invoering van het 

synergiemodel. Er is bewust voor gekozen om hiervoor de reserves aan te wenden, omdat deze op een 

hoger niveau staan dan volgens de risico-analyse noodzakelijk is. De vermogenspositie is toereikend 

om dit op te vangen. Een van de beoogde effecten van de invoering van het synergiemodel is dat de 

deelname aan met name het VSO zal gaan dalen. Naar verwachting zal dit de eerste jaren nog niet het 

geval zijn. De ontwikkeling hiervan zal de komende jaren nauw gevolgd worden. Als de deelname aan 

het VSO daalt naar het niveau van 1 oktober 2015 (3,82%) schrijft het SWV weer zwarte cijfers. 

Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze manier 

de relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling conform de 

Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld: 

Meerjarenbegroting RJO 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Baten

Rijksbijdragen 23.335.526 22.432.732 21.794.886 21.177.531 20.648.441

Overige overheidsbijdragen en subsidies 0 0 0 0 0

Overige baten 2.278 56.271 117.386 101.287 101.287

Totaal baten 23.337.804 22.489.003 21.912.273 21.278.819 20.749.728

Lasten

Personele lasten 1.418.175 1.857.365 1.995.730 1.964.395 1.943.487

Afschrijvingen 1.964 7.000 7.000 7.000 3.000

Huisvestingslasten 14.902 22.000 22.000 22.000 22.000

Overige instellingslasten 120.372 259.000 234.000 184.000 134.000

Doorbetalingen aan schoolbesturen 21.074.121 20.039.000 20.469.996 19.678.299 19.122.948

Totale lasten 22.629.534 22.184.365 22.728.726 21.855.694 21.225.436

Saldo baten en lasten 708.270 304.638 -816.454 -576.875 -475.708

Financiele baten en lasten 188 0 0 0 0

Resultaat 708.458 304.638 -816.454 -576.875 -475.708
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Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 

Risico’s 

In het najaar van 2017 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. Hierin is niet alleen gekeken naar 

financiële risico’s: ook de beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s zijn in beeld gebracht. 

Op deze risico’s zal in 2018 worden gemonitord. Wanneer te kwantificeren gewogen restrisico’s bij 

elkaar worden opgeteld ontstaat een beeld van het totale risico dat moet worden afgedekt. Hiervoor 

dient het samenwerkingsverband vermogen achter de hand te houden.  

In onderstaand overzicht worden per risico de genomen of te nemen beheersmaatregelen beschreven. 

Veel van de beheersmaatregelen worden reeds genomen, moeten nog ingevoerd worden of zijn in 

ontwikkeling. Vervolgens is waar nodig en mogelijk het restrisico berekend.   

Omschrijving risico Beheersmaatregelen 
(reeds ingezet of in de planning) 

Restrisico Toelichting restrisico 

BATEN 

Een nieuwe grondslag van de 
berekening van de baten 
lichte ondersteuning (LWOO, 
PrO) gaat leiden tot lagere 
baten (of andere 
aanpassingen in de 
bekostiging). 

Opting-out LWOO, waardoor het SWV 
beter kan anticiperen op 
beleidswijzigingen. Aandacht bij scholen 
voor efficiënte begeleiding in de 
trajectvoorziening. Verder volgen van de 
ontwikkelingen. Het is op dit moment 
slechts mogelijk een grove inschatting te 
maken van de omvang en richting. 

0 Op basis van de najaar 2017 bekende 
berekening zou het risico € 4,8 
miljoen bedragen. Dit ligt voor het 
grootste deel bij de scholen. Het 
risico is groot. Het speelt echter op 
langere termijn. Naar verwachting is 
er sprake van een overgangsperiode. 
Goed monitoren en tijdig 
maatregelen nemen is van belang. 

EFFECTIVITEIT VAN DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

De doelstellingen van de 
nieuwe 
ondersteuningsstructuur 
worden niet gehaald. Dit leidt 
tot een hoger beroep op 
zwaardere voorzieningen of 
de kosten van voorzieningen 
zijn hoger dan begroot. 

Monitoring van leerlingenstromen en 
kwaliteit van de ondersteuning. 
Projectbudget gericht op 
stimuleringsmaatregelen voor 
implementatie. 

