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Graag wijzen we de lezer op hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting en conclusies.
Samen met deze voorbeschouwing levert dit de lezer op een snelle manier een beeld op van de
realisatie van de doelstellingen van de stichting over het verslagjaar.

Voorwoord & beschouwing
Dit is het eerste jaarverslag van de stichting samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
Roosendaal e.o. over een volledig kalenderjaar sinds de invoering van passend onderwijs op 1
augustus 2014. De eerste helft van 2015 stond nog in het teken van opstarten, het verder inrichten
van de organisatie en overschakelen van theorie naar praktijk. De tweede helft van 2015 stond
meer in het teken van verdieping, leren en evalueren van interne processen en afstemming met
externe partners. Door de verdieping en gestructureerde overlegvormen binnen het SWV ontstaat
inmiddels ook meer zicht op de resultaten van het SWV, afgezet tegen de doelstellingen zoals deze
zijn verwoord in het Ondersteuningsplan. Scholen komen met elkaar meer in gesprek over de
belangrijke thema’s zoals zorgplicht, het niveau van de basisondersteuning in de praktijk van alle
dag in relatie tot verwijspercentages naar het VSO, het aantal thuiszitters dan wel thuiszittende
leerlingen en de rollen van alle partijen hierbij.
Het SWV heeft met de scholen de opdracht om voor iedere leerling in de VO‐leeftijd een zo
passend mogelijke onderwijsplaats te bieden. De meeste leerlingen kunnen in het reguliere
onderwijs functioneren, al dan niet gebruik makend van de middelen die de scholen vanuit de
basisondersteuning kunnen inzetten.
Leerlingen die meer ondersteuning in het VO nodig hebben, kunnen middels
breedteondersteuning in het reguliere VO worden ondersteund. Enerzijds beschikken VO scholen
over financiële middelen waarmee zij direct meer intensieve begeleiding kunnen inzetten dan wel
inkopen. Anderzijds ondersteunt het SWV de scholen met specialistische expertise en worden de
begeleiders passend onderwijs (BPO) ingezet op de VO scholen om leerlingen en docenten te
begeleiden op het gebied van gedrag. Deze vormen van breedteondersteuning hebben de scholen
sinds 1 augustus 2015 in huis, dicht bij de leerlingen en docenten. Dit is een bijstelling ten opzichte
van het pionier jaar 2014‐2015, waarin voor dit soort vormen van breedteondersteuning nog een
aanvraag gedaan moest worden bij het SWV. De bijstelling is gedaan om scholen meer ruimte te
geven om direct en zonder bureaucratie te schakelen op extra ondersteuning voor leerlingen en
docenten. Bovendien heeft het bestuur de ambitie om het SWV als organisatie klein en effectief te
laten zijn, dan past het ook om te werken met vertrouwen en middelen vooraf en verantwoording
achteraf door de scholen. De aanwezigheid van begeleiders passend onderwijs met specifieke
expertise in de scholen dicht bij het primaire proces, draagt ook bij aan een snelle
interventiemogelijkheid zonder bureaucratie.
Naast de decentrale breedteondersteuning die in de scholen plaats vindt, zijn er ook nog centrale
arrangementen breedteondersteuning. Leerlingen die in de scholen extra ondersteuning hebben
ontvangen maar waar twijfel bestaat of zij beter op hun plek zijn in het VSO, kunnen op
arrangement basis geplaatst worden in het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) van het
Aventurijncollege. Daarnaast functioneert de Plusvoorziening als breedteondersteuning. De
Plusvoorziening is een vorm van zeer intensief casemanagement voor leerlingen waar sprake is
van complexe problematiek, waar onderwijs en jeugdzorg verbonden moet worden. Het doel van
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deze ondersteuning is om uitval in het onderwijs te voorkomen dan wel om de leerling weer te
laten deelnemen aan het onderwijs. In het najaar van 2015 is daarnaast nog geïnvesteerd in de
ontwikkeling van een nieuw onderwijs‐zorgarrangement, samen met het SWV Brabantse Wal, RBL
en andere partners. In het voorjaar van 2016 wordt besloten of dit arrangement gestart gaat
worden. Eind 2015 is ook met de Mytylschool Roosendaal gestart met het ontwikkelen van een
aanbod voor leerlingen met Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (OLK). In 2016 wordt
besloten of dit arrangement ingevoerd kan worden. Zo heeft 2015 ook in het teken gestaan van
het analyseren van doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om leerlingen te
kunnen bedienen op het grensvlak van onderwijs en zorg.
Het VSO functioneert als diepteondersteuning voor leerlingen. Alle VSO partners zijn in ons
samenwerkingsverband vertegenwoordigd in zowel bestuur, directeurenoverleg als het overleg
met de zorgcoördinatoren, hetgeen zorgt voor een betere afstemming van processen. De
ambulant begeleiders vanuit De Kameleon en Mytylschool zijn gekoppeld aan de VO scholen. Deze
begeleiders participeren actief in het overleg met de BPO‐ers en overleg met zorgcoördinatoren,
waardoor kennisuitwisseling tussen VO en VSO ook geborgd wordt. Daarnaast is samen met de
aanpalende samenwerkingsverbanden Breda en de Brabantse Wal overleg geweest met Het
Driespan om te kunnen komen tot een betere analyse van de leerlingstromen en ‐prognoses voor
komende jaren.
Om de doelstellingen van passend onderwijs te kunnen realiseren, is nauwe samenwerking met de
drie gemeenten, Roosendaal, Halderberge en Moerdijk, noodzakelijk. Thema’s als
leerlingenvervoer, de afstemming met de Jeugdhulp, Leerplicht en thuiszitters hebben op de
agenda gestaan van de REA (regionaal educatieve agenda) werkgroepen. Gemeenten en SWV
hebben bereikt dat er een Jeugdprofessional per school is aangewezen voor laagdrempelige hulp
aan leerlingen en advies aan de zorgteams in de school. Daarnaast is in het verslagjaar het protocol
Thuiszitters door de stuurgroep REA vastgesteld. Dit protocol voorziet in een heldere omschrijving
van processtappen en verantwoordelijkheden van alle partijen rondom het terugdringen van het
aantal thuiszitters in het werkgebied van het SWV. De zogenaamde thuiszitterstafel komt als
doorzettingsmacht bijeen als casussen vastlopen. Alle thuiszitters dan wel thuiszittende leerlingen
zijn in de regio in beeld en er wordt door het SWV gestuurd op inzet van casemanagement, het
ontwikkelen van arrangementen en de inzet van creatieve oplossingen door scholen om de
schoolloopbaan van leerlingen te kunnen continueren. De drie gemeenten hebben in overleg met
het SWV actief gecommuniceerd over de resultaten van de REA middels persberichten over het
thema thuiszitters en de Jeugdprofessional op de scholen.
In het kalenderjaar 2015 heeft het bestuur een aantal sessies georganiseerd over de verschuivende
rol van het bestuur als toezichthouder en wat hier voor nodig is in de organisatie. Dit heeft
geresulteerd in het vaststellen van een managementstatuut waarin veel taken van het bestuur zijn
gemandateerd naar de directeur. De vaststelling heeft plaatsgevonden in januari 2016. Tevens is
een toezichtkader ontworpen, waarin is vastgelegd op welke wijze en op welke onderdelen het
bestuur als toezichthouder zicht houdt op de resultaten van het SWV. Vanaf 2016 zal het
Directeurenoverleg van het SWV ook een belangrijkere rol gaan vervullen als beleid adviserend
orgaan richting directeur van het SWV. Eindverantwoordelijk schooldirecteuren worden hiermee
meer betrokken en verantwoordelijk voor de resultaten en ontwikkeling van passend onderwijs in
de regio.
Pagina 4 van 90

