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Leeswijzer 

Voor U ligt het jaarverslag over 2018 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 

2018, wat daarvan gerealiseerd is in het afgelopen jaar en wat het betekent voor de plannen van 2019. 

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

financiële consequenties hiervan. Het bestuursverslag bestaat uit: 

 een samenvatting met daarin de belangrijkste punten uit het bestuursverslag; 

 inleiding waarin een beschrijving wordt gegeven van SWV VO 30 06; 

 paragraaf met doelstellingen en realisatie; 

 financiële paragraaf;  

 de continuïteitsparagraaf, inclusief rapportage van het toezichthoudend orgaan.  

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 2018; 

 of schooljaar 2017-2018 aangevuld met relevante ontwikkelingen in najaar 2018. 

 

De jaarrekening omvat een overzicht van alle relevante financiële gegevens over 2018.  

 

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

richtlijnen voor jaarverslaglegging in het onderwijs.  

 

Leden van het directeurenoverleg hebben positief geadviseerd ten aanzien van het jaarverslag in de 

periode van 1 t/m 7 april 2019 (schriftelijk). Het jaarverslag is, na controle van de accountant, 

goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 17 juni 2019.   

 

Leestip 

Voor een snel overzicht van de opbrengsten in 2018 en schooljaar 2017-2018 kijkt u naar: 

- de  samenvatting; 

- de visualisaties in hoofdstuk 2; 

- de samenvattingen aan het einde van iedere paragraaf in hoofdstuk 2.  
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1 Inleiding 

Het jaar 2018 en het schooljaar 2017-2018 laten zich het beste omschrijven als overgangsjaar: 

- van het oude naar het nieuwe ondersteuningsplan; 

- en van de oude naar de nieuwe ondersteuningsstructuur.  

Met ingang van augustus 2018 is het nieuwe ondersteuningsplan in werking getreden. Omdat het 

samenwerkingsverband zich in aanloop naar augustus 2018 reeds heeft gericht naar het 

ondersteuningsplan 2018-2022, wordt in dit jaarverslag gerefereerd aan de doelstellingen uit dit 

nieuwe plan. 

 

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 wordt eerst een 

samenvatting gegeven van de organisatie van SWV VO 30 06. Vervolgens worden relevante algemene 

ontwikkelingen die zich in (een gedeelte van) 2018 hebben voorgedaan, beschreven 

 

Organisatie van het SWV 
Collectieve ambitie (OP 2018-2022) 

De kernpunten uit onze collectieve ambitie zijn: 

- dat we op toekomstbestendige wijze passend onderwijs verzorgen voor iedere jongere in de 

regio; 

- dat jongeren op kunnen groeien en onderwijs kunnen volgen in de eigen sociale omgeving 

(thuisnabijheid, samenwerking met ouders); 

- dat jongeren kunnen doorstromen vanuit succes (preventief handelen, samenwerking met 

ketenpartners, doorstromen naar minder intensieve ondersteuning); 

- dat scholen professioneel handelen bij de uitvoering van passend onderwijs (in lijn met hun 

eigen signatuur en binnen de kaders van het samenwerkingsverband); 

- dat we samen steeds beter worden (planmatige kwaliteitszorg en kennisdeling). 

In het hoofdstuk over de doelrealisatie wordt verder ingegaan op bovengenoemde thema’s. 

 

Governance 

SWV VO 30 06 is een stichting en werkt binnen de kaders van ‘good governance’. Op basis daarvan is 

gekozen voor het zogenaamde bestuur/directiemodel: 
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Hieronder staat per bestuurlijk orgaan toegelicht wat de rol is in de uitvoering van de governance, 

waarbij verwezen wordt naar de documenten waarin specifiekere informatie te vinden is. Deze 

documentatie is terug te vinden op de website van SWV VO 30 06.  

 

Bestuur 

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. 

 

Directeur 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.  

 

Directeurenoverleg 

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, de 

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’. 

 

Ondersteuningsplanraad 

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. 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. De OPR voert haar taken uit binnen de kaders van het 

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

 

  

 

http://www.swvvo3006.nl/
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Good Governance 

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. 

 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, waarbij interne toezichthouders gebruikelijk 

zijn. In samenhang met het governance-model zijn de (on)betaalde nevenfuncties van de 

bestuursleden niet opgenomen in dit bestuursverslag. 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. 

 

Aangesloten scholen 

Samenwerkingsverband VO 30 06 bestaat uit 6 besturen met totaal 7 onderwijsinstellingen, ieder 

bestaande uit een of meer locaties: 
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Ondersteunings- en programmastructuur 

In de begroting van 2018 is uitgegaan van de nieuwe ondersteuningsstructuur en bijbehorende 

programmaopbouw vooruitlopend op nieuwe ondersteuningsplan dat ingegaan is per 1 augustus 

2018. In de onderstaande illustraties is dit beknopt weergegeven. Voor een uitgebreide beschrijving 

wordt verwezen naar het ondersteuningsplan als ook naar het volgende hoofdstuk waarin de 

doelrealisatie beschreven wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Afbeelding boven: nieuwe ondersteuningsstructuur. 

Afbeelding rechts: overzicht van programma’s. 
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Per 1 januari 2018 is er sprake van opting-out voor LWOO. Daardoor heeft het samenwerkingsverband 

meer mogelijkheden dan voorheen om de begroting aan te laten sluiten bij regionaal beleid. De 

voormalige LWOO-middelen zijn niet meer als zodanig herkenbaar in de begroting opgenomen, maar 

zijn onderdeel geworden van verschillende programma’s. De historische inhoudelijke inzet van de 

LWOO-middelen is echter wel leidend geweest in de bepaling van de verdeling over de programma’s. 

- De voormalige LWOO-middelen zijn met name ingezet binnen het regulieren onderwijsproces, 

voor leerlingen van de VMBO-basisberoepsgerichte en VMBO– kaderberoepsgerichte leerweg. 

- Daarnaast heeft iedere reguliere VO-school met ingang van schooljaar 2017-2018 een 

trajectvoorziening, ten dele bekostigd vanuit voormalige LWOO-middelen. 

- Met ingang van schooljaar 2018-2019 kent de regio daarnaast op verschillende plekken 

koersklassen, eveneens ten dele bekostigd vanuit voormalige LWOO-middelen.  

Zowel het reguliere onderwijsproces als de trajectvoorziening vallen onder de basisondersteuning en 

worden bekostigd middels populatiebekostiging. Ten aanzien van aanvraag- en 

verantwoordingsvereisten heeft dit met ingang van 2018 geleid tot een forse vermindering van de 

administratieve verplichtingen vanuit het samenwerkingsverband aan de scholen. Naar schatting 

besteedden de VO-scholen voorheen gezamenlijk enkele tonnen voor uitvoering van 

screeningsdiagnostiek ten behoeve van LWOO, opstellen van LWOO-aanvragen en opstellen van 

aanvragen voor arrangementen lichte interne ondersteuning. Het aanleveren van 

monitoringinformatie en het opstellen van een ondersteuningsjaarverslag zijn daarvoor de plaats 

gekomen. Ook aan de kant van de Commissie Ondersteuningstoewijzing is er daardoor sprake van 

vermindering van de administratieve belasting. Als gevolg van de vermindering van taken was het na 

natuurlijk verloop niet noodzakelijk om alle formatie van de COT te herbezetten.  

 

Past, dat uitvoering geeft aan arrangementen voor (dreigende) thuiszitters, is gestart per februari 

2018. In schooljaar 2017-2018 waren de tussenvoorzieningen ‘oude stijl’ nog beschikbaar in de vorm 

van Observatorium, Zorglocatie, Structuurklas en Rebound. Deze voorzieningen zijn voor de periode 

januari tot en met juli 2018 opgenomen geweest in programma Z Overgangsmaatregelen.  

 

Samengevat geldt dat met ingang van het nieuwe ondersteuningsplan per augustus 2018 tevens de 

overgang naar de nieuwe ondersteuningsstructuur afgerond is. In schooljaar 2018-2019 zal op basis 

van de eerste ervaringsgegevens gekeken worden op welke punten de structuur en de uitvoering 

daarvan aanscherping en/of bijstelling vereist. Bovendien zal de komende jaren ingezet worden op 

versterking van passend onderwijs volgens de nieuwe ondersteuningsstructuur middels 

stimuleringsmaatregelen (innovatiebudget).  

 

Organisatiestructuur 

De centrale organisatie van het samenwerkingsverband bestaat in 2018 uit: 

- de directeur; 

- de Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT); 

- het ondersteuningsteam; 

- beleidsondersteuning; 

- administratief-secretariële ondersteuning.  

In de loop van het 2018 zijn alle medewerkers van de centrale organisatie middels insourcing in dienst 

gekomen bij SWV VO 30 06. Voor bovenstaande medewerkers geldt dat het ziekteverzuim vrijwel nihil 

is geweest in 2018.  
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Voor controlling, financiële, personeels- en salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van externe 

dienstverleners. ICT-ondersteuning is in 2018 eveneens extern ingekocht samen met SWV PO 30 06, 

bij een PO-schoolbestuur.  

 

Voor de inhoudelijke ondersteuning van de scholen kent het SWV sinds enkele jaren het 

Expertisecentrum. De inzet van deze schoolondersteuners wordt door het samenwerkingsverband 

ingekocht middels dienstverleningsovereenkomsten bij VSO-besturen en bij een enkele VO-instelling. 

In 2018 is een personeels- en formatieplan opgesteld waarin, naast uitwerking van de centrale 

organisatie, ook voorgesorteerd wordt op het in eigen dienst nemen van schoolondersteuners per 1 

augustus 2019. In de financiële paragraaf wordt ingegaan op de formatieomvang en –ontwikkeling. 

 

Er zijn in 2018 geen klachten ingediend tegen SWV VO 30 06. 

 

Relevante algemene ontwikkelingen voor SWV VO 30 06 in 2018 

Er hebben zich in 2018 geen ontwikkelingen voorgedaan met een grote maatschappelijke en/of 

politieke impact. Hieronder staan algemene regionale of landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn 

op (het functioneren van) het samenwerkingsverband. 

 

Start Ondersteuningsplan 2018-2022 

De eerder in dit hoofdstuk genoemde ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe 

ondersteuningsstructuur hangen nauw samen met het ondersteuningsplan dat per 1 augustus 2018 in 

werking is getreden. Het bestuur heeft het ondersteuningsplan goedgekeurd voor een looptijd van vier 

jaar. De ondersteuningsplanraad heeft haar instemming gegeven voor het eerste planjaar. Het 

ondersteuningsplan is derhalve voor de periode vanaf 1 augustus 2019 opnieuw ter instemming 

voorgelegd en deze is wederom voor een jaar verleend.   

 

Voorbereiding actualisatie van de governance 

In 2018 heeft het samenwerkingsverband voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van de 

governance. Aanleiding voor deze ontwikkeling was de behoefte aan meer duidelijkheid over de rollen, 

taken en bevoegdheden van bestuur, directeur en directeurenoverleg. Daarnaast is er aandacht 

geweest voor een nadrukkelijkere scheiding tussen toezicht houden en besturen. Een extern 

deskundige op dit domein heeft de statuten, het managementstatuut en het reglement van het 

directeurenoverleg getoetst. De adviezen zijn voorjaar 2018 door de adviseur besproken met de 

werkgroep Governance, bestaande uit bestuursleden, leden van het directeurenoverleg, de voorzitter 

van de OPR en de directeur SWV. Vaststelling van de documenten is uitgesteld tot begin 2019 in 

afwachting van de uitwerking van landelijke richtlijnen op het gebied van governance. Met ingang van 

december 2018 heeft het bestuur een onafhankelijk voorzitter aangesteld. De ontwikkelingen in de 

governance van SWV VO 30 06 liggen in lijn met de maatregelen ter versterking van het onafhankelijk 

toezicht bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waartoe najaar 2018 in de VO-raad is 

besloten. 
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Aansluiting jeugdhulp en (passend) onderwijs 

De transitie van jeugdhulp naar de gemeenten is voltooid. Zowel landelijk, als specifiek in de 

inkoopregio waar SWV VO 30 06 binnen valt, is de transformatie echter nog volop in ontwikkeling. In 

2018 was er niet alleen bij de specialistische aanbieders in de regio sprake van wachtlijsten, maar ook 

de basisteams jeugd en gezin konden niet altijd direct ingaan op de hulpvraag. Hoewel zowel 

gemeenten als samenwerkingsverbanden werk willen maken van een nadrukkelijker aansluiting tussen 

jeugdhulp en (passend) onderwijs, heeft dit ook in 2018 nog niet geleid tot wezenlijke ontwikkelingen 

in de uitvoeringspraktijk in de samenwerking met de scholen. De realisatie van de gezamenlijke ambitie 

‘Jeugdhulp in onderwijs, onderwijs in jeugdhulp’ vraagt nog veel inspanning bij alle betrokken partijen. 