250.000 Hierdoor wordt het beroep op 
zwaardere voorzieningen groter. Het 
SWV is landelijk gezien een pionier 
ten aanzien van een dergelijke 
integrale wijziging van de 
ondersteuningsstructuur. Aanname: 
stijging van het aantal TLV’s VSO cat. 
1 met 25.  

Scholen kunnen onvoldoende 
de omslag maken naar 
preventief werken: leerlingen 
worden te lang begeleid in 
een te laag 
ondersteuningsniveau. 

Binnen het SWV is veel aandacht voor de 
rationale achter de nieuwe 
ondersteuningsstructuur. Monitoring van 
opschaling naar hogere 
ondersteuningsniveaus binnen 
kwaliteitszorg. 

50.000 Voor sommige leerlingen leidt dit tot 
een langer lopende TLV, later tijdens 
hun schoolloopbaan. Leerlingen 
maken hun schoolloopbaan niet af 
binnen de reguliere setting. 
Aanname: 5 TLV's VSO cat. 1. 

Leerlingen keren vanuit 
ondersteunings-

Inzet van kennis en expertise vanuit de 
hogere ondersteuningsniveaus in de 

200.000 Grotere druk op hogere 
ondersteuningsniveaus. 

Balans per ultimo 2017 (R) 2018 2019 2020 2021

Activa

Materiële vaste activa 2.204 2.204 2.204 2.204 2.204

Vorderingen 41.112 41.112 41.112 41.112 41.112

Liquide middelen 4.335.704 4.640.342 3.823.888 3.247.013 2.771.305

4.379.020 4.683.658 3.867.204 3.290.329 2.814.621

Passiva

Eigen vermogen / algemene reserve 3.339.622 3.644.260 2.827.806 2.250.931 1.775.223

Kortlopende schulden 1.039.398 1.039.398 1.039.398 1.039.398 1.039.398

4.379.020 4.683.658 3.867.204 3.290.329 2.814.621
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen 
(reeds ingezet of in de planning) 

Restrisico Toelichting restrisico 

voorzieningen terug naar het 
reguliere vo. De scholen zijn 
niet in staat hen adequaat op 
te vangen. Hierdoor blijven 
leerlingen langer op het VSO, 
binnen Past of een koersklas. 

lagere ondersteuningsniveaus, bijv. van 
het VSO in het regulier VO. 

Aanname: € 200.000. 

Scholen anticiperen 
onvoldoende met het oog op 
de (sociale) veiligheid van de 
leerlingen in de 
trajectvoorziening en 
koersklassen te borgen. 

Kennisuitwisseling over ondersteunings-
behoeften van leerlingen in 
trajectvoorziening en koersklassen. 
Speciale aandacht voor vrije situaties 
(leswisseling, pauze, schoolplein). 

100.000 Leerlingen moeten naar een veiliger 
omgeving buiten de school. 
Aanname: toename van 10 TLV’s VSO 
cat. 1. 

De nieuwe 
ondersteuningsstructuur 
wordt niet eenduidig 
geïnterpreteerd en 
uitgevoerd. ‘Inschaling’ op 
ondersteuningsniveau is 
schoolafhankelijk. 

Ontwikkeling van richtlijnen voor het 
bepalen van het best passende 
ondersteuningsniveau. Uitwisseling van 
kennis en ervaring tussen scholen en via 
het Expertisecentrum. 

0 Niet gekwantificeerd. 

SAMENWERKING MET EXTERNEN 

Bij de overdracht PO-VO 
wordt de 
ondersteuningsbehoefte 
onvoldoende beschreven. 

VO-scholen hebben nauwe contacten 
met PO-scholen in het kader van 
aanlevering van informatie. Tussen 
SWV’s vindt overleg plaats over het 
bevorderen van adequate 
informatieoverdracht. 

50.000 Leerlingen op de verkeerde plek. Dit 
kan  twee kanten op werken: de 
ondersteuning wordt te zwaar of te 
licht ingezet. In beide gevallen kan dit 
uiteindelijk leiden tot hogere 
bekostiging. Aanname: 5 TLV's VSO 
cat. 1. 

De kwaliteit van onderwijs en 
jeugdhulp/zorg beïnvloeden 
elkaar wederzijds (bijv. bij 
wachtlijsten voor jeugdhulp). 
Het is bovendien niet altijd 
duidelijk waar de grens ligt 
van inhoudelijke en financiële 
verantwoordelijkheden.  

Nadrukkelijke samenwerking met 
gemeenten met het oog op integrale 
onderwijszorg-arrangementen. 
Signalering van belemmeringen over en 
weer tussen gemeenten en onderwijs. 