In juli 2015 heeft een wisseling plaatsgevonden in het bestuur van het SWV. De heer drs. G.W.P
Snoeijs is als voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Markland College en daarmee
ook als voorzitter van het SWV gestopt, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het bestuur van het SWV heeft tijdens de bestuursvergadering van 24 juni 2015 zijn opvolger,
mevrouw drs. D. van Kelle, verkozen tot nieuwe voorzitter van de Stichting Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.
Het overleg met de leden van de Ondersteunings Plan Raad (OPR) is in 2015 gestructureerd
opgepakt. De OPR heeft zich onder andere gebogen over een aanvullende paragraaf van het
ondersteuningsplan over de inpassing van lwoo en praktijkonderwijs in passend onderwijs (zie
bijlage 1). De OPR is akkoord gegaan met het besluit om niet te gaan voor opting out, inclusief de
uitwerking in procedures. Daarnaast heeft de OPR positief geadviseerd over de begroting 2016. Op
advies van de OPR zijn enkele aanpassingen gedaan op de website zodat voor ouders de
Schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen beter toegankelijk zijn en is nieuwe
informatie op de website geplaatst over de samenwerking met gemeenten.
De Onderwijsinspectie heeft eind april 2015 een tweede bezoek gebracht aan het SWV. De
inspectie sprak met leden van de OPR, vertegenwoordigers van de scholen en gemeenten en met
het bestuur, directie en staf. De conclusie van de inspectie is dat het SWV op koers ligt en dat het
SWV in voldoende mate de belangrijke thema’s zoals zorgplicht en thuiszitters in beeld heeft en de
juiste stappen zet richting sturing, evaluatie en borging. Het bestuur deelt deze conclusie.
Namens het bestuur van het samenwerkingsverband,

