Voorwoord en leeswijzer
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06
(afgekort: 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
2020, wat daarvan gerealiseerd is in het afgelopen jaar en wat het betekent voor de plannen van 2021
en verder. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het gevoerde inhoudelijke beleid en
de financiële kaders en consequenties. Het verslag begint met een visuele en een tekstuele
samenvatting. Daarna volgen de vier hoofdstukken:
1. Over ons
2. Ontwikkelingen en opbrengsten
3. Kwaliteits- en risicomanagement
4. Blik op de toekomst (continuïteitsparagraaf)
In het kader van de toegankelijkheid en overzichtelijkheid is in de meeste gevallen maximaal één
pagina opgemaakt per deelthema. Door deze opzet kunnen lezers ervoor kiezen om het jaarverslag
integraal te lezen, maar ook om enkel die pagina’s eruit te lichten die voor hen relevant zijn.
Het onderwijs kent de complexe situatie dat de meeste zaken per schooljaar georganiseerd worden en
de financiële verantwoording tegelijkertijd geschiedt per kalenderjaar. In het bestuursverslag wordt,
afhankelijk van het onderwerp, gekozen voor de best passende periode om over te rapporteren:
• kalenderjaar 2020;
• of schooljaar 2019-2020 aangevuld met relevante ontwikkelingen in najaar 2020.
De jaarrekening omvat een overzicht van alle relevante financiële gegevens over 2020.
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 op 29 maart 2021. Het jaarverslag is, na controle van de
accountant, goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 14 juni 2021.
Wij hadden verwacht dat de grootschalige evaluatie van passend onderwijs de spannendste
gebeurtenis van 2020 zou zijn, maar dat hadden we mis. Scholen hebben alle zeilen bijgezet om
onderwijs en ondersteuning te (blijven) bieden in ongekende omstandigheden. Dat vroeg en vraagt
veel doorzettingsvermogen, creativiteit en veerkracht. De liefde voor de leerling houdt veel
onderwijsprofessionals in beweging. De omstandigheden maakten dat het bieden van passend
onderwijs en de doorontwikkeling niet altijd gelopen is zoals we vooraf bedacht en gewenst hadden.
Toch mogen we tevreden zijn met alles wat wel gelukt is, want dat toont (veer)kracht van de regio.
Ter afsluiting: wist u dat we op 21 januari 2021 tijdens onze jaarlijkse conferentie ook een beeld
hebben geschetst van de staat van ons samenwerkingsverband? Op een speciale pagina op onze
website kunt u de conferentie vrijwel volledig terugkijken.
We zijn benieuwd wat u van ons jaarverslag vindt. Reacties en tips zijn van harte welkom!
Drs. Mirjam van Oers
Directeur SWV VO 30 06
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Tekstuele samenvatting
Wat zijn onze ambities?
In de collectieve ambitie (Ondersteuningsplan 2018-2022) staat dat we streven naar
toekomstbestendig passend onderwijs voor iedere jongere in de regio. Dat doen we zoveel mogelijk in
de eigen omgeving (thuisnabij), in de gedeelde verantwoordelijkheid van de pedagogische driehoek.
We laten jongeren doorstromen vanuit succes door goede signalering, passende ondersteuning en
samenwerking in de keten. Onze professionele scholen hebben een ondersteuningsstructuur die
aansluit op het onderwijsproces. Het samenwerkingsverband is een lerende gemeenschap, waarin
kennis gedeeld wordt en planmatig gewerkt wordt aan het versterken van passend onderwijs.
Op basis van evaluaties (o.a. jaarverslag) worden de ambities omgezet in activiteiten (jaarplan).
Wat hebben we gerealiseerd?
Om uitvoering te geven aan de wettelijke taken en ambities ontving het samenwerkingsverband in
2020 ca. € 23,4 miljoen van het Rijk. De uitgaven bedroegen € 23,8 miljoen. Door planmatig meer uit
te geven dan er binnenkomt is werk gemaakt van het beleidsrijk terugdringen van bovenmatige
reserves. Op alle lagen van de ondersteuningsstructuur (regulier onderwijsproces, trajectvoorziening,
koersklas, VSO, Past, maatwerk, schoolondersteuning) wordt ingezet op het voorkomen van verzuim
en uitval. Al jaren op rij kent SWV VO 30 06 weinig jongeren die formeel thuiszitten. Jongeren met
andere vormen van complex, zorgwekkend verzuim blijven een aandachtspunt. Het aantal jongeren in
het reguliere VO neemt af tegen een groei van het VSO en praktijkonderwijs. Vanuit koersklassen en
Past stroomden het laatste jaar meer jongeren door naar minder intensieve ondersteuning dan het
eerste jaar. Plaatsing in het VSO wordt echter niet in alle gevallen voorkomen. Door uitbreiding van
het VSO-aanbod hoeven steeds minder jongeren buiten de regio naar school. Er is sprake van een
behoorlijk goed dekkend netwerk. Verbetering is nodig op ‘thuisnabijheid’ en ‘zo regulier mogelijk’. De
groei van het VSO en praktijkonderwijs zet de financiële toekomstbestendigheid onder druk. In 2020
is duidelijk geworden waar de sleutels liggen voor effectief en efficiënt passend onderwijs: sterk en
flexibel regulier onderwijsproces; voorzieningen gericht op de lessituatie; en kritische besluitvorming.
De vraag waar de scholen over gaan en waar het SWV over gaat verdient nog aandacht. Passend
onderwijs naar het primaire proces brengen, vraagt om een cultuurverandering en dus een lange
adem: van verwijzen naar hulp inroepen, juist ook door docenten. De jaarcyclus van kwaliteitszorg en
verantwoording is inmiddels stevig ingebed. Er zijn dit jaar betekenisvolle stappen gezet, ondanks dat
het technisch borgen van datastromen en visualisatie (dashboards) een grotere uitdaging bleek dan
verwacht. Het SWV ontwikkelt zich als een lerende gemeenschap. Met name op het niveau van
ondersteuningscoördinatoren wordt veel kennis uitgewisseld, zoals over innovatieve pilots en
projecten. Onder schoolleiders en docenten vindt nog relatief weinig uitwisseling plaats. Het beoogde
tempo van de ontwikkelingen in de aansluiting van jeugdhulp en doorlopende ondersteuning PO-VO
is niet gehaald, mede door de coronacrisis. Kortom, de thema’s uit het jaarplan 2020-2021 blijven
actueel: ‘voor de toekomst’ (toekomstbestendigheid – inhoudelijk en financieel), ‘naar de klas’
(passend onderwijs lager in de organisaties brengen), ‘met alle betrokkenen’ (samenwerking in de
pedagogische driehoek en met essentiële samenwerkingspartners), en ‘continu verbeteren’
(kwaliteitszorg en lerende gemeenschap). De coronacrisis zal ongetwijfeld nog een tijd zorgen voor
belemmeringen en onzekerheid. Tegelijkertijd biedt de uitvoering van het Nationaal Programma
Onderwijs ook kansen voor structureel mogelijk maken van maatwerk en flexibeler onderwijs,
belangrijke succesfactoren voor passend en inclusiever onderwijs.
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Regio en aangesloten scholen
BRIN

Instelling/locatie

Gemeente

02DW 00

Gymnasium Bernrode

Bernheze

04SU
04SU 00
04SU 02

Voortgezet Onderwijs Veghel
Zwijsen College
Fioretti College

Meierijstad
Meierijstad

20WI 00

Maaslandcollege

Oss

06HF
06HF 00
06HF 02

Udens College
Sector HAVO-VWO
Sector VMBO

Uden
Uden

19XH
19XH 00
19XH 01
19XH 03
19XH 04/05
19XH 08
19XH 09

Het Hooghuis
Locatie TBL
Locatie Stadion
Locatie Heesch
Locatie ZuidWest
Locatie De Singel
Locatie Mondriaan College

Oss
Oss
Bernheze
Oss
Oss
Oss

02SW 00
14OT 00

Hub Noord-Brabant
Vestiging Oss
Vestiging Veghel

Oss
Meierijstad

00RT
00RT 00/06
00RT 04

De Sonnewijser
Unit Vervolgonderwijs
Unit Route Arbeid

Oss
Oss

Bestuur
(bestuursnummer)

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
(13556)

Vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs
(41211)

Samenwerkingsstichting voor
Voortgezet Onderwijs Uden
(40588)

Stichting Carmel College
(35647)

Stichting Hub Noord-Brabant
(82292)

Stichting Oosterwijs
(42572)
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Collectieve ambitie
Toekomstbestendig passend onderwijs voor iedere jongere
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) bestaat uit scholen voor
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Oss, Uden, Meierijstad 1 , 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.
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
waar jongeren in leven. Indien regulier VO onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden heeft, dan
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.
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.
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.
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.

1

De scholen in de kernen Veghel en Sint-Oedenrode vallen binnen SWV VO 30 06. De kern Schijndel is een
uitzondering binnen Meierijstad en is aangesloten bij SWV VO De Meierij.
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De regionale ondersteuningsstructuur

Programmastructuur
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. Meer
informatie over de inhoud van de
programma’s is te vinden in het
ondersteuningsplan. Het laatste programma
heeft de letter Z omdat het een tijdelijk
programma betreft.
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Organisatiestructuur

Het samenwerkingsverband VO 30 06 bestaat uit een aantal onderdelen:
• De bestuurlijke organisatie (governance) is erop gericht dat het samenwerkingsverband op
kwalitatief goede en efficiënte wijze functioneert en de doelen realiseert.
• De centrale organisatie zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de taken van het
samenwerkingsverband.
• De netwerkorganisatie van aangesloten scholen. Samenwerking en kennisdeling wordt
gestimuleerd in het ondersteuningsnetwerk.
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Governance
Zie ook Intern Toezicht en Rapportage Toezichthoudend orgaan.
Het bestuur/directiemodel
SWV VO 30 06 werkt volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel. Het samenwerkingsverband
wordt aangestuurd door een directeur. De directeur maakt in afstemming met de directeuren van de
aangesloten scholen beleid over hoe de ondersteuning in de regio wordt georganiseerd en hoe het
geld wordt ingezet. Zij komen daarvoor samen in het directeurenoverleg. Het toezichthoudend bestuur
van het samenwerkingsverband en de Inspectie van het Onderwijs controleren of het
samenwerkingsverband goed functioneert. Namens ouders, leerlingen en medewerkers van de
scholen verleent de ondersteuningsplanraad (OPR) instemming op het ondersteuningsplan waarin
deze afspraken beschreven staan (zie ook de paragraaf over medezeggenschap). De beschrijving van
rollen en verantwoordelijkheden binnen deze structuur is opgenomen in de statuten van het
samenwerkingsverband. In het toezichtkader, het managementstatuut en in het reglement
directeurenoverleg staat een nadere uitwerking van de statuten. Deze documenten zijn te vinden op
de website van het SWV.
Good governance
Met de inrichting van de organisatie en de 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 toezichthoudend 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 toezichthoudend orgaan vertegenwoordigt de eigenaren en stakeholders.
Naleving branchecode
De governance van SWV VO 30 06 wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Code Goed
Onderwijsbestuur VO (VO-raad, 2019). Voor de pas toe-bepalingen geldt dat het
samenwerkingsverband momenteel voldoet aan alle bepalingen, behalve de klokkenluidersregeling
(1g) en de integriteitscode (1h). De integriteitscode (gedragscode) is aanwezig, maar moet in 2021 nog
worden vastgesteld en gepubliceerd. Een klokkenluidersregeling is niet wettelijk verplicht aangezien
het een organisatie betreft met minder dan 50 medewerkers. Medewerkers kunnen zich via de
arbodienst richten tot een externe vertrouwenspersoon. Daarnaast is het samenwerkingsverband
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (Onderwijsgeschillen).
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Intern toezicht
Taken toezichthoudend bestuur
Het bestuur houdt toezicht op:
• de uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden door de directeur;
• de algemene gang van zaken in het SWV;
• naleving van wettelijke verplichtingen en de code bestuur;
• rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending van de middelen van het
SWV.
Daarnaast heeft het bestuur de volgende taken:
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur;
• vaststellen van het managementstatuut (nadere bepalingen van bestuurlijk mandaat aan
directeur);
• vaststellen van het toezichtkader (ijkpunten voor uitoefening van toezicht);
• werkgeverschap van de directeur;
• aanwijzen van de registeraccountant.
Het bestuur verstrekt goedkeuring voor besluiten van de directeur betreffende:
• vaststelling en wijziging van strategische doelstellingen;
• vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting;
• vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
• aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
• het aanvragen van faillissement van de stichting en surseance van betaling;
• vaststelling en wijziging van het reglement van het directeurenoverleg.
Naar onafhankelijker toezicht
De afgelopen jaren is governance een actueel thema geweest, zowel landelijk als regionaal. Naar
aanleiding van advies door een externe governancedeskundige in 2019 zijn in de afgelopen jaren de
statuten, het managementstatuut, het toezichtkader en het reglement directeurenoverleg
geactualiseerd. Daarnaast heeft het SWV sinds ruim twee jaar een onafhankelijk voorzitter van het
toezichthoudend bestuur. Aanleiding voor deze ontwikkelingen was de behoefte aan meer
duidelijkheid over de rollen, taken en bevoegdheden van bestuur, directeur en directeurenoverleg. Er
is ruime aandacht geweest voor een nadrukkelijkere scheiding tussen toezicht houden en besturen.
Najaar 2020 heeft de periodieke evaluatie over de werking van de governance plaatsgevonden middels
een zelfevaluatie en een heisessie onder begeleiding van een extern deskundige. Naast de leden van
het toezichthoudend bestuur namen ook de directeur, een afvaardiging van de
medezeggenschapsraad personeel, van de ondersteuningsplanraad en van het directeurenoverleg
deel aan de heisessie om governance vanuit verschillende perspectieven te bezien. De governanceontwikkelingen in SWV VO 30 06 liggen in lijn met de maatregelen ter versterking van het onafhankelijk
toezicht bij samenwerkingsverbanden van de VO-raad (2019). Lees de rapportage van het
toezichthoudend orgaan voor informatie over de professionalisering van het toezicht.
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Horizontale verantwoording
Medezeggenschap
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. Daarnaast
wordt de OPR geregeld geïnformeerd over en betrokken bij actuele ontwikkelingen.
De medezeggenschapsraad personeel (MRp) regelt de medezeggenschap van personeel dat in dienst
is van het SWV, alsmede het personeel dat langer dan zes maanden werkzaamheden verricht bij of ten
behoeve van het samenwerkingsverband.
Op de volgende pagina’s vindt u samenvattende rapportages van de OPR en de MRp en op onze
website vindt u de volledige jaarverslagen van beide gremia.
Communicatie
Zoals ook te lezen is in de paragraaf over kwaliteitszorg vinden wij het belangrijk om verantwoording
af te leggen naar alle belanghebbenden. In algemene zin hebben we aandacht voor toegankelijkheid
van informatie, bijvoorbeeld door op de website aandacht te hebben voor eenvoudige navigatie en
helder taalgebruik. Op de website Samenwerkingsverbanden op de kaart is eveneens informatie te
vinden over SWV VO 30 06.
Sinds 2020 organiseren we jaarlijks een conferentie over de
staat van het passend onderwijs in onze regio, waarbij een
van de doelen is om publiek verantwoording af te leggen
over de afgelopen periode. In verband met de
coronamaatregelen was de conferentie van januari 2021
volledig online. Dit bood de kans om de inhoud
laagdrempelig beschikbaar te maken én te houden voor de
geïnteresseerden. De bezoekersaantallen onderschrijven
dit: In vergelijking met 2020 waren er niet alleen meer
geregistreerde deelnemers (van ca. 150 naar ca. 200), maar
het bereik blijkt ook breder te zijn. De conferentiesite heeft in de eerste maand bijna duizend
bezoekers getrokken. In absolute zin is het aantal docenten dat zich voor de conferentie had
aangemeld gestegen, zoals beoogd in het jaarplan 2020-2021. Opvallend is bovendien de stijgende
interesse van samenwerkingspartners als jeugdhulpverleners, wethouders en beleidsambtenaren van
gemeenten.
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Rapportage Toezichthoudend orgaan
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Rapportage Ondersteuningsplanraad
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Rapportage Medezeggenschapsraad personeel
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2 ONTWIKKELINGEN EN OPBRENGSTEN
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Politieke en/of maatschappelijke relevante thema’s
In een brief aan de besturen voor Voortgezet Onderwijs vermeldt minister Slob de politieke en
maatschappelijk relevante thema’s waarover in het jaarverslag gerapporteerd dient te worden2. Er is
geen vergelijkbaar schrijven uitgegaan naar samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarom
volgt hieronder een overzicht van de thema’s die actueel zijn (geweest) in politiek en maatschappij,
met verwijzingen naar elders in dit jaarverslag voor nadere toelichting. De thema’s zijn gebaseerd op
de Kamerbrief Evaluatie en Verbeteraanpak Passend Onderwijs, aangeboden aan de Tweede Kamer
op 4 november 2020.
Basisondersteuning

Governance

Zie Toekomstbestendigheid. Het vaststellen van een
regionale norm voor basisondersteuning (en de
grens tussen lichte en zware ondersteuning) is niet
gelukt.

Zie Governance, Intern toezicht en Rapportage
toezichthoudend orgaan voor meer informatie over
de inrichting en ontwikkelingen van de governance.