50.000 Risico is dat jongeren op school meer 
ondersteuning nodig hebben ter 
compensatie. De kans is groot, de 
impact relatief gering. Aanname: 
toename van 5 TLV’s VSO cat. 1. 

GOVERNANCE 

Bij de invoering van 
(elementen van) passend 
onderwijs wordt teveel 
gekeken naar structuren, 
terwijl het tevens een zaak 
van professionaliteit en 
cultuur is. 

Kwaliteitszorgsysteem nodigt uit tot 
reflectie en draagt bij aan geïnformeerd 
vertrouwen. Aanspreken op 
professionaliteit. 
Uitwisseling van kennis en expertise 
tussen scholen/voorzieningen en via het 
Expertisecentrum. 

0 Met name een inhoudelijk risico. 
Indien professionaliteit en cultuur 
onvoldoende volgen, dan ontstaat de 
neiging tot systeemdwang en 
bureaucratie. 

Door de bestuurlijke 
inrichting kunnen individuele 
schoolbelangen boven het 
belang van het SWV worden 
gesteld. 

Zelfreinigend vermogen door de 
inrichting van de governance: 
betrokkenen van verschillende 
geledingen spreken elkaar erop aan als 
dit het geval is.  

0 Niet gekwantificeerd. 

BEDRIJFSVOERING 

Het SWV begroot te ruim. In 
de praktijk worden veel 
middelen niet benut. 
Hierdoor resteren na afloop 
van het boekjaar onbestede 
middelen (meer dan 
begroot). 

De begroting wordt gebaseerd op 
realistische uitgangspunten. 
Risicoanalyse geeft een betrouwbaar 
beeld van de benodigde reserves. 
Beleidsrijk inzetten van middelen voor 
passend onderwijs. 

0 Met name inhoudelijk risico. Doelen 
kunnen wellicht sneller worden 
gehaald als er geen geld achterblijft 
dat niet (of pas later) wordt 
geïnvesteerd in onderwijs. 
Imagoschade indien de 
vermogenspositie van het SWV te 
ruim wordt.  

De AO/IB en werkprocessen 
zijn onvoldoende actueel 
beschreven, waardoor de 
continuïteit van elementaire 

Inventariseren welke processen wel/niet 
zijn beschreven. 
Aanvullen van de ontbrekende 
documenten. 

0 Niet gekwantificeerd. 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen 
(reeds ingezet of in de planning) 

Restrisico Toelichting restrisico 

processen in de 
bedrijfsvoering in het geding 
is.  

De werkwijzen van het SWV 
voldoen niet aan de nieuwe 
privacywetgeving. Daardoor 
verhoogde kans op 
datalekken. 

Maatregelen nemen waardoor aan de 
wet- en regelgeving wordt voldaan, o.a. 
het benoemen van een functionaris 
gegevensbescherming en systeem voor 
de verwerking van aanvragen dat voldoet 
aan wet- en regelgeving. Aandacht voor 
het thema privacy bij medewerkers SWV 
en zorgcoördinatoren. 
Eventueel verzekering afsluiten (in 
overweging). 

50.000 Risico op boetes en imagoschade. 
Aanname: € 50.000. 

De beoogde vermindering 
van personele lasten van het 
SWV voor COT en Expertise-
centrum wordt niet (volledig) 
gerealiseerd. 

Kritische overweging voor herbezetting 
bij natuurlijk verloop. Gedeeltelijke 
automatisering van administratieve 
taken COT. Personeelsbeleid SWV is in 
ontwikkeling gericht op staf en 
Expertisecentrum. 

25.000 Gebaseerd op jaarlijkse daling, 
afgerond. 

TOTAAL 775.000 

Wanneer de bedragen van alle restrisico’s bij elkaar worden opgeteld ontstaat er een beeld van het 

bedrag dat het SWV nodig heeft als buffer om de mogelijke risico’s het hoofd te kunnen bieden. Een 

aspect dat hieraan nog toegevoegd zou kunnen worden is de ‘reparatietijd’ om het opgetreden feit te 

herstellen: een maatregel heeft niet altijd per direct effect. Er is voor gekozen om dit niet te doen. Het 

negatieve effect van een optredend risico kan ook op korte termijn worden opgelost door andere 

maatregelen, in afwachting van de oplossing op langere termijn. De som van de risico’s is € 775.000. 