Om deze reden is ervoor gekozen om eind 2018 een projectgroep in te richten, bestaande uit een 

onafhankelijk projectleider, een specialist vanuit het onderwijs en een specialist vanuit de gemeenten. 

Deze projectgroep heeft de opdracht om op een aantal thema’s te komen tot concrete uitwerkingen 

en voorstellen voor het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen gemeenten en 

samenwerkingsverbanden.    

 

Landelijke ontwikkelingen bekostigingssystematiek LWOO 

Voorjaar 2018 heeft het ministerie OCW informatie gedeeld over het voorgenomen beleid ten aanzien 

van de nieuwe bekostigingssystematiek voor LWOO. Onze doorrekening van deze voornemens heeft 

in beeld gebracht dat een landelijke herverdeling van LWOO-middelen over de samenwerkings-

verbanden voor SWV VO 30 06 waarschijnlijk gaat leiden tot een fors negatief effect. De start van de 

overgangsperiode werd verwacht per 2021. In 2018 is daarom de werkgroep Driekwart in het leven 

geroepen, die zich buigt over het vraagstuk hoe het hoofd te bieden aan een terugloop van de totale 

inkomsten van het samenwerkingsverband met ongeveer een kwart. In november 2018 is duidelijk 

geworden dat het ontwerp van de landelijke bekostigingssystematiek teruggaat naar de tekentafel van 

OCW, omdat er twijfels zijn gesteld bij de validiteit van de bekostigingsgrondslagen. Dat betekent 

minimaal een jaar uitstel van de start van de overgangstermijn naar 2022. In de loop van 2019 zal naar 

verwachting meer duidelijk worden over de bijstellingen in de systematiek. Tegelijkertijd geldt voor 

SWV VO 30 06 dat het deelnamepercentage LWOO op peildatum 2012 landelijk het een-na-hoogste 

was. Daarmee zal het herverdeeleffect vrijwel zeker (fors) negatief zijn, ongeacht de exacte rekenwijze 

die gehanteerd wordt. SWV VO 30 06 zal daarom in 2019 het project Driekwart voorzetten, waarin 

gezocht wordt naar mogelijkheden om de ondersteuning toekomstbestendig te organiseren. Een extra 

uitdaging daarbij vormt de stijgende trend van het deelnamepercentage VSO de afgelopen jaren, 

terwijl er sprake is van een negatieve verevening van de zware ondersteuningsmiddelen. Daarbij zal 

tevens landelijk aandacht gevraagd worden voor de stapeldruk: hoe de gelijktijdige stapeling van 

negatieve effecten leidt tot extra druk op het onderwijs. Zaken als leerlingenkrimp, vereenvoudigde 

bekostiging van het VO, lerarentekort en problemen in de jeugdhulp staan formeel los van passend 

onderwijs, maar leiden desalniettemin gezamenlijk tot een onevenredige verzwaring van de druk op 

de onderwijsinstellingen in regio VO 30 06. 
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2 Doelstellingen en realisatie 

In dit hoofdstuk wordt per thema uit de collectieve ambitie weergegeven wat resultaten zijn in 2018. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat het systeem van kwaliteitszorg van SWV VO 30 06 in ontwikkeling 

is. Dat betekent dat nog niet voor alle uitgangspunten uit de collectieve ambitie reeds een indicator 

beschikbaar is. Bovendien zijn er nog weinig normen gesteld, omdat het van belang is om eerst vast te 

stellen wat de stand van zaken is, alvorens bepaald kan worden wat een wenselijke en haalbare norm 

is in de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband en haar scholen. Tegelijkertijd is het goed 

om vast te stellen dat er een behoorlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2018 ten aanzien van 

het genereren van relevante informatie die leidt tot betrouwbare uitspraken over de realisatie van de 

ambitie. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een door het SWV ontwikkelde dashboard. Visualisaties daaruit 

zijn hierin overgenomen. Een link naar dit dashboard is op te vragen bij het samenwerkingsverband. 

 

Inleiding van de ambitie 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) bestaat uit scholen voor 

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Oss, Uden, Meierijstad (m.u.v. Schijndel), 

Bernheze en Landerd. Als scholen in dit samenwerkingsverband nemen wij de verantwoordelijkheid 

om op toekomstbestendige wijze voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen. 

Wij doen dat in verbinding met elkaar en met externe partners. 

 

Indicator 1: Gaan alle jongeren naar school? 

 

Langdurig relatief verzuim: Van langdurig relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jongere 
die valt onder de kwalificatieplicht is ingeschreven op een school en zonder geldige reden meer 
dan 4 weken verzuimt. 
Absoluut verzuim: Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of 
kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. 
Vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a: Kind is psychisch of lichamelijk ongeschikt 
om toegelaten te worden tot het onderwijs. 
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Duiding van de gegevens1 

In 2017-2018 zaten er tien jongeren minimaal vier weken ongeoorloofd thuis, terwijl ze ingeschreven 

stonden bij een onderwijsinstelling (langdurig relatief verzuim). Kijkend naar de aard van de 

problematiek geldt dat er voor één jongere geen sprake was van een passend onderwijsaanbod binnen 

het VSO, doordat de jongere behoefte had aan onderwijs passend bij verschillende clusters. Bij een 

andere jongere had het onderwijs sneller kunnen handelen bij het zoeken naar een passend aanbod. 

Voor overige jongeren was er vrijwel altijd sprake van een complexe situatie waarbij het verzuim 

gerelateerd was aan psychische problematiek en/of (hardnekkige) systeemproblematiek. Het gaat dan 

om situaties waarbij de problematiek zeer belemmerend is, maar jeugdhulp onvoldoende (snel) effect 

heeft of niet van de grond komt. Soms heeft dit te maken met de effectiviteit van jeugdhulp, andere 

keren met de bereidheid van betrokkenen tot het accepteren van het aanbod voor jeugdhulp (en 

onderwijs).  

 

Ten aanzien van de jongeren die geen schoolinschrijving hebben (absoluut verzuim) geldt voor alle 

dertig dat het niet naar school gaan samenhangt met problemen door recente immigratie. Te denken 

valt aan vluchtelingen en arbeidsmigranten, die de weg nog niet weten in het Nederlandse onderwijs 

waardoor inschrijving moeizaam tot stand komt. Bij absoluut verzuim met deze achtergrond komt het 

samenwerkingsverband over het algemeen niet in beeld. Tegelijkertijd loopt het verzuim in een aantal 

casussen fors op, waardoor er wel degelijk aanleiding is om dit signaal aan te geven bij betrokken 

partijen. 

 

Bij de vrijstellingen op grond van ernstige psychische en/of fysieke belemmeringen (artikel 5a) geldt 

dat ouders een verzoek tot vrijstelling indienen. De aangewezen GGD-arts bevraagt het 

samenwerkingsverband over de onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio bij de 

voorliggende onderwijsbelemmeringen, tenzij zeer evident is dat onderwijs onmogelijk is. Door het 

SWV te betrekken kan de arts beter vaststellen of er toch een mogelijkheid is voor een (eventueel 

minimale) vorm van onderwijs of dat een onderwijsvrijstelling noodzakelijk is. Daarnaast wordt bij de 

vrijstellingen kritisch gekeken naar de duur, zodat er met regelmaat een herbeoordeling plaatsvindt 

over de noodzaak van de vrijstelling. Door deze samenwerking met de GGD, die in lijn ligt met de 

verwachte maatregelen vanuit de overheid, is het aantal jongeren met een vrijstelling zo minimaal 

mogelijk. 

 

Helaas is er nog geen landelijke benchmark 

beschikbaar voor thuiszitters per SWV, maar 

in absolute zin kan worden gesteld dat er in 

dit samenwerkingsverband sprake is van een 

behoorlijk goede situatie. Als gekeken wordt 

naar een vergelijking met de landelijke 

gegevens ten aanzien van verzuim en 

                                                           
1 Bron: Jaaroverzicht verzuim en vrijstellingen 5a opgesteld door RBLBNO voor SWV VO 30 06. 
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voortijdig schoolverlaten op regioniveau dan wordt zichtbaar dat onze regio2 het bovengemiddeld 

goed doet. 

 

Overige relevante ontwikkelingen 

Er is een nauwe samenwerking met het regionaal bureau leerplicht. In principe bereiken signalen over 

(dreigend) thuiszitten het SWV via de scholen, maar deze kunnen ook door leerplicht (geanonimiseerd) 

voorgelegd worden aan het SWV. Vier maal per jaar rapporteert het SWV de thuiszitters en 

vrijstellingen aan de onderwijsinspectie in samenwerking met leerplicht. Met ingang van 2017-2018 

wordt deze informatie voor ons eigen kwaliteitszorgsysteem in een jaaroverzicht aangevuld met de 

einddatum van het verzuim en kwalitatieve informatie over de aard van de problematiek en algemene 

leerpunten per casus. Daarnaast wordt een check gedaan in hoeverre de opgegeven casuïstiek onder 

de verantwoordelijkheid en zorgplicht van de (scholen in) het samenwerkingsverband VO vallen3.  

 

Het project ‘Schoolweigeraars’ is per juli 2018 afgerond. De opbrengsten van de afgelopen drie jaar 

zijn: 

- Een handreiking voor preventie van verzuim en schoolweigering in de scholen, grotendeels 

geïmplementeerd bij de deelnemers aan het project. Bij andere scholen eveneens een zekere 

mate van aandacht voor versterking van preventie. 

- Een aanpak voor multidisciplinaire begeleiding en behandeling van schoolweigering, in de 

praktijk uitgevoerd bij tientallen jongeren van diverse scholen. 

- Herhaaldelijke kennisoverdracht over schoolweigering aan zorgcoördinatoren en andere 

zorgfunctionarissen in de scholen, medewerkers van het Expertisecentrum en ketenpartners 

(o.a. BJG en GGD).  

In schooljaar 2018-2019 wordt actief ingezet op het onderbrengen van de kennis vanuit het project 

Schoolweigeraars bij Past en bij de schoolondersteuners die gespecialiseerd zijn in complexe 

problematiek.  

 

Een witte vlek in de preventie van thuiszitters is de signalering van zorgwekkend verzuim, dat niet valt 

binnen de categorieën waarbij leerplicht betrokken is. Het gaat hier bijvoorbeeld om jongeren die 

veelvuldig ziek worden gemeld, maar waarbij twijfels zijn over de aard (afgedekt verzuim). Dit zijn 

volgens de letter van de wet geen ‘thuiszitters’ maar tegelijkertijd lopen deze jongeren ook een groot 

risico op schooluitval, omdat er gaten vallen in de aansluiting op leergebied en mogelijk ook op sociaal 

gebied. Deze categorie is eerder aanleiding geweest om initiatief te nemen voor het project 

Schoolweigeraars. Op grond van de indrukken van zorgcoördinatoren betreft het een beperkte groep 

leerlingen, die echter door de complexiteit van de problematiek een grote druk leggen op de 

ondersteuningsstructuur van de scholen. Door een werkwijze te ontwikkelen waarbij scholen 

zorgwekkend verzuim bij het SWV kunnen melden en, indien nodig, ondersteuning kunnen vragen, 

wordt getracht ook in deze situatie zo vroegtijdig mogelijk te kunnen ingrijpen om verder verzuim te 

voorkomen.  

                                                           
2 Bron: waarstaatjegemeente.nl. Schijndel kon niet worden uitgesloten in verband met het filterniveau per 
gemeente. Er is in het overzicht geen onderscheid te maken tussen PO en VO. 
3 Jongeren die thuiszitten na onderwijs gevolgd te hebben op het MBO worden bijvoorbeeld niet meegerekend, 
omdat verondersteld wordt dat de zorgplicht overgegaan is naar het MBO. Eventuele verschillen in cijfers van 
landelijke databases (DUO/Ingrado) en het SWV komen voort uit de jaarlijkse check die achteraf plaatsvindt. 
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Indicator 2: Hoe betaalbaar is ons passend onderwijs op de lange termijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duiding van de gegevens 

Het begrip ‘toekomstbestendig’ in de collectieve ambitie verwijst naar het kunnen realiseren van 

passend onderwijs met de middelen die daartoe ter beschikking worden gesteld vanuit het Rijk, nu en 

op de langere termijn. De ontwikkeling van de deelnamepercentages VSO en PrO staan hier 

weergegeven omdat voor beiden geldt dat de lumpsum van het SWV hier direct van afhankelijk is. 

