
Factsheet jaarverslag 2020

kengetallen
1) Voldoen aan de zorgplicht 
 We vinden voor elke leerling een passende plek en spannen ons in om absoluut  

verzuim te voorkomen, dringen het aantal thuisztters terug en monitoren de  
schoolloopbaan van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

2) Dekkend onderwijsaanbod 
 We werken constant aan de kwaliteit van onze arrangementen en de bovenschoolse 

voorziening en hebben bijzondere aandacht voor een dekkend vmbo aanbod.  
Tevens dragen we zorg voor een efficient proces van beschikken

3) Deelname vso 
 We stimuleren vooral de doorstroom van po (bao, sbo en so) naar regulier vo en  

de overgang van vso naar vo. Tevens zijn we kritisch ten aanzien van de uitstroom  
vo naar vso. Het vso deelname % is maximaal gelijk aan het landelijke gemiddelde 
omdat het regulier onderwijs is versterkt

4)	 Doelmatigheid	en	rechtmatigheid	inzet	financiele	middelen 
 We werken met een transparante control cyclus, periodieke rapportages en de  

jaarrekening is goedgekeurd door de accountant
5) Kwaliteit basisondersteuning 
 We hebben zicht op de aanwezige en gewenste basiskwaliteit en werken planmatig  

op basis van het schoolondersteuningsprofiel
6) Kwaliteit breedteondersteuning school 
 Er wordt handelingsgericht gewerkt met partners binnen en buiten de school,  

de ondersteuning is gebaseerd op het OPP, ouders en leerlingen zijn tevreden  
over de extra ondersteuning

7)	 Kwaliteit	management	en	organisatie	swv 
 Er is een transparant en werkend kwaliteitszorgsysteem, werkprocessen zijn effectief 

en efficient ingericht, afgesproken resultaten worden bereikt en verantwoord,  
eventuele klachten worden zorgvuldig behandeld, we voldoen aantoonbaar aan  
de eisen van de AVG

  minimaal 90% is gerealiseerd 
  tussen 80% en 90% is gerealiseerd 
  minder dan 80% is gerealiseerd

Dit organogram is met ingang van 15-12-2020 gewijzigd. Zie hiervoor het jaarverslag. 

 Opgelost Openstaand
Aantal absoluut verzuimers    0
Relatief verzuim     
Langdurig relatief verzuim 0  
Psychisch medisch    

Totaal         

Vanwege corona is er in juni geen uitvraag geweest. 

Het totaalbeeld is hierdoor mogelijk vertekend.

Thuiszitters

Bron: Internetschooldossier Inspectie.

Absoluut verzuim 
leer- en kwalificatie plichtige kinderen  
en jongeren die niet op een school staan  
ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond 
van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven. 

Relatief verzuim 
leer- en kwalificatie plichtige kinderen 
en jongeren die wel op een school staan 
ingeschreven, maar langer dan 4 weken 
ongeoorloofd verzuimen.

Langdurig relatief verzuim 
leer- en kwalificatie plichtige kinderen 
en jongeren die wel op een school staan 
ingeschreven, maar langer dan 3 maanden 
ongeoorloofd verzuimen. 

Ontwikkeling deelnamepercentage pro

SWV ROOS VO Landelijk

Praktijkonderwijs

Bron: Dashboard Passend Onderwijs.

3,42% 2017 3,00%

3,60% 2018 3,02%

3,41% 2019 3,07%

3,50% 2020 3,07%

Bron: Jaarverslag Plusvoorziening 2020.

Aantal gemelde leerlingen

plusvoorziening

2018 32

2019 48

2020 42

Voortgezet Speciaal onderwijs

Bron: Dashboard passend onderwijs.

SWV ROOS VO Landelijk

3,62% 2017 3,49%

3,29% 2018 3,55%

3,57% 2019 3,62%

3,59% 2020 3,72%

Ontwikkeling deelnamepercentage vso Verdeling categorie vso

totaal

252
Categorie 1:

Categorie 2:

Categorie 3:

221

16

15

Financiën
Baten 

Zware ondersteuning (materieel)  €  214.981 

Zware ondersteuning (personeel)  €  4.382.781 

Lichte ondersteuning €  5.255.218 

Subsidieregeling begaafde leerlingen  €  23.317 

Overige overheden  €  118.333 

Diversen  €  27.947 

 Totaal baten  € 10.022.577

lasten 

Lichte ondersteuning: bijdrage versterking basisondersteuning vo-scholen €  342.507 

Lichte ondersteuning: bijdrage reboundvoorzieningen vmbo-scholen €  172.062 

Lichte ondersteuning: lwoo vmbo-scholen €  3.378.953 

Zware ondersteuningL bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning vo-scholen €  355.625 

Inzet begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders €  355.469 

Arrangementen €  114.293 

Arragementen bovenschoolse voorziening €  179.282 

Plusvoorziening casusregisseur €  100.000 

Ondersteuning praktijkonderwijs (pro) €  1.188.014 

Project hoogbegaafdheid €  46.634 

Bijdrage vso zware ondersteuning €  3.233.420 

Groeiregeling vso €  38.724 

Kosten organisatie €  311.538

 Totaal lasten  € 9.816.521

 Resultaat  € 206.056

Bron: Kindkans.

Adviescommissie swv Roos VoSpecificatie	dossiers

Aanvragen advies

Centraal arrangement

tlv pro 

tlv vso (nieuw en verlenging)

tlv vso (vanuit vo)

tlv vso totaal

16
23

12
13

46
47

110
121

20
14

130
135

2019
2020

Decentrale 
breedteondersteuning vo scholen

aantal leerlingen met OPP
vmbo bk | vmbo gt | havo vwo

Bron: decentrale verantwoordingsrapportages
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1%

2018
2019
totaal 100%

ondersteuningsplanraad
(opr)

bestuur

directeur

processen

team SWV

Circa 7.300 leerlingen 
en hun ouders

V(S)o scholen binnen swv roos vo

(3 GEMEENTEN)

uitvoering
Team passend onderwijs
Advies/toewijzingscommissie
Aanpak thuiszitters

kenniscentrum
Kenniskringen
-  ondersteuningscoördinatoren, bpo’ers, ab’ers
- Directeuren
Voorliching
Intervisie
Themabijeenkomsten

Bron: Kijkglazen, peildatum 1-10-2019, 1-10-2020.

swv ROOS vo in cijfers

aantal leerlingen 
in het voortgezet 
onderwijs en  
praktijkonderwijs

leerlingen in het 
voortgezet speciaal 
onderwijs

7420
7272

256
252

2019

2020

Bovenschoolse Voorziening (BSVZ)
Uitstroombestemming BSVZAantal leerlingen 

in de BSVZ

totaal

8

regulier vo  
terugstroom

vso  
doorstroom

uithuisplaatsing/ 
zorgopname

roc/mbo/vavo  
uitstroom

nog in traject

1 0 0 2 5

7 aangesloten besturen

samenwerkingspartners
Onderwijsinstellingen in de regio: po, mbo, hbo
- Swv’s po/vo
- Gemeenten
- Ketenpartners
- REA
- Aansluitng onderwijs jeugd
- Landelijke instelling in
  relatie tot passend onderwijs

Bron: Jaarverslag BSVZ 2020. Door de corona lock down is de leerlingeninstroom lager dan verwacht.

Meer details over onze ambities en resultaten kunt u lezen in het jaarverslag en ondersteuningsplan. Zie hiervoor www.swvroosvo.nl.