Om de risico’s af te dekken die niet in bovenstaand overzicht staan, maar wel een financiële impact 

hebben, wordt hier een bedrag ter grootte van 1% van de baten (€ 220.000) bij opgeteld. De benodigde 

weerstandscapaciteit is dus € 995.000. 

Een andere benadering van de weerstandscapaciteit is het gebruik van een vuistregel. Gebruikelijk is 

om de volgende vuistregel te hanteren: het vermogen moet 5 tot 10% van de baten zijn. Voor SWV VO 

30 06 zou dit tussen de € 1,1 miljoen en € 2.2 miljoen liggen. 

Het eigen vermogen heeft ultimo 2017 een omvang van € 3,3 miljoen. Daarmee is de vermogenspositie 

ruim toereikend om de mogelijke risico’s op te vangen. Er is sprake van een “vrij” vermogen van ruim 

€ 2,3 miljoen. Een groot deel hiervan zal de komende jaren worden ingezet voor de implementatie van 

het synergiemodel en een aantal overgangsmaatregelen. 

Toezichthoudend orgaan 

De rapportage van het toezichthoudend orgaan, het bestuur van SV VO 30 06, is terug te vinden op 

pagina 7 en 8 van dit bestuursverslag.  
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Treasurystatuut 

In het treasurystatuut van SWV VO 30 06 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Er worden 

geen gelden in reserve gehouden. Het treasurystatuut voldoet aan bepalingen in de Regeling Beleggen, 

Lenen en Derivaten OCW 2016 (RBLD 2016). Primaire taak van SWV VO 30 06 is om passend onderwijs 

te realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De publieke middelen dienen overeenkomstig deze 

bestemming te worden besteed. Het SWV heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. 

Middelen die niet direct nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering worden overgeboekt naar een 

spaarrekening. De tegoeden zijn direct opeisbaar. Met de middelen van SWV VO 30 06 wordt niet 

belegd, beleend of geïnvesteerd. Het treasurystatuut is op 13 maart 2017 vastgesteld door het bestuur. 

 



deel 2 │Jaarrekening

SWV Passend Onderwijs VO Oss 30.06
te Oss

JAARREKENING 2017

SWV Passend Onderwijs VO Oss 30.06
Postbus 214
5340 AE  OSS
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Financiële positie 2017

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 2                  0,1% 3                0,1%
Financiële vaste activa -                   0,0% -                 0,0%
Vorderingen 41                0,9% 19              0,6%
Effecten -                   0,0% -                 0,0%
Liquide middelen 4.336          99,0% 3.368         99,3%

4.379          100,0% 3.390         100,0%

Passiva

Eigen vermogen 3.340          76,3% 2.631         77,6%
Voorzieningen -                   0,0% -                 0,0%
Kortlopende schulden 1.039          23,7% 759            22,4%

4.379          100,0% 3.390         100,0%

2017
31-12

2016
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt  € 708.458. 
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 23.336          22.639          23.267          
Overige overheidsbijdragen -                     -                     -                     
Overige baten 2                    -                     12                  
Totaal baten 23.338          22.639          23.279          

Lasten

Personele lasten 1.418            530                1.339            
Afschrijvingen 2                    -                     1                    
Overige materiële lasten 135                80                  82                  
Doorbetaling aan schoolbesturen 21.074          20.811          20.642          
Totaal lasten 22.630          21.421          22.064          

Saldo baten en lasten 708               1.217            1.215            

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 0                    -                     1                    

Resultaat baten en lasten 708                1.217            1.216            
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2017 2016

Liquiditeit 4,21 2,27
(vlottende activa incl. liquide middelen/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 76,26 77,61
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 76,26 77,61
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 3,04             5,23
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 14,30 11,29
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

Personele lasten / totale lasten 6,27             6,06           

Materiële lasten / totale lasten 93,73          93,94         

Kapitalisatiefactor 18,76           263,25       
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 
Samenwerkingsverband VO 30.06 heeft als doel passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte binnen de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Oss, Uden, Meijerijstad (m.u.v 

Schijndel). Bernheze en Landerd, binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Samenwerkingsverband VO 30.06 bedraagt per 31 december 2017 € 3.339.622 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd 

op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Samenwerkingsverband VO 30.06 is feitelijk gevestigd op Raadhuislaan 2, 5341 GM te Oss en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 40219239.