mevrouw drs. D. van Kelle (voorzitter)
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1. Ondersteuning van SWV ROOS VO
1.1

Algemeen

De statutaire naam van het samenwerkingsverband is Stichting Samenwerkingsverband VO
Roosendaal en omgeving, afgekort tot SWV VO Roosendaal e.o. Het samenwerkingsverband is
gevestigd in Roosendaal. Het regiogebied bestaat uit drie gemeenten te weten: Roosendaal,
Halderberge en Moerdijk. In de communicatie wordt het samenwerkingsverband verkort tot ROOS
VO.
De stichting kent een bestuur‐directie‐model, een vorm van functionele scheiding. Het bestuur heeft
de rol van intern toezichtsorgaan op zich genomen. Het bestuur keurt de begroting, het
ondersteuningsplan en de jaarverslaggeving goed en bewaakt de koers van het
samenwerkingsverband (doel en beoogde resultaten).
Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mevrouw D. van Kelle (tot juli 2015 de heer G.W.P. Snoeijs), namens Stichting Markland College,
voorzitter
Mevr. M.J.C. Broodbakker, namens Ons Middelbaar Onderwijs
Dhr. A.C.J. Flink, namens Stichting ROC West‐Brabant
Dhr. J.C. van Wettum, namens Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
Dhr. J.M.P.C. Verdaasdonk, namens Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Dhr. G.J.J. Kusters, namens Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Dhr. R.S. Hofkes, namens Stichting Het Driespan

De eerste 6 genoemden zijn 'verplichte' aangeslotenen doordat deze bevoegde gezagen en scholen
hebben in het regiogebied. De laatst genoemde is een 'vrijwillige' aangeslotene.
Stichting Het Driespan heeft scholen buiten de regio, waar een aanzienlijk aantal leerlingen VSO uit
dit SWV, cluster 4 onderwijs volgt. Alle bevoegd gezagen hebben zich aangesloten bij de Stichting
middels een aansluitingsovereenkomst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor de
bestuurstaak.
Het samenwerkingsverband heeft als kerntaak het bieden van een zo passend mogelijke
onderwijsplek en een doorgaande schoolloopbaan voor alle leerlingen in de VO leeftijd. Het streven
is om de leerlingen zo veel als mogelijk in het regulier onderwijs onder te brengen door de basis op
de reguliere scholen te versterken. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid en de directeur is
belast met de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het ondersteuningsplan en de
activiteiten van het samenwerkingsverband. Tot eind 2014 is de functie van directeur op interim
basis vervuld. Vanaf januari 2015 vervult Mevr. G. Huizinga de directeurspositie.
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1.2