Inzet van het geld
Zorgplicht
Zie Verantwoordelijk voor iedere jongere. Het SWV
krijgt nauwelijks ‘signalen’ over weg adviseren door
scholen en treed proactief op indien deze er wel zijn.
Het concreet in kaart brengen van onderwijsbehoeften blijkt lastig te zijn voor scholen.

Regionaal dekkend aanbod
Zie Opgroeien in de eigen omgeving voor de mate
waarin thuisnabij passend onderwijs wordt
gerealiseerd. Onder Kwaliteitszorg is te lezen hoe
planmatig het gesprek wordt gevoerd over steeds
passender onderwijs.

Positie van jongeren en hun ouders
Zie Opgroeien in de eigen omgeving, Toewijzing
extra ondersteuning en Schoolsupport voor analyses
en ambities t.a.v. samenwerken in de pedagogische
driehoek. Bij Horizontale verantwoording is
informatie te vinden over medezeggenschap en de
conferentie rondom dit thema.

Zie onder andere Begroting en realisatie 2020,
Besteding van het geld in 2019-2020 en
Vermogenspositie.

Medezeggenschap
Zie Governance, Horizontale verantwoording,
Rapportage Ondersteuningsplanraad , Rapportage
Medezeggenschapsraad Personeel en Professionele
scholen voor zicht op de rol en betrokkenheid van
OPR, MRp en medezeggenschapsraden in de
scholen.

Hoog- en meerbegaafdheid
Subsidiemiddelen voor de periode 2019-2022 zijn
toegekend door OCW. Nadere informatie te vinden
bij Innovatie.

Naar inclusiever onderwijs
Zie Doorstromen vanuit succes, Samen steeds beter,
Stand van zaken jaarplan 2020-2021 en Aanzet
jaarplan 2021-2022 voor informatie over de
ontwikkelingen.

Positie van leraren
Zie Toekomstbestendigheid, Professionele scholen
en Schoolsupport voor informatie over het belang
van eigenaarschap bij docenten.

Aansluiting onderwijs - zorg
Zie Samenwerken met de omgeving voor meer
informatie over de ontwikkelingen op het gebied van
aansluiting onderwijs – jeugdhulp.

Ontwikkelingen LWOO en PrO
Zie Toekomstbestendigheid en de
Meerjarenbegroting voor de huidige inzichten over
mogelijke toekomstige (negatieve) herverdeeleffecten voor LWOO. Voor PrO is er nog te weinig
informatie om effecten in te kunnen schatten.

Corona
De gevolgen van de coronapandemie zijn
beschreven in de continuïteitsparagraaf.

2

2020: Strategisch personeelsbeleid; passend onderwijs; allocatie van middelen; toetsing en examinering;
convenantsmiddelen; corona.
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Collectieve ambitie: Verantwoordelijk voor iedere jongere
Lees hier de ambitietekst.
Verzuim en vrijstellingen in 2019-2020

2
jongeren
’18-’19: 10
’17-‘18: 10

40
jongeren
’18-’19: 12
’17-‘18: 30

45
jongeren
’18-’19: 34
’17-‘18: 26

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 vier weken verzuimt.
De onderliggende problematiek van de betreffende jongeren/gezinnen is door leerplicht
gecategoriseerd voor kwaliteitsdoeleinden (max. 3 labels per situatie).
Bij beide jongeren is er sprake van systeemproblematiek. Tevens is er bij één van de jongeren
sprake van het afhouden van het aanbod van jeugdhulp.
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige
jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.
Ten aanzien van de jongeren die geen schoolinschrijving hebben (absoluut verzuim) geldt
voor 38 van de 40 dat het niet naar school gaan samenhangt met recente immigratie.
Leerplicht heeft samen met de schoolondersteuner specialist nieuwkomers een analyse
gemaakt van de situatie. In het geval van vluchtelingen gaat het vaak om gezinshereniging en is
er vrijwel altijd binnen 3 maanden een inschrijving bij een ISK. Voor kinderen van (Europese)
arbeidsmigranten geldt dat er minder grip is: in- en uitschrijving bij onderwijs en gemeenten
sluiten niet altijd aan bij de werkelijke situatie. Gemeente Meierijstad gaat hier nader
onderzoek naar doen. Voor de overige twee leerlingen geldt respectievelijk dat er sprake is van
begeleiding door gemeente / dagbesteding en een verschil van inzicht tussen ouders en school
over het uitstroomprofiel van de jongere. Jongeren die ouder zijn dan 18 of die door een
administratieve fout zijn aangemerkt als thuiszitter zijn niet meegenomen in de aantallen.
Vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5a
Een kind kan vrijgesteld worden, indien het psychisch of lichamelijk ongeschikt is om toegelaten
te worden tot het onderwijs.
Bij de vrijstellingen op grond van ernstige psychische en/of fysieke belemmeringen (artikel 5a)
dienen ouders een verzoek tot vrijstelling in. 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. Bij
de vrijstellingen wordt kritisch gekeken naar de duur, zodat er met regelmaat een
herbeoordeling plaatsvindt over de noodzaak van de vrijstelling. Door deze samenwerking met
de GGD is het aantal jongeren met een vrijstelling zo minimaal mogelijk. De stijging van het
aantal vrijstellingen lijkt met name voort te komen uit een betere signalering. In de aard van de
aanvragen wordt geen verandering waargenomen door de GGD-arts.

Jongeren die voldoen aan de categorieën die door leerplicht worden gehanteerd zijn goed in beeld.
Het in beeld krijgen en houden van jongeren met zorgwekkend verzuim buiten deze categorieën is een
blijvend aandachtspunt, omdat ook zij een risico lopen op schooluitval. De scholen kunnen in deze
gevallen ondersteuning vragen aan de schoolondersteuners met specialisme complexe problematiek.
Ook de schoolondersteuners met specialisme fysiek-medische problematiek kunnen de scholen
bijstaan, bijvoorbeeld indien er onverklaarde fysieke klachten zijn (zie ook Schoolsupport).
Schoolweigering na schoolsluiting corona
De schoolsluiting in het voorjaar van 2020 heeft ertoe geleid dat een groep jongeren lastig weer
aanhaakt bij het onderwijsproces. Dit is met name zichtbaar geworden na de zomervakantie 2020.
Voor meer informatie zie ook samenwerking met jeugdhulp en de gevolgen van de coronapandemie.
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Collectieve ambitie: Toekomstbestendigheid
Lees hier de ambitietekst.
Bedreigingen en ontwikkelpunten
SWV VO 30 06 kent twee factoren die de toekomstbestendigheid van passend onderwijs bedreigen:
✓ Terugloop van de inkomsten van het SWV in verband met de landelijke herverdeling van
LWOO-middelen. Vermoedelijk ingangsdatum: 2023 met overgangstermijn van 5 jaar.
Verwacht effect: max. -/- € 5 miljoen per jaar.
✓ Ongunstige leerlingontwikkeling: stijging van deelname aan het speciaal onderwijs en het
praktijkonderwijs in combinatie met algemene leerlingenkrimp.
In het vervolg op het Project Driekwart, beschreven in jaarverslag 2019, staat het jaarplan 2020-2021
vrijwel helemaal in het teken van het thema toekomstbestendigheid. Er zijn drie actielijnen met als
doel om de kosten te laten dalen met een minimaal gelijke kwaliteit van ondersteuning:
1. Scholen VERSTERKEN in het realiseren van effectieve en efficiëntere ondersteuning;
2. Leren om effectiever en efficiënter aanbod voor onze jongeren te bepalen (ARRANGEREN);
3. Weloverwogen keuzes maken over inzet van de ondersteuningsmiddelen (KIEZEN & DELEN).
In het najaar van 2020 stonden diverse activiteiten in de planning o.a. heisessie
Toekomstbestendigheid; professionalisering ‘Arrangeren op onderwijsbehoeften’; bepalen van een
norm voor basis- en extra ondersteuning; en ontwikkelen van een aangepast bekostigingssystematiek.
De afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft onder andere het inzicht opgeleverd dat effectief en efficiënt
passend onderwijs de volgende voorwaarden kent, die nauw met elkaar samenhangen:

Het is duidelijk geworden dat (1) er in het reguliere onderwijsproces de afgelopen jaren te weinig is
doorontwikkeld om een meer diverse leerlingpopulatie te kunnen bedienen in combinatie met (2) een
aanbodgestuurde benadering van onderwijsbehoeften en (3) onvoldoende kaders om kritisch te
besluiten op de grenzen tussen basis- en extra ondersteuning en tussen lichte en zware ondersteuning.
Meer uitleg hierover is te horen en zien in de presentatie ‘Bijzonder normaal’ (Conferentie 2021).
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Collectieve ambitie: Opgroeien in de eigen omgeving
Lees hier de ambitietekst. Zie ook leerlingontwikkeling.
Binnen de muren van een reguliere VO-school
De tabellen tonen de ontwikkeling
2017-2018*
2018-2019
2019-2020
Regulier onderwijsproces
10231
9790
9718
van de inzet van verschillende onderPraktijkonderwijs
429
420
442
steuningsvormen. Omgezet naar Trajectvoorziening
2560
2527
2039
239
275
267
percentages wordt zichtbaar dat het Koersklas
VSO
605
640
680
2017-2018*
2018-2019
2019-2020
aandeel jongeren dat binnen de Past
32
27
15
Regulier onderwijsproces
10231
9790
9718
Maatwerk
0
11
12
muren van een reguliere VO-school Praktijkonderwijs
429
420
442
* In schooljaar 2017-2018 was de huidige ondersteuningsstructuur nog niet in werking getreden.
2560
2527
2039
Om te kunnen vergelijken zijn de ondersteuningsvormen van de
oude
structuur omgezet.
De
getallen zijn indicatief.
2017-2018*
2018-2019
2019-2020
onderwijs volgt, tegen de ambitie in, Trajectvoorziening
Koersklas
239
275
267
Binnen muren van VO-school, incl. PrO
95,5%
95,0%
94,6%
afneemt. De kans dat een jongere VSO
605
640
680
Binnen VSO
4,3%
4,7%
5,2%
32
27
15
vanuit een reguliere VO-school Past
Plek onbepaald/divers (Past en Maatwerk)
0,2%
0,3%
0,2%
Maatwerk
0
11
12
doorstroomt naar vervolgonderwijs * In schooljaar 2017-2018 was de huidige ondersteuningsstructuur nog niet in werking getreden.
Om te kunnen vergelijken zijn de ondersteuningsvormen van de oude structuur omgezet. De getallen zijn indicatief.
of arbeid neemt daarmee af.
Binnen de regio naar het VSO
Steeds meer jongeren volgen speciaal onderwijs op een school binnen onze eigen regio, zowel relatief
gezien (linkergrafiek) als in absolute aantallen (rechtergrafiek). Er is sprake van een daling van het
aantal jongeren dat onze regio uit reist om speciaal onderwijs te volgen. Het percentage grensverkeer
is de afgelopen jaren weliswaar afgenomen, maar ligt nog steeds boven het landelijk gemiddelde en
de daling gaat echter minder snel dan de stijging binnen de regio. De toename binnen de regio ligt bij
VSO De Sonnewijser, die het onderwijsaanbod heeft uitgebreid (zie ook Doorstromen vanuit succes).
binnen de regio
62%

67%

58%

67%

buiten de regio
57%

67%

binnen de regio NL vergelijk

50%

67%

50%
38%

2015-2016

42%

43%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

44%

38%
68%

67%

443
338

333

62%

56%

239

205

2019-2020

2020-2021

2015-2016

2016-2017

349
260

2017-2018

321

378

319

302

2018-2019

2019-2020

Samenwerken in de pedagogische driehoek
Het thema ‘samenwerken in de pedagogische driehoek’ heeft een prominente plek gekregen in het
jaarplan 2020-2021, waarbij de conferentie en het starten van een leerlijn de belangrijkste activiteiten
zijn. De conferentie heeft inmiddels plaatsgevonden. De start van de leerlijn is uitgesteld omdat de
urgentie zowel in de scholen als in de centrale organisatie van het SWV momenteel elders ligt. Uit een
analyse door de ACTA van de aanvragen waarbij ouders het niet eens waren in schooljaar 2019-2020
(totaal 13) blijkt dat er in die gevallen sprake was van ontevredenheid over de reeds ingezette
ondersteuning, of dat er andere wensen / ideeën zijn over de inzet, of dat ouders niet hebben
gereageerd op het voornemen om extra ondersteuning aan te vragen. De verbeterpunten passend
onderwijs van minister Slob gaan nadrukkelijk in op dit thema en zullen worden meegenomen in het
jaarplan 2021-2022 en ondersteuningsplan 2022-2026, evenals de lessen uit de analyse van de ACTA.
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267

2020-2021

Collectieve ambitie: Doorstromen vanuit succes
Lees hier de ambitietekst. Zie ook Opgroeien in de eigen omgeving, Samenwerken met de omgeving
en Leerlingontwikkeling.
Doorstroom naar minder intensieve ondersteuning
legenda uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs buiten SWV
Vervolgonderwijs binnen SWV
Arbeid buiten SWV
Arbeid binnen SWV
Dagbesteding buiten SWV
Dagbesteding binnen SWV

133

176

196

200

180

204

83

168

176

245

76

3
73

1
68

66

114

116

153

189

257

74

74

66

69

92

87

86

71

58
62

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

90

90

143

140

44
59

44
58

2019-2020

2020-2021

Bij de overgang van schooljaar 2019-2020 naar
2020-2021 lijkt er sprake van een kanteling in het
aantal VO-VSO-verwijzingen. Door corona zijn
deze gegevens echter lastig te duiden. Het zou
kunnen wijzen op een inhoudelijke kanteling.
Het kan echter ook betekenen dat er door
thuisonderwijs minder handelings-verlegenheid
wordt ervaren door docenten in het regulier VO
(incl. PrO). De doorstroom VSO-VO vindt tegen
de ambitie in nauwelijks plaats.
legenda doorstroom
Basisondersteuning (incl. trajectv.)
Vervolgonderwijs
Koersklas
VSO
Past
Maatwerkarrangement
Anders

2% 1%
10%

4%
14%

8%
6%

61%

12%
6%
41%

19%
18%
25%
Koersklas 2018-2019

Doorstroom VSO - VO v.v.
VSO -> VO regio

29%

34%

4%
6%

14%

12%

2019-2020

Past 2018-2019

2019-2020

VSO -> VO NL

VO -> VSO regio

VO -> VSO NL

95
85

78

74

69
54

31
19
14

12

2014-2015 ->
2015-2016

33%
39%

In de afgelopen jaren is het totaal aantal
leerlingen in het VSO gestegen. Er lijkt zich een
stabiele groep jongeren af te tekenen met een
perspectief op dagbesteding of arbeid. De groep
richting vervolgonderwijs is daarentegen
gegroeid vanuit twee kanten. Enerzijds betreft
het leerlingen die door de uitbreiding van het
onderwijsaanbod van VSO De Sonnewijser de
kans krijgen om door te stromen naar
vervolgonderwijs in plaats van naar arbeid.
Anderzijds betreft het leerlingen die voorheen in
een PrO- of VO-setting zouden zitten. Voor de
eerste groep zijn de kansen voor een succesvolle
doorstroom vergroot, terwijl de beweging voor
de tweede groep ingaat tegen de ambitie.

2015-2016 ->
2016-2017

2016-2017 ->
2017-2018

2017-2018 ->
2018-2019

9

8

2018-2019 ->
2019-2020

2019-2020 ->
2020-2021

Het aandeel jongeren dat na een koersklasarrangement
of een Past-arrangement doorstroomt naar minder
intensieve ondersteuning (incl. volgonderwijs) is
gestegen ten opzichte van 2018-2019. Voor Past geldt
echter nog steeds dat een groot aandeel van de
arrangementen3 uiteindelijk resulteert in een plaatsing in
het VSO in tegenstelling tot het doel om te re-integreren
in het regulier VO of koersklas.

3

Het betreft hier het rendement per arrangement. Per arrangement is door scholen aangegeven op welk
ondersteuningsniveau de jongere zit per 1 augustus van het volgende schooljaar. Indien dezelfde leerling meerdere
arrangementen heeft gehad, dan telt deze leerling meerdere keren mee. Voor Past geldt dat in 2018-2019 beduidend meer
dubbele arrangementen zijn uitgevoerd dan in 2019-2020. Het aantal unieke leerlingen was eveneens minder.