1.5 Stelselwijzigingen

Op grond van de brief 'Verantwoording middelen extra ondersteuning" van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, gedateerd op 1 december 2017, is de opbouw en toepassing van de Staat van baten en lasten in de 

jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden aangepast. Zie verder de toelichting op de staat van baten en lasten.

1.7 Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Samenwerkingsverband VO 30.06 zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 

is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen

De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is 

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 

de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten 

gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en 

lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt 

beschouwd als publieke middelen.

3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio 

of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 

lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

4.2 Rijksbijdragen

De in de baten en lasten opgenomen rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal rekening 

gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende onderwijssectoren en 

wetten. Confrom regelgeving is op deze rijksbijdrage de doorbetaling aan de aangesloten schoolbesturen in mindering 

gebracht.

4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of 

andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 

Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. 

4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen

Samenwerkingsverband VO 30.06 heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over 

het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 

winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. 

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.2 Liquiditeitsrisico
Samenwerkingsverband VO 30.06 maakt geen gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te 

kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten.
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B2 Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

MVA
ICT 2.204           3.449           

2.204           3.449           

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 14.156        -                   
Ministerie van OCW -                   -                   
Overige vorderingen en overlopende activa 26.956        19.064        

41.112        19.064        

Liquide middelen
Rekening-courant 3.669.088   2.701.858   
Spaarrekeningen 666.616      665.748      

4.335.704   3.367.606   

TOTAAL ACTIVA 4.379.020   3.390.119   

2017 2016
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 3.339.622 2.631.164   

3.339.622 2.631.164   

Kortlopende schulden 
Crediteuren 945.245 19.067        
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.910 -                   
Schulden terzake van pensioenen 931 -                   
Overige overlopende passiva 89.312 739.888      

1.039.398 758.955      

TOTAAL PASSIVA 4.379.020 3.390.119   

2017 2016
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B3 Staat van Baten en Lasten 2017

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 23.335.526 22.638.541 23.266.235
Overige overheidsbijdragen 0 0 0
Overige baten 2.278 0 12.498
Totaal baten 23.337.804 22.638.541 23.278.733

Lasten

Personele lasten 1.418.175 530.000 1.337.859
Afschrijvingen 1.964 0 1.470
Huisvestingslasten 14.902 20.000 14.858
Overige instellingslasten 120.372 60.000 67.478
Doorbetalingen aan schoolbesturen 21.074.121 20.811.867 20.642.313
Totaal lasten 22.629.534 21.421.867 22.063.978

Saldo baten en lasten 708.270 1.216.674 1.214.755

Financiële baten en lasten

Financiële baten 290 0 1.695
Financiële lasten 102 0 113

Financiële baten en lasten 188 0 1.582

Resultaat baten en lasten 708.458 1.216.674 1.216.337
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B4 Kasstroomoverzicht 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 708.270 1.214.755
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.964 1.470
Mutaties voorzieningen 0 0

1.964 1.470
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen -22.048 -6.095
 - Effecten 0
 - Kortlopende schulden 280.443 -348.230

258.395 -354.325

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 968.629 861.900

Ontvangen interest 290 1.695
Betaalde interest -102 -113

188 1.582

Kasstroom uit operationele activiteiten 968.817 863.482

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -719 -903
Investeringen financiele vaste activa 0 0
(des)Investeringen financiele vaste activa 0 0

-719 -903

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -719 -903

Mutatie liquide middelen 968.098 862.579

Beginstand liquide middelen 3.367.606 2.505.027
Mutatie liquide middelen 968.098 862.579
Eindstand liquide middelen 4.335.704 3.367.606

2017 2016
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2017 2016

€ €
Materiële vaste activa

ICT 2.204 3.449
Inventaris en apparatuur 0 0

2.204 3.449

Inventaris 
ICT en apparatuur Totaal

Boekwaarde € € €
31-12-2016

Aanschafwaarde 5.428 0 5.428
Cumulatieve afschrijvingen -1.979 0 -1.979

3.449 0 3.449

Mutaties

Investeringen 719 0 719
Afschrijvingen -1.964 0 -1.964

-1.245 0 -1.245

0
Boekwaarde 
31-12-2017

Aanschafwaarde 6.147 0 6.147
Cumulatieve afschrijvingen -3.943 0 -3.943

2.204 0 2.204

Afschrijvingspercentages:
ICT 3 of 5 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2017 2016
€ €