Ondersteuningsstructuur

Basisondersteuning
Alle aangesloten VO scholen beschikken over een school ondersteuningsprofiel (SOP). Hierin
beschrijven de scholen waar de basisondersteuning uit bestaat en hoe de ondersteuning binnen de
school is georganiseerd. Voorafgaand aan de start van passend onderwijs heeft het bestuur besloten
dat alle reguliere VO scholen een vergelijkbaar niveau aan basisondersteuning bieden, waarbij er
geen sprake is van specialisatie door een van de scholen. In het ondersteuningsplan van het SWV
wordt de ambitie uitgesproken om het verwijspercentage naar het VSO te verlagen door in te steken
op de versterking van de basis op de scholen. Vanuit de visie van het SWV begint passend onderwijs
vooral in de klas en in de school: des te beter docenten in staat zijn om in de les en in de begeleiding
om te gaan met verschillen, des te groter de kans voor leerlingen om te functioneren in het VO.
Ieder schoolbestuur heeft op de eigen scholen aangestuurd op de versterking van de
basisondersteuning. Het SWV steunt de scholen hierbij middels de inzet van begeleiders passend
onderwijs (voorheen de AB‐ers vanuit REC 4). Dit gebeurt vanaf augustus 2015. De BPO‐ers worden
aangestuurd vanuit het SWV maar zij zijn werkzaam op de VO scholen. Het is hun taak om
begeleiding te bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en
om docenten(teams) hierbij te coachen. De expertise van de BPO‐ers wordt in toenemende mate ook
ingezet om leerlingen die vanuit groep acht instromen en extra ondersteuning nodig hebben, te
ondersteunen bij deze overgang. Daarnaast steunt het SWV de scholen door AB‐diensten in te kopen
vanuit de REC 3 scholen en deze AB‐uren worden ingezet op de VO scholen. Het delen en uitwisselen
van kennis gebeurt in het AB/BPO overleg en het gezamenlijk overleg met de zorgcoördinatoren. De
specialistische kennis is dus direct rond de leerling en docententeams aanwezig en kan snel ingezet
worden daar waar nodig. Tevens kunnen schooldirecteuren de overdracht van kennis door deze
specialisten opnemen in hun professionaliseringsprogramma op schoolniveau.
De kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen is tussen juni en oktober 2015 onderzocht
door het SWV, de scholen zelf en met behulp van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Op de
uitkomsten van dit onderzoek wordt ingegaan in hoofdstuk 1, paragraaf 8.

Breedteondersteuning
De breedteondersteuning is in 2015 op twee niveaus belegd. Op het niveau van het SWV bestaan
centrale arrangementen om leerlingen op te vangen en te begeleiden. Bij Het Aventurijncollege van
de stichting Het Driespan zijn op OPDC basis observatieplaatsen ingekocht. Leerlingen die ook met
extra begeleiding in het reguliere VO (overwegend vmbo) meer ondersteuning nodig hebben, maar
waar het niet duidelijk is of VSO de meest passende plaats is, kunnen maximaal 6 maanden voor
observatie geplaatst worden op het OPDC. Op basis van de observatie en aanvullend onderzoek
wordt gekeken naar de mogelijkheid van terugplaatsing in het VO of een andere oplossing. In 2015
zijn twee fulltime plaatsen ingekocht waar op jaarbasis 4 leerlingen gebruik van kunnen maken.
Plaatsing geschiedt op verzoek van de VO school via een aanvraag bij de Adviescommissie van het
SWV. Ouders worden middels bespreking van het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) betrokken bij
de aanvraag. Daarnaast beschikt het SWV over de Plusvoorziening. Dit is een voorziening waar met
VSV‐subsidie wordt ingestoken op intensief casemanagement rondom de leerling, school, jeugdhulp,
leerplicht en andere partners. Doel is om uitval tegen te gaan dan wel de schoolgang zo snel mogelijk
middels interdisciplinaire trajecten weer op gang te krijgen. De gemeente Roosendaal ondersteunt
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deze voorziening middels het uitlenen van een jeugdprofessional als projectleider voor deze
voorziening.
In 2015 is na analyse van de groep thuiszitters gestart met het ontwikkelen van mogelijk aanvullende
arrangementen voor leerlingen die baat hebben bij combinatietrajecten onderwijs en zorg. De
mogelijkheden die OCW nu biedt middels Onderwijs op een Andere Locatie (OAL) geven kansen en
kaders. In 2016 zal besluitvorming plaatsvinden over deze mogelijke arrangementen. Het is de
bedoeling dat het aantal centrale arrangementen in de loop der jaren groeit als gevolg van analyse
van de groep (dreigende) thuiszitters en thuiszittende leerlingen.
De tweede vorm van breedteondersteuning betreft de decentrale breedteondersteuning. VO scholen
krijgen vanaf augustus 2015 middelen vanuit de lichte ondersteuning (zorgbudget), aangevuld met
middelen vanuit de zware ondersteuning. Alle locatie/collegedirecteuren hebben aan de hand van
een format een plan van aanpak ingeleverd. Aan het eind van het schooljaar leggen de directeuren
verantwoording af over de inzet en resultaten van deze middelen, volgens vooraf besproken
spelregels en format. Zo zorgen de scholen er voor dat leerlingen die extra ondersteuning ontvangen,
een OPP krijgen. Dit OPP wordt na overleg met ouders vastgesteld en met ouders ook geëvalueerd
om te zien of de extra ondersteuning ook geleid heeft tot het realiseren van de doelen van de
ondersteuning. Het SWV zal op basis van deze verantwoording van de scholen in combinatie met een
analyse van data kunnen vaststellen of deze breedteondersteuning bijdraagt aan de realisatie van de
doelstellingen van het SWV.
Tot 1 augustus 2015 liepen aanvragen voor verlengingen van LGF gelden (rugzakjes) en aanvragen
voor nieuwe arrangementen via het SWV. Dit leidde tot te veel bureaucratie en tijdverlies.
Bovendien bleek het voor het SWV niet goed mogelijk om te beoordelen of bijvoorbeeld een
aanvraag voor een paar uur extra begeleiding uit de lumpsum betaald kon worden of via het budget
van het SWV. Dit systeem belastte het apparaat en leidde tot ongewenst gedrag. Het nieuwe
systeem gaat uit van vertrouwen in de scholen vooraf en het organiseren van de ondersteuning dicht
bij de leerling en de docenten middels financiële middelen en steun in natura (AB/BPO). Het systeem
gaat ook uit van het afleggen van verantwoording achteraf zodat resultaten per school gekoppeld
kunnen worden aan de resultaten op het niveau van het SWV. Dit systeem sluit daarnaast aan bij het
uitgangspunt van het SWV om de scholen zo veel als mogelijk in staat te stellen om maatwerk te
leveren rond een leerling en om dit vervolgens snel en effectief te kunnen inzetten.