Anders gezegd, hoe meer leerlingen gebruik maken van het VSO of PrO, des te minder middelen 

resteren voor overige activiteiten binnen de VO-scholen of op SWV-niveau. Tot 2018 gold dit tevens 

voor LWOO, maar door de opting-out heeft het SWV hier meer beleidsruimte op gekregen.  

 

Op grond van de ontwikkelingen in het praktijkonderwijs is er geen reden om aan te nemen dat dit 

zwaarder dan voorheen gaat drukken op de begroting. Wel zitten er in 2017-2018 ongeveer 56 

leerlingen meer op het praktijkonderwijs dan op grond van het landelijk gemiddelde verwacht zou 

worden. Het jaar erop is dit geslonken naar 36. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat de PrO-

scholen actief werk maken van dakpanklassen PrO-VMBO, waardoor leerlingen een grotere kans 

hebben om, na een veilige start, door te stromen naar het VMBO.  

 

Het deelnamepercentage VSO daarentegen vormt wel een risicofactor voor de betaalbaarheid van 

passend onderwijs op de langere termijn. Vanaf 2012 is er sprake van een stijgende lijn. Dit heeft geleid 

tot een stijging van ongeveer een miljoen euro aan lasten per jaar ten opzichte van de start van passend 

onderwijs. Er is (nog) geen eenduidig beeld van de oorzaken van deze stijging. Een onderzoek naar de 

ondersteuningsbreedte van de VO-scholen voorjaar 2019 moet nadere informatie opleveren over 

oorzaken en, nog belangrijker, mogelijkheden om VO-scholen te versterken opdat verwijzingen 

teruggedrongen worden. Daarnaast wordt door data-onderzoek naar herkomst, aard en doorstroom 

van VSO-leerlingen gekeken naar de oorzaken en mogelijke beïnvloedingsmomenten.  
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Een derde factor die meespeelt in het bepalen van de toekomstbestendigheid betreft het voornemen 

van de overheid om de bekostigingsgrondslagen voor LWOO te herzien, wat zal leiden tot fors 

negatieve herverdeeleffecten voor ons samenwerkingsverband, ongeveer een kwart van de totale 

begroting. De verhouding tussen reserves en resultaat is zichtbaar gemaakt in het rechter diagram. De 

omvang van de huidige reserves is hoger dan noodzakelijk om de risico’s te dekken. Dit komt onder 

andere door de daling van het deelnamepercentage LWOO sinds de peildatum voor de bekostiging, 

zonder dat aan het verschil (tot 2018) een beleidsrijke invulling is gegeven. De ‘besluiteloosheid’ van 

de overheid op het dossier LWOO leidt in ons SWV direct tot hogere reserves, omdat uitstel zorgt voor 

een langere periode waarin het SWV het boekjaar afsluit met een positief resultaat. Daarnaast is er 

sprake van een zekere onvoorspelbaarheid ten aanzien van de tarieven die de overheid hanteert, 

waardoor resultaten een aantal keren positiever uit zijn gevallen dan verwacht. Er is dus sprake van 

verwachte negatieve effecten op de begroting van het samenwerkingsverband, waarvan de 

inhoudelijke consequenties nog onvoldoende zijn te overzien. Bovendien spelen er ook los van het 

samenwerkingsverband ontwikkelingen die voor veel scholen in de regio nadelige gevolgen hebben. 

Deze dreigende stapeldruk heeft geleid tot het besluit om een gedeelte van de reserves te bestemmen 

voor het voorbereiden op deze effecten en het verzachten van de landing. Zonder aanvullende 

maatregelen ten opzichte van de reeds genomen maatregelen in de goedgekeurde begroting 2019-

2022, uitgaande van een stabilisatie van het deelnamepercentage VSO, en met een start van de 

herverdeling LWOO in 2022, zullen de reserves in 2024 onder het niveau van de benodigde risicobuffer 

komen. Vanaf dat moment dreigt de toekomstbestendigheid in het geding te komen.  

 

Samengevat geven de opgebouwde buffers van de afgelopen jaren het SWV voor de eerstvolgende 

jaren wat extra ademruimte, maar op middellange termijn komt de betaalbaarheid stevig onder druk 

te staan. Omgekeerd is het risico dat de overheid besluitvorming blijft uitstellen, waardoor er te lang 

terughoudendheid wordt betracht bij het inzetten van de reserves. 

 

Overige relevante ontwikkelingen 

Het SWV is overgegaan tot het insourcen van personeel volgens een nieuw organigram. Daarbij is 

kritisch gekeken naar de noodzakelijke omvang van de organisatie. Voordeel van de nieuwe situatie is 

dat het SWV direct kan sturen op kwantiteit en kwaliteit. Voor de medewerkers leidt het tot meer 

duidelijkheid en verbondenheid, omdat ze slechts vanuit één organisatie aangestuurd worden. 

Bovendien nemen de lasten af door het wegvallen van de opslagfactor. De vermindering van lasten 

weegt financieel ruim op tegen de toename van personele risico’s en uitbreiding van taken in het kader 

van de werkgeversfunctie.  

 

In de ondersteuningsjaarverslagen hebben scholen aangegeven hoe de inzet van de  

ondersteuningsmiddelen in 2017-2018 is geweest. Het is gebleken dat het format onvoldoende kaders 

heeft geboden voor een eenduidige rapportage. Er is derhalve nog geen overall beeld te geven van de 

inzet. Een van de oorzaken is dat het onderscheid tussen (aanvullende) inzet van eigen middelen en 

de inzet van ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband lastig te maken blijkt. Voor het 

format 2018-2019 zal hiervoor extra aandacht zijn, opdat er voor het lopende schooljaar meer 

specifieke informatie te geven is. Opvallend is dat enkele locaties rapporteren dat een aantal procent 

van de ondersteuningsmiddelen afgedragen wordt aan hun bestuursbureau. Deze categorie was niet 

opgenomen in de invulcategorieën omdat deze bij het SWV niet in beeld was. Het betreft echter 

behoorlijke bedragen. Gezien het vraagstuk rondom toekomstbestendigheid geldt dat het wenselijk is 

 



 

 Jaarverslag 2018 |  pagina 18 

om kritisch te kijken naar de mate waarin de inzet bijdraagt aan de realisatie van de ambitie van het 

samenwerkingsverband. Dat geldt dus ook voor deze categorie.  

 

In 2018 was er een fors innovatiebudget gereserveerd, met name gericht op de ondersteuning van de 

implementatie van de nieuwe ondersteuningsstructuur. De kaders voor het budget zijn opgesteld in 

nauwe samenspraak met het directeurenoverleg. Het aantal aanvragen voor de projectmiddelen 

vanuit de scholen is lager geweest dan verwacht. Tegelijkertijd wordt er in de scholen hard gewerkt 

aan de implementatie en versterking van de ondersteuning. Opvallend is dat enkele aanvragen die 

aangevuld dienden te worden in verband met onvolledige informatie niet opnieuw ingediend zijn, 

waardoor de aanvraag is komen te vervallen. Om effectief te kunnen investeren op de versterking van 

passend onderwijs, ook in relatie tot de toekomstbestendigheid, wordt verwacht dat de nulmeting 

door een onafhankelijke partij in 2019 concretere input geeft. Daarnaast wordt er in de jaargesprekken 

tussen de scholen en het SWV (aan de hand van het ondersteuningsjaarverslag) aandacht besteed aan 

ambities en ontwikkelpunten. 

 

INLEIDING – IN HET KORT 

Sterk Aandachtspunten Actie 

Nauwelijks langdurig relatief 
verzuim. 

Geen absoluut verzuim 
gerelateerd aan afwezigheid van 
een passend onderwijsaanbod.  

Beperkt aantal vrijstellingen op 
grond van kritische beoordeling. 

Benedengemiddeld VSV. 

Goede samenwerking met 
leerplicht en GGD.  

Opbrengsten project 
Schoolweigeraars. 

Tijdig voorsorteren op de 
gevolgen van LWOO-
herverdeling. 

Huidige financiële situatie biedt 
ruimte voor investeringen. 

Veel ontwikkeling op het gebied 
van kwaliteitszorg. 

Ontwikkeling van 
werkgeversfunctie zorgt voor 
meer mogelijkheden tot 
beheersing en kwaliteit. 

 

Borgen van effectief beleid en 
effectief handelen. 

Verbinding onderwijs en 
jeugdhulp bij complexe casuïstiek. 

Schoolgang bij immigratie. 

Borgen van de expertise uit het 
project Schoolweigeraars. 

Signaleren en begeleiden van 
zorgwekkend verzuim. 

Deelname VSO. 

Herverdeling LWOO. 

Verdere inrichting van de 
werkgeversfunctie. 

Financiële verantwoording in het 
ondersteuningsjaarverslag. 

Effectieve inzet van 
innovatiebudget. 

Inzet projectgroep Aansluiting 
Onderwijs & Jeugdhulp voor 
concrete voorstellen aan OOGO 
over onderwijs als vind- en 
werkplaats. 

Doorontwikkelen van 
schoolondersteuning bij complexe 
problematiek. 

Schoolondersteuners proactief 
inzetten op signalen van 
zorgwekkend verzuim. 

Opzoeken van 
samenwerkingspartners in het 
kader inschrijving van 
immigranten. 

Voortzetting project Driekwart, 
incl. bestemmingsreserve 
Driekwart. 

Aandacht efficiëntie in de 
kwaliteitszorg. 

Nulmeting naar ondersteuning in 
de scholen. 

Data-analyse VSO. 

Teamleider-kwartiermaker is 
aangesteld voor de voorbereiding 
van de insourcing van 
schoolondersteuners en 
ontwikkeling van 
personeelsbeleid. 

Format ondersteuningsjaarverslag 
t.a.v. financiën aanscherpen. 
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Opgroeien in de eigen omgeving 

We streven ernaar jongeren vanuit een reguliere VO-school door te laten stromen naar 

vervolgonderwijs of arbeid. Als jongeren ondersteuning nodig hebben dan bieden we deze bij 

voorkeur binnen de muren van een reguliere VO-school. School is immers een afspiegeling van de 

maatschappij waarin jongeren leven. Indien regulier VO onvoldoende ondersteunings-

mogelijkheden heeft,  kunnen jongeren gebruik maken van een specialistische onderwijsvoorziening, 

waar eveneens toegewerkt wordt naar passende doorstroom. We hechten groot belang aan 

thuisnabijheid: opgroeien en onderwijs volgen in de eigen sociale omgeving. We delen de 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jongeren in de driehoek jongere – ouders – school. 

 

 

Indicator 1: Begeleiding van jongeren binnen de reguliere VO-scholen 

 

Duiding van de gegevens 

Uit bovenstaande gegevens wordt zichtbaar dat er in 2017-2018 sprake was van een overgangssituatie 

van de oude naar de nieuwe ondersteuningsstructuur. Door deze overgangssituatie is over trends 

weinig te zeggen, want de cijfers zijn onderling slecht vergelijkbaar met voorgaande jaren. Voor de 

tijdelijke arrangementen op andere locatie en de zorglocatie geldt dat er sprake is van begeleiding 

buiten de muren van de (eigen) reguliere VO-school 4 . De mogelijkheid van observatietrajecten 

verdwijnt in de nieuwe structuur niet, maar wordt onderdeel van de trajectvoorziening. Scholen 

regelen zonder tussenkomst van het SWV met elkaar een tijdelijke observatieplaats indien nodig. De 

voormalige coördinatoren van het Observatorium dragen in 2018-2019 hun kennis over aan de 

zorgcoördinatoren. Rebound is eveneens gestopt per 1 augustus 2018. Voor een gedeelte van de 

voormalige Rebound doelgroep geldt dat zij gebaat zijn bij een time-out traject in de vorm van een 

tijdelijke plaatsing op een andere school. De voormalig coördinator Rebound deelt in het kader 

daarvan eveneens haar kennis over effectieve time-out interventies met de zorgcoördinatoren. Voor 

andere leerlingen geldt dat een intensiever traject nodig zal zijn in de vorm van een Past-arrangement. 

De zorglocatie heeft in 2017-2018 voor het laatst alle leerjaren van het VMBO aangeboden. Schooljaar 

                                                           
4 Het Hooghuis locatie Den Bongerd is een reguliere VO-school, maar met een bijzonder ondersteuningsprofiel. 
De intensiteit en wijze van begeleiding komt overeen met die van de koersklassen.  
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2018-2019 is een overgangsjaar waarin een gedeelte van de koersklassen nog op de zorglocatie 

uitgevoerd wordt en een gedeelte reeds binnen de reguliere VO-scholen en meer regionaal gespreid. 