Jaarverslag 2020 | pagina 27

Collectieve ambitie: Professionele scholen
Lees hier de ambitietekst.
De basis op orde
Kwalitatief goed onderwijs is een basisvoorwaarde voor passende onderwijsondersteuning. Het
samenwerkingsverband gaat na of er op basis van de oordelen van de Inspectie van het Onderwijs
risico’s zijn voor de realisatie van passend onderwijs. Als er uit de inspectierapporten op de thema’s
leerlingondersteuning of medezeggenschap relevante aandachtspunten komen, dan worden deze
meegenomen in de reflectiecyclus met de scholen. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de
basis in onze scholen afgelopen (school)jaar niet op orde was. Tegelijkertijd hebben we inmiddels ook
geleerd dat goed onderwijs op zich niet betekent dat er voor alle leerlingen sprake is van voldoende
afstemming op de onderwijsbehoeften (zie ook Toekomstbestendigheid). Uit onafhankelijk extern
onderzoek in 2019 is gebleken dat passend onderwijs in de reguliere VO-scholen veelal benaderd
wordt als begeleiding of ondersteuning buiten de reguliere klas, bijvoorbeeld in de trajectvoorziening,
in een koersklas of op het VSO. Het beeld is dat dit kwalitatief goede begeleiding betreft. De combinatie
van een ‘exclusieve’ benadering en kwalitatief goede begeleiding kan er echter ook toe geleid hebben
dat de drempel om te verwijzen steeds lager is geworden. Als, vanuit goede bedoelingen, leerlingen
met behoefte aan meer aandacht en aanpassingen uit een reguliere setting worden gehaald, dan
wordt de beleving van ‘normaal’ steeds smaller en de druk op de ondersteuningsstructuur steeds
groter. Meer nog dan een structuurverandering, vraagt dit om een cultuurverandering. Meer uitleg
hierover is te horen en zien in de presentatie ‘Bijzonder normaal’ (conferentie 2021). De ongunstige
leerlingontwikkeling najaar 2020 brengt de urgentie voor een kanteling nog scherper in beeld.
Eigenaarschap van docenten
Dat passend onderwijs vooral een thema is dat leeft aan de tafels van het directeurenoverleg, het
overleg ondersteuningscoördinatoren en in de bestuursvergadering wordt genoemd als en
risicofactor. De zorg is dat de communicatie en vertaling hiervan naar docenten en ander betrokkenen
in de scholen te beperkt blijft.
De Ondersteuningsplanraad heeft in 2019 het signaal afgegeven dat passend onderwijs op de agenda’s
van veel medezeggenschapsorganen een onderbelicht onderwerp is, ondanks dat het zowel financieel
en personeel, als maatschappelijk een relevant thema is. De schoolondersteuningsprofielen worden
jaarlijks geactualiseerd door de scholen en, conform de wet, ter advisering voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Het ondersteuningsjaarverslag is een instrument dat ter informatie en
verantwoording achteraf kan worden ingezet naar de MR. Op steeds meer scholen is dit de praktijk.
In de heisessie Toekomstbestendigheid werd eveneens het belang duidelijk van de betrokkenheid van
de professionals bij de besluitvorming over inzet van de schaarse middelen. Het
samenwerkingsverband is najaar 2020 gestart met een traject waarbij de verdeelsystematiek van
ondersteuningsmiddelen wordt herzien. Daarbij wordt ook gezocht naar het best niveau voor
besluitvorming over inzet van de middelen, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen de lichtere
vormen van begeleiding en ondersteuning en de meer intensieve vormen. Daarbij moet opgemerkt
worden dat dit enkel betrekking heeft op de verdeling naar de scholen en niet hoe binnen de scholen
de besluitvorming plaatsvindt. Het bepalen van de rol en positie van docenten blijft de
verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Op grond van bovenstaande inzichten is in het Jaarplan
2020-2021 opgenomen dat scholen aantoonbaar werk maken van het eigenaarschap van docenten op
passend onderwijs.
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Collectieve ambitie: Samen steeds beter
Lees hier de ambitietekst. Zie ook Innovatie, Schoolsupport en Kwaliteitszorg.
Bijeenkomsten voor samen leren en ontwikkelen in 2019-2020

1x

7x

6x
4x
3x
3x

6x

3x
1x
1x
2x
5x
3x

Conferentie ‘Samen op Koers’
Plenair: Jaarlijkse ‘Staat van SWV VO 30 06’; Omgaan met jongeren met korte lontjes.
Deelsessies: Koersklas; NT2; Meer- en hoogbegaafdheid; Studievaardigheden VO; De stem van de
leerling; Verzuim; Thuiszitters; Samenwerking onderwijs-jeugdhulp; Past; Presentiebenadering;
Landelijke evaluatie passend onderwijs.
Directeurenoverleg
Jaarplan 2019-2020; Aanvragen innovatiebudget; Begroting 2020 en meerjarenbegroting 20202023; Procedure aanvragen koersklasarrangementen; Ontwikkelingen project Driekwart
(o.a. themabijeenkomsten); Ontwikkeling VSO; Toekomstbestendigheid; Werkbezoek VSO
De Sonnewijser; Uitwisseling koersklassen; Werkwijze ‘Geldstromen bij leerlingenstromen’;
Jaarverslag 2019 en terugkoppeling bevindingen accountant; Input jaarplan 2020-2021.
Werkgroep Driekwart
Advisering van directeurenoverleg over thema Driekwart; voorbereiding van themabijeenkomsten.
Werkgroep Kwaliteitszorg en verantwoording
Terugkoppeling en doorontwikkeling ondersteuningsjaarverslag; Escalatieladder voor tijdig indienen
verantwoording; Werkproces ACTA; Dashboard Trajectvoorziening; Input voor vernieuwen
beleidsdocument kwaliteitszorg, incl. kwaliteitscriteria en -normen.
Werksessies ‘Arrangeren op onderwijsbehoeften’ met directeuren
Fictieve toewijzingscommissies om grens tussen basis- en extra ondersteuning te verkennen.
Commissie Financiën
Uitgangspunten en advies (meerjaren-)begroting; Risicoanalyse en risicomanagement.
Overleg ondersteuningscoördinatoren
Kennisuitwisseling over actuele ontwikkelingen passend onderwijs, landelijk en regionaal; Scholing
‘Werken met informatie’ (dashboard, ondersteuningsjaarverslag en reflectiecyclus); Privacy / AVG;
Inzet Onderwijszorgarrangementen Psychiatrische Problematiek (OZAPP); Wet -en regelgeving
zorgplicht en Variawet; Meldcode Veilig Thuis; Intervisie en afstemming werkwijze aanvragen TLV
VSO en koersklas; Werkwijze en rol Onderwijsconsulenten; Toelichting op jaarverslag en jaarplan;
Pilot hybride koersklas; Integratie VSO-VO; Intervisie over onderwijs tijdens lockdown.
Overleg koersklascoördinatoren - ACTA
Uitwisseling en evaluatie koersklassen; Evaluatie werkwijze en werkafspraken toewijzing; Feedback
van ACTA op aanvragen; (Tussentijdse) doorstroom naar regulier.
Koersklas uitwisselingssessie
Voor alle betrokkenen bij koersklassen: docenten, OOP, ondersteuningscoördinatoren,
schoolleiders. Thema’s: Groepsdynamiek; Hoe professionaliseer ik me als docent van een koersklas;
Na de koersklas…en dan?; De leerling als spiegel voor de docent; De kracht van regulier.
Werkgroep hybride koersklas
Startbijeenkomst betreffende innovatieve pilot hybride koersklas 2020-2021 met
ondersteuningscoördinatoren van uitvoerende en geïnteresseerde scholen.
Professionele leergemeenschap Hoog- en meerbegaafdheid (subsidie MinOCW)
Kennisuitwisseling tussen deelnemende scholen aan het project Hoog- en meerbegaafdheid.
Leerlijn Nieuwkomers (3x) en Intervisie NT2-begeleiders (2x)
Beoogde opbrengst leerlijn: iedere school heeft minimaal één functionaris die een beknopt
beleidsplan nieuwkomers kan maken en de sociale kaart kent. Thema’s: normering en regelgeving;
sociaal-emotionele ontwikkeling; nieuwkomersbeleid op school.
Actiegericht overleg VO-VSO-MBO
Periodieke afstemming over doorstroom en doorlopende ondersteuning V(S)O-MBO voor
ondersteuningscoördinatoren van V(S)O en MBO.
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Innovatie
Beknopte samenvatting van projecten en pilots in 2019-2020 (zie ook de conferentiesite voor videopresentaties):
Titel
Door
Doel
€
Status
Titel
Door
Doel
€
Status

Titel
Door
Doel
€
Status
Titel
Door
Doel

€
Status
Titel
Door
Doel

€
Status
Titel
Door
Doel

€
Status

Titel
Door
Doel
€
Status

Project Driekwart
SWV
Zie Toekomstbestendigheid. Kosten met name voor
sessies ‘Arrangeren op onderwijsbehoeften’.
6.166
Nog niet afgerond.

Conferentie en uitwisselingssessies
SWV
Zie Samen steeds beter.

Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp
SWV VO 30 06 samen met SWV PO 30 06
Inzet beleidsmedewerker voor afstemming met
gemeenten over aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
9.859
Taken projectgroep in 2019 zijn overgenomen door
regulier ambtelijk overleg. M.i.v. 2020-2021 in
programma Schoolsupport (complexe problematiek).

Activiteiten in het kader van coronapandemie
SWV
Zie Gevolgen van de coronapandemie. Coördinatie project
‘Thuisschoolmaatje’ en bijdrage poster ‘Help de helden’.
1.008
Afgerond. Bij scholen bleek geen animo voor deelname
aan Thuisschoolmaatje.

Ontwikkeling dashboards kwaliteitszorg
SWV
Technische doorontwikkeling dashboard
trajectvoorziening. Voorbereiding platform dashboards.
9.946
Vervolg in 2020-2021. Zie ook jaarplan.

Leerlijn Nieuwkomers
SWV
Zie Samen steeds beter.

Project Hoog- en meerbegaafdheid (subsidie OCW)
Het Hooghuis, Zwijsen College, Gymnasium Bernrode,
Udens College, SWV
PLG op SWV-niveau voor kennisdeling. Ontwikkeling en
uitvoering van programma’s waarin specifiek aandacht is
voor metacognitie en executief functioneren.
62.580
In uitvoering t/m 2022. Uitvoering loopt achter op
planning als gevolg van late start in 2019 en corona.

Titus Tussenjaar
Het Hooghuis, SWV PO 30 06

VSO HAVO bovenbouw school-in-school
De Sonnewijser, Het Hooghuis
Inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op schoolin-school construct van VSO HAVO bovenbouw in reguliere
school.
25.500
Afgerond. Uitvoering school-in-school gestart per
2020-2021.

Doorlopende ondersteuning VSO-MBO
VSO De Sonnewijser, ROC De Leijgraaf
Inzet van VSO-specialist om jongeren met een zeer
intensieve ondersteuningsbehoefte onderwijs te laten
volgen binnen MBO-entree.
32.219* (gezamenlijke bekostiging met ROC)
Werkwijze is gestopt na 2019-2020, o.a. door een andere
inrichting van doorstroomcoaching.

Traject Op Maat
VSO De Sonnewijser
Ontwikkelen en uitvoeren van passende ondersteuning en
bekostigingssystematiek voor jongeren die binnen het VSO
extra intensieve begeleiding nodig hebben.
Praktijkonderzoek naar passende toewijzingssystematiek.
72.000
In 2020-2021 middels individuele maatwerkarrangementen. De ontwikkeling van de nieuwe
bekostigingssystematiek moet een passende structurele
werkwijze voor toewijzing opleveren.

Ontwikkeling VSO Route Arbeid
VSO De Sonnewijser
Doorlopend programma voor jongeren met
gedragsproblemen en uitstroomprofiel arbeid.
Praktijkonderzoek naar effectiviteit, goede voorbeelden in
het land en passende toewijzingssystematiek.
60.000
Pilot verlengd in 2020-2021 met meer nadruk op
verbinding met jeugdhulp. De ontwikkeling van de nieuwe
bekostigingssystematiek moet een passende structurele
werkwijze voor toewijzing opleveren.

Goed werkgeverschap
SWV
Zie Team SWV VO 30 06. Ontwikkeling van
personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid.
13.328* (ESF-subsidie nog niet ontvangen en verrekend)
Vrijwel afgerond. Uitstel ontvangen i.v.m. corona.

* Bijdrage SWV VO. Bijdragen van andere partijen zijn niet
Opgenomen in dit overzicht.

17.181
Jaarlijks terugkerend. Daarom m.i.v. 2021 in programma
Schoolsupport i.p.v. onder Projecten.

2.887
Totaal 25 deelnemers. Afgerond.

(Hoog)begaafde kinderen die klaar zijn met PO, maar nog
niet klaar zijn voor overstap naar VWO worden in een
tussenjaar voorbereid.
32.000* (tripartiete bekostiging van TBL-SWV PO-SWV VO)
Eerste groep gedraaid en geëvalueerd.
Tweede lichting gestart in 2020-2021.
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Schoolsupport
De opdracht van de schoolondersteuners laat zich als volgt samenvatten:
De activiteiten dragen er direct of indirect aan bij dat docenten ervaren dat ze passend onderwijs kunnen en
aankunnen. De schoolondersteuner laat bij elke activiteit een voetafdruk achter van kennis en/of
vaardigheden. De activiteiten ondersteunen de realisatie van de collectieve ambitie van het SWV.
3%

7%
14%
Schoolondersteuners gedrag en leren
12%
Het arrangement Schoolsupport komt vóór aanvang van het
9.506
3.243
nieuwe schooljaar tot stand in overleg tussen de scholen en
2.904
uur
SWV (dialooggestuurd). Op basis van de ambities uit het
31%
schoolondersteuningsprofiel worden afspraken gemaakt
1.291
over de activiteiten van de schoolondersteuners gedrag en
1.179
620
leren. De uren worden verdeeld over de scholen volgens een
261
verdeelsleutel, die wordt herijkt in 2021. In de grafieken
wordt zichtbaar hoe de verdeling van de inzet is geweest naar
de aard van de activiteiten (gestippeld 2018-2019 ter
vergelijking). De totale ureninzet schoolondersteuning is
teruggelopen in lijn met het in 2018 opgestelde formatieplan
uren 2018-2019
uren 2019-2020
(zie personele ontwikkeling). Er heeft een verschuiving plaatsgevonden vanverg.
directe
professionalisering
(in de onderwijssituatie) naar indirecte professionalisering (bijv. scholingsbijeenkomsten). Met het oog
op eigenaarschap van docenten zou een omgekeerde beweging aannemelijker zijn.
directe professionalisering

indirecte professionalisering

consultatie en advies

schoolontwikkeling

nazorg

anders

Schoolondersteuners specialisten
Vanuit het samenwerkingsverband zijn tevens schoolondersteuners beschikbaar voor specialistische
vraagstukken. In onderstaande overzicht staat hoeveel uren er ingezet zijn per gebied en hoeveel
schoollocaties gebruik hebben gemaakt van de expertise:
Complexe problematiek
Nieuwkomers
Fysiek-medische problematiek (Mytylschool Gabriël)
Psychiatrische problematiek - consultatie (Zuiderbos College)
Psychiatrische problematiek - onderwijszorgarrangement (Zuiderbos College)

ureninzet 2019-2020
1.062
531
1.335
50
690

aantal locaties (incl. VSO)
14
10
13
3
11

% locaties
88%
63%
81%
19%
69%

In schooljaar 2019-2020 zijn er 147 casussen ingebracht bij complexe problematiek. Complexe
problematiek wordt in een aantal gevallen benaderd door ouders (dit jaar niet door leerlingen zelf),
soms door gemeenten, in enkele gevallen door jeugdhulp of door onderwijsconsulenten, maar in
verreweg de meeste gevallen door scholen, zowel binnen als buiten onze regio. De inzet varieert van
eenmalig (telefonisch) contact tot enkele maanden intensieve trajectbegeleiding. De meest
voorkomende thema’s zijn aanvragen extra ondersteuning, maatwerk, doorstroom, verschil van
inzicht tussen betrokkenen, onderwijszorg trajecten, leerlingenvervoer en (dreigende) thuiszitters. In
2021-2022 zal verkend worden hoe de inzet van complexe problematiek zich verhoudt tot het beoogde
onafhankelijke steunpunt voor jongeren en ouders uit de verbeterpunten passend onderwijs.
De specialisten Nieuwkomers en Fysiek-medische problematiek zijn als contactpersonen verbonden
aan scholen en zijn zowel betrokken bij casuïstiek als bij versterking van de ondersteuningsstructuur.
Ten opzichte van 2018-2019 is de inzet van de specialisten Psychiatrische problematiek toegenomen
(van 24 naar 30 casussen, met name door meer onderwijszorgarrangementen). Dit is gevolg van het
feit dat sinds 2019 naast Herlaarhof ook andere GGz-instellingen meedoen met het aanbod. Daardoor
is er voor steeds meer jongeren een sterke verbinding tussen behandeling en school mogelijk.
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34%

Toewijzing extra ondersteuning
Behandelde aanvragen 2019-2020
Aantal ingediende aanvragen bij de Adviescommissie
Arrangementen (ACTA) in schooljaar 2019-2020:
Aantal aanvragen
355
250
137
20
18
15
795

TLV VSO
Koersklas
TLV PrO
Verlenging ISK
Past
Maatwerk
TOTAAL

Waarvan afwijzingen
4
0
4
0
2
0
10

Toelaatbaarheidsverklaringen

en

Vergl. 2018-2019

TLV VSO 355

344 (1)
Koersklas 250

318 (17)
112 (0)

TLV PrO 137

17 (3)

Verlenging ISK 20

30 (2)
Past 18

6 (1)

Maatwerk 15

827

Uit het overzicht van de aanvraagdatums wordt zichtbaar dat de werkdruk van de ACTA ongelijk
verdeeld is over het schooljaar. Deels is dat onvermijdelijk door het tijdpad van aanmeldingen bij de
319
scholen. De piek is iets minder hoog in mei 2020 dan in 2019 (stippellijn).
239
171