Diepteondersteuning
De diepteondersteuning bestaat uit plaatsing binnen het VSO. Voor plaatsing in het VSO is een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De aanvraag hiervoor wordt door de aanvrager ingediend in
het programma Kindkans. De Adviescommissie van het SWV gaat over tot behandeling van de
aanvraag, nadat de aanvraag compleet is. In ieder geval is de aanvraag voorzien van een OPP (of
Kerndocument vanuit het SO/VSO) waarin alle relevante gegevens zijn opgenomen. Het SWV bepaalt
de hoogte van de ondersteuningsbekostiging (categorie laag, midden of hoog) aan de hand van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Inpassing lwoo en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs
In kalenderjaar 2015 heeft de voorbereiding plaats gevonden voor de inpassing van
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en pro in passend onderwijs. Dit SWV heeft niet gekozen
Pagina 12 van 90

voor opting out lwoo dus dit betekent dat de landelijke criteria blijven gelden. Met ingang van 1
januari 2016 is het SWV verantwoordelijk voor het afgeven van aanwijzingen lwoo en voor het
afgeven van TLV’s voor pro. Hiertoe hebben de vmbo scholen (inclusief pro) en het SWV afspraken
gemaakt en zijn procedures uitgewerkt. De aanvullende paragraaf voor het ondersteuningsplan over
dit onderwerp is met de OPR besproken en goedgekeurd in september 2015 (zie bijlage 1).

1.3

Adviescommissie

De adviescommissie van het SWV behandelt alle aanvragen voor een TLV en alle aanvragen voor
centrale arrangementen. Daarnaast worden in de adviescommissie thuiszitters besproken waar naar
het oordeel van het SWV extra afstemming en inzet voor nodig is met verschillende partijen om te
komen tot een oplossing. In de adviescommissie hebben 2 orthopedagogen zitting, samen met de
directeur van het SWV. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag wordt een deskundige toegevoegd
aan de adviescommissie. Aanvragen voor verlengingen vanuit het VSO worden gebundeld en
besproken met de aanvragende VSO scholen. Op deze manier is er gelegenheid om de informatie
uitwisseling meer diepgang te geven en besluitvorming sneller te laten verlopen. De deskundigen
brengen advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband. Deze neemt het uiteindelijke,
definitieve besluit namens het bestuur. De adviescommissie komt vanaf maart tot en met juli
wekelijks bijeen om de doorlooptijd van de aanvragen zo kort mogelijk te houden. De rest van het
jaar komt de adviescommissie twee wekelijks bij elkaar. De adviescommissie heeft in het
kalenderjaar 2015 twee bijeenkomsten besteed aan evaluatie van de eigen werkwijze en bestudering
van de jurisprudentie vanuit de Geschillencommissie. Dit heeft geleid tot de constatering dat alle
aanvragen zorgvuldig worden geanalyseerd en getoetst aan de vraag wat de meest passende
oplossing is. De adviescommissie heeft daarnaast in haar werkproces meer ruimte gemaakt voor
contact met de ouders over de aanvraag, ook als ouders hebben aangegeven dat zij achter de
aanvraag staan. Het gesprek met de ouders zorgt ervoor dat de commissie beter kan bijdragen aan
de overgang naar het VSO in het geval van een TLV, of het zorgt ervoor dat partijen toch nog op zoek
gaan naar alternatieven. Tot slot heeft de commissie gezien dat het in bepaalde gevallen effectief is
om eerder de regie van een aanvragende school over te nemen wanneer partijen het niet eens zijn of
lijken te zijn, of de aanvraag niet compleet is en informatie blijft ontbreken. Dit leidt enerzijds tot een
grotere belasting van de commissieleden en het SWV, anderzijds draagt het wel bij aan een snellere
passende oplossing.