Vorderingen

Debiteuren 14.156 0

Overige vorderingen
Te verrekenen met ander SWV 3.357 0
Totaal overige vorderingen 3.357 0

Overige overlopende activa
Rente 205 783
Vordering Schoolbestuur 19.252 0
Vooruitbetaalde kosten 3.346 18.281
Debiteuren transitoria 796 0
Totaal overlopende activa 23.599 19.064

Totaal vorderingen 41.112 19.064

31-12 31-12
2017 2016

€ €
Liquide middelen

Rekening-courant 1.7.2 3.669.088 2.701.858
Spaarrekeningen 1.7.3 666.616 665.748

4.335.704 3.367.606
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Passiva

31-12 31-12
2017 2016

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.339.622 2.631.164
3.339.622 2.631.164

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2016 resultaat 31-12-2017

Algemene reserve 2.631.164 708.458 3.339.622

Eigen vermogen 2.631.164 708.458 3.339.622

31-12 31-12
2017 2016

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 945.245 19.067
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.910 0
Schulden terzake van pensioenen 931 0
Overlopende passiva 89.312 739.888

1.039.398 758.955

Specificatie overlopende passiva

Wijs accountantskosten 6.169 2.519
Te betalen VU 2.592 0
NTB toegekende arrangementen 08/12 22.478 694.427
Inzet synergiecoördinatoren 10.000 0
Bijdrage OPR 08/12 8.333 0
Nog te betalen reiskosten ambulant begeleiders 3.155 7.129
Gemeente Oss, huisvesting 4e kwartaal 0 3.715
NTB kosten inzake werving nieuwe directeur 0 18.067
Crediteuren transitoria 36.585 14.031

89.312 739.888
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: SWV Voortgezet Onderwijs Oss Brinnr: VO 30 06

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Lasten t/m vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar Ontvangst in Lasten in

Vrijval niet 

besteed in

Stand 

ultimo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar afgerond?

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              -€          -€          

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in

Te 

verrekenen

Stand 

ultimo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar verslagjaar afgerond?

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              -€          -€          

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              -€          -€          
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontract

Het tarief bedraagt m.i.v. 1 september 2015 € 4.188,00 (excl BTW) per werkplek per jaar. Het gaat
hierbij om 3,2 werkplekken.

Dienstverleningsovereenkomst

Met Stg Saltho, SSOZ, Stg Gabriël en Stg Oosterwijs zijn ingaande 1 augustus 2015
dienstverleningsovereenkomsten aangegaan voor de duur van 3 jaar, betreffende de inzet van ambulant
begeleiders. Jaarlijks vóór 1 april wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw vastgesteld.
De DVO's die vastgesteld zijn in 2017 hebben een looptijd van 1-8-2017 tot 1-8-2020.
Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk o.b.v. een bestuursbesluit van SWV VO30 06.
De kosten per ambulante begeleider zijn maximaal de netto loonkosten vermeerderd met een maximale
opslag van 35%.

Overeenkomst ONS Onderwijsbureau

Dit betreft een overeenkomst met Stichting ONS Onderwijsbureau t.b.v. het verzorgen van de financiële
en personele administratie. Het contract loopt t/m 31-12-2018 en heeft een waarde van ca. € 645 
incl. BTW per maand. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.

Overeenkomst KNNS inzake Docuware
Met KNNS is per 18 november 2017 een overeenkomst aangegaan voor de duur van 3 jaar voor het 
leveren van een systeem voor het digitaal verwerken van aanvragen voor arrangementen en TLV’s. 
Na 3 jaar betreft de opzegtermijn 3 maanden. De kosten bedragen € 990 excl.btw per maand voor de
licentie voor het gebruik van het platform Docuware. Daarnaast wordt er per kwartaal € 488 excl.btw in 
rekening gebracht voor periodiek beheer.