73

108
63

20
3

5
aug

14

22
sep

12

4
okt

27

44

19
nov

102

139

125

53

8

32

20

5
dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

Ontwikkelingen toewijzing ondersteuning
De periodes die luwer zijn wat betreft de aanvragen, worden door de ACTA gebruikt om werkbezoeken
te brengen aan scholen en collega-samenwerkingsverbanden en om werkprocessen te optimaliseren.
Bezoeken staan in het teken van ontmoeten, informeren (twee kanten op), afstemmen en evalueren.
Winter 2019-2020 is groot onderhoud gepleegd aan het aanvraagsysteem. Met het oog op
transparantie en feedback worden de adviezen van de ACTA-leden sindsdien meegezonden met de
TLV VSO aan ouders en school. Dit heeft bij scholen niet geleid tot extra reacties of vragen van ouders.
In een aantal gevallen is door ouders contact opgenomen met de ACTA. Hun vragen konden naar
tevredenheid worden beantwoord. Een enkele keer belden ouders, omdat er onjuiste informatie in
het advies stond, overgenomen uit het door school aangeleverde aanvraagdossier. Waar de adviezen
niet openbaar zijn (arrangementen en TLV PrO) verzamelt de ACTA belangrijke punten, om de scholen
van feedback te kunnen voorzien (zowel aandachtspunten als sterke punten).
In het kader van toekomstbestendigheid hebben in 2020 meerdere sessies plaatsgevonden over
arrangeren op onderwijsbehoeften met directeuren, ondersteuningscoördinatoren / gedragswetenschappers en medewerkers SWV. De ACTA heeft geanonimiseerde oefencasuïstiek aangeleverd
en is in alle sessies vertegenwoordigd geweest. Uit dat traject blijkt dat het lastig is voor betrokkenen
om onderwijsbehoeften goed in kaart te brengen. De onderwijsbehoeften worden daardoor in
algemene termen beschreven en worden toegeschreven naar de beoogde ondersteuningsvorm
(aanbodsturing). Daardoor zijn ze lastig toetsbaar. Verder is duidelijk geworden dat de ACTA in de
huidige opzet zodanig laat in het proces zit dat eventuele alternatieven reeds afgesloten zijn. Thema’s
die in 2021 aandacht behoeven: scholen versterken op het in kaart brengen van onderwijsbehoeften
(i.s.m. schoolondersteuners) en afstemmen van de toewijzingsprocedure op de bredere
ontwikkelingen in het kader van toekomstbestendigheid.
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Samenwerken met de omgeving
Zie ook de volgende elementen van de collectieve ambitie: Verantwoordelijk voor iedere jongere,
Opgroeien in de eigen omgeving en Doorstromen vanuit succes.
Aansluiting jeugdhulp en onderwijs
Ervoor zorgen dat jongeren gezond en gelukkig opgroeien,
kunnen we niet alleen. Hiervoor werken scholen en het
samenwerkingsverband samen met de gemeenten (Oss,
Uden, Meierijstad, Bernheze en Landerd) en de
ketenpartners die in de afbeelding hiernaast staan
weergegeven. De knelpunten in de jeugdhulp worden in
het samenwerkingsverband ervaren als een groot risico
voor de ondersteuning in de school. Er is in de afgelopen
anderhalf jaar duidelijk winst geboekt in de mate waarin
het onderwijs betrokken wordt bij de totstandkoming van
jeugdbeleid: het regionale beleidsplan jeugd en het
bijbehorende uitvoeringsplan (te downloaden van de
website). Ten aanzien van de aansluitfunctie en toegang geldt dat gemeenten echter meer en meer
eigen beleid voeren en vorm kiezen, waardoor jongeren op één school verschillend ondersteund en
verwezen worden, afhankelijk van hun woonplaats. Er loopt in 2020-2021 een pilot voor
gespecialiseerde jeugdhulp in voor jongeren met een Past-arrangement of een traject op maat (VSO
De Sonnewijser). Voor een groep jongeren in het reguliere VO die kampen met re-integratieproblemen
na de corona-lockdown is najaar 2020 eveneens een project gestart met een integrale benadering.
Deze praktijkervaringen worden ingezet om de meerwaarde van structurele verbinding aan te tonen.
Doorlopende ondersteuning
SWV VO 30 06 woont en werkt intensief samen met de collega’s van SWV Primair Onderwijs 30 06,
met name op de dossiers aansluiting jeugdhulp, doorlopende ondersteuning PO-VO en facilitaire zaken
(huisvesting, ICT e.d.). Naar aanleiding van signalen uit de scholen
hebben de SWV’s PO en VO 30 06 najaar 2019 een tweetal gezamenlijke
bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers en afvaardigingen van
scholen om de knelpunten bij doorlopende ondersteuning te
inventariseren. Het beeld in het kort:
Er zijn beelden en vooroordelen over hoe het er in de andere sector aan toe gaat (deze zijn geïnventariseerd).
Soms kloppen deze, soms ook niet. Deze zorgen voor verkeerde inschattingen, problemen in de communicatie
en frustratie bij PO-scholen, VO-scholen en ouders. Het is daarnaast onduidelijk hoe ondersteuning in het PO
zich verhoudt tot ondersteuning in het VO. Wat mag verwacht worden over en weer? Tot slot, waar de
overstap PO-VO voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte goed gaat, kennen betrokkenen elkaar en
neemt men initiatief tot contact en samenwerking.

De activiteiten die hierop zouden volgen zijn door de corona-maatregelen uitgesteld, aangezien deze
gebaat zijn bij een fysieke ontmoeting. De draad wordt najaar 2021 weer opgepakt, na de start de
nieuwe bestuurder van SWV PO 30 06, indien de coronamaatregelen dit toestaan.
Sinds schooljaar 2019-2020 faciliteert SWV VO 30 06 een aantal maal per jaar actiegericht overleg
tussen ondersteuningscoördinatoren van V(S)O en betrokkenen bij instroom in het MBO (zie ook
Samen steeds beter).
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Team SWV VO 30 06
Zie ook Personele ontwikkeling.
Kengetallen en algemene gegevens
Schoolondersteuners
ACTA
Secretariaat
Beleidsmedewerker
Teamleider
Directeur

MEDEWERKERS SWV
Peildatum eind 2020
(excl. externe inhuur)

12 7,5
2 1,1
2 0,8
1 0,4
1 0,8
1 0,8
19 11,4

LEEFTIJDSVERDELING

fte
fte

30 t/m 34 jaar

fte

35 t/m 39 jaar

fte

40 t/m 44 jaar

fte
fte
fte

+

7

1

55 t/m 59 jaar
60 t/m 65 jaar

(2019: 2,53%)

6
1

45 t/m 49 jaar
50 t/m 54 jaar

GEMIDDELD VERZUIM
6,16%

1

2

Met name veroorzaakt door
enkele langdurig zieke
medewerkers (3,84%).

1

Teamontwikkeling 2019-2020
Visuele samenvatting van de eerste anderhalf jaar sinds de nieuwe teamsamenstelling (na insourcing
schoolondersteuners), gemaakt door het team:

Duurzame inzetbaarheid
Augustus 2019 heeft het samenwerkingsverband een ESF-subsidie toegekend gekregen in
het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onder de noemer ‘Goed
werkgeverschap samenwerkingsverband’ levert de Europese Unie een bijdrage aan het
ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid gericht op: ontwikkeling
(persoonlijk leiderschap, professionalisering en (bege)leiding), samen de klus klaren
(functiehuis, taak- en verlofbeleid), prettig samenwerken (vieringen, lief en leed), gezond
werken en leven (arbobeleid, verzuimbeleid, werkbalans). In verschillende bijeenkomsten in schooljaar
2019-2020 hebben medewerkers hierover meegedacht en aan bijgedragen. Na een vertraging als
gevolg van corona zal het traject in 2021 afgerond worden (zie ook Innovatie).
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Begroting en realisatie
In de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf worden begroting en realisatie weergegeven volgens
de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs (RJO). In het onderstaande overzicht worden dezelfde
gegevens weergegeven, maar dan volgens de programma-indeling, voor een duidelijkere verbinding
tussen inhoud en financiën:
WAT WE HEBBEN ONTVANGEN (baten)
Rijksbijdragen Passend Onderwijs
Andere inkomsten
TOTAAL INKOMSTEN

WAT WE HEBBEN UITGEGEVEN (lasten)

begroting 2020

realisatie 2020

verschil real-begr

vergl. 2019

versch. 2019-2020

22.649.186

23.217.906

568.720

23.066.380

151.526

101.415

89.379

-12.036

73.575

15.804

22.750.601

23.307.285

556.684

23.139.955

167.330

begroting 2020

realisatie 2020

verschil begr-real

vergl. 2019

versch. 2020-2019

A - Regulier Onderwijsproces

7.509.683

7.505.042

4.641

7.563.237

58.195

B - Praktijkonderwijs

2.120.882

2.152.058

-31.176

1.901.027

-251.031

C - Trajectvoorziening

1.408.226

1.408.225

1

1.418.267

10.042

D - Koersklas

1.621.995

1.559.146

62.849

1.626.765

67.619

E - Voortgezet Speciaal Onderwijs

8.125.562

8.456.091

-330.529

7.771.119

-684.972

298.736

295.318

3.418

292.828

-2.490

60.000

54.928

5.072

46.552

-8.376

H - Schoolsupport

842.112

935.700

-93.588

977.697

41.997

I - Toewijzing extra ondersteuning

133.410

159.524

-26.114

144.679

-14.845

J - Bestuur, organisatie, administratie

318.233

306.694

11.539

305.647

-1.047

K - Projecten

363.208

555.182

-191.974

408.665

-146.517

Z - Overgangsmaatregelen

445.486

457.023

-11.537

784.241

327.218

23.247.532

23.844.931

-597.399

23.240.724

-604.207

-496.931

-537.646

-40.715

-100.769

-436.877

F - Past
G - Onvoorzien maatwerk

TOTAAL UITGAVEN
VERSCHIL INKOMSTEN-UITGAVEN (resultaat)

Toelichting op de opvallendste verschillen
✓

✓

✓
✓
✓

Jaarlijks indexeert het Rijk de tarieven. Dit heeft direct invloed op de inkomsten vanuit het Rijk en op
de uitgaven die via DUO verlopen (PrO en VSO). Op de andere doorbetalingen aan de scholen is op
voorhand een geschatte indexering toegepast (werkelijke indexering bijna 5%; prognose vooraf ca. 3%).
Koersklas: Er worden in 2020-2021 minder ‘klassieke’ koersklassen uitgevoerd dan begroot.
Daartegenover staan pilots voor hybride koersklassen, die geboekt zijn onder het programma
Projecten. Per saldo zijn de kosten voor de uitvoering van de arrangementen even groot. Na eerdere
onderschrijding is in 2020 een groter beroep gedaan om een verlenging/aanvulling van ISK dan begroot.
VSO: Naast meerkosten door indexering zijn er 18 in plaats van de begrote 15 leerlingen tussentijds
doorgestroomd van VO naar VSO.
Toewijzing extra ondersteuning: Groot onderhoud aanvraagsysteem en frictie tijdens piekdrukte.
Projecten: Zie koersklas. Daarnaast is na jaren van onderschrijding meer beroep gedaan voor innovaties
met het oog op toekomstbestendigheid. Ten tijde van de projecttoekenningen voor 2020-2021 waren
de negatieve effecten van de leerlingontwikkeling per 1-10-2020 nog niet bekend noch verwacht.

Gevolg van de optelsom van bovenstaande effecten is dat het resultaat ca. 40 duizend negatiever uitvalt dan
begroot (0,18 % van de baten). Het negatieve resultaat is fors kleiner dan de tijdelijke lasten van de
programma’s projecten en overgangsmaatregelen. Dit geeft aan dat de structurele lasten in 2020 gedekt
konden worden uit de baten. De inzet van reserves voor innovaties en overgangsmaatregelen is daarom zowel
financieel als politiek-maatschappelijk te verantwoorden.
In de vergelijking met 2019 valt met name de stijging van de kosten voor VSO en PrO op. Dit is zowel het gevolg
van (forse) indexering in 2020 als stijgende deelnamepercentages. De kosten voor Schoolsupport dalen
weliswaar in 2020, maar als gevolg van langdurig verzuim en meerkosten OZAPP minder snel dan beoogd.
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Besteding van het geld in 2019-2020
Bestemmingen van budgetten
Projecten 2,1%
Maatwerk (niet VO/PrO) 0,2%

BESTEDING BUDGET REGULIER VO
2019-2020

BUDGET REGULIER VO
2019-2020

Anders 1,1%

Toewijzing, beleid en
organisatie SWV 1,9%
Eigen bijdrage

Toegevoegd
door VOscholen:
ca. 4,3 miljoen
(27,8% van
uitgaven)

Afdrachten 5,0%
Professionalisering 0,3%
Materieel 0,4%

Overgangsmaatregelen
Koersklas

VSO 34,6%

€ 23,6
miljoen

Trajectvoorziening

Reg. ond.
Trajectvz.
Koersklas
Maatwerk
Overgangsmtr.
47,2%

Past-arrangementen 1,2%

Regulier
onderwijsproces

Door
VO-scholen
ontvangen:
11,2 miljoen
(72,2% van
uitgaven)

Personeel 93,1%

Schoolsupport 4,0%
PrO-afdrachten 8,7%

De linker grafiek hierboven geeft de globale verhouding weer van de verschillende bestemmingen van
de budgetten in schooljaar 2019-2020. Zichtbaar wordt dat ruim de helft van de middelen in euro’s
naar de reguliere VO-scholen is gegaan (regulier onderwijsproces incl. PrO, trajectvoorziening,
koersklas, maatwerk en overgangsmaatregelen). Daarnaast zijn er nog middelen in natura toegekend,
namelijk inzet van Schoolsupport en Past-arrangementen. Ruim een derde van het budget is
toegekend aan het speciaal onderwijs. De kosten voor het draaiend houden van het
samenwerkingsverband bedroegen in 2019-2020 een kleine 2% van de totale uitgaven. Tot slot zijn de
laatste paar procent uitgegeven aan projecten en maatwerkarrangementen anders dan voor eigen VO
of PrO-scholen in het SWV.
Besteding van de middelen
De reguliere VO-scholen lichten in het ondersteuningsjaarverslag toe hoe zij het geld dat zij van het
samenwerkingsverband ontvangen4 inzetten. Aan de euro’s die het samenwerkingsverband uitkeert,
voegen de scholen ook middelen vanuit de eigen lumpsum toe om passend onderwijs te realiseren.
Voor schooljaar 2019-2020 betekent dit dat de reguliere VO-scholen gezamenlijk € 15,5 miljoen
hebben ingezet. Het middelste diagram laat zien dat ongeveer twee derde van het budget van het
samenwerkingsverband komt en een derde uit de lumpsum van de school. Bij de besteding van de
middelen is het kunstmatig om een onderscheid te maken tussen de middelen van het
samenwerkingsverband en de eigen middelen. In het diagram aan de rechterkant wordt zichtbaar dat
het gros van de ondersteuningsmiddelen in het VO ingezet wordt om personeel te bekostigen, veelal
lesgevend (bijv. klassenverkleining / extra handen) of onderwijsondersteunend (bijv.
ondersteuningsteam). Hoewel het niet uitgevraagd wordt, is vrijwel zeker dat dit ook geldt voor de
PrO-afdrachten en VSO-budgetten. Een kleine 5% van de middelen gaat op aan overhead in de school
(afdrachten aan centrale diensten).

4

Het betreft hier geld voor het regulier onderwijsproces, trajectvoorziening, koersklassen, maatwerkarrangementen en
overgangsmaatregelen. Projecten en middelen in natura worden op andere wijze verantwoord.
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Stand van zaken jaarplan 2020-2021
Het jaarplan 2020-2021 is opgesteld met input van jaarverslag 2019 en aanvullende inzichten van het
laatste deel van schooljaar 2019-2020. In dit jaarverslag wordt een (kernachtige) tussenstand
opgemaakt van het jaarplan, zodat deze inzichten bij kunnen dragen aan het jaarplan 2021-2022.
Statuslegenda: het doel is bereikt, werk in uitvoering, (nog) geen informatie beschikbaar/verzameld,
(nog) niet gestart/gelukt. Voor volledige teksten en activiteiten zie jaarplan 2020-2021.
VOOR DE TOEKOMST

NAAR DE KLAS

• Strategie in het omgaan met het ‘open einde’ bij
toewijzing van extra ondersteuning en een oplossing
voor de spanning tussen toewijzing van individuele
koersklasarrangementen en klassen.
• Herijking leerlingweging populatiebekostiging
Trajectvoorziening en inzet Schoolsupport.
• Innovaties en pilots die uitgevoerd worden leveren
inzichten op over toekomstbestendigheid, incl.
praktijkonderzoek naar ‘hybride koersklassen’.
• Omvang vaststellen VSO-doelgroep die mogelijk te
beïnvloeden is naar een meer reguliere setting.
• Intentieverklaring voor cluster overstijgend VSO voor
uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.
• Passende systematiek is ontwikkeld voor toewijzing en
bekostiging van ondersteuning bij zeer complexe
problematiek binnen VSO.
• Een stem hebben in de landelijke ontwikkelingen LWOO
en PrO.
• Scholen maken werk van effectiever en efficiënter
organiseren van begeleiding en ondersteuning.

• Scholen en medewerkers hebben kennisgenomen van
inclusie en eerste ideeën voor de ambitie zijn geschetst.
• Beter bezoek van jaarlijkse conferentie door docenten.
• Betrokkenheid van schoolondersteuners bij versterken
van het primaire proces.
• Doorstroomarrangementen VSO-VO zijn uitgewerkt en
uitgeprobeerd.
• Kennisuitwisseling tussen docenten o.b.v. projecten en
pilots gericht op samenwerking VO-VSO.
• Scholen maken werk van vergroten van het
eigenaarschap op passend onderwijs bij docenten.
• Aantoonbare ontwikkelingen in de scholen vanuit project
Hoog- en meerbegaafdheid, incl. gebruik van subsidie.
• Voorstel voor aanscherping van de norm voor de
basisondersteuning en de grens VO-VSO*.