Met ingang van augustus 2019 zijn alle koersklassen gelokaliseerd binnen de muren van een reguliere 

VO-school. Dat is een grote beweging voorwaarts in het kader van de realisatie van de collectieve 

ambitie.  

 

Sinds schooljaar 2017-2018 hebben alle VO-scholen een trajectvoorziening. Zichtbaar wordt dat er 

gemiddeld genomen sprake is van een kleine 250 begeleidingstrajecten per duizend leerlingen. De 

betekenis van dit aantal is nog lastig te duiden in dit stadium van de ontwikkeling. Allereerst is er bij 

een gedeelte van de leerlingen sprake van meerdere trajecten. Het feitelijke aantal jongeren dat 

begeleiding ontvangt, ligt daardoor lager. Bovendien verschilt het per school waar de grens ligt tussen 

regulier onderwijs proces en trajectvoorziening. Tot slot was het systeem van monitoring middels het 

aanleveren van geanonimiseerde Excel-overzichten nog niet sluitend, waardoor de betrouwbaarheid 

van de gegevens eveneens niet volledig te garanderen is. Het betreft hier dus een eerste globale 

indruk. Op hoofdlijnen wordt zichtbaar dat er bij het overgrote merendeel van de 

begeleidingstrajecten sprake was van individuele begeleiding. Uitzondering hierop vormt de 

begeleiding van problemen op het gebied van taal/dyslexie, rekenen of een specifiek vak. Deze 

begeleiding vindt vaak in kleine groepen plaats.   

 

Tot slot is er sprake van twee typen maatwerkarrangementen: 

- binnen onze eigen scholen; 

- onderwijs op Pleinschool Helder in Eindhoven. 

Indien aantoonbaar is dat een jongere intensieve extra ondersteuning nodig heeft, die niet past binnen 

de bestaande ondersteuningsvormen, dan kan een beroep gedaan worden op het programma 

‘Onvoorzien Maatwerk’. Eén maatwerkarrangement is nodig geweest, omdat Past niet tijdig genoeg 

gestart was voor deze leerling. Voor de leerlingen op Pleinschool Helder geldt dat deze HAVO-VWO 

school (in begeleidingsintensiteit vergelijkbaar met koersklassen) over het algemeen de meest 

thuisnabije vorm van passend onderwijs bood. Soms was het een nadrukkelijke wens van ouders om 

naar Pleinschool Helder te gaan in plaats van de structuurklas (of soms ook VSO). Met de komst van 

de koersklassen in de gehele regio is de verwachting dat de instroom vanuit ons SWV bij Pleinschool 

Helder af zal nemen. 

 

Overige relevante ontwikkelingen 

In 2017-2018 heeft de pilot symbioseklas/intensieve koersklassen (een samenwerking tussen Het 

Hooghuis locatie ZuidWest en VSO De Sonnewijser) een vervolg gekregen op schooljaar 2016-2017. In 

het totaal kregen drie groepen onderwijs in dit construct. Naar aanleiding van een evaluatie in de 

winter van 2017-2018 is besloten om geen nieuwe groepen in deze vorm te starten, omdat voor de 

succesvolle trajecten de nieuwe koersklassen passend zouden zijn. Voor de andere leerlingen is 

begeleiding binnen het VSO passender gebleken. 
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Indicator 2: In hoeverre gaan jongeren binnen onze eigen regio naar het VSO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duiding van de gegevens 

Uit bovenstaande gegevens komt duidelijk naar voren dat thuisnabijheid voor VSO-leerlingen in onze 

regio nog niet vanzelfsprekend is. Het merendeel van de VSO-leerlingen gaat buiten de regio naar de 

VSO. Voor deze groep is sprake van een stijgende trend, waarbij in schooljaar 2018-2019 het 

omslagpunt bereikt wordt met het landelijk gemiddelde. Dit komt voort uit een verbreding van het 

onderwijsaanbod binnen De Sonnewijser. Door Hub Noord-Brabant en De Sonnewijser wordt 

momenteel verkend of een intensievere clusteroverstijgende samenwerking mogelijk is, waarbij nog 

meer jongeren binnen de eigen regio onderwijs kunnen gaan volgen. In het kader van de collectieve 

ambitie is de wens en de verwachting dat deze trend zich verder zal voortzetten. Verdere verkenning 

van de doelgroep zal moeten uitwijzen hoe haalbaar 100% onderwijs in de eigen regio is voor het VSO. 

Voor de leerlingen die naar het VSO gaan in combinatie met een behandelplek en of justitiële 

plaatsing geldt dat er in ons samenwerkingsverband geen aanbod is. Omdat dit sterk afhankelijk is van 

het aanbod aan jeugdhulp, wordt hierin weinig ontwikkeling verwacht op de korte termijn. Het streven 

is echter wel om in overleg met gemeenten en jeugdhulpaanbieders te zoeken naar mogelijkheden om 

de instroom van jongeren binnen deze vormen van specialistische jeugdhulp te verminderen en de 

doorstroom te bevorderen.  
 

OPGROEIEN IN DE EIGEN OMGEVING – IN HET KORT 

Sterk Aandachtspunten Actie 

De nieuwe 
ondersteuningsstructuur zorgt 
voor een verbreding van de 
ondersteuningsmogelijkheden 
binnen de muren van het 
reguliere VO. 

Positieve trend van jongeren die 
binnen de regio naar het VSO 
gaan in plaats van buiten de regio. 

Eenduidigheid in definiëring van 
trajectvoorziening. 

Borgen van de kennis van 
Observatorium en Rebound. 

Verbreding aanbod VSO t.b.v. 
thuisnabijheid. 

Doorstroom naar en terug van 
residentiële VSO-plekken. 

 

Kennisoverdracht observatie- en 
time-out naar trajectvoorziening.  

SWV biedt platform voor formats 
en documentatie bij observatie- 
en time-out trajecten. 

Verkenning samenwerking VSO-
scholen. 

Projectgroep: Verkenning 
doorstroom residentiële VSO-
plekken. 
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Doorstromen vanuit succes 

Voor een succesvolle doorstroom is preventief handelen essentieel: overdracht vanuit het primair 

onderwijs, goede signalering en een professionele ondersteuningsstructuur. Door vroeg in de 

schoolloopbaan aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere, kan de jongere vanuit 

een succeservaring de (school)loopbaan vervolgen. Waar nodig wordt specialistische deskundigheid 

ingeroepen. Soms vraagt dat tevens om ondersteuning in de thuissituatie. Daarom wordt nauw 

samengewerkt met jeugdhulp en andere ketenpartners. 

 

 

Indicator 1: Stromen jongen door vanuit succes (naar een minder intensief ondersteuningsniveau)? 
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Duiding van de gegevens 

Uitgaande van het principe ‘doorstromen vanuit succes’ zou verwacht worden dat er een zeer beperkt 

aantal verwijzingen is van regulier VO naar VSO. Immers, er is in dat geval sprake van een situatie 

waarbij men ervaren heeft dat de ondersteuning binnen het regulier onvoldoende is geweest. 

Andersom zou de doorstroom van VSO naar VO juist relatief groot moeten zijn. Verondersteld wordt 

dat een passende start binnen het VSO een gedeelte van deze jongeren kan voorbereiden om na een 

of twee jaar de overstap te maken naar het reguliere VO, al dan niet in een koersklas. In het laatste 

schooljaar ligt de doorstroom van VSO naar VO min of meer op het landelijk gemiddelde. Het jaar er 

voor was er sprake van een eenmalige piek in verband met de pilot symbioseklas/intensieve 

koersklassen. Er worden in deze regio structureel meer leerlingen verwezen van VO naar VSO in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde. Voor beide indicatoren geldt dat ons 

samenwerkingsverband lager presteert dan het landelijk gemiddelde, terwijl op basis van de 

collectieve ambitie juist een fors hogere prestatie verwacht zou mogen worden.  

 

Over de effectiviteit van de tijdelijke arrangementen en zorglocatie is met de huidige gegevens weinig 

te zeggen. Het samenwerkingsverband heeft tot vorig schooljaar niet systematisch informatie 

verzameld over de doorstroom van deze leerlingen. Het rapporteren over de doorstroom is 

opgenomen als onderdeel in het format van het ondersteuningsjaarverslag dat de scholen over  

2017-2018 voor het eerst hebben opgesteld. Dit onderdeel is niet door alle scholen (volledig) ingevuld, 

waardoor er nog geen sprake is van betrouwbare informatie. Bij  de ondersteuningsjaarverslagen van 

2018-2019 zal hier extra aandacht voor zijn. Voor Past heeft het SWV deze gegevens wel, omdat Past 

hier zelf op monitort. Deze gegevens zijn hierboven eveneens gevisualiseerd. Door de witte vlek in het 

dekkende aanbod in 2017 is in 2018 een aantal leerlingen gestart met een forse thuiszitters-

problematiek. Op grond van de ervaringen geven de medewerkers van Past aan dat er gedurende het 

jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van thuiszitters naar groter aandeel jongeren met 

gedragsproblematiek. Ervaren wordt dat samenwerking met jeugdhulp van groot belang is voor het 

succesvol begeleiden van een jongere. De doelstelling van doorstroom naar een reguliere VO-school is 

voor iets meer dan de helft van de trajecten behaald. Voor het andere deel komt VSO in beeld. 

Verwacht wordt dat naarmate Past langer bestaat het aantal weken verzuim bij de start af zal nemen 

en meer jongeren door zullen stromen naar een reguliere VO-school.   

 

Indicator 2: Is er een goede samenwerking met jeugdhulpverlening? 
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Duiding van de gegevens 

Als gekeken wordt naar de rapportcijfers over de samenwerking tussen onderwijs en BJG, dan geldt 

dat deze ten tijde van het gezamenlijke professionaliseringstraject Onderwijszorgarrangementen in 

2017 hoger lag dan daarvoor en daarna, maar in alle gevallen voldoende. De antwoorden van de 

zorgcoördinatoren wijzen erop dat de bereikbaarheid en deskundigheid van het BJG over het algemeen 

positief worden geduid. Ambivalent is men over de snelheid waarmee het BJG in actie komt en de 

communicatie over de voortgang van een casus. Dit thema komt andersom ook als zwakste uit de bus 

in de beeldvorming van BJG-ers over het onderwijs. Communicatie over lopende casussen blijkt een 

ontwikkelpunt te zijn. Opgemerkt moet worden dat de ‘rapportcijfers’ positiever zijn dan het beeld dat 

het SWV heeft op grond van zachte signalen afgegeven door de zorgcoördinatoren. Met name over de 

wachttijden worden grote zorgen geuit. 

 

Overige relevante ontwikkelingen 

Over de samenwerking met andere ketenpartners zoals tweedelijns jeugdhulpverlening en GGD zijn 

geen gegevens beschikbaar. Naast de knelpunten in de beschikbaarheid van BJG, geldt dat er nog veel 

ontwikkeling nodig is op het gebied van de (nadere) verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Zie voor 

meer informatie ook hoofdstuk 1. De gemeenten in de inkoopregio hebben transformatiedoelen 

opgesteld en daarvoor een transformatiebudget ter beschikking gesteld. Consortia van 

jeugdhulpaanbieders konden najaar 2018 een plan indienen voor aanbod en werkwijze in lijn met de 

transformatie. Hoewel de verplichting opgenomen was om het onderwijs te betrekken bij twee van de 

thema’s heeft deze afstemming in de praktijk slechts zeer marginaal plaatsgevonden. Dit is onderwerp 

van gesprek in het OOGO dat wordt gevoerd met de verantwoordelijke wethouders. 

 

DOORSTROMEN VANUIT SUCCES – IN HET KORT 

Sterk Aandachtspunten Actie 

Past is gestart. 

Er zijn jongeren doorgestroomd 
van Past naar regulier VO. 

De samenwerking onderwijs en 
BJG krijgt een voldoende. 

Gegevens verzameling over 
doorstroom na koersklassen en 
Past. 

Communicatie tussen onderwijs 
en BJG over lopende casuïstiek. 

Wachttijden bij BJG. 

Betrokkenheid onderwijs bij 
planvorming aansluiting in de 
inkoopregio. 

Aandacht voor correcte gegevens 
t.a.v. doorstroom koersklassen en 
Past. 

Verbinding versterken tussen 
BJG-ers en zorgcoördinatoren. 
Plan nader te bepalen. 