1.4

Visie

De samenwerkende scholen in het SWV zijn een professionele, lerende organisatie, gebaseerd op
respect voor de medemens en de samenleving. In deze omgeving kunnen leerlingen met een
specifieke ondersteuningsvraag op (ortho)pedagogisch en/of (ortho)didactisch gebied, door middel
van extra onderwijs en onderwijsondersteuning (en daar waar gewenst in samenhang met extra
zorg) voor kortere dan wel langere tijd competenties verwerven en toepassen om:

•
•
•

zo verantwoord mogelijk succesvol het regulier voortgezet onderwijs te kunnen volgen;
door te kunnen stromen naar het regulier vervolgonderwijs (MBO en HBO);
daar uiteindelijk een startkwalificatie te kunnen behalen;
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•
•
•

of via ondersteuning in de arbeidstoeleiding aan het werk te komen;
of optimaal toegerust te worden voor een zinvolle dagbesteding;
en zich te ontwikkelen tot volwaardig en mondig lid van onze samenleving.

Het SWV wil zo veel als mogelijk de leerling opvangen in het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken
wordt de deskundigheid van het personeel op de reguliere scholen vergroot op zowel didactisch als
pedagogisch gebied. Tevens wordt de (op elke VO‐school aanwezige) basisondersteuning
professioneel ingezet en verder ontwikkeld.

1.5

Werkwijze

In de samenwerking en in het handelen van het SWV, staan 10 kernwaarden centraal (zie bijlage 2).
Passend Onderwijs vraagt een omslag in denken en handelen. De onderwijsbehoefte van de leerling
is steeds het vertrekpunt bij de inrichting van het onderwijsleerproces van die leerling. De vraag
“Wat heeft deze leerling nodig ?” is veel relevanter dan de zoektocht naar de mogelijke tekorten van
de leerling. Bij de uitvoering van de “praktijk” van Passend Onderwijs hanteren we 7 principes.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.6

Creëer een rijke leeromgeving( betekenisvol, uitdagend en boeiend onderwijs; de rijke
leeromgeving is van toepassing op de leerling, de docent, het management, het
schoolbestuur, het SWV)
Handelingsgericht werken. Wat doen we om aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden
van de leerling ?
Handelingsbekwaamheid van de docent. Elke school zorgt voor het voldoende toerusten van
het docententeam door deskundigheidsbevordering of extra ondersteuning in de
klassensituatie.
De school is dé plek. We huldigen het principe dat de ondersteuning en ook het
ondersteuningsbudget de leerling volgt. En geen export van problemen, maar import van
oplossingen.
Betrokken ouders. School zorgt voor een zorgvuldige afweging; kan de school eventuele extra
ondersteuning ook daadwerkelijk bieden? Hierbij worden ouders nadrukkelijk betrokken. Zij
denken mee in het ontwikkelingsperspectief van hun zoon/dochter en geven alle informatie
die nodig is in de afweging omtrent een passend onderwijsplek.
Schoolondersteuningsprofiel. Elke VO‐school heeft de basis‐ en breedteondersteuning en
daar wordt ook de eigen innovatieve kracht benut.
Het SWV biedt hulp bij de extra arrangementen. Dit speelt zich af in de breedte‐ en
diepteondersteuning.