MET ALLE BETROKKENEN

CONTINU VERBETEREN

• Volgen van scholing ‘Arrangeren op
onderwijsbehoeften’ door ondersteuningscoördinatoren en schoolondersteuners.
• Aandacht voor de samenwerking in de pedagogische
driehoek tijdens jaarlijkse conferentie.
• Minimaal twee pilots zijn gestart voor jeugdhulp in de
school.
• Structureel operationeel overleg is tussen V(S)O en ROC
De Leijgraaf over doorlopende ondersteuning.
• Meer kennis bij medewerkers SWV van de
(on)mogelijkheden van het speciaal onderwijs.
Werkafspraken over rollen en taken bij casuïstiek.
• Concrete afspraken over rol en inzet van het Basisteam
Jeugd en Gezin in Oss (evt. andere gemeenten).
• Ondersteuning TOS-problematiek (cluster 2; Kentalis)
t.o.v. opdracht SWV is helder is. Meerwaarde
intensievere samenwerking is verkend.
• Leerlijn ‘Samen met ouders en jongeren’ starten.
• Rol SWV’s PO en VO bij bevordering doorlopende
ondersteuning duidelijk en activiteiten uitgeprobeerd.

• Zelfevaluatie van de governance, incl. heisessie, levert
input voor het verbeteren van toezicht, besturen en de
dialoog met belanghebbenden.
• Platform voor toegang tot dashboard is ingericht.
• Efficiënt en AVG-proof beheer van dossiers Past en
Complexe problematiek.
• Betrokkenen bij koersklassen hebben kennis van
inrichting en uitvoering in andere scholen.
• LeerKRACHT-methodiek en kwaliteitscultuur bij
medewerkers SWV is in ontwikkeling.
• Geactualiseerde notitie ‘Samen werken aan kwaliteit’.
• Dashboards worden doorontwikkeld en uitgebreid.
• Voeding van professionele leergemeenschap voor hoogen meerbegaafdheid door de ontwikkelingen in de
aangesloten scholen.
• Plan voor de doorontwikkeling van Past wordt gemaakt.
• ‘Maand van de Privacy’ is uitgevoerd.
• Scholen zijn vaardig in het invullen van de
ondersteuningsjaarverslagen.

* Het is niet mogelijk gebleken om een toetsbare norm op te stellen, omdat deze te voorschrijvend zou zijn over het ‘hoe’
van ondersteuning en onderwijs. Daarvoor is onvoldoende draagvlak bij de scholen. In het kader van toekomstbestendigheid
wordt een alternatieve benadering uitgewerkt, waarbij de verantwoordelijkheid voor de (schaarse) middelen meer bij de
scholen komt te liggen, waardoor de urgentie voor kritische besluitvorming toeneemt (zie ook Toekomstbestendigheid).
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Aanzet jaarplan 2021-2022
In de vorige paragraaf is de tussenstand opgemaakt van het jaarplan 2020-2021. Daarnaast zijn in het
jaarverslag enkele aandachts- en ontwikkelpunten naar voren gekomen. Deze worden hieronder
beknopt beschreven bij wijze van aanzet voor het jaarplan 2021-2022. De beoogde opbrengsten en
bijbehorende activiteiten worden verder uitgewerkt in het directeurenoverleg.
VOOR DE TOEKOMST

NAAR DE KLAS

• Implementeren opbrengsten van traject ‘Kiezen &
delen’ (verdeelmodel), o.a. meerjarenbegroting waarin
taakstelling als gevolg van groei VSO en PrO is geland in
de programma’s (communicerende vaten).
• Ondersteuningsplan 2022-2026 opstellen.
• Bepalen van de collectieve ambitie 2022-2026, incl.
ambitie op het gebied van inclusiever onderwijs.
• Evaluatie van huidige ondersteuningsaanbod en pilots
ter voorbereiding op nieuw ondersteuningsplan.
• Versterken van vaardigheden op het gebied van
arrangeren op onderwijsbehoeften.
• Intentieverklaring voor clusteroverstijgend VSO voor
uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.
• SWV heeft een stem in de landelijke ontwikkelingen
LWOO en PrO.
• Scholen maken werk van effectiever en efficiënter
organiseren van begeleiding en ondersteuning
(structuur en cultuur).
• Invloed van VO- en PrO-scholen op VSO in- en
doorstroom vergroten.

• Inzet van Schoolsupport nog meer richten op kennis,
vaardigheden en attitude van docenten. Rol van directe
professionalisering daarbij bepalen.
• Bij bijeenkomsten voor kennisdeling, zoals heisessies,
wordt de inhoud waar mogelijk beschikbaar gemaakt
voor hergebruik in de scholen.
• Doorstroomarrangementen VSO-VO zijn uitgewerkt en
uitgeprobeerd.
• (Nog) beter bezoek van jaarlijkse conferentie door
docenten.
• Kennisuitwisseling tussen docenten o.b.v. projecten en
pilots gericht op samenwerking VO-VSO.
• Scholen maken werk van vergroten van het
eigenaarschap op passend onderwijs bij docenten.
• Aantoonbare ontwikkelingen in de scholen vanuit project
Hoog- en meerbegaafdheid, incl. gebruik van subsidie.

MET ALLE BETROKKENEN

CONTINU VERBETEREN

• Voorbereiden van onafhankelijk steunpunt voor ouders
en jongeren (doorontwikkeling van
schoolondersteuning Complexe Problematiek).
• Leerlijn ‘Samen met ouders en jongeren’ starten.
• Rol SWV’s PO en VO bij bevordering doorlopende
ondersteuning duidelijk en activiteiten uitgeprobeerd.
• Verder stimuleren samenwerking medewerkers SWV’s.
• Bepalen van passende overlegstructuur over doorlopende ondersteuning PO-VO (strategisch, tactisch en
operationeel). Beleid PO-VO ontwikkelen, o.a. gericht
op instroom VSO.
• Het grensgebied tussen onderwijs en jeugdhulp bepalen
met gemeenten. Procesafspraken maken voor
besluitvorming. O.a. inrichten van overleg tussen
onderwijs (scholen/SWV), gemeenten en jeugdhulp over
complexe casuïstiek met het oog op doorzettingskracht.
• Aandacht voor de samenwerking in de pedagogische
driehoek tijdens jaarlijkse conferentie.
• Pilots jeugdhulp in de school (VSO): uitvoering, evaluatie
en structureel plan.
• Meer kennis bij medewerkers SWV van de
(on)mogelijkheden van het speciaal onderwijs.
• Ondersteuning TOS-problematiek (cluster 2; Kentalis)
t.o.v. opdracht SWV is helder is. Meerwaarde
intensievere samenwerking is verder verkend.

• Betrokkenen bij koersklassen hebben kennis van
inrichting en uitvoering in andere scholen.
• Kwaliteitszorg aanpassen aan nieuwe verdeelsystematiek.
Collegiale consultatie c.q. visitatie vormt hier een
onderdeel van. Heisessie Kwaliteitszorg en
verantwoording wordt uitgevoerd. Aanzet voor normen
bij de nieuwe collectieve ambitie (OP 2022-2026).
• Vertalen van de nieuwe verdeelsystematiek naar
werkprocessen aangaande begroten, beschikken en
procedure toewijzingen arrangementen en TLV’s.
• Integriteitscode (gedragscode) vaststellen en publiceren.
• Beschrijvingen administratieve processen checken en
vaststellen.
• Monitoring en indien nodig bijsturing op
vermogenspositie SWV.
• Vervolg op opbrengsten zelfevaluatie Governance najaar
2020.
• ‘Maand van de privacy’ verder inrichten.
• Privacy PDCA-cyclus verder uitwerken en inbedden.
• Doorontwikkeling dashboards, incl. dashboard voor
publieke verantwoording t.b.v. transparante
informatievoorziening en reflectie.
• Vervolg ontwikkeling kwaliteitscultuur medewerkers
SWV.
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3 KWALITEITS- EN RISICOMANAGEMENT
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Kwaliteitszorg
We zorgen ervoor dat we samen steeds beter worden. We zetten stevig in op een
kwaliteitszorgsysteem en werken met elkaar vanuit geïnformeerd vertrouwen. Om dat te bereiken
hanteren we de volgende uitgangspunten voor toewijzing, verantwoording en kwaliteitszorg:
✓ We gaan ervan uit dat de processen van toewijzing, verantwoording en kwaliteitszorg met
elkaar samenhangen, elkaar ondersteunen en elkaar versterken.
✓ De informatie die planmatig wordt verzameld draagt bij aan doorontwikkeling van passend
onderwijs en draagt bij aan het behoud van wat goed gaat. We leren daarbij met en van elkaar.
✓ Tegenover het ontvangen van ondersteuningsmiddelen staat de verplichting om kwaliteit te
leveren en verantwoording af te leggen over inzet en opbrengsten.
✓ We verantwoorden ons niet alleen naar elkaar, maar ook naar directbetrokkenen (ouders,
jongeren, docenten, begeleiders) en naar andere belanghebbenden in de maatschappij.
✓ We streven naar een balans tussen kwaliteit en betrouwbaarheid enerzijds, en efficiëntie
anderzijds. Door bewuste keuzes te maken, te werken met goede systemen en te sturen op het
nakomen van afspraken, beperken we de administratieve belasting tot een minimum en
voorkomen we bureaucratie.
✓ Voorwaarde voor dit alles is dat we ervan uit kunnen gaan dat scholen de basis op orde hebben
ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs en verantwoording (medezeggenschap).
De afbeelding hiernaast geeft weer hoe de plannen
en verantwoording van de scholen zich verhouden
tot de plannen en de verantwoording van het
samenwerkingsverband.
De
VO-scholen
beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel
(SOP) naast hun ondersteuningsaanbod ook ieder
jaar hun ontwikkelambities. In het ondersteuningsjaarverslag (OJV) wordt gereflecteerd op de
kwantitatieve en kwalitatieve informatie van het
afgelopen schooljaar, inclusief de ontwikkelambities. De scholen hebben voor het derde schooljaar op
rij een OJV opgesteld volgens een vast format (invulvelden) ondersteund door data, aangeleverd door
het samenwerkingsverband (dashboards). De kwaliteit van de OJV’s wordt ieder jaar beter op het
gebied van volledigheid, relevantie, reflectie en integraliteit. Steeds vaker worden beide documenten
ingezet als onderdeel van de kwaliteitszorg van de scholen. Tijdens de jaargesprekken van het SWVmanagement met de locatiedirecteuren en ondersteuningscoördinatoren wordt de eigen reflectie
verbonden aan het beeld en de signalen bij de medewerkers van het samenwerkingsverband (ACTA,
Schoolsupport, management). Daarnaast wordt expliciet feedback gevraagd op het functioneren van
het SWV (centrale organisatie). In 2020 zijn opnieuw wezenlijke stappen gezet in de ontwikkeling van
de dashboards: er is een externe partij aangetrokken die zorgt voor een stabiel onderliggend
datamodel, een platform voor publicatie en ondersteuning bij de technische ontwikkeling van
dashboards. Het dashboard trajectvoorziening is gereed. Er wordt daarnaast gewerkt aan structurele
dashboards met gegevens over VSO, koersklassen, PrO en toewijzing ondersteuning (ACTA).
Aandachtspunt voor 2021 is het afstemmen van kwaliteitszorg op de te ontwikkelen
verdeelsystematiek met aandacht voor de rol van de scholen onderling bij het vaststellen van de
kwaliteit van ondersteuning (bijv. deelname jaargesprekken of collegiale visitatie). Er zijn evaluaties
van het huidige ondersteuningsaanbod gepland in aanloop naar het ondersteuningsplan 2022-2026.
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Risico-identificatie
Minimaal eens per ondersteuningsplanperiode wordt een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd.
Jaarlijks, bij het vaststellen van de begroting, wordt getoetst of de vermelde risico’s en
beheersmaatregelen nog actueel zijn. Waar nodig worden er bijstellingen gedaan. De vorige
risicoanalyse dateerde van najaar 2017, voordat de nieuwe ondersteuningsstructuur
geïmplementeerd was. Daarom is in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw een uitgebreide
risicoanalyse gehouden door een extern adviesbureau. Hierin is niet alleen gekeken naar financiële
risico’s, ook de beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s zijn in beeld gebracht. Er is voor
gekozen om mensen uit verschillende geledingen van het SWV bij de risicoanalyse te betrekken
(wijsheid van de massa). Onder deze betrokkenen zijn risico-inventarisatielijsten uitgezet om mogelijke
risico’s te scoren. De elf risico’s 5 met de hoogste score zijn besproken met delegaties van de
verschillende groepen met het oog op risicobeheersing. Er is gewerkt aan het formuleren van
beheersmaatregelen die ofwel de kans, ofwel de impact van deze risico’s kunnen verkleinen. Naast
deze werksessies over strategische en operationele risico’s zijn ook de risico’s beoordeeld op het
terrein van compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) en financial reporting (planning- en
controlcyclus).

Risico’s
Na analyse van de risico’s laat onderstaande tabel de 11 belangrijkste risico’s zien. Dit zijn de risico’s
met de hoogste gemiddelde score. De risico’s zijn gesplitst in beïnvloedbaar en nauwelijks tot niet
beïnvloedbaar (extern).
In zekere mate beïnvloedbaar
1. Deelname aan VSO is hoger dan verwacht.
2. De afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp
loopt moeizaam/is ontoereikend.
3. Extra ondersteuning: de ondersteuning van de
koersklas is onvoldoende effectief.
4. Schoolbestuurders en schoolleiders hebben
meer het eigenbelang dan het collectieve belang
voor ogen.
5. Basisondersteuning: de ondersteuning in de
klassensetting (regulier onderwijs) is
onvoldoende effectief.
6. De doorlopende ondersteuning PO-VO is
onvoldoende effectief.
7. Afspraken over passend onderwijs zijn nog
onvoldoende bekend bij de leraren (blijft bij
directeuren/ondersteuningscoördinatoren).
8. Het aantal thuiszitters neemt toe.

Nauwelijks tot niet beïnvloedbaar
1. De jeugdhulp is onvoldoende effectief.
2. Landelijke wijzigingen in de bekostiging leiden
tot een aanzienlijke daling van de baten (bijv.
LWOO-PrO).
3. Onvoorspelbaar overheidsbeleid leidt tot
onzekerheid over het beleid en/of de
bekostiging van het SWV.

Ten aanzien van compliance, planning en control en de financiële positie geven externe adviseurs
voorjaar 2020 aan dat het SWV op deze thema’s geen noemenswaardige risico’s loopt.

5

Er is geen top 10, maar top 11 omdat de laatste twee items vrijwel even hoog scoorden.
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Maatregelen voor risicobeheersing
Planning en control

Beheersing van risico’s op de doelstellingen
Zoals te lezen valt bij Risico-identificatie en Kwaliteitszorg, besteden we veel aandacht aan het
voorkomen van risico’s door tijdig signaleren, planmatig verbeteren, kennisdeling, verticale en
horizontale verantwoording. Een gedeelte van de risico’s behoeft actie om de kans en/of de impact te
verkleinen. Volgens de risicoanalyse 2020 laten de acties zich clusteren naar drie aandachtsgebieden:
• Duidelijkheid over de werking van de ondersteuningsstructuur. Welke kaders gelden er voor de
verschillende ondersteuningsniveaus? Welke rol heeft het samenwerkingsverband daarin?
• Communicatie en afstemming. Met samenwerkingspartners als PO en gemeenten, maar ook
binnen de V(S)O-scholen communiceren over ondersteuning (onder andere met docenten).
• Bewustwording van verwachtingen en gevolgen van gedrag: van wie is passend onderwijs?
Hoe gaan we om met strijdige belangen?
Deze thema’s zijn verwerkt in het jaarplan 2020-2021 en worden, voor zover nog steeds relevant, ook
daarna meegenomen in de planvorming. SWV VO 30 06 beschikt vooralsnog over voldoende financieel
buffervermogen, afgemeten aan de minimale norm van 5% van de inkomsten (commissie Don).
Beleid beleggen en belenen (treasurystatuut)
In het treasurystatuut van SWV VO 30 06 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Het
treasurystatuut voldoet aan de bepalingen in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016
(RBLD 2016). De publieke middelen van SWV VO 30 06 dienen ingezet te worden voor de realisatie van
passend onderwijs. Met ingang van 2020 heeft het samenwerkingsverband haar middelen
ondergebracht bij het ministerie van Financiën om negatieve rentelasten te voorkomen
(‘Schatkistbankieren’). Het geactualiseerde treasurystatuut is op 15 juni 2020 vastgesteld door de
directeur na goedkeuring van het toezichthoudend bestuur.