Inzet projectgroep Aansluiting 
Onderwijs & Jeugdhulp voor 
concrete voorstellen aan OOGO 
over onderwijs als vind- en 
werkplaats. 
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Professionele scholen 

Scholen binnen het samenwerkingsverband hebben ieder een eigen signatuur, zichtbaar in 

onderwijsconcept en inrichting van de organisatie. Het fundament voor passend onderwijs is 

kwalitatief goed onderwijs op al onze scholen. Het samenwerkingsverband biedt kaders voor de 

ondersteuning en laat scholen hier tegelijkertijd op eigen wijze invulling aan geven, zodat de 

ondersteuningsstructuur optimaal aan kan sluiten op het onderwijsproces. Scholen communiceren 

op toegankelijke wijze over de ondersteuningsmogelijkheden. Ouders en jongeren ervaren dat er op 

adequate, snelle en zorgvuldige wijze een passend aanbod beschikbaar is. 

 

 

Indicator 1: Kwaliteit van onderwijs 

 

Duiding van de gegevens 

Voor zover de gegevens bekend zijn, 

geldt dat alle VO- en VSO-scholen in de 

regio minimaal een basisarrangement / 

voldoende beoordeling hebben van de 

onderwijsinspectie. Daarmee is de basis 

van alle scholen op orde. Scholen hebben 

geen noemenswaardige bijzonderheden 

aangegeven over de specifieke oordelen 

ten aanzien van ondersteuning. Door het 

SWV is vooralsnog geen nadere analyse 

van de Inspectierapporten gedaan, 

omdat de kans op grote bedreigingen 

voor passend onderwijs minimaal wordt geacht.  

 

Indicator 2: Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over ondersteuning 

 

Duiding van de gegevens 

In het planmatig werken aan 

ondersteuning kent ons SWV 

een nadrukkelijke samenhang 

tussen het schoolonder-

steuningsprofiel (het plan) en 

het ondersteuningsjaar-

verslag (verantwoording over 

de realisatie). Het hebben van 

een schoolondersteunings-

profiel (SOP) is sinds de start 

van passend onderwijs een 

wettelijke vereiste voor de 

VO-scholen. Het SOP is met 

name bedoeld voor ouders en 

andere belanghebbenden om 
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informatie terug te vinden over de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De afspraak binnen 

SWV VO 30 06 is dat het SOP jaarlijks wordt geactualiseerd, zodat het tevens gebruikt kan worden voor 

planvorming. Er is tussen de twee schooljaren een duidelijke ontwikkeling te zien in de mate waarin er 

een schoolondersteuningsprofiel beschikbaar is (afgelezen aan het aantal bij het SWV ingeleverde 

documenten). Tegelijkertijd geldt nog steeds dat de informatie in veel gevallen niet of niet tijdig 

beschikbaar is. Schooljaar 2017-2018 was het eerste jaar waarover een ondersteuningsjaarverslag is 

geschreven. Voor het ondersteuningsjaarverslag geldt dat iets meer dan de helft van de verslagen tijdig 

ingediend was. Ondanks het overleg met de direct betrokkenen over de een reële deadline is deze toch 

in veel gevallen niet gehaald. Hoewel er in 2017-2018 sprake is van verbetering in de beschikbaarheid 

van informatie geldt nog wel dat tijdigheid een thema is. De werkgroep Kwaliteitszorg en 

Verantwoording bereidt om die reden een escalatieladder voor die beschrijft welke consequenties het 

niet (tijdig) inleveren van verantwoordingsdocumentatie heeft.  

 

In het kader van ‘professionele scholen’ en het uitgangspunt in de kwaliteitszorg ‘high trust, low 

tolerance’ is de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie evenzeer van belang als de 

beschikbaarheid ervan. Er wordt een beperkte hoeveelheid verantwoordingsinformatie gevraagd, 

zeker ten opzichte van eerdere jaren. De bedoeling is bovendien dat deze processen bijdragen aan het 

verbeteren van passend onderwijs. Daarom is de kwaliteit van de ondersteuningsjaarverslagen 

bekeken aan de hand van rubrics op de volgende thema’s. 

- Volledigheid: zijn alle onderdelen ingevuld? 

- Relevantie: sluit de inhoud aan bij het doel van de vraag?  

- Reflectie: zegt de inhoud iets over de kwaliteit van passend onderwijs en over de 

ondersteuningsbreedte van de school? 

- Integraliteit: wordt gebruik gemaakt van alle relevante informatie en wordt deze met elkaar 

verbonden? 

Concluderend kan gezegd worden dat de scholen over het algemeen in voldoende mate in staat zijn 

het verslag volledig in te vullen en daarbij relevante reacties te geven. Reflectie en integraliteit 

daarentegen zijn nog aandachtspunten. Met name het betrekken van kwantitatieve gegevens (data) 

bij het bepalen van de sterke kanten en ontwikkelpunten blijkt lastig te zijn. 

 

 

PROFESSIONELE SCHOLEN – IN HET KORT 

Sterk Aandachtspunten Actie 

Alle scholen hebben minimaal 
een basisarrangement van de 
onderwijsinspectie. 

Positieve ontwikkeling in de mate 
van beschikbaarheid van 
informatie. 

Tijdig indienen van 
verantwoordingsdocumentatie. 

Kwaliteit van 
ondersteuningsjaarverslagen: 
reflectie en integraliteit. 

Escalatieladder opstellen in het 
kader van kwaliteitszorg. 

Scholing t.a.v. 
ondersteuningsjaarverslagen 
binnen de werkgroep 
zorgcoördinatoren. 
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Samen steeds beter 

Het samenwerkingsverband is een lerende gemeenschap waarbinnen deskundigheid op het gebied 

van ondersteuning wordt vergroot en gedeeld. Gezamenlijke ontwikkeling zorgt voor meerwaarde. 

We reflecteren continu en planmatig om de kwaliteit van passend onderwijs te verbeteren. 

Tevredenheid van de direct belanghebbenden bij passend onderwijs – jongeren en hun ouders, 

docenten en begeleiders – is een belangrijke indicator voor kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duiding van de gegevens 

Bij ‘professionaliteit van de scholen’ is reeds gerefereerd aan het proces van planmatige kwaliteitszorg 

en verantwoording. Hierboven staan de bijeenkomsten en platforms weergegeven waarbinnen in 

2017-2018 ruimte is geweest voor kennisdeling en (input voor) beleidsontwikkeling. De belangrijkste 

ontwikkelingen in het kader van innovatie staan bovendien vermeld in een apart kader. De opkomst 

bij de vermelde bijeenkomsten is over het algemeen behoorlijk goed, wat wijst op betrokkenheid bij 

de (ontwikkelingen in) het samenwerkingsverband.  

 

Overige relevante informatie 

In het format van het ondersteuningsjaarverslag is voorzien in ruimte voor de tevredenheid van direct 

belanghebbenden – leerlingen, ouders, medewerkers – over (passend) onderwijs. Er is voor gekozen 

om scholen deze informatie te laten baseren op informatie uit de eigen kwaliteitszorg, zodat onnodige 

belasting en bureaucratie wordt vermeden. Opvallend is dat slechts een beperkt aantal scholen 

rapporteert op grond van instrumenten. Anderen rapporteren veelal over eigen ervaringen, 

bijvoorbeeld uit gesprekken. Bij tevredenheid over ondersteuning wordt vooral gerapporteerd over de 

trajectvoorziening en nauwelijks over de ondersteuning in de reguliere lessituatie. Een meer 

systematische benadering van kwaliteit en een bredere definitie van ondersteuning zijn de volgende 

stappen in de ontwikkeling planmatige kwaliteitszorg en verantwoording. Waar nodig kan het SWV 

scholen ondersteunen met het zoeken naar/ontwikkelen van een bruikbaar instrument. 
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Scholen rapporteren in het ondersteuningsjaarverslag tevens over andere activiteiten vanuit de 

trajectvoorziening dan leerlingbegeleiding. De vorm van de activiteiten verschilt, maar veel scholen 

beschrijven dat ook scholing en coaching van docenten onderdeel uitmaakt van de activiteiten.  

 

Vanuit Past wordt aangegeven dat de medewerkers bezig zijn met het steeds planmatiger inzetten van 

het arrangement. De samenwerking met de scholen wordt beschreven als zeer goed waar het gaat 

over afstemming over de voortgang. Er zitten verschillen tussen de scholen als het gaat over het 

aanleveren van didactische materialen. Soms is dit belemmerend voor de voortgang en/of de 

motivatie van de jongere. In 2019 wordt werk gemaakt van een koppeling van het aanvraagsysteem 

van het samenwerkingsverband naar Past, zodat relevante informatie door scholen slechts eenmaal 

hoeft te worden aangeleverd en monitoring door Past een directe koppeling kent naar het 

kwaliteitszorgsysteem van het SWV.  

 

Een ontwikkelpunt op het gebied van planmatige kwaliteitszorg is het vergaren van inzicht in de 

kwaliteit van het VSO. Tot op heden is de informatie voornamelijk beperkt tot het oordeel van de 

Inspectie van het Onderwijs. In het kader van de bevordering van de doorstroom van VSO naar regulier 

is het ook wezenlijk om te kijken hoe het aanbod van het VSO (nog) beter kan worden verbonden met 

de onderwijssituatie binnen het reguliere VO. Het VSO zal daarom eveneens betrokken worden in het 

eerder genoemde onafhankelijk onderzoek naar de ondersteuning binnen de scholen. 

 

SAMEN STEEDS BETER – IN HET KORT 

Sterk Aandachtspunten Actie 

Diverse mogelijkheden voor input 
op beleid. 

Diverse platforms voor 
kennisdeling.  

Samenwerking tussen Past en 
scholen. 

Tevredenheidsmeting bij 
belanghebbenden. 

Aanleveren van didactische 
materialen bij Past.  

Positie VSO binnen kwaliteitszorg. 

Aandacht voor 
tevredenheidsmeting binnen 
Werkgroep Zorgcoördinatoren en 
evt. ook binnen Werkgroep 
Kwaliteitszorg en 
Verantwoording. 

Aandacht voor Past binnen 
Werkgroep Zorgcoördinatoren. 

Positie VSO oppakken binnen 
Werkgroep Kwaliteitszorg en 
Verantwoording. 
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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. 

 

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 onderstaande beeld. 

 

 

 

 

  

begroting realisatie verschil

Baten 22.489.003 23.475.864 986.861

Lasten

A - Regulier Onderwijsproces 7.622.415 7.622.416 -1

B - Praktijkonderwijs 1.884.473 2.000.460 -115.987

C - Trajectvoorziening 1.429.365 1.435.131 -5.766

D - Koersklas 709.000 653.625 55.375

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs 6.823.455 7.135.112 -311.657

F - Past 245.000 227.601 17.399

G - Onvoorzien maatwerk 100.000 73.460 26.540

H - Expertisecentrum 1.029.000 1.059.032 -30.032

I - Toewijzing extra ondersteuning 217.000 152.823 64.177

J - Bestuur, organisatie, administratie 282.000 236.549 45.451

K - Projecten 617.365 451.884 165.481

Z - Overgangsmaatregelen 1.225.291 1.226.081 -790

Totale lasten 22.184.364 22.274.172 -89.808

Resultaat 304.639 1.201.692 897.053
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 

- Rijksbijdragen en afdrachten (B – Praktijkonderwijs en E – VSO); in de loop van het jaar is een 

aantal grote aanpassingen geweest in de bekostigingstarieven. Met name de correctie als 

gevolg van de nieuwe cao’s PO en VO waren groot. Per saldo leidt dit tot een incidentele 

meevaller van € 616.000. 

- D – Koersklas: de koersklassen zijn gestart op 1 augustus 2018. In verband met de ingroei van 

de koersklassen zijn er minder gestart dan begroot. In 2018 leidt dit tot een incidentele 

meevaller van € 55.375. 

- G – Onvoorzien maatwerk: naar de aard van deze post is hier geen sprake van gelijkmatige 

uitputting. In 2018 is ongeveer driekwart van het budget besteed aan toegekende trajecten.  

- H – Expertisecentrum: als gevolg van de nieuwe cao is hier sprake van een kleine overschrijding 

van het budget. Tegelijkertijd is natuurlijk verloop van medewerkers niet opnieuw ingevuld 

vooruitlopend op het personeels- en formatieplan. Per saldo zijn de financiële effecten van de 

nieuwe cao daardoor minder zichtbaar.  

- I – Toewijzing extra ondersteuning: de bezetting is lager geweest dan begroot. Bovendien heeft 

het insourcen geleid tot lagere lasten in verband met het wegvallen van de opslag.  