Doelstelling

Het hoofddoel van passend onderwijs is het bieden van een passende plek en een doorgaande
schoolloopbaan voor iedere leerling in ons samenwerkingsverband. Anders gezegd: we streven
ernaar dat zo weinig mogelijk leerlingen thuiszitten of voortijdig uitvallen. De organisatie en
werkprocessen van ROOS VO zijn gericht op het realiseren van deze hoofddoelstelling. Het
samenwerkingsverband behoort qua aantallen leerlingen tot de kleine verbanden. Cruciale
kengetallen zijn het deelnamepercentage aan het voortgezet speciaal onderwijs en de rugzakken in
het reguliere VO onderwijs.
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In het ondersteuningsplan zijn naast de hoofddoelstelling de volgende beoogde resultaten
geformuleerd:
















Het onderwijs wordt‐ zoveel als mogelijk‐ thuisnabij verzorgd.
Het percentage verwijzingen naar het VSO daalt t.o.v. het percentage op 1 oktober 2012 (de
peildatum waarop de verevening is gebaseerd).
Het percentage leerlingen waarvoor reguliere VO‐scholen een uitgebreide en langdurige extra
begeleiding en ondersteuning nodig hebben daalt t.o.v. het percentage rugzakken op 1 oktober
2012.
De basisondersteuning is versterkt op de reguliere VO‐scholen.
Bij aanvragen voor extra ondersteuning wordt uitgegaan van wat in deze situatie mogelijk en
wenselijk is om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken.
Scholen gaan bij de extra ondersteuning uit van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
Leerlingen en ouders zijn betrokken bij aanvragen en uitwerkingen van het
ontwikkelingsperspectief.
Ouders en leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband extra ondersteuning krijgen zijn
hierover tevreden. Dit wordt jaarlijks gemeten.
Scholen zijn tevreden over het samenwerkingsverband. Dit wordt jaarlijks gemeten.
Het samenwerkingsverband beschikt over een efficiënte en effectieve administratieve functie.
Het samenwerkingsverband beschikt over een effectieve en efficiënte financiële administratie.
De opdracht van Passend Onderwijs wordt in gezamenlijkheid vormgegeven; samenwerking en
krachtenbundeling staan centraal.
De noodzakelijke informatie voor ouders en personeel is voldoende toegankelijk via de besturen
en/of via het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband heeft een positief oordeel van de rijksinspectie.

Het kalenderjaar 2015 is een overgangsjaar voor wat betreft de wijze waarop het SWV gaat
rapporteren over de resultaten in relatie tot de doelstellingen uit het ondersteuningsplan.
In het najaar van 2015 is veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van kengetallen waarmee de
voortgang van de doelstellingen van dit SWV zo goed mogelijk gemeten kunnen worden. Het SWV
heeft hiervoor gebruik gemaakt van een aantal voorbeelden van voorlopers uit het land, in
combinatie met de eigen ervaring van afgelopen jaar. Het meten van de resultaten op het niveau van
het SWV vraagt om een samenspel van scholen, gemeenten en SWV. Het is de ambitie om met
indicatoren te werken die echt iets zeggen over de kerntaken van een SWV, die vervolgens echt te
meten zijn en die niet leiden tot een enorme bureaucratie bij scholen en SWV. Het bestuur heeft de
voortgangsrapportage inclusief indicatoren in januari 2016 vastgesteld. Dit betekent dat over 2016
verantwoording wordt afgelegd volgens het nieuwe model waarbij doelstellingen en resultaten nog
strakker worden gekoppeld.
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In dit bestuursverslag worden de meeste numerieke resultaten in aparte tabellen weergegeven. De
samenvatting (zie hoofdstuk 5. Samenvatting & conclusie) kent al wel de indeling van de
voortgangsrapportage en het dashboard 2016.

1.7

Kerncijfers

1.7.1 Aantal leerlingen op VO scholen
Het samenwerkingsverband ROOS VO bestaat uit 7 VO‐scholen en 3 VSO‐scholen, met meerdere
locaties.
Aantal leerlingen VO 1-10-2015, stand per 3-12-2015, aanmaakdatum 7-12-2015 (Kijkglas 1)

BRIN-nummer
06XL
19EN
20ZK
20ZK
20ZK
21CY
30EU

Naam school
Markland College Oudenbosch
Jan Tinbergen College
Da Vinci College
Gertrudiscollege
Norbertuscollege
Prinsentuin Oudenbosch
Markland College Zevenbergen