Met de gemeente Oss is op 1 september 2015 een huurcontract aangegaan voor de duur van 2 jaar en 11 

maanden. Deze overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van 5 jaar. De 

opzegtermijn bedraagt 1 jaar.
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017

Op grond van de brief 'Verantwoording middelen extra ondersteuning' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, gedateerd op 1 december 2017,  is de opbouw en toepassing  van de Staat van baten en lasten 
in de jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden aangepast. Het principe achter de aanpassing is
dat de volledige normbekostiging van het samenwerkingsverband verantwoord moet worden in de jaarrekening.
Daarnaast dienen de (indirecte) uitbetalingen van samenwerkingsverbanden aan scholen te worden geboekt als lasten. 
Een en ander heeft geen effect op het vermogen en resultaat van het samenwerkingsverband.
Het betreft een andere wijze van het rangschikken van posten onder de baten en de lasten.
De stelselwijziging heeft effect op het totaal van de Rijksbijdragen onder de Baten en op de Personele
en Overige lasten onder de Lasten.
Op hoofdlijnen leidt dit tot de volgende verschillen in de vergelijkende cijfers:

2016 2016 2016
was wordt verschil

€ € €
Baten
(Rijks)bijdragen Mininsterie van OCW 1.418.792 23.266.235 21.847.443
Overige baten 12.498 12.498 0

Lasten
Personele lasten 132.729 1.337.859 1.205.130
Afschrijvingen 1.470 1.470 0
Huisvestingslasten 14.858 14.858 0
Overige instellingslasten 67.478 67.478 0
Doorbetalingen aan schoolbesturen 0 20.642.313 20.642.313

Financiële lasten 1.582 1.582 0

Resultaat 1.216.337 1.216.337 0

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Zware ondersteuning Personeel 3.1.1 7.588.053 7.274.756 7.440.914
Zware ondersteuning MI 395.222 394.697 403.222
Lichte ondersteuning Personeel 3.1.2 1.098.614 1.091.584 1.137.440
Lichte ondersteuning MI 194.691 200.000 199.052
Lichte ondersteuning LWOO Personeel 11.056.477 11.220.126 11.028.620
Lichte ondersteuning LWOO MI 468.726 0 472.278
Lichte ondersteuning PrO Personeel 1.914.452 1.942.789 1.909.629
Lichte ondersteuning PrO MI 81.161 0 81.776
Vereveningssubsidie ZO Personeel 3.1.1 516.153 492.656 567.258
Vereveningssubsidie ZO MI 3.1.1 21.977 21.933 26.046

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 23.335.526 22.638.541 23.266.235

#VERW! #VERW!

Overige baten

Baten voorgaande jaren 3.5.6 2.278 0 12.498

Totaal overige baten 2.278 0 12.498
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Personele lasten

Lonen en salarissen 70.729 0 0
Studiekosten 3.331 0 0
Personele lasten overig - niet in loondienst 38.249 106.000 109.092
Inhuur personeel 98.992 32.000 4.625
Werving en selectie 0 0 18.516
Detachering personeel DIR 71.923 100.000 95.428
Detachering personeel overig 197.683 292.000 213.568
Verplichte AB bij VSO 930.785 0 896.134
Overige 6.483 0 496

1.418.175 530.000 1.337.859
Uitkeringen (-/-) 0 0 0
Totaal personele lasten 1.418.175 530.000 1.337.859

Specificatie Lonen en salarissen

Salariskosten directie 47.434             0 0
Eindejaarsuitkering 3.458                0 0
Vakantie uitkering 4.134                0 0
Sociale lasten 7.456                0 0
Pensioenlasten 8.247                0 0

70.729             -                       -                   

Personele lasten naar kostendragers

DIR 0,8 0

0,8 0

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Afschrijvingslasten

ICT 1.964 0 1.470

Totaal afschrijvingen 1.964 0 1.470

Huisvestingslasten

Huisvesting inrichting 14.902 20.000 14.858

Totaal huisvestingslasten 14.902 20.000 14.858
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Overige instellingslasten

Administratie en beheer 9.922 40.000 8.095
Accountantskosten 8.265 0 4.199
Deskundigheidsadvies (o.a. Infinite) 42.196 0 9.984
Bureaukosten 6.335 0 6.825
Diverse ICT-kosten 13.660 0 13.557
Verzekeringen 3.346 0 3.446
OPR 15.603 20.000 18.430
Studiekosten (personeel niet in loondienst) 2.700 0 105
Reiskosten (personeel niet in dienst) 3.517 0 0
Communicatie 5.559 0 0
Representatie 3.671 0 1.484
Vergaderkosten 1.399 0 190
Overige instellingslasten/onvoorzien 4.199 0 1.163

Totaal overige instellingslasten 120.372 60.000 67.478

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening 5.240 0 4.199
Andere controlewerkzaamheden 3.025 0 0