Klachten en bezwaar
Schooljaar 2019-2020 is bij het samenwerkingsverband eenmaal één bezwaar ingediend op de toe- of
afwijzing van een arrangement of TLV. Na afhandeling door het samenwerkingsverband heeft dit niet
geleid tot een bezwaarprocedure bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO. Er zijn in 2020 geen klachten ingediend tegen (medewerkers van) het
samenwerkingsverband.
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Privacy
Beleid en uitvoering
In 2019 is veel geïnvesteerd in het op orde maken van de basis van het privacybeleid en de
gegevensbescherming. In 2020 is dit verder uitgebouwd. Er is onder andere veel aandacht besteed aan
bewustwording van alle medewerkers van het samenwerkingsverband middels mails met tips tijdens
de ‘maand van de privacy’, aandacht voor ‘nationale verander je wachtwoord’-dag en voor de
‘Europese dag van de privacy’. Tijdens de lockdown i.v.m. de coronacrisis zijn de voorwaarden voor
privacyproof digitaal (thuis)werken in beeld gebracht. Om te werken aan de bewustwording en om het
privacybeleid jaarlijks onder de loep te nemen en aan te scherpen is een eerste aanzet gedaan om een
‘maand van de privacy’ op te nemen in de jaarcyclus van beleidsactiviteiten.
Externe toetsing
Voorjaar 2021 heeft de functionaris gegevensbescherming (FG) de tweede jaarlijkse evaluatie
uitgevoerd. Daarin is gekeken in hoeverre SWV VO 30 06 aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving.
De onderdelen zijn gebaseerd op de meest voorkomende risico’s en onderwerpen binnen de AVG.
1. Privacy- en lnformatiebeveiligingsbeleid
Voldaan
2. Informatieplicht
Voldaan
3. Bewustwording
Voldaan
4. Register van de verwerkingsactiviteiten
Voldaan
5. Verwerkersovereenkomsten en subverwerkers
Voldaan
6. Bewaartermijnen
Voldaan
7. Rechten van betrokkenen
Voldaan
8. Datalekken incidentenprotocol
Voldaan
9. Autorisaties
Voldaan
Enkele toelichtende opmerkingen uit het rapport:
“De medewerkers bij SWV 30 06 VO zijn zeer betrokken en stellen regelmatig vragen. De medewerkers bewust
houden is een belangrijk thema. De maand van de privacy is niet uit de verf gekomen zoals men gewild had.
Er is in deze maand wel wat gebeurd, maar nog te weinig om de PDCA goed te laten lopen. Nu de
bewaartermijn van de TLV duidelijk is geworden wordt DocuWare hier verder op ingericht. De directeur is
transparant en heeft de AVG ook opgenomen in het jaarverslag. Gezamenlijk met de FG gaat de SO de
jaarplanning aanpassen om hier een betere cyclus in te krijgen.”

In het onderzoek is nadrukkelijker dan het voorgaande jaar (voorjaar 2020) gekeken naar de kwaliteit
en volwassenheid van het privacybeleid. Onder andere is bekeken in hoeverre de aantoonbaarheid is
verbeterd en in hoeverre de aangegeven verbeterpunten van het voorgaande jaar zijn aangescherpt.
Daarnaast is een aantal normen uit de ISO 27001/27002 getoetst, die de eerder bevraagde onderdelen
verdiepen. Deze normen kunnen gezien worden als aanbevelingen vanuit ‘best practices’ over
informatiebeveiliging.
Incidenten
In 2020 zijn twee incidenten opgenomen in het incidentenregister. In beide gevallen is na zorgvuldige
afweging en afstemming met de FG besloten om geen melding te maken bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Eén melding betrof het openen van een phising mail, waarna het wachtwoord van
het betreffende account is gewijzigd en logbestanden zijn gecontroleerd. De andere melding betrof
een onjuiste adressering van een toelaatbaarheidsverklaring. De potentiële impact van beide
incidenten is ingeschat als minimaal.
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Zelfevaluatie ‘in control’
Bevindingen en adviezen accountantsverslag 2019
Sinds het jaarverslag van 2018 maakt de accountant een rapport op. In beide jaren zijn er geen
urgente én belangrijke bevindingen gedaan. Hieronder een overzicht met de status van de nieturgente aandachtspunten n.a.v. het jaarverslag 2019:
Concreet benoemen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en het ‘in
control’ zijn en hiervan ook verslag doen in de planning & control-cyclus en
jaarverslaggeving.

Voldaan
(zie hieronder)

Treasurystatuut beoordelen en mogelijk aanpassen als gevolg van de overgang naar
schatkistbankieren.

Voldaan

Zelfevaluatie
Op basis van een zelfevaluatielijst heeft de directeur de mate van ‘in control’ zijn beoordeeld. Op de
meeste relevante processen is er sprake van een volledige score. De andere scores zijn daarnaast
dusdanig hoog dat gesteld kan worden dat het samenwerkingsverband in control is.
Jaarbegroting

100%

Meerjarenbegroting

100%

Voortgangsrapportage

86%

Jaarverslag

100%

Risicobeheersing

95%

Administratieve organisatie en processen

78%

Toelichting op de scores:
• Voor jaarbegroting, meerjarenbegroting, voortgangsrapportage en jaarverslag geldt dat ze logisch met
elkaar en het ondersteuningsplan verbonden zijn, zowel in de cijfers als in de tekstuele toelichting. De
administratieve processen zijn de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd, o.a. door de invoering van
een digitaal systeem voor de verwerking van facturen en het bijhouden van een database met
beschikkingen.
• De voortgangsrapportage scoort niet volledig, omdat er geen balans in opgenomen wordt (in
tegenstelling tot jaarverslag en begroting). Tot op heden heeft de directeur deze niet opgenomen, omdat
de meerwaarde niet wordt gezien voor het bijsturen gedurende het jaar. De programmabegroting is
leidend en kent een grotere informatiewaarde. Ook vanuit het toezichthoudend bestuur is geen verzoek
hiertoe gedaan.
• Het laatste stapje bij de risicobeheersing betreft het vastleggen van het proces voor totstandkoming van
de risicoanalyse.
• De score voor de administratieve organisatie en processen wordt gedrukt door het feit dat de
werkprocessen wel beschreven zijn, maar niet volledig gereed zijn. De beschrijvingen vereisen nog een
laatste check op juistheid (beschrijven ze hoe het bij SWV VO 30 06 gaat?) en volledigheid (staan de
essentiële stappen erin?). In verband met de continuïteit is dit een belangrijk punt dat opgepakt wordt
in 2021.
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4 BLIK OP DE TOEKOMST (continuïteitsparagraaf)
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Meerjarenbegroting volgens programmastructuur
Zie ook Begroting en realisatie. Het toezichthoudend bestuur heeft de begroting 2021 goedgekeurd op
8 februari 2021, maar heeft ervoor gekozen geen goedkeuring te geven aan de meerjarenbegroting.
Het is nog onvoldoende duidelijk is waar de lasten gaan landen die in de gepresenteerde
meerjarenbegroting opgenomen zijn als taakstelling (tijdelijk programma X). Het resultaat 2020 viel
gunstiger uit dan de prognose ten tijde van het opmaken van de meerjarenbegroting. Deze meevaller
is meegenomen in onderstaande versie met een positief gevolg voor de compensatie aan de scholen
voor inhoudingen op de lumpsum in 2022. 2027 is opgenomen, omdat dan naar verwachting de
overgangsmaatregelen voor de herverdeling LWOO afgerond zijn.
WAT ER BINNENKOMT (baten)
Rijksbijdragen Passend Onderwijs
Andere inkomsten

TOTAAL

ondersteunende processen

dekkend netwerk

WAT WE UITGEVEN (lasten per programma)

2019

2020

2020

jaarrekening

begroting

realisatie

23.066.380

22.260.594

23.217.906

73.575

490.007

89.379

23.139.955

22.750.601

23.307.285

2019

2020

2020

jaarrekening

begroting

realisatie

2021

2022

2023

2024

2027

22.187.935

21.753.086

20.371.750

18.947.731

208.755

195.867

117.496

117.496

117.496

22.396.691 21.948.953 20.489.246 19.065.227

15.201.113

2021

2022

2023

2024

15.083.617

2027

A

Regulier onderwijsproces

7.563.237

7.509.683

7.505.042

7.245.795

7.115.371

6.407.294

5.685.452

3.673.206

B

Praktijkonderwijs

1.901.027

2.120.882

2.152.058

2.429.586

2.526.964

2.526.964

2.497.751

2.377.337

C

Trajectvoorziening

1.418.267

1.408.226

1.408.225

1.358.741

1.337.483

1.243.408

1.146.746

885.572

D

Koersklas

1.626.765

1.621.995

1.559.146

1.407.382

1.557.382

1.557.382

1.557.382

1.557.382

E

Voortgezet Speciaal Onderwijs

7.771.119

8.125.562

8.456.091

9.122.304

9.387.579

9.382.548

9.382.548

9.382.548

F

Past

292.828

298.736

295.318

297.591

297.591

297.591

297.591

297.591

G

Onvoorzien Maatwerk

46.552

60.000

54.928

110.000

60.000

60.000

60.000

60.000

H

Schoolsupport

977.697

842.112

935.700

870.297

861.109

886.870

900.073

905.895

I

Toewijzing Extra Ondersteuning

144.679

133.410

159.524

174.793

173.229

175.424

177.641

179.841

J

Bestuur, Organisatie en Administratie

305.647

318.233

306.694

346.728

339.655

341.982

345.032

347.615

K

Projecten

408.665

363.208

555.182

751.501

81.300

0

0

0

Z

Overgangsmaatregelen

784.241

445.486

457.023

228.513

0

0

0

0

X

Inhoudingen scholen / overige programma's

-187.500

-344.010

-2.309.993

-2.984.989

-4.465.873

24.155.732 23.393.652 20.569.470 19.065.227

15.201.113

TOTAAL
VERSCHIL INKOMSTEN-UITGAVEN (resultaat)

23.240.724

23.247.533

23.844.931

-100.769

-496.932

-537.646

-1.759.041

-1.444.699

-80.224

0

De leerlingontwikkeling per 1 oktober 2020 is zeer ongunstig voor de begroting van 2021 en verder. Er is een
grotere daling van het aantal reguliere VO-leerlingen dan verwacht (daling van baten) tegenover een groei
van het aantal VSO- en PrO-leerlingen (stijging van lasten). Tot en met 2020 hebben we de vaste uitgaven (alle
programma’s exclusief overgangsmaatregelen en projecten) ruim kunnen dekken met de baten. In het kader
van de verwachte daling van de LWOO-baten hadden we erop gerekend dat dit zou kantelen met ingang van
2023, maar dit blijkt al in 2021 het geval te zijn. Door de schoolbesturen tijdelijk te compenseren voor de
inhoudingen op de lumpsum wordt tijd gekocht om inhoudelijk en financieel beleid te ontwikkelen, dat ertoe
moet leiden dat er vanaf 2023 sprake is van een neutrale begroting. Door de schoolbesturen in 2021 niet
volledig te compenseren gaat er een extra prikkel uit om de urgentie van de situatie te benadrukken. Vanaf
2022 is het te compenseren bedrag hoger dan gedekt kan worden vanuit de resterende reserves. Er is een
extra tijdelijk programma (X) toegevoegd aan de begroting. In dit programma zijn de tekorten opgenomen die
niet gedekt worden door de inzet van reserves. In 2021 en 2022 gaat het over de bedragen die niet
gecompenseerd worden aan de schoolbesturen. Vanaf 2023 is het bedrag opgenomen dat nodig is om te
komen tot een neutrale begroting (taakstelling).
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0

Vermogenspositie
Zie de volledige versie van de meerjarenbegroting (te downloaden van de website) voor meer
toelichting op de vermogenspositie en het plan om te komen tot het terugbrengen van de reserves.
Zowel het directeurenoverleg als het toezichthoudend bestuur als de ondersteuningsplanraad
onderschrijven dit plan.
Ontwikkeling en afbouw van reserves
Een van de verbeterpunten passend onderwijs van najaar 2020 is het terugbrengen van bovenmatige
reserves bij samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverband VO 30 06 is in 2014 gestart met een
vermogen van ca. € 4,4 ton, dat meegekomen is vanuit de voorganger. Dit vermogen is in de loop der
jaren opgelopen tot ca. € 4,5 miljoen eind 2019. De belangrijkste redenen daarvoor zijn voorzichtig
begroten in de eerste jaren na de start van passend onderwijs in 2014 en opnieuw na de herziening
van de ondersteuningsstructuur in 2018. Bovendien zijn niet alle budgetten volledig benut (minder
aanvragen dan verwacht). Daarnaast is er jaarlijks in het najaar vanuit de Rijksoverheid sprake geweest
van een indexering van de baten, die hoger was dan de stijging van de lasten. Met ingang van 2019
wordt er negatief begroot.
Sinds 2019 kent SWV VO 30 06 een bestemmingsreserve met het thema Driekwart. Deze reserve is
gevormd in voorbereiding op de dalende baten als gevolg van de landelijke herverdeling van LWOOmiddelen. Om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden is het nodig om tijdelijk extra
investeringen te doen. In de begroting 2021 e.v. is de omvang van de bestemmingsreserve bijgesteld,
is deze opgesplitst en zijn de doelstellingen aangescherpt. In 2021 is er sprake van een algemene
reserve bedoeld voor risicodekking en een bestemmingsreserve bedoeld om de
overgangsmaatregelen voor het synergiemodel te dekken (laatste jaar). Daarnaast zijn onderstaande
bestemmingsreserves ingericht als nadere invulling van de bestemmingsreserve Driekwart:
• Innovatie Synergiemodel / Driekwart: bedoeld om ontwikkelingen in de scholen en de regio op het gebied
van transformatie, kwaliteit en efficiëntie te bevorderen. In de afgelopen jaren is ook al geïnvesteerd in
deze ontwikkelingen. De verwachting is dat deze bestemmingsreserve eind 2021 uitgeput zal zijn.
• Zachte landing Driekwart: bedoeld om negatieve financiële effecten tijdelijk te dempen met het oog op
een meer geleidelijke overgangssituatie. Hoewel de feitelijke start van de landelijke herverdeling LWOO
niet eerder dan 2023 of 2024 verwacht wordt, is de inschatting dat deze bestemmingsreserve eind 2022
uitgeput zal zijn in verband met de stijgende lasten als gevolg van de hoge deelname aan VSO en
praktijkonderwijs.

Per 2022 zal het vermogen naar verwachting zakken tot onder de signaleringswaarde van de Inspectie
van het Onderwijs. Er wordt toegewerkt naar een minimaal niveau per 2023 ter hoogte van het
buffervermogen van de Commissie Don minus de inzet van de risicobuffer t.b.v. gevolgen van corona.
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
Reserve
Resultaat
Risicobuffer
Signaleringswaarde reserves

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.414.827

2.631.164

3.339.622

4.541.314

4.440.545

3.902.899

2.143.858

699.159

618.935

618.935

810.254

1.216.337

708.458

1.201.692

-100.769

-537.646

-1.759.041

-1.444.699

-80.224

0

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

738.316

658.092

658.092

809.898

796.271

815.755

783.884

768.213

717.124
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Meerjarenbegroting volgens RJO
Als de meerjarige programmabegroting wordt vertaald naar de kaders van de Regeling
Jaarverslaglegging Onderwijs (RJO), dan ziet dat er als volgt uit:
Meerjarenbegroting RJO
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal baten

2019-R

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totale lasten

2020-R

2021

2022

2023

2024

23.362.597
0
73.575
23.436.172

23.217.906
0
89.379
23.307.285

22.187.935
0
208.755
22.396.690

21.753.086
0
195.867
21.948.953

20.371.750
0
117.496
20.489.246

18.947.731
0
117.496
19.065.227

1.301.820
17.203
20.662
251.224
21.945.883
23.536.792

1.294.203
26.942
26.252
223.319
22.270.233
23.840.949

1.042.243
32.090
27.620
312.331
22.741.448
24.155.732

996.400
32.090
27.960
212.331
22.124.871
23.393.652

1.016.828
32.090
27.620
212.331
19.280.601
20.569.470

1.033.081
32.090
27.620
212.331
17.760.105
19.065.227

-100.620

-533.664

-1.759.042

-1.444.699

-80.224

0

-149

-3.982

0

0

0

0

-100.769

-537.646

-1.759.042

-1.444.699

-80.224

0

Saldo baten en lasten
Financiele baten en lasten
Resultaat

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans:
Balans per ultimo
Activa
Materiële vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

2019-R

2020-R

62.585

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2021

2022

2023

2024

32.712
5.360.138
5.455.435

82.189
5.000
77.900
4.534.123
4.699.212

82.189
5.000
77.900
2.775.082
2.940.171

82.189
5.000
77.900
1.369.540
1.534.629

82.189
5.000
77.900
1.289.316
1.454.405

82.189
5.000
77.900
1.289.316
1.454.405

4.440.545
31.715
983.175
5.455.435

3.902.899
62.999
733.314
4.699.212

2.143.858
62.999
733.314
2.940.171

738.316
62.999
733.314
1.534.629

658.092
62.999
733.314
1.454.405

658.092
62.999
733.314
1.454.405

Financiële kengetallen
Rentabiliteit

2019-R
-0,44%

2020-R
-2,31%

2021
-7,85%

2022
-6,40%

2023
-0,39%

2024
0,00%

3,02%

2,83%

3,04%

1,9

1,9

45,25%

45,25%

Zicht op het rendement. Geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat.
Berekening: exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering/baten

Weerstandsvermogen

19,19%

16,75%

9,29%

Graadmeter voor de mate waarin een organisatie zich een tekort in de exploitatie kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserve.
Berekening: (eigen vermogen -/- vaste activa)/rijksbijdrage

Liquiditeit

5,5

6,3

3,9

2,0

Graadmeter voor de mate waarin een organisatie zich een tekort in de exploitatie kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves.
Berekening: (kortlopende vorderingen + liquide middelen)/kortlopende schulden

Solvabiliteit

81,40%

83,05%

72,92%

48,11%

Graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie. Geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Berekening: eigen vermogen/totaal vermogen

Signaleringswaarde

€ 809.898

€ 796.271

€ 815.755

€ 783.884

€ 768.213

€ 717.124

Graadmeter voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen.
Berekening: 3,5% van totale baten

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs is 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 aan liquide middelen. Het samenwerkingsverband is op basis van de
meerjarenbegroting ondanks de verwachte negatieve rentabiliteit in staat om zowel lopende
verplichtingen als mogelijke tegenvallers op te vangen. De balanskengetallen solvabiliteit en liquiditeit
zitten boven de bedrijfseconomische wenselijke norm. Het vermogen van het samenwerkingsverband
zit ultimo 2022 onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het onderwijs.
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Leerlingontwikkeling
Leerlingen VO
Overige VO-lln
Leerlingen PrO
TOTAAL VO (bekostigd)
VSO cat. laag
VSO cat. midden
VSO cat. hoog
TOTAAL VSO
DEELNAMEPERCENTAGE PRO
DEELNAMEPERCENTAGE VSO
Tussentijdse groei VSO cat. laag
Tussentijdse groei VSO cat. midden
Tussentijdse groei VSO cat. hoog
TOTAAL TUSSENTIJDSE GROEI VSO

1-10-2019
12.051
442
12.493
627
26
27
680
3,54%
5,44%
21
0
1
22

1-10-2020
11.530
499
12.029
656
26
28
710
4,13%
5,88%
18
0
0
18

1-10-2021
11.346
519
11.865
656
26
28
710
4,37%
5,98%
18
0
0
18

1-10-2022
11.133
519
11.652
656
26
28
710
4,45%
6,09%
18
0
0
18

1-10-2023
10.902
513
11.415
656
26
28
710
4,49%
6,22%
18
0
0
18

1-10-2024
10.789
503
11.292
656
26
28
710
4,45%
6,29%
18
0
0
18

Duizenden

De leerlingprognoses worden gebaseerd op een vergelijking tussen de meerjarige prognoses van de
aangesloten scholen zelf, DUO prognoses en Scenariomodel VO. Er wordt de komende jaren nog steeds
uitgegaan van krimp, maar de daling is naar verwachting minder groot dan in eerdere jaren.
In de meerjarenbegroting is vooralsnog rekening gehouden met een stabilisering van het absolute aantal VSOleerlingen. Dat zou een trendbreuk betekenen ten opzichte van voorheen, maar is per saldo onvoldoende om
te komen tot een financieel toekomstbestendige situatie. Hoewel het erop lijkt dat de nieuwe instroom in
2020 lager is dan in eerdere jaren is een sterke daling op korte termijn onwaarschijnlijk, omdat enkele ‘grote
cohorten’ er nog uit moeten groeien. Een vergelijkbare situatie geldt voor het praktijkonderwijs, waarbij in de
afgelopen jaren ook relatief veel instroom is geweest. Voor het praktijkonderwijs is een prognose gemaakt op
basis van een gemiddelde instroom de komende jaren, na enkele jaren van grote instroom. Terugloop van
leerlingenaantallen in VSO en PrO zal pas plaats gaan vinden als de uitstroom groter is dan de instroom. De
leerlingontwikkeling van het PrO laat zich iets beter voorspellen van het VSO. De verblijfsduur in het PrO is
van minder factoren afhankelijk en de doelgroep is vrij duidelijk gekaderd. De in- en uitstroom van het VSO is
echter afhankelijk van een veelheid aan factoren. De omvang van ‘Corona-effecten’ laat zich lastig voorspellen.
16
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TOTAAL VO (bekostigd)

Overige VO-lln

Leerlingen LWOO

Leerlingen PrO
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TOTAAL VSO

Personele ontwikkeling
De programma’s H (Schoolsupport), I (Toewijzing extra ondersteuning), J (Bestuur, Organisatie en
Administratie) en K (Projecten) omvatten personele lasten. Hieronder staan weergaven van
respectievelijk het aantal fte’s en de bijbehorende personele lasten (incl. externe inhuur).
Duizenden
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400

2,0

200

0,0

0

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

K

0,2

0,1

0,0

0,0

K

16.598

7.595

0

0

J

1,6

1,6

1,6

1,6

J

147.099

147.526

149.853

152.903

I

1,5

1,5

1,5

1,5

I

115.681

114.117

116.312

118.529

H

7,7

7,5

7,6

7,6

H

672.451

673.263

699.024

712.227

Met ingang van januari 2020 zijn alle dienstverleningsovereenkomsten in het kader van de ‘Tripartiete
Overeenkomst Personele Gevolgen Passend Onderwijs’ afgelopen door insourcing in combinatie met
natuurlijk verloop. Hetzelfde geldt voor andersoortige langjarige detacheringsovereenkomsten. Dat
betekent dat het samenwerkingsverband qua personele inrichting, anderhalf jaar eerder dan
verwacht, in de beoogde situatie zit qua omvang van de medewerkers in eigen dienst, zoals beschreven
is in het personeels- en formatieplan uit 2018. Zoals gepland vormen de schoolondersteuners met de
specialismen fysiek-medische problematiek en onderwijszorgarrangementen psychiatrische
problematiek een uitzondering op de wens om schoolondersteuners in eigen dienst te nemen. Zij
worden in verband met hun specifieke deskundigheid extern ingehuurd. Voor ICT-ondersteuning
wordt samengewerkt met SWV PO 30 06.
Anticiperend op de verwachte terugloop van de inkomsten door de landelijke herverdeling van LWOOmiddelen is ervoor gekozen om toe te werken naar een besparing op de personele lasten. Dit is
enerzijds gerealiseerd doordat de opslagfactor na insourcing vervangen is door een goedkopere
overhead. Daarnaast is de omvang van de schoolondersteuning verminderd en kon de omvang van de
ACTA (toewijzing extra ondersteuning) omlaag door opting-out LWOO en het toepassen van
populatiebekostiging. Met ingang van augustus 2021 is de personele omvang conform dit
personeelsplan. In verband met de financiële situatie van het samenwerkingsverband geldt dat er bij
natuurlijk verloop van medewerkers kritisch wordt gekeken of herbezetting strikt noodzakelijk is of dat
een herverdeling van taken soelaas kan bieden. Verloop bij schoolondersteuners gedrag en leren
wordt vooralsnog niet herbezet.
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2024

Gevolgen van coronapandemie
2020 heeft vrijwel volledig in het teken gestaan van de coronapandemie. Op allerlei manieren heeft
dit effect gehad en zal dit effect hebben op het samenwerkingsverband. Hieronder staan de
belangrijkste effecten beschreven.
Ondersteuning bij eerste lockdown
Tijdens de eerste lockdown heeft het samenwerkingsverband de beleidskaders voor
schoolondersteuning losgelaten, zodat scholen hen in overleg breder dan normaal konden inzetten om
de acute crisis het hoofd te bieden. Schoolondersteuners hebben onder andere geholpen bij het
bereiken en motiveren van jongeren die afhaakten bij het online onderwijsproces, in de noodopvang
en observaties bij digitale lessen. Op basis van een belronde naar directeuren en
ondersteuningscoördinatoren in april 2020 bleek dat dit de voornaamste behoefte aan ondersteuning
was. Het initiatief om een handreiking voor de opstart na de lockdown (’Coro-NA’) te maken is
gewaardeerd. Het samenwerkingsverband heeft in overleg met de schoolleiders ook de coördinatie op
zich genomen voor het project Thuisschoolmaatje. Er is uiteindelijk geen beroep gedaan op de
vrijwilligers.
Vertraagde uitstroom
Als gevolg van de lockdown konden in 2020 minder leerlingen dan beoogd doorstromen vanuit VSO
en PrO naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Een vertraagde uitstroom leidt tot extra lasten
voor het samenwerkingsverband. De risicobuffer binnen de reserves wordt aangesproken om de
gevolgen te dekken. Er wordt in de meerjarenbegroting uitgegaan van 12 VSO-leerlingen en 12-PrOleerlingen met een vertraagde uitstroom in 2020 en in 2021. Voor 2020 is dit op basis van een
inventarisatie, die ook is toegepast op 2021. Daarnaast wordt in 2021 gerekend op meer behoefte aan
maatwerkarrangementen. In verband met de T-1 bekostigingssystematiek van het VSO reiken de
effecten tot in 2023. In het totaal wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met ruim 4,4
ton aan extra lasten. Ten tijde van het opstellen van de (meerjaren)begroting was het Nationaal
Programma Onderwijs nog niet in beeld. Inmiddels bekend dat naast de scholen ook de
samenwerkingsverbanden een tegemoetkoming kunnen verwachten, maar de omvang en de exacte
kaders zijn nog onbekend.
Effect op aanvragen
Het grootste effect van corona op de aanvragen lag in 2020 bij de TLV’s PrO. Omdat verplichte toetsen
niet (zonder meer) konden worden afgenomen is PrO-scholen de gelegenheid geboden om een
aanvraag te doen op basis van een beredeneerde afwijking (in lijn met de aanbevelingen vanuit OCW
en het Steunpunt Passend Onderwijs). Dat heeft geleid tot meer beredeneerde afwijkingen dan
normaal. Vereiste was dat scholen hun aanvraag baseerden op de schoolontwikkeling tot dan toe
(dossier) en zouden toelichten hoe en wanneer ze toetsen of de leerling inderdaad juist geplaatst is.
Een gedeelte van de aanvragen VSO kwam later binnen, omdat de intakes op de scholen niet konden
worden gepland. Voor verlengingen van TLV’s in het kader van verlate uitstroom VSO volstond een
uitgeklede aanvraag om onnodige bureaucratie te voorkomen. Ook in 2021 worden bovenstaande
effecten verwacht met uitbreiding van knelpunten bij de onderbouwing van koersklas-arrangementen.
Zowel onderinstroom als verlengingen zijn lastig te onderbouwen met nauwelijks ervaringsinformatie
uit de onderwijssetting. Hiervoor geldt dat het vooral van belang is dat scholen hun overwegingen
duidelijk beschrijven.
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Schoolweigering na schoolsluiting corona
De schoolsluiting in het voorjaar van 2020 heeft ertoe geleid dat een groep jongeren lastig weer
aanhaakt bij het onderwijsproces. Dit betreft met name jongeren met internaliserende problematiek
(depressieve klachten, angst, kenmerken van autisme) voor wie het thuisonderwijs in sommige
opzichten een verlichting bleek ten opzichte van de schoolse setting. Opvallend is dat het een groep is
waarvoor eerder ofwel geen klachten bekend waren of waarvoor niet bekend was dat onderwijs zo
belastend voor hen was. In het overleg ondersteuningscoördinatoren wordt uitgewisseld over een
passende aanpak. Najaar 2020 is in Oss bovendien een pilot gestart voor een integraal reintegratietraject samen met centrum jeugd en gezin en gespecialiseerde jeugdhulp
(onderwijszorgarrangement). Zie ook samenwerking met jeugdhulp en verzuim.
(Beleids)ontwikkelingen
In het kader van toekomstbestendigheid heeft het samenwerkingsverband voor 2020-2021 een
ambitieus jaarplan opgesteld waarin thema’s als verdeling van de middelen en inclusiever onderwijs
nadrukkelijke aandacht vragen. Hoewel er geen vertraging is opgetreden in deze processen geldt wel
dat het gebrek aan fysieke ontmoeting én de zware belasting van alle onderwijsprofessionals het
ophalen van ideeën en het toetsen van draagvlak bemoeilijkt.
Medewerkers SWV
In het team zijn meerdere mensen besmet (geweest) met corona en in een enkel geval leidt dit tot een
lang herstel. In de eerste lockdown hebben de informele ontmoetingen in het ‘Corona Café’ de
teamvorming goed gedaan. Het ontbreken van de fysieke ontmoeting valt inmiddels steeds zwaarder.
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Financiële positie 2020
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31-12
0
x € 1.000

%

31-12
-1
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

82
5
78
4.534

1,7%
0,1%
1,7%
96,5%

62
33
5.360

1,1%
0,0%
0,6%
98,3%

4.699

100,0%

5.455

100,0%

3.903
63
733

83,1%
1,3%
15,6%

4.440
32
983

81,4%
0,6%
18,0%

4.699

100,0%

5.455

100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2020 bedraagt -/- € 537.646 t.o.v -/- € 100.769 over 2019.
Het resultaat kan als volgt worden samengevat:

Realisatie
2020
x € 1.000

Begroting
2020
x € 1.000

Realisatie
2019
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige baten

23.218
89

22.649
101

23.363
74

Totaal baten

23.307

22.750

23.437

Personele lasten
Afschrijvingslasten
Overige materiële lasten
Doorbetaling aan schoolbesturen

1.294
27
250
22.270

1.220
17
220
21.791

1.302
17
272
21.947

Totaal lasten

23.841

23.248

23.538

-534

-496

-101

-

-

-496

-101

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten

-4
-538
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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.
2020

2019

Liquiditeit
(vlottende activa incl. liquide middelen/kortlopende schulden)

6,29

5,49

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

83,05

81,40

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

84,39

81,98

Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

-2,31

-0,43

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

16,75

18,95

Personele lasten / totale lasten

5,43

5,53

Materiële lasten / totale lasten

94,57

94,47

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

20,12

23,28

0,11

0,09

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (afgekort 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
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 is feitelijk gevestigd op Cereslaan 2, 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.
3.3.5 Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen,
alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten
gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten
worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening.
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 bijzonderwaardeverminderingsverlies 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 renteinkomsten 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
Sinds 2019 kent SWV VO 30 06 een bestemmingsreserve met het thema Driekwart. Deze reserve is gevormd in
voorbereiding op de dalende baten als gevolg van de landelijke herverdeling van LWOO-middelen. Om deze
ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden, is het nodig om tijdelijk extra investeringen te doen. In de begroting
2021 e.v. is de omvang van de bestemmingsreserve bijgesteld, is deze opgesplitst en zijn de doelstellingen
aangescherpt. In 2021 is er sprake van een algemene reserve bedoeld voor risicodekking en een
bestemmingsreserve bedoeld om de overgangsmaatregelen voor het synergiemodel te dekken (laatste jaar).
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Daarnaast zijn onderstaande bestemmingsreserves ingericht als nadere invulling van de
bestemmingsreserve Driekwart:
- Innovatie Synergiemodel / Driekwart: bedoeld om ontwikkelingen in de scholen en de regio op het gebied van
transformatie, kwaliteit en efficiëntie te bevorderen. In de afgelopen jaren is ook al geïnvesteerd in deze
ontwikkelingen. De verwachting is dat deze bestemmingsreserve eind 2021 uitgeput zal zijn.
- Zachte landing Driekwart: bedoeld om negatieve financiële effecten tijdelijk te dempen met het oog op een meer
geleidelijke overgangssituatie. Hoewel de feitelijke start van de landelijke herverdeling LWOO niet eerder dan
2023 of 2024 verwacht wordt, is de inschatting dat deze bestemmingsreserve eind 2022 uitgeput zal zijn in verband
met de stijgende lasten als gevolg van de hoge deelname aan VSO en praktijkonderwijs.
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.
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 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2 %.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1% (2019: 1%) als disconteringsvoet
gehanteerd.
3.10.9 Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (VO)
In de CAO 2016 – 2017 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur (VO) voor elke medewerker en een aanvullend
budget van 120 uur (VO) voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag
heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een
voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.
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.
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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-enverliesrekening 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 en rentedragende kortlopende schulden.
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B2 Balans per 31 december 2020
na resultaatbestemming

Activa

2020
€

2019
€

€

€

Vaste Activa
Materiële Vaste Activa
Gebouwen/Verbouwingen en terreinen
ICT
Inventaris en apparatuur

8.725
40.654
32.810

43.387
19.198
82.189

Financiële vaste activa
Waarborgsom

5.000

62.585

5.000

-

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

44.678
33.222

9.436
23.276
77.900

Liquide middelen
Schatkistbankieren
Betaalrekening
Spaarrekeningen

TOTAAL ACTIVA

4.534.123
-

32.712

4.693.175
666.963
4.534.123

5.360.138

4.699.212

5.455.435
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Passiva

2020
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek

2019
€

1.762.042
2.140.857

€

2.440.545
2.000.000
3.902.899

Voorzieningen
Overige voorzieningen

62.999

4.440.545
31.715

62.999
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

€

141.509
41.861
12.654
332
536.958

31.715

684.509
27.253
11.424
1.370
258.619
733.314

983.175

4.699.212

5.455.435
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B3 Staat van Baten en lasten 2020
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

(Rijks)bijdragen ministerie van OCW
Overige baten

23.217.906
89.379

22.649.186
101.415

23.362.597
73.575

Totaal baten

23.307.285

22.750.601

23.436.172

Personele lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

1.294.203
26.942
26.252
223.319
22.270.233

1.220.196
16.602
36.500
183.550
21.790.685

1.301.820
17.203
20.662
251.224
21.945.883

Totaal lasten

23.840.949

23.247.533

23.536.792

-533.664

-496.932

-100.620

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten

21
4.003

-

137
286

-3.982

-

-149

-537.646
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-496.932

-100.769

B4 Kasstroomoverzicht 2020
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2019
€

€

€

-533.664
26.942
31.284

-100.620
17.203
31.715

58.226
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Waarborgsom
- Kortlopende schulden

-45.188
-5.000
-249.861

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

50.743
463.903
-300.049

514.646

-775.487

462.944

21
-4.003

Kasstroom uit operationele activiteiten

48.918

137
-286
-3.982

-149

-779.469

462.795

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-46.546

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-42.339
-46.546

-42.339

-826.015

420.456

5.360.138
-826.015

4.939.682
420.456
4.534.123
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5.360.138

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2020
Activa
Vaste activa
31-12
2020
€

31-12
2019
€

Materiële vaste activa
Gebouwen/verbouwingen
ICT
Inventaris en apparatuur

Boekwaarde
31-12-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingstermijnen:
Gebouwen/verbouwingen
ICT
Inventaris en apparatuur