- K – Projecten: een aantal projectbudgetten is niet of slechts ten dele uitgeput. Gedurende het 

schooljaar zijn echter ook nieuwe projectmatige thema’s toegevoegd. In onderstaand 

overzicht is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

 
 
Financiële kengetallen 

In onderstaand overzicht worden de vereiste financiële kengetallen gepresenteerd. Voor 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs is echter nog geen gevalideerd referentiekader 

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

 

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. 

 

 

Projecten begroot realisatie

Pilot Doorstroom Nieuwkomers 92.500 16.133

Pilot Intensieve koersklassen 320.000 328.518

Project Schoolweigeraars 4.865 4.865

Ontwikkeling Kwaliteitszorg 25.000 4.442

Ontwikkeling Personeelsbeleid 25.000 4.503

Stimuleringsmaatregelen implementatie 150.000 82.438

Governance actualisatie 0 8.267

Driekwart 0 2.223

Privacyvoorlichting 0 494

Regulier innovatiebudget 0 0

617.365 451.884

 



 

 Jaarverslag 2018 |  pagina 31 

 

  

Kengetallen 2018 2017 Berekening Definitie

Rentabiliteit 5,1% 3,0% exploitatieresultaat uit gewone Zicht op het rendement. Geeft aan of

bedrijfsvoering / baten er sprake is van een positief dan wel

negatief bedrijfsresultaat.

Weerstandsvermogen 19,3% 14,3% (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 9,7 4,2 (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 89,7% 76,3% 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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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 ontwikkeling en inbedding van de nieuwe 

ondersteuningsstructuur. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de verwachte forse 

daling van de baten door de invoering per 1 januari 2022 van een gedeeltelijk nieuwe 

bekostigingssystematiek. Een deel van de middelen (LWOO en PrO) werd toegekend op basis van de 

deelnamecijfers per 1 oktober 2012. Dit gaat veranderen en zal leiden tot een forse daling van de 

bekostiging van het samenwerkingsverband. 

 

In het ondersteuningsplan zijn de volgende uitgangspunten benoemd voor de begrotings- en 

bekostigingssystematiek. 

- Inzichtelijk: het verdeelmodel is transparant en goed uit te leggen. 

- Eerlijk: leerlingen met een vergelijkbare (verwachte) ondersteuningsbehoefte brengen een 

vergelijkbaar ondersteuningsbudget met zich mee. 

- Voorspelbaar: scholen kunnen op basis van verwachte ondersteuningsmiddelen beleid 

uitzetten voor korte en middellange termijn. 

- Beperkte administratieve druk: optimale balans tussen financiële opbrengst, monitoring 

informatie en administratieve belasting. 

- Flexibiliteit en maatwerk: de systematiek van toewijzen ondersteunt een effectieve en 

efficiënte inzet van ondersteuningsmiddelen. 

- Monitoring: er wordt informatie gegenereerd die bijdraagt aan de kwaliteitszorg op SWV-

niveau. 

- Maximering: er wordt recht gedaan aan het gegeven dat er binnen het SWV sprake is van een 

gesloten einde budget5. De risico’s op overschrijding van het budget van het SWV worden 

beperkt en daarmee ook de risico’s op korting van de lumpsum6 bij schoolbesturen. 

 

In de meerjarenbegroting 2019-22 zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit 

jaarverslag zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast. 

- De leerling populatie krimpt het eerste jaar met 4% en de jaren daarna met gemiddeld 2%. 

- Het deelnamepercentage PrO is de afgelopen jaren in eerste instantie gestegen. Na de daling 

die vervolgens is opgetreden, is nu sprake van een stabilisatie op 3,2%. In de prognose is voor 

de komende jaren met dit percentage rekening gehouden.   

- De laatste jaren is het deelnamepercentage VSO gestegen, van rond 3,5% naar 4,9% op 1 

oktober 2018. In meerjarenperspectief wordt ervan uitgegaan dat dit percentage ook op 1 

oktober 2019 nog actueel is. De nieuwe ondersteuningsstructuur moet er in de jaren daarna 

toe leiden dat het deelnamepercentage VSO gaat dalen. Vooralsnog is voorzichtigheidshalve 

                                                           
5 Vóór passend onderwijs werden budgetten toegekend op basis van criteria. Daar was geen plafond aan gesteld 
door de overheid (open einde). Sinds de invoering van passend onderwijs ontvangen samenwerkingsverbanden 
een gemaximeerd bedrag vanuit de Rijksoverheid. 
6 De financiering voor onderwijs die scholen rechtstreeks ontvangen vanuit de Rijksoverheid. 
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echter gerekend met een gelijkblijvend deelnamepercentage. De tussentijdse groei is constant 

verondersteld, 15 leerlingen categorie 1.  

 

De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages: 
 

 
 
Personeel 

Het samenwerkingsverband heeft ultimo 2018 3,1 fte eigen personeel in dienst, aangevuld met 11,53 

fte door middel van detachering en externe inhuur. De komende jaren vindt een verschuiving plaats 

op deze verhoudingen. Formatie die nu nog wordt gedetacheerd op basis van dienstverlenings-

overeenkomsten bij VSO-besturen wordt in dienst genomen. Tegelijkertijd wordt op termijn een 

besparing gerealiseerd doordat de centrale organisatie en schoolondersteuning efficiënter en 

doelmatiger wordt georganiseerd.   
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In verband met de beperkte omvang van het personeel in dienst van het SWV in 2018 en het feit dat 

het SWV beschikt over voldoende reserves is in 2018 nog geen actief beleid gevoerd, gericht op de 

beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag. Wel is zijn personele risico’s opgenomen als 

onderdeel van de risicoanalyse. In 2019 wordt in verband met bovengenoemde ontwikkelingen inzake 

werkgeverschap beleid geformuleerd gericht op de werkgeversrisico’s. 

 

Er is in 2018 geen sprake geweest van uitkeringen na ontslag. 

 

Meerjarenbegroting 

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 

 

 

 

  

Omschrijving 2018 (31/12) 2019 2020 2021 2022

Eigen personeel

Directeur 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Secretariaat 0,55 0,90 0,90 0,90 0,90

Voorzitter/lid COT 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

Beleidsmedewerker Kwaliteit 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Projecten 0,40 0,40

Teamleider Schoolsupport 0,80 0,80 0,80 0,80

Schoolondersteuners gedrag & leren 5,60 5,60 5,60 5,60

Schoolondersteuners specialist 1,00 1,60 1,60 1,60

Totaal eigen personeel 3,05 10,90 11,10 11,10 11,10

Detacheringen

ICT 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Projecten 0,10 0,10

Expertisecentrum / Schoolsupport 10,00 2,21 1,50 1,50

Ondersteuningsteam 0,73

Totaal personeel van scholen 11,03 2,61 1,90 1,80 0,30

Externe inhuur

Expertisecentrum / Schoolsupport 0,30 1,20 1,20 1,20 0,90

Projecten 0,25 0,25 0,05

Flexibele schil Schoolsupport 0,40

Totaal externe inhuur 0,55 1,45 1,25 1,20 1,30

Totaal personeel 14,63 14,96 14,25 14,10 12,70

Meerjarenbegroting 2018 (R) 2019 2020 2021 2022

Baten 23.475.864 22.718.121 21.649.427 21.017.753 19.599.712

Lasten

A - Regulier Onderwijsproces 7.622.416 7.372.968 7.071.540 6.930.290 6.211.865

B - Praktijkonderwijs 2.000.460 1.892.327 1.806.722 1.770.677 1.734.633

C - Trajectvoorziening 1.435.131 1.382.588 1.326.064 1.299.577 1.203.619

D - Koersklas 653.625 1.635.100 1.559.500 1.559.500 1.483.900

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs 7.135.112 7.598.335 7.604.530 7.393.006 7.264.044

F - Past 227.601 283.000 283.000 283.000 280.000

G - Onvoorzien maatwerk 73.460 100.000 100.000 100.000 100.000

H - Schoolsupport 1.059.032 1.037.000 954.366 954.366 701.000

I - Toewijzing extra ondersteuning 152.823 121.000 121.000 117.000 117.000
J - Bestuur, organisatie, administratie 236.549 301.000 301.000 301.000 301.000

K - Projecten 451.884 521.175 280.800 212.800 162.800

Z - Overgangsmaatregelen 1.226.081 798.994 445.486 222.743 0

Totale lasten 22.274.172 23.043.487 21.854.008 21.143.960 19.559.861

Resultaat 1.201.692 -325.366 -204.582 -126.207 39.850
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Naast de genoemde uitgangspunten en de toelichting in de eerdere paragrafen zijn aanvullend de 

volgende opmerkingen te maken. 

- De hoogte van de budgetten voor Regulier Onderwijsproces (A) en Trajectvoorziening (C) 

zijn gerelateerd aan de omvang van de leerlingpopulatie. Bij de omvang van de budgetten 

is reeds rekening gehouden met de effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek 

LWOO per 2022. 

- De Koersklassen zijn gestart per 1 augustus 2018;. 2019 is het eerste volledige jaar. 

Uitgegaan wordt van 21 Koersklassen. Gezien de verwachte krimp zal het aantal 

Koersklassen ook geleidelijk dalen.  

- De eerste ervaringen met Past (F) laten zien dat de voorziening vrijwel voortdurend 

volledig bezet is. Gebleken is dat aanvullende formatie nodig is, gezien de diversiteit in 

onderwijsniveau van de deelnemers. 

- Tot en met 2018 was de benaming van programma H ‘Expertisecentrum’. De sectie 

‘Schoolsupport’ (de nieuwe naam) is kleiner in omvang. De komende jaren leidt dit tot een 

formatiereductie. 

- Het budget voor Projecten (K) is de eerste jaren hoger dan het structurele niveau. 2019 is 

het laatste jaar van het project Intensieve Koersklassen. Daarnaast is budget gereserveerd 

voor het project Driekwart. Verder is tot en met 2021 nog in afnemende mate sprake van 

stimuleringsmaatregelen in het kader van de implementatie van de nieuwe 

ondersteuningsstructuur.  

- In programma Z is budget opgenomen voor overgangsmaatregelen waardoor de scholen 

zich geleidelijk kunnen instellen op de budgetten die horen bij de nieuwe 

ondersteuningsstructuur. Hiermee wordt beoogd dat scholen ondanks de 

herverdeeleffecten in een passend tempo kunnen toewerken naar het nieuwe 

bekostigingsniveau. 

- Een van de grondslagen voor de bekostiging van het samenwerkingsverband is het 

deelnamepercentage LWOO op 1 oktober 2012. Op zijn vroegst in 2022 zal deze grondslag 

veranderen. Naar verwachting zal dit leiden tot een vermindering van de baten. Rekening 

wordt gehouden met een overgangsperiode van 5 jaar. Om hierbij een ‘zachte landing’ te 

realiseren wordt een bedrag van € 2 miljoen opgenomen in een bestemmingsreserve. 

Deze reserves kunnen zowel worden ingezet voor investeringen op een efficiëntere 

ondersteuningsstructuur, als voor het verlengen van de landelijke overgangstermijn 

(tijdelijke financiële compensatie). 

 

Op korte termijn verbetert het begrote resultaat licht. Vanaf 2022 wordt de situatie slechter, omdat 

vanaf dan rekening wordt gehouden met de jaarlijkse daling van de baten. Na 2022 groeien de tekorten 

bij ongewijzigd beleid, omdat de verwachte afname van de baten groter is dan de reeds begrote 

besparingen. In combinatie met een gelijkblijvende deelname aan VSO en PrO leidt dit tot een 

verwacht jaarlijks tekort van rond de € 1,5 miljoen. De werkgroep Driekwart buigt zich over 

mogelijkheden voor efficiëntere ondersteuning. 

 

Deze meerjarenbegroting is conservatief opgesteld. Wanneer we ervan uitgaan dat de doelen van de 

nieuwe ondersteuningsstructuur worden gehaald, dan zal vanaf 2020 sprake zijn van een daling van 

de deelname VSO. Dan wordt namelijk het effect zichtbaar van een vergrote uitstroom uit het VSO 
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naar het VO. Verwacht wordt dat de deelname VSO daalt naar maximaal het niveau van 2016 (4%). In 

de meerjarenbegroting 2020-2023 zal deze ambitie taakstellend worden verwerkt. 

 

Het eerder weergegeven 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. 

 

 
 

 

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 

 

 
 

 

 

  

Meerjarenbegroting RJO 2018 (R) 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdragen 23.474.876 22.629.607 21.560.913 20.929.239 19.511.198

Overige overheidsbijdragen en subsidies 0 0 0 0 0

Overige baten 988 88.514 88.514 88.514 88.514

Totaal baten 23.475.864 22.718.121 21.649.427 21.017.753 19.599.712

Lasten

Personele lasten 1.370.980 1.364.000 1.281.366 1.263.366 1.010.000

Afschrijvingen 4.915 10.000 10.000 6.000 3.000

Huisvestingslasten 19.529 22.000 22.000 22.000 22.000

Overige instellingslasten 144.789 389.375 280.000 230.000 180.000

Doorbetalingen aan schoolbesturen 20.734.089 21.258.112 20.260.642 19.622.594 18.344.861

Totale lasten 22.274.302 23.043.487 21.854.008 21.143.960 19.559.861

Saldo baten en lasten 1.201.562 -325.366 -204.582 -126.207 39.850

Financiele baten en lasten 130 0 0 0 0

Resultaat 1.201.692 -325.366 -204.582 -126.207 39.850

Balans per ultimo 2018 (R) 2019 2020 2021 2022

Activa

Materiële vaste activa 37.449 37.449 37.449 37.449 37.449

Vorderingen 83.455 83.455 83.455 83.455 83.455

Liquide middelen 4.939.682 4.614.316 4.409.734 4.283.527 4.323.377

5.060.586 4.735.220 4.530.638 4.404.431 4.444.281

Passiva

Algemene reserve 2.541.314 2.215.948 2.011.366 1.885.159 1.925.009

Bestemmingsreserve publiek 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Kortlopende schulden 519.272 519.272 519.272 519.272 519.272

5.060.586 4.735.220 4.530.638 4.404.431 4.444.281
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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. 

De risicoanalyse is opgenomen in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Om recht te doen aan de 

recente ontwikkelingen zijn twee aanpassingen gedaan. 

- Toevoeging van werkgeversrisico’s met het oog op het personeels- en formatieplan. 

- Verwijdering van het risico dat het samenwerkingsverband te voorzichtig begroot. Door 

toevoeging van de beschrijving van het voorzichtigheidsprincipe in de inleiding is de werkwijze 

toegelicht. Gezien het feit dat er naar verwachting pas sprake is van een stabiele begroting in 

2026 lijkt dit principe passend. Tegelijkertijd is in de planning en control cyclus voldoende 

ruimte voor bijstelling van budgetten, indien de meevallers onevenredig groot blijken. 

Op de risico’s zal in 2019 worden gemonitord.  

 

Wanneer te kwantificeren gewogen restrisico’s (na de genomen beheersmaatregelen) 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 beheersmaatregelen beschreven. Voor vrijwel alle beheersmaatregelen geldt dat deze 

voor zover mogelijk genomen zijn en/of in gang zijn gezet. Vervolgens is waar nodig en mogelijk het 

restrisico berekend. De som van de risico’s is € 850.000. Om de risico’s af te dekken die niet in de 

 top-13 staan, maar wel een financiële impact hebben, wordt hier een bedrag ter grootte van 1% van 

de baten (€ 230.000) bij opgeteld. De benodigde weerstandscapaciteit is dus € 1.080.000. 

 

Het eigen vermogen heeft ultimo 2018 een omvang van € 4.541.000. Daarmee is de vermogenspositie 

ruim toereikend om de mogelijke risico’s op te vangen. Er is sprake van een ‘vrij’ vermogen van bijna 

€ 3,5 miljoen. Hiervan zal € 2 miljoen worden opgenomen in een bestemmingsreserve met als doel het 

faciliteren van de inrichting van de ondersteuningsstructuur. Daarnaast zal een deel de komende jaren 

worden ingezet voor de overgangsmaatregelen in het kader van de implementatie van de nieuwe 

ondersteuningsstructuur. 
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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 berekening najaar 
2017 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. Er is 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-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. 

Inzet van kennis en expertise vanuit de 
hogere ondersteuningsniveaus in de 
lagere ondersteuningsniveaus, bijv. van 
het VSO in het regulier VO. 

200.000 Grotere druk op hogere 
ondersteuningsniveaus. Aanname: € 
200.000. 
 

Scholen anticiperen onvoldoende 
met het oog op de (sociale) 
veiligheid van de leerlingen in de 
trajectvoorziening en 
koersklassen om deze 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. 
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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 

De AO/IB en werkprocessen zijn 
onvoldoende actueel beschreven, 
waardoor de continuïteit van 
elementaire processen in de 
bedrijfsvoering in het geding is.  

Inventariseren welke processen wel/niet 
zijn beschreven. 
Aanvullen van de ontbrekende 
documenten. 

0 Niet gekwantificeerd. 

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. 

Werkgeversrisico’s Invulling en uitvoering van goed 
personeelsbeleid. 

100.000 Gebaseerd op 10% van de 
loonkosten, afgerond. 

TOTAAL 
 
 

850.000    

 
 

Treasurystatuut 
In het treasurystatuut van SWV VO 30 06 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. 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 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. 
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Rapportage toezichthoudend orgaan 
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Financiële positie 2018

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 37                0,7% 2                0,1%
Vorderingen 83                1,6% 41              0,9%
Liquide middelen 4.941          97,6% 4.336         99,0%

5.061          100,0% 4.379         100,0%

Passiva

Eigen vermogen 4.542          89,8% 3.340         76,3%
Kortlopende schulden 519             10,3% 1.039         23,7%

5.061          100,0% 4.379         100,0%

2018
31-12

2017
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 2018 bedraagt  € 1.201.692 t.o.v € 708.458 over 2017.
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 23.475          22.433          23.336          
Overige baten 1                    56                  2                    
Totaal baten 23.476          22.489          23.338          

Lasten

Personele lasten 1.371            1.483            1.418            
Afschrijvingen 5                    7                    2                    
Overige materiële lasten 164                181                135                
Doorbetaling aan schoolbesturen 20.734          20.513          21.074          
Totaal lasten 22.274          22.184          22.630          

Saldo baten en lasten 1.202            305               708               

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 0                    -                     0                    

Resultaat baten en lasten 1.202            305                708                
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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.

2018 2017

Liquiditeit 9,67 4,21
(vlottende activa incl. liquide middelen/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 89,74 76,26
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 89,74 76,26
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 5,12             3,04
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 19,34 14,31
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 6,15             6,27     

Materiële lasten / totale lasten 93,85          93,73  

Kapitalisatiefactor 21,56           18,76   
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten 0,09             0,07     
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 
SWV 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.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

SWV VO 30 06 is feitelijk gevestigd op Cereslaan 8, 5384 VT te Heesch en is ingeschreven bij het handelsregister onder 

nummer 40219239.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van SWV 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.

1.11 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van SWV VO 30 06 en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 

informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

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 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.

2.4 Financiële instrumenten

Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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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.

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 

de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van 

de boekwaarde van het betreffende actief.

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  banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen

3.9.1 Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het samenwerkingsverband. 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.

3.9.3 Overige bestemmingsreserves
Er is een bestemmingsresesrve project Driekwart gevormd.
De bestemmingsreserve Project Driekwart is gevormd vanwege de extra investeringen die de komende jaren
nodig zijn in de voorbereiding op de dalende baten als gevolg van de landelijke herverdeling van LWOO-
middelen. Enerzijds investeringen om de ondersteuning op de scholen te versterken en anderzijds om de 
overgangsperiode te verlengen.

3.10 Voorzieningen

3.10.1 Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële 

grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de 

balans opgenomen.
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3.10.2 Pensioenvoorziening 

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten 

aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd 

volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 

te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan 

het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97 %. 

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

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 

OCW/EZ. De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig 

verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

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

SWV 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 materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. 

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

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico

SWV VO 30 06 loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder de liquide middelen) en 

rentedragende kortlopende schulden.
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B2 Balans per 31 december 2018
na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

MVA
ICT 34.259        2.204           
Inventaris en apparatuur 3.190           -                   

37.449        2.204           

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 64.583        14.156        
Overige vorderingen en overlopende activa 18.872        26.956        

83.455        41.112        

Liquide middelen
Rekening-courant 4.272.827   3.669.088   
Spaarrekeningen 666.855      666.616      

4.939.682   4.335.704   

TOTAAL ACTIVA 5.060.586   4.379.020   

2018 2017
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 2.541.314 3.339.622   
Bestemmingsreserves publiek 2.000.000   0                  

4.541.314 3.339.622   

Kortlopende schulden 
Crediteuren 30.138 945.245      
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.733 3.910           
Schulden terzake van pensioenen 2.702 931              
Overige kortlopende schulden 1.023 -                   
Overige overlopende passiva 477.676 89.312        

519.272 1.039.398   

TOTAAL PASSIVA 5.060.586 4.379.020   

2018 2017
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B3 Staat van Baten en Lasten 2018

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 23.474.876 22.432.732 23.335.526
Overige baten 988 56.271 2.278
Totaal baten 23.475.864 22.489.003 23.337.804

Lasten

Personele lasten 1.370.980 1.482.500 1.418.175
Afschrijvingen 4.915 7.000 1.964
Huisvestingslasten 19.529 22.000 14.902
Overige instellingslasten 144.789 159.000 120.372
Doorbetalingen aan schoolbesturen 20.734.089 20.513.864 21.074.121
Totaal lasten 22.274.302 22.184.364 22.629.534

Saldo baten en lasten 1.201.562 304.639 708.270

Financiële baten en lasten

Financiële baten 239 -                        290
Financiële lasten 109 -                        102

Financiële baten en lasten 130 -                       188

Resultaat baten en lasten 1.201.692 304.639 708.458
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B4 Kasstroomoverzicht 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 1.201.562 708.270
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 4.915 1.964
Mutaties voorzieningen -                        -                        

4.915 1.964
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen (42.343)           (22.048)            
 - Kortlopende schulden (520.126)         280.443           

(562.469)         258.395          

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 644.008 968.629

Ontvangen interest 239 290
Betaalde interest (109)                 (102)                 

130 188

Kasstroom uit operationele activiteiten 644.138 968.817

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa (40.160)           (719)                 
(40.160)           (719)                 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (40.160)           (719)                 

Mutatie liquide middelen 603.978 968.098

Beginstand liquide middelen 4.335.704 3.367.606
Mutatie liquide middelen 603.978 968.098
Eindstand liquide middelen 4.939.682 4.335.704

2018 2017
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2018

Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2018 2017

€ €
Materiële vaste activa

ICT 34.259 2.204
Inventaris en apparatuur 3.190 -                       

37.449 2.204

Inventaris 
ICT en apparatuur Totaal

Boekwaarde € € €
31-12-2017

Aanschafwaarde 6.147 -                              6.147
Cumulatieve afschrijvingen (3.943)                        -                              (3.943)             

2.204 -                              2.204

Mutaties

Investeringen 36.970 3.190 40.160
Afschrijvingen (4.915)                        -                              (4.915)             

32.055 3.190 35.245

0
Boekwaarde 
31-12-2018

Aanschafwaarde 43.117 3.190 46.307
Cumulatieve afschrijvingen (8.858)                        -                              (8.858)             

34.259 3.190 37.449

Afschrijvingspercentages:
ICT 3, 5 of 10 jaar
Inventaris en apparatuur 10 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2018 2017
€ €

Vorderingen

Debiteuren 64.583 14.156

Overige vorderingen
Te verrekenen met ander SWV 15.770 3.357
Totaal overige vorderingen 15.770 3.357

Overige overlopende activa
Rente 194 205
Vordering Schoolbestuur -                              19.252
Vooruitbetaalde kosten 2.908 3.346
Debiteuren transitoria -                              796
Totaal overlopende activa 3.102 23.599

Totaal vorderingen 83.455 41.112

31-12 31-12
2018 2017

€ €
Liquide middelen

Rekening-courant 1.7.2 4.272.827 3.669.088
Spaarrekeningen 1.7.3 666.855 666.616

4.939.682 4.335.704
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Passiva

31-12 31-12
2018 2017

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.541.314 3.339.622
Bestemmingsreserves 2.000.000 0

4.541.314 3.339.622

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2017 resultaat 31-12-2018

Algemene reserve 3.339.622 -798.308 2.541.314

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve project Driekwart -                                   2.000.000 2.000.000

Totaal bestemmingsreserves 0                                  2.000.000 2.000.000

Eigen vermogen 3.339.622 1.201.692 4.541.314

De bestemmingsreserve Project Driekwart is gevormd vanwege de extra investeringen die de komende jaren
nodig zijn in de voorbereiding op de dalende baten als gevolg van de landelijke herverdeling van LWOO-
middelen. Enerzijds investeringen om de ondersteuning op de scholen te versterken en anderzijds om de 
overgangsperiode te verlengen.