8.265 0 4.199

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging (V)SO 6.335.699 6.093.608 6.061.176
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging PrO Personeel 1.951.110 1.986.908 1.977.559
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging PrO MI 82.715 0 84.685
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging LWOO Personeel 9.704.980 9.857.463 10.323.600
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging LWOO MI 411.431 0 442.087
Doorbetaling rijksbijdrage: LO 1.907.083 2.376.000 1.326.589
Doorbetaling rijksbijdrage: afdracht VSO 164.454 89.373           99.937
Doorbetaling rijksbijdrage: overige overdrachten 516.649 408.515 326.680

21.074.121 20.811.867 20.642.313

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 290 0 1.695
Financiële lasten
Bankkosten 102 0 113

Totaal financiële baten en lasten 188 0 1.582

Jaarverslag 2017 │pagina 71

 



Bestuur: 21658

Leidinggevend

topfunctionarissen

met dienstbetrekking

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Gewezen

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakomvang

(fte)

Beloning plus 

belastbare 

onkostenvergoed

ing

Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuld

igd

betaald 

bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-

maximum

Individueel

WNT-maximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnor

m

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 ja Mw. M.J. van Oers Nee directeur 1-jan-17 31-dec-17 0,8 52.434€                8.247€                60.681€            0 60.681€                144.800€            niet van toepassing

2 Mw. P.A. Bonsink

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Taakomvang

(fte) vorig

verslagjaar

Beloning plus 

belastbare 

onkostenvergo

edingen vorig 

verslagjaar

Beloning

betaalbaar

op termijn

in vorig

verslagjaar

Totale

bezoldiging

in vorig

verslagjaar

1-jan-16 31-dec-16 -€               

1-jan-16 31-dec-16 0,9 95.428€             95.428€         

Uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 

aan topfunctionarissen 

met of zonder 

dienstbetrekking

Volgnummer Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Functie(s) Deeltijdfactor in 

fte

Jaar waarin 

dienstverband is 

beëindigd

Overeengekome

n uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Individueel 

toepasselijk 

maximum

Onverschuldigd 

deel

Totaal 

uitkeringen 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Waarvan 

betaald in 2017

Motivering

overschrijding

bezoldigingsno

rm

1 Mw. P.A. Bonsink directeur 0,9 2017 67.500€                67.500€            n.v.t. 67.500€                67.500€             niet van toepassing

Topfunctionarissen en 

gewezen 

topfunctionarissen met 

een bezoldiging van € 

1.700 of minder

Volgnummer Aanhef Voorletters Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s)

1 Mw. A.M.H. Pennings Voorzitter bestuur

2 Dhr. A.A.W.M. van Kemenade Lid bestuur

3 Mw. A.P.C.A. O'Connor Lid bestuur

4 Mw. T.L.W. Peters Lid bestuur

5 Dhr. G. Schep Lid bestuur

6 Dhr. H. Relou Lid bestuur

ocw-rpt-jaarrekening-

po_vo-2016-

20170301.b.xbrl

01-01-2017 t/m

31-12-2017

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 

Realisatie

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten nvt

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten nvt

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren nvt

Totaal aantal complexiteitspunten 0

Bezoldigingsklasse G

Bezoldigingsmaximum 181.000€            

Afwijkende bezoldigingsklasse

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Toelichting op de WNT

WNT Topfunctionarissen

Jaarverslag 2017 │pagina 72

 



(Voorstel)bestemming van resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2017 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Het resultaat ad €  708.458 over 2017 is als volgt verdeeld:

Algemene reserve 708.458                
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06  

Postbus 214 

5340 AE OSS 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs 30-06 te OSS gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06 op 31 december 2017 en 

van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2017; 

(2) de staat van baten en lasten over 2017; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet  

Onderwijs 30-06, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 



 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2017 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern 

toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 



 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring. 

 

Eindhoven, 6 juni 2018 

Wijs Accountants 

 

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

  



 

 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 



D1 Gegevens over de rechtspersoon

* Bestuursnummer 21658
* Naam en adres van de instelling SWV Passend Onderwijs VO Oss 30.06

Postbus 214
5340 AE  OSS

* Telefoonnummer 0412-617077
* E-mailadres mirjam.voers@swvvo3006.nl

* Internetsite www.swvvo3006.nl

* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 045-8504760
* Faxnummer contactpersoon 045-8504799
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
AK-nummer 401

* Brin-nummer VO30.06
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
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E Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen. 
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