Gebouwen/
Verbouwingen
€

82.189

62.585

Totaal
€

-

68.831
-25.444

19.815
-617

88.646
-26.061

-

43.387

19.198

62.585

9.026
-301

22.339
-25.072

15.181
-1.569

46.546
-26.942

8.725

-2.733

13.612

19.604

9.026
-301

91.170
-50.516

34.996
-2.186

135.192
-53.003

8.725

40.654

32.810

82.189

20 jaar
3, 5 of 10 jaar
10 of 20 jaar
31-12
2020
€

Waarborgsom

31-12
2019
€

5.000
Mutaties
2020

Boekwaarde
1-1-2020
+

Waarborgsom

43.387
19.198

Inventaris
en apparatuur
€

ICT
€

Financiële vaste activa

Omschrijving

8.725
40.654
32.810

Boekwaarde
31-12-2020

-/-

-

5.000

-

5.000

-

5.000

-

5.000
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Vlottende activa

31-12
2020
€

31-12
2019
€

Vorderingen
Debiteuren

44.678

9.436

Overige vorderingen
Te verrekenen met ander SWV

1.896

1.490

Totaal overige vorderingen

1.896

1.490

Overige overlopende activa
Rente
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria

26.637
4.689

41
16.217
5.528

Totaal overlopende activa

31.326

21.786

Totaal vorderingen

77.900

32.712

31-12
2020
€

31-12
2019
€

Liquide middelen
Schatkistbankieren
Betaalrekening
Spaarrekeningen

1.7.1
1.7.2
1.7.3
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4.534.123
-

4.693.175
666.963

4.534.123

5.360.138

Passiva

31-12
2020
€

31-12
2019
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Saldo
31-12-2019

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve project Driekwart
Bestemmingsreserve Overg.maatr.implementatie Synergiemodel
Bestemmingsreserve Innovatie Synergiemodel / Driekwart
Bestemmingsreserve Zachte landing Driekwart

1.762.042
2.140.857

2.440.545
2.000.000

3.902.899

4.440.545

Bestemmingsresultaat

Saldo
31-12-2020

2.440.545

-678.503

1.762.042

2.000.000

-2.000.000
228.513
712.344
1.200.000

228.513
712.344
1.200.000

-

Totaal bestemmingsreserves

2.000.000

140.857

2.140.857

Eigen vermogen

4.440.545

-537.646

3.902.899

Sinds 2019 kent SWV VO 30 06 een bestemmingsreserve met het thema Driekwart. Deze reserve is gevormd in voorbereiding
op de dalende baten als gevolg van de landelijke herverdeling van LWOO-middelen. Om deze ontwikkeling het hoofd te kunnen
bieden, is het nodig om tijdelijk extra investeringen te doen. In de begroting 2021 e.v. is de omvang van de
bestemmingsreserve bijgesteld, is deze opgesplitst en zijn de doelstellingen aangescherpt. In 2021 is er sprake van een algemene
reserve bedoeld voor risicodekking en een bestemmingsreserve bedoeld om de overgangsmaatregelen voor het synergiemodel te
dekken (laatste jaar). Daarnaast zijn onderstaande bestemmingsreserves ingericht als nadere invulling van de
bestemmingsreserve Driekwart:
- Innovatie Synergiemodel / Driekwart: bedoeld om ontwikkelingen in de scholen en de regio op het gebied van
transformatie, kwaliteit en efficiëntie te bevorderen. In de afgelopen jaren is ook al geïnvesteerd in deze
ontwikkelingen. De verwachting is dat deze bestemmingsreserve eind 2021 uitgeput zal zijn.
- Zachte landing Driekwart: bedoeld om negatieve financiële effecten tijdelijk te dempen met het oog op een meer
geleidelijke overgangssituatie. Hoewel de feitelijke start van de landelijke herverdeling LWOO niet eerder dan 2023 of 2024
verwacht wordt, is de inschatting dat deze bestemmingsreserve eind 2022 uitgeput zal zijn in verband met de stijgende lasten
als gevolg van de hoge deelname aan VSO en praktijkonderwijs.
31-12
2020
€

Voorzieningen
Overige voorzieningen

31-12
2019
€

62.999
62.999
Saldo
31-12-2019

Dotatie
2020

Onttrekking
2020

Vrijval
2020

31.715
31.715
Saldo
31-12-2020

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

10.740
20.975

4.382
28.329

-1.427
-

-

13.695
49.304

Totaal voorzieningen

31.715

32.711

-1.427

-

62.999

De voorziening voor jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis
van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Leeftijd per medewerker;
- Gehele personeelsbestand;
- Jaren dienstverband per medewerker;
- Omvang van de dienstbetrekking;
- Blijfkans;
- Bij 25-jarige diensttijd 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100% gratificatie;
- Gratificatie berekend op basis van individuele salarisgegevens, rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op
lange termijn en een verdisconteringsvoet;
- Berekening tegen contante waarde.
Voor de voorziening levensfasebewust personeelsbeleid is een schatting gemaakt op basis van de werktijdfactor, datum
indiensttreding en een uurtarief.
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< 1 jaar
€

1 jaar < > 5 jaar
€

> 5 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

2.314
-

1.064
49.304

10.317
-

13.695
49.304

Totaal voorzieningen

2.314

50.368

10.317

62.999

31-12
2020
€

31-12
2019
€

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

141.509
41.861
12.654
332
536.958

684.509
27.253
11.424
1.370
258.619

733.314

983.175

332
332

1.370
1.370

42.308
6.126
34.305
18.527
8.333
222.905
204.454

30.676
1.197
24.207
12.384
38.351
6.333
56.566
88.905

536.958

258.619

Specificatie overige kortlopende schulden
Netto salaris

Specificatie overlopende passiva
Overige subsidies OCW
Wijs accountantskosten
Te betalen VU
NTB toegekende arrangementen 08/12
Compensatie korting lumpsum a.g.v. zware ondersteuning
Bijdrage OPR 08/12
Crediteuren transitoria
Crediteuren overig
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)
Bestuur: SWV Voortgezet Onderwijs 30 06

Brinnr:

VO 30 06

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd,
kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

Toewijzing
Kenmerk
HBL19047

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
Datum
18-6-2019

nee
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Gebeurtenissen na balansdatum
Sinds maart 2020 ondervindt Nederland de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.
De financiële consequenties voor 2021 en verder laten zich vooralsnog lastig voorspellen.
Nadelige financiële effecten volgen mogelijk uit vertraagde uitstroom uit het voortgezet speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs, problemen bij het herpakken van de schoolgang (schoolweigering /
thuiszitten) en eventueel verzuim bij medewerkers van het samenwerkingsverband.
Naar verwachting komen ook voor de samenwerkingsverbanden middelen vrij vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs, waardoor de financiële consequenties beperkt worden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurcontract
Met Gezond Vastgoed BV is een huurcontract aangegaan voor de duur van 8 jaren per 1 mei 2020. Deze
overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van 3 jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.
Het tarief bedraagt m.i.v. start huur in 2020 € 40.000 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.
Gezond Vastgoed BV neemt vanaf de ingangsdatum van verhuur van het nieuwe pand de huurlasten bij VVH
Exploitatie BV over tot het einde van de looptijd op 1 september 2021.

Dienstverleningsovereenkomst
Inzet Expertise Mytylschool Gabriël
Met Stichting Mytylschool Gabriël is per 1 augustus 2019 een dienstverleningsovereenkomst
aangegaan voor onbepaalde tijd en met een opzegtermijn van 1 jaar. De overeenkomst betreft de
inzet van schoolondersteuners voor SWV VO 30 06 met als specialisme fysiek-medische
problematiek. De overeenkomst is gebaseerd op een aantal uren tegen een vast uurtarief. Per
schooljaar wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw vastgesteld en het uurtarief
geactualiseerd. De kosten bedragen € 71.060 per jaar (o.b.v. schooljaar 2020-2021).
Inzet Expertise Zuiderbos
Met Stichting Zuiderbos is per 1 augustus 2018 een dienstverleningsovereenkomst aangegaan
voor de duur van 3 jaar, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld voor 3 jaar. De overeenkomst betreft de inzet
van schoolondersteuners voor SWV VO 30 06 met als specialisme onderwijszorgarrangementen psychiatrische
problematiek (OZAPP). De overeenkomst is gebaseerd op een aantal uren tegen een vast uurtarief. Per schooljaar
wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw vastgesteld en het uurtarief geactualiseerd. De kosten bedragen
€ 32.500 per jaar (o.b.v. schooljaar 2020-2021).
Past-arrangementen
Met Stichting Oosterwijs is per 1 augustus 2018 een dienstverleningsovereenkomst aangegaan
voor de duur van 3 jaar, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld voor 3 jaar. De overeenkomst betreft de
uitvoering van Past-arrangementen t.b.v. (dreigende) thuiszitters voor de scholen van SWV VO 30 06.
De overeenkomst is gebaseerd op een offerte waarbij gerekend is met personele en materiële lasten voor
de uitvoering van de extra ondersteuning. Per schooljaar wordt de omvang van de overeenkomst opnieuw
vastgesteld en het tarief geïndexeerd. De kosten bedragen € 292.184 per jaar (o.b.v. schooljaar 2019-2020).

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 wordt stilzwijgend verlengd met telkens een
jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. Het contract heeft een waarde van € 676,85 incl. btw per maand.

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.

Overeenkomst Onderwijs Innovatie Groep inzake dashboard
Met de Onderwijs Innovatie Groep (OIG) is per 1 april 2020 een overeenkomst aangegaan voor het
gebruik van het datamodel van OIG en het publicatieplatform ‘Nationale Onderwijs Monitors’. Het
contract heeft een looptijd van 3 jaar en loopt t/m 31-3-2023. De kosten bedragen € 11.250 excl. btw
per jaar. Daarnaast wordt op basis van nacalculatie begeleiding ingekocht voor de inrichting van dashboards.
Jaarverslag 2020 │pagina 72

B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2020
Baten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

7.915.867
375.290
1.095.386
185.771
11.037.519
438.643
1.911.170
75.952
116.640
65.668

7.612.152
378.023
1.260.989
11.301.903
1.907.854
110.965
77.300

7.874.326
385.519
1.088.631
189.044
11.043.278
446.422
1.899.310
77.299
303.594
8.550
46.624

23.217.906

22.649.186

23.362.597

3.1 (Rijks)bijdragen ministerie van OCW
Zware ondersteuning Personeel
Zware ondersteuning MI
Lichte ondersteuning Personeel
Lichte ondersteuning MI
Lichte ondersteuning LWOO Personeel
Lichte ondersteuning LWOO MI
Lichte ondersteuning PrO Personeel
Lichte ondersteuning PrO MI
Vereveningssubsidie ZO Personeel
Vereveningssubsidie ZO MI
OCW overige subsidies
Totaal (Rijks)bijdrage ministerie van OCW

3.1.1
3.1.2

3.1.1
3.1.1
3.1.4

De parameters voor de rijksbijdragen voor schooljaar 2019-2020 zijn met terugwerkende kracht bijgesteld.
De nabetaling voor heel 2019-2020 heeft plaatsgevonden in 2020.
De parameters voor de rijksbijdragen voor schooljaar 2020-2021 waren ten tijde van het opstellen van de
begroting (oktober 2019) nog niet bekend.
Dit veroorzaakt prijsverschillen tussen de rijksbijdragen in realisatie en begroting.

3.3 Overige baten
Overige baten

89.379

101.415

73.575

Totaal overige baten

89.379

101.415

73.575

De realisatie van de baten vanuit de scholen (negatieve beschikking) zijn geboekt onder de baten
zoals in de begroting was voorzien.
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Lasten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Dotatie jubilea
Dotatie overige voorzieningen
Inhuur personeel
Studiekosten
Arbo-beleid
Personele lasten overig - niet in loondienst
Personele kosten tlv subsidie begaafde leerlingen
Detachering personeel overig
Reiskosten
Overige

951.424
4.382
28.329
217.726
10.544
3.005
65.668
19.900
9.764

1.069.119
73.000
61.577
16.500

481.205
10.740
20.975
707.969
11.520
2.787
3.574
42.344
6.801
17.867
2.984

Uitkeringen (-/-)

1.310.742
-16.539

1.220.196
-

1.308.766
-6.946

Totaal personele lasten

1.294.203

1.220.196

1.301.820

De lonen en salarissen, inhuur personeel en detachering personeel overig moeten in samenhang met elkaar
worden gezien. In 2020 is een globale raming gemaakt voor personele lasten (incl. zaken als studiekosten,
reiskosten, arbo etc.), omdat dit het eerste volledige jaar was na de insourcing van de schoolondersteuners.
Bovendien is er sprake geweest van bijstelling van de tarieven door een nieuwe cao, enkele langdurige zieken
en een overschrijding van de vraag naar Schoolondersteuners Specialisten OZAPP (nacalculatie).
In 2020 is de 2e termijn van de subsidie begaafde leerlingen ontvangen ad € 77.300. Hiervan is in 2020
€ 65.668 uitgegeven. Het restant staat als kortlopende schuld op de balans en wordt in 2021 en 2022
uitgegeven.

Specificatie Lonen en salarissen
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

Personele lasten naar kostendragers
DIR
OOP

729.306
107.879
114.239

1.069.119
-

370.563
52.526
58.116

951.424

1.069.119

481.205

ultimo 2020
FTE'S
0,8000
10,8000

ultimo 2019
FTE'S
0,8000
10,1290

11,6000

10,9290

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

4.2 Afschrijvingslasten
Gebouwen
ICT
Inventaris en apparatuur

301
25.072
1.569

15.000
1.602

16.586
617

Totaal afschrijvingslasten

26.942

16.602

17.203
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

4.3 Huisvestingslasten
Huisvesting inrichting

26.252

36.500

20.662

Totaal huisvestingslasten

26.252

36.500

20.662

9.845
12.251
89.180
11.228
43.760
6.262
22.023
6.050
8.347
667
3.899
2.229
7.578
-

12.500
12.000
30.000
7.000
45.000
7.500
20.000
1.000
20.000
14.000
6.000
1.000
7.550

12.425
18.432
119.948
10.420
29.086
4.467
18.530
6.050
5.419
917
23.515
874
1.097
44

223.319

183.550

251.224

12.251

12.000

18.432

12.251

12.000

18.432

4.4 Overige instellingslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Deskundigheidsadvies
Bureaukosten
Diverse ICT-kosten
Verzekeringen
OPR
Vergoeding RvT (onafhankelijk voorzitter)
Studiekosten (personeel niet in loondienst)
Reiskosten (personeel niet in dienst)
Ontwikkelingsbudget (Project Driekwart)
Communicatie
Representatie
Vergaderkosten
Overige instellingslasten/onvoorzien
Totaal overige instellingslasten

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

OCW inhouding ondersteuningsbekostiging (V)SO
OCW inhouding ondersteuningsbekostiging PrO Personeel
OCW inhouding ondersteuningsbekostiging PrO MI
OCW inhouding ondersteuningsbekostiging LWOO Personeel
Doorbetaling rijksbijdrage: LO
Doorbetaling rijksbijdrage: tussentijdse groei VSO
Doorbetaling rijksbijdrage: overige overdrachten

7.979.437
2.069.802
82.256
-4.641
11.187.815
306.479
649.085

8.125.562
2.120.882
11.256.126
288.115

7.507.976
1.868.485
76.044
74.254
11.841.788
307.948
269.388

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

22.270.233

21.790.685

21.945.883

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Bankkosten
Totaal financiële baten en lasten

21

-

137

4.003

-

286

-3.982

-

-149
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WNT-verantwoording 2020 SWV VO 30 06
De WNT is van toepassing op SWV VO 30 06.
Het voor SWV VO 30 06 toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

M.J. van Oers

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Directeur
01/01-31/12
0,80
ja

€ 64.874
€ 10.785
€ 75.659
€ 160.800
€0
€ 75.659

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

N.v.t
N.v.t

M.J. van Oers

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Directeur
01/01-31/12
0,8
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 59.719
€ 9.875

Subtotaal

€ 69.594

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

€ 155.200
€ 69.594
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

L.J.R. Schoonwater

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Voorzitter
01/01-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 30.150

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€0

Bezoldiging

€ 5.000

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t
N.v.t

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

L.J.R.Schoonwater

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter
01/12-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 29.100

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam Topfunctionaris
A.M.H. Pennings
A.A.W.M. van Kemenade
A.P.C.A. O'Connor
T.L.W. Peters
J.G.T.M. Relou
S. van Proosdij

Functie
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur
Lid bestuur

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke
drempelbedrag hebben ontvangen.
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N.v.t
N.v.t
N.v.t
N.v.t
G
€

201.000

(Voorstel)bestemming van resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2020 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Het resultaat ad -/- € 537.646 over 2020 is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
Bestemmingsreserve project Driekwart
Bestemmingsreserve Overg.maatr.implementatie Synergiemodel
Bestemmingsreserve Innovatie Synergiemodel / Driekwart
Bestemmingsreserve Zachte landing Driekwart

€
-678.503
-2.000.000
228.513
712.344
1.200.000
-537.646
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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 bestuur van
Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-06
Cereslaan 2
5384 VT HEESCH

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 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 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2020;
(2)
de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020
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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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;
• 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 2020 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 2020 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 de intern toezichthouder
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.
De intern toezichthouder 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 2020,
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 controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie 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 de intern toezichthouder 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, 20 mei 2021
Wijs Accountants

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