
Factsheet jaarverslag 2021

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. 

Het eigen vermogen van swv ROOS vo begeeft zich per 31-12-2021 rond de norm van OCW van 3,5% van de bruto baten.

Thuiszittende leerlingen zonder  
passend onderwijs- jeugdhulp plan 6

Ongeoorloofd afwezig 1

Absoluut verzuimers  
(door leerplicht bij het swv gemeld) 0

Betrokkenheid plusvoorziening bij  
(dreigend) thuiszittende leerlingen 53

In 2021 heeft het swv 6 leerlingen gemeld bij de onderwijsinspectie (5 thuiszittende leerlingen waarvan 
een passend onderwijs- jeugdhulpplan op het moment van melding nog ontbrak, en 1 OC&W thuiszitter 
(ongeoorloofd afwezig).

De Plusvoorziening is in 2021 betrokken geweest bij 53 thuiszittende of dreigende thuiszittende leerlingen.
Er zijn in 2021 geen absoluut verzuimers gemeld bij de onderwijsinspectie.

  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 Leer-
plichtwet 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.

3,60% 2018 3,02%

3,41% 2019 3,07%

3,50% 2020 3,07%

3,57% 2021 3,18%

Bron: Jaarverslag Plusvoorziening 2021.

Aantal gemelde leerlingen

Advies- en consultatievragen 135

plusvoorziening

2019 48

2020 42

2021 53

Voortgezet Speciaal onderwijs

Bron: Dashboard passend onderwijs.

SWV ROOS VO Landelijk

3,29% 2018 3,55%

3,57% 2019 3,62%

3,59% 2020 3,72%

3,49% 2021 3,77%

Ontwikkeling deelnamepercentage vso Verdeling categorie vso

totaal

249
Categorie 1:

Categorie 2:

Categorie 3:

216

17

16

Financiën
Baten 
Zware ondersteuning (materieel) €  213.560 

Zware ondersteuning (personeel) €  4.541.958 

Lichte ondersteuning €  5.255.664 

Subsidieregeling begaafde leerlingen €  47.000 

Nationaal Programma Onderwijs  €  24.393 

Overige overheden €  95.000 

Diversen €  7.332  

 Totaal baten   €  10.184.907

lasten 
Lichte ondersteuning: bijdrage versterking basisondersteuning vo-scholen  € 328.330 

Lichte ondersteuning: bijdrage reboundvoorzieningen vmbo-scholen  €  164.158 

Lichte ondersteuning: lwoo vmbo-scholen  €  3.409.758 

Zware ondersteuning: bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning vo-scholen  €  366.793 

Inzet begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders  €  386.272 

Arrangementen  €  124.859 

Arrangementen bovenschoolse voorziening  €  188.038 

Plusvoorziening casusregisseur  €  95.000 

Ondersteuning praktijkonderwijs (pro)  €  1.189.273 

Project hoogbegaafdheid  €  94.000 

Bijdrage vso zware ondersteuning  €  3.343.368 

Groeiregeling vso  €  38.565 

Dotatie voorziening verlieslatend contract  €  419.583 

Kosten organisatie  €  432.984 

 Totaal lasten   €  10.580.981

 Resultaat   €  -396.074

Bron: Kindkans.

adviescommissie
Specificatie	dossiers Specificatie	aanvragen

Centraal  
arrangement

tlv pro tlv vso  
(nieuw en  

verlenging)

tlv vso  
(vanuit vo)

tlv vso  
totaal

Toegewezen aanvragen 
adviescommissie

Advies en  
consultatie

Totaal aantal 
aanvragen

Aanvragen waarvoor 
een andere oplossing  
is gevonden dan een  

tlv aanvraag

12 13 5 46 47 54 110 121 96 20 14 18 130 135 114 209 184 23 37 232 221 25 13

2019
2020
2021

Decentrale 
breedteondersteuning vo scholen

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

In 2020-2021 hebben 292 leerlingen breedteondersteuning ontvangen. Dat is 4,09 % van het totaal aantal vo leerlingen.

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Bron: decentrale verantwoordingsrapportages

ondersteuningsplanraad
(opr)

Personeelsgeleding
(MR)

Raad van toezicht
onafhankelijke voorzitter

directeur-bestuurder

processen

team SWV

beleidsadvies

Circa 7.200 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 1-10-2020, 1-10-2021.

swv ROOS vo in cijfers

aantal leerlingen 
in het voortgezet 
onderwijs en  
praktijkonderwijs

leerlingen in het 
voortgezet speciaal 
onderwijs

7272 2522020

7420 2562019

7142 2492021

Bovenschoolse Voorziening (BSVZ) Prioriteiten 2021

Uitstroombestemming BSVZAantal leerlingen 
in de BSVZ

totaal

25

regulier vo vso zorg nog in traject

13 1 3 8

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 2021. 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.
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•  Regionale educatieve agenda met gemeenten en  
po-vo gezamenlijk opgeleverd.

•  Voorbereiding en planvorming oudersteunpunt  
po-vo gestart.

•  Scan passend uitgevoerd op de scholen en  
besproken met swv in ronde tafelgesprekken.

•  Samenwerking po en vo m.b.t. betere overdracht  
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
voor het eerst in uitvoering.

•  Resultaten bovenschoolse voorziening geëvalueerd,  
doorontwikkeld en financieel geborgd in jaarrekening.