Aantal leerlingen
1.241
1.559
832
1.380
1.217
447
1.204
7.880

waarvan
LWOO
315
0
276
0
0
208
0
799

waarvan
PRO
0
0
276
0
0
0
0
276

Aantal leerlingen VO 1-10-2014, stand per 11-12-2014, aanmaakdatum 3-11-2015 (Kijkglas 1) *)

BRIN-nummer
06XL
19EN
20ZK
20ZK
20ZK
21CY
30EU

Naam school
Markland College Oudenbosch
Jan Tinbergen College
Da Vinci College
Gertrudiscollege
Norbertuscollege
Prinsentuin Oudenbosch
Markland College Zevenbergen

Aantal leerlingen
1.354
1.474
843
1.412
1.310
425
1.111
7.929

waarvan
LWOO
362
0
238
0
0
171
0
771

waarvan
PRO
0
0
283
0
0
0
0
283

*) In de tabel hierboven is uitgegaan van het meest recent aangemaakte Kijkglas 1 op teldatum 1‐10‐
2014, hierdoor wijkt het aantal leerlingen af van hetgeen in het jaarverslag 2014 is opgenomen
(7.931 leerlingen in totaal).
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1.7.2 Aantal leerlingen op VSO scholen, waarvoor het samenwerkingsverband
verantwoordelijk is
Aantal leerlingen VSO 1-10-2015, stand per 3-12-2015, aanmaakdatum 7-12-2015 (Kijkglas 1)
BRIN-nummer

Naam school

Plaats

Categorie
Hoog Midden

Totaal
Laag

deelnemende VSO
02SZ00

RK Mytylschool

Roosendaal

17

0

0

17

16LO00

De Kameleon

Roosendaal

13

0

53

66

16LO04

De Kameleon

Bergen op Zoom

0

0

2

2

02RH00

Het Berkenhofcollege

Breda

0

0

35

35

02RH02

Het Aventurijncollege

Bergen op Zoom

0

0

79

79

02RH14

Het Brederocollege

Breda

0

0

50

50

30

0

219

249

totaal deelnemende VSO
niet-deelnemende VSO
00OJ00

Klimopschool

Middelburg

0

0

1

1

01OZ00

P.I-school Hondsberg

Oisterwijk

0

0

1

1

01PA00

Emiliusschool

Son

1

0

0

1

01UC09

Dordrecht

0

0

1

1

02EY00

Yulius Het Tij
Hoenderloo College voor
VSO

Hoenderloo

0

0

1

1

02RH12

De Kei

Breda

0

0

2

2

23GY00

Het Warandecollege

Oosterhout

0

0

1

1

03XK00

Michaëlschool

Boxtel

0

0

1

1

05HJ00

De Berkenschutse

Heeze

0

0

1

1

20RT00

De Recon

Rotterdam

0

0

1

1

21RO00

Breda College

Breda

4

14

8

26

5

14

18

37

35

14

237

286

totaal niet-deelnemende VSO
totaal
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Aantal leerlingen VSO 1-10-2014, stand per 11-12-2014, aanmaakdatum 3-11-2015 (Kijkglas 1)
BRIN-nummer

Naam school

Plaats

Categorie

Totaal

Hoog Midden Laag
deelnemende VSO
02SZ00

RK Mytylschool

Roosendaal

18

0

0

18

16LO00

De Kameleon

Roosendaal

9

0

59

68

02RH00

Het Berkenhofcollege

Breda

0

0

76

76

02RH02

Het Aventurijncollege

Bergen op Zoom

0

0

83

83

27

0

218

245

totaal deelnemende VSO
niet-deelnemende VSO
00OJ00

Klimopschool

Middelburg

0

0

1

1

01OZ00

P.I-school Hondsberg

Oisterwijk

0

0

2

2

01PA00

Emiliusschool

Son

1

0

0

1

01UC09

Yulius Het Tij

Dordrecht

0

0

1

1

02RK00

Het Kasteel

Breda

6

12

6

24

04EY09

SO/VSO Respont (OdyZee)

Kloetinge

0

0

1

1

20RT00

De Recon

Rotterdam

0

0

1

1

21RO00

Breda College

Breda

0

0

9

9

7

12

21

40

34

12

239

285

totaal niet-deelnemende VSO
totaal

Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat het aantal VSO‐leerlingen een redelijk stabiel beeld vertoont.
Het aantal residentiële leerlingen is