31-12 31-12
2018 2017

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 30.138 945.245
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.733 3.910
Schulden terzake van pensioenen 2.702 931
Netto salaris 1.023 -                       
Overlopende passiva 477.676 89.312

519.272 1.039.398

Specificatie overlopende passiva

Wijs accountantskosten 2.657 6.169
Te betalen VU 6.619 2.592
NTB toegekende arrangementen 08/12 20.833 22.478
Inzet synergiecoördinatoren -                              10.000
Bijdrage OPR 08/12 5.933 8.333
Nog te betalen reiskosten ambulant begeleiders 2.918 3.155
Crediteuren overig 94.053 -                       
Crediteuren transitoria 344.663 36.585

477.676 89.312
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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 verslagjaarultimo 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

Met VVH Exploitatie BV is op 1 september 2018 een huurcontract aangegaan voor de duur van
3 jaren. Deze overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur
van 3 jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.
Het tarief bedraagt m.i.v. 1 september 2018 € 24.450 excl BTW per jaar en wordt ieder jaar
geïndexeerd. Deze huurovereenkomst is gezamenlijk aangegaan met SWV PO 30 06 en de kosten
worden 50-50 gedeeld.

Huurovereenkomst kopieermachine

Met Delo BV/Grenkefinance NV is op 21 november 2018 een all-in huurovereenkomst 
aangegaan betreffende een kopieermachine. De huurperiode bedraagt 60 maanden, de huurtermijn
bedraagt € 813 (incl BTW) per kwartaal. De kosten worden gedeeld met SWV PO 30 06.

Dienstverleningsovereenkomst

Met Stg Saltho, Stg Gabriël en Stg Oosterwijs zijn ingaande 1 augustus 2015
dienstverleningsovereenkomsten (DVO)aangegaan voor de duur van 3 jaar, betreffende de inzet van
ambulant begeleiders op grond van de "Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs". 
Jaarlijks vóór 1 april wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw vastgesteld. De DVO's 
die vastgesteld zijn in 2018 hebben een looptijd van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2021. Naar 
aanleiding van ontwikkelingen in formatie- en personeelsbeleid, zullen de dienstverleningsovereenkomsten 
definitief  eindigen per 1-8-2021. De kosten per ambulante begeleider zijn maximaal de netto loonkosten 
vermeerderd met een maximale opslag van 25%.

Tot 1 augustus 2018 was er tevens sprake van een DVO op grond van de Tripartiete overeenkomst 
met Stg Zuiderbos. Deze DVO is per 1 augustus 2018 met wederzijds goedvinden ontbonden. 
Daarvoor in de plaats is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan voor de duur van 
3 jaar, betreffende de inzet van trajectbegeleiders ten aanzien van Onderwijszorgarrangementen
Psychiatrische Problematiek (OZAPP). Deze overeenkomst is gebaseerd op een aantal uren tegen een 
vast uurtarief. Jaarlijks wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw vastgesteld met een maximale 
afwijking van 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. De kosten bedragen € 31.250 per jaar.

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 31-12-2019 en heeft een waarde van € 796 
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.
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2018

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Zware ondersteuning Personeel 3.1.1 7.911.381 7.304.354 7.588.053
Zware ondersteuning MI 392.105 390.983 395.222
Lichte ondersteuning Personeel 3.1.2 1.090.300 1.248.246 1.098.614
Lichte ondersteuning MI 195.177 -                    194.691
Lichte ondersteuning LWOO Personeel 10.981.207 11.123.667 11.056.477
Lichte ondersteuning LWOO MI 460.906 -                    468.726
Lichte ondersteuning PrO Personeel 1.901.419 1.926.086 1.914.452
Lichte ondersteuning PrO MI 79.807 -                    81.161
Vereveningssubsidie ZO Personeel 3.1.1 445.727 422.549 516.153
Vereveningssubsidie ZO MI 3.1.1 16.847 16.847 21.977

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 23.474.876 22.432.732 23.335.526

#VERW! #VERW!
De parameters voor de rijksbijdragen voor schooljaar 2017-2018 zijn met terugwerkende kracht 
bijgesteld per 30-8-2018. De nabetaling voor heel 2017-2018 heeft plaatgevonden in 2018. 
De parameters voor de rijksbijdragen voor schooljaar 2018-2019 waren ten tijde van het opstellen van de 
begroting (oktober 2017) nog niet bekend. Deze zijn in eerste instantie per 20-3-2018 vastgesteld en
per 24-9-2018 bijgesteld. Dit veroorzaakt prijsverschillen tussen de rijksbijdragen in realisatie en begroting.

Overige baten

Baten voorgaande jaren 3.5.6 988 -                    2.278
Overige baten -                      56.271 -                      

Totaal overige baten 988 56.271 2.278

De realisatie van de baten vanuit de scholen (negatieve beschikking) zijn niet geboekt onder de baten
zoals in de begroting was voorzien, maar opgenomen onder programma VSO.
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Lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017
€ € €

Personele lasten

Lonen en salarissen 148.332 100.000 70.729
Studiekosten 8.386 -                    3.331
Personele lasten overig - niet in loondienst 2.655 -                    38.249
Inhuur personeel 1.100.216 1.121.500 1.029.777
Detachering personeel DIR -                      -                    71.923
Detachering personeel overig 106.159 261.000 197.683
Overige 5.232 -                    6.483

1.370.980 1.482.500 1.418.175
Uitkeringen (-/-) -                      -                    -                      
Totaal personele lasten 1.370.980 1.482.500 1.418.175

De lonen en salarissen zijn in 2018 hoger dan in 2017, omdat de stafmedewerkers in de loop van 2018 in 
eigen dienst zijn gekomen bij het samenwerkingsverband. Als gevolg daarvan is er daartegenover 
minder uitgegeven aan gedetacheerde medewerkers dan begroot. Het verschil in de ‘personele lasten overig’ wordt 
voornamelijk verklaard doordat het ambtelijk secretariaat voor LWOO en Praktijkonderwijs (PrO) niet meer 
ingehuurd wordt bij een externe partij. De werkzaamheden in het kader van LWOO zijn komen te vervallen als 
gevolg van opting-out LWOO. De werkzaamheden voor de TLV’s PrO zijn overgenomen door de medewerkers in
 eigen dienst. Daarnaast is het professionaliseringstraject ‘Onderwijszorgarrangementen’ afgerond in 2017. 
Het kritisch bezien van de noodzakelijke personele inzet bij natuurlijk verloop heeft ertoe geleid 
dat de totale personele lasten in 2018 lager zijn dan begroot. Niet alle vacatureruimte is herbezet.

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie Lonen en salarissen 2018 2018 2017

€ € €
Lonen en salarissen 115.586        100.000 55.026          
Sociale lasten 16.256          -                    7.456            
Pensioenpremies 16.490          -                    8.247            

148.332        100.000      70.729          

Personele lasten naar kostendragers ultimo 2018 ultimo 2017

FTE'S FTE'S

DIR 0,8000 0,8000
OOP 2,3500 -                      

3,1500 0,8000

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Afschrijvingslasten

ICT 4.915 7.000 1.964

Totale afschrijvingslasten 4.915 7.000 1.964

Huisvestingslasten

Huisvesting inrichting 19.529 22.000 14.902

Totaal huisvestingslasten 19.529 22.000 14.902

Huisvestingslasten zijn hoger dan vorig jaar vanwege de verhuizing naar een nieuw pand.
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Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

Overige instellingslasten € € €

Administratie en beheer 8.504 12.500 9.922
Accountantskosten 5.314 4.500 8.265
Deskundigheidsadvies (o.a. Infinite) 48.884 68.500 42.196
Bureaukosten 6.510 7.000 6.335
Diverse ICT-kosten 29.486 28.000 13.660
Verzekeringen 3.346 3.500 3.346
OPR 16.730 20.000 15.603
Studiekosten (personeel niet in loondienst) 1.616 4.000 2.700
Reiskosten (personeel niet in dienst) 5.948 -                    3.517
Communicatie 13.047 7.000 5.559
Representatie 1.979 1.500 3.671
Vergaderkosten 3.425 1.000 1.399
Overige instellingslasten/onvoorzien -                      1.500 4.199

Totaal overige instellingslasten 144.789 159.000 120.372

Diverse ICT-kosten zijn hoger dan vorig jaar omdat in 2018 een overeenkomst met KNNS is aangegaan voor het
leveren van een systeem voor het digitaal verwerken van aanvragen voor arrangementen en TLV’s. 
Kosten communicatie zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de vormgeving van het nieuwe 
ondersteuningsplan en door het betrekken van  een communicatiedeskundige bij het project Driekwart
(voorbereiding op de landelijke herverdeling van LWOO-middelen)

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening 5.314 4.500           5.240
Andere controlewerkzaamheden -                      -                    3.025

5.314 4.500           8.265

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging (V)SO 6.950.468 6.495.936 6.335.699
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging PrO Personeel 1.919.878 1.884.473 1.951.110
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging PrO MI 80.582 -                    82.715
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging LWOO Personeel 2.766.402 -                    9.704.980
OC&W inhouding ondersteuningsbekostiging LWOO MI -                      -                    411.431
Doorbetaling rijksbijdrage: LO 8.653.697 11.658.436 1.907.083
Doorbetaling rijksbijdrage: afdracht VSO 184.644 327.519 164.454
Doorbetaling rijksbijdrage: overige overdrachten 178.418 147.500 516.649

20.734.089 20.513.864 21.074.121

SWV VO 30 06 heeft per 1 januari 2018 gekozen voor opting-out LWOO. Dat betekent dat vanaf dat 
moment geen nieuwe aanwijzingen LWOO zijn afgegeven. Daarnaast zijn door de scholen vrijwel alle LWOO-
aanduidingen in BRON 'uitgezet'. Dat betekent dat de afdrachten LWOO door DUO beduidend lager zijn dan in 2017. 
Tegelijkertijd krijgen de schoolbesturen nu hun middelen van het samenwerkingsverband. Dit leidt tot een verhoging 
van de doorbetaling rijksbijdrage in rubriek 4.5.3 (doorbetaling rijksbijdragen).

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 239 -                    290
Financiële lasten
Bankkosten 109 -                    102

Totaal financiële baten en lasten 130 -                    188
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WNT-verantwoording 2018 SWV  VO 30 06

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 

De WNT is van toepassing op SWV VO 30 06.

Het voor SWV VO 30 06 toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 M.J. van Oers

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,80

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 56.615

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.769

Subtotaal € 65.384

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 151.200

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag n.v.t.

Totaal bezoldiging € 65.384

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 52.434

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.247

Totaal bezoldiging 2017 € 60.681

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 144.800

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

A.M.H. Pennings tot 1-12-2018 Voorzitter bestuur

L.J.R. Schoonwater m.i.v. 1-12-2018 Voorzitter bestuur

A.M.H. Pennings m.i.v 1-12-2018 Lid bestuur

A.A.W.M van Kemenade Lid bestuur

A.P.C.A O'Connor Lid bestuur

T.L.W. Peters Lid bestuur

J.G.T.M. Relou Lid bestuur

G.C. Schep Lid bestuur

S. van Proosdij Lid bestuur

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten nvt

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten nvt

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren nvt

Totaal aantal complexiteitspunten nvt

Bezoldigingsklasse G

Bezoldigingsmaximum 189.000€                         

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen

met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel

toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel)bestemming van resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2018 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Het resultaat ad €  1.201.692 over 2018 is als volgt verdeeld:

€
Algemene reserve (798.308)              
Bestemmingsreserve publiek 2.000.000            

1.201.692            
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Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06  

Cereslaan 8 

5384 VT HEESCH 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs 30-06  te HEESCH 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 2018 

en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 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 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 

vallen. 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. 



 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

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 2018 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 2018 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 fraude of fouten 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.  

 

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden 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 continuïteits-

veronderstelling 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.  

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Eindhoven, 18 juni 2019 

Wijs Accountants 

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

 

 

Kenmerk: 2019.0144.conv 

 



D1 Gegevens over de rechtspersoon

* Bestuursnummer 21658
* Naam en adres van de instelling SWV VO 30 06

Cereslaan 8
5384 VT Heesch

* Telefoonnummer 0412-617077
* E-mailadres info@swvvo3006.nl

* Internetsite www.swvvo3006.nl

* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504771
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
AK-nummer 401

* Brin-nummer VO 30 06
Cereslaan 8
5384 VT Heesch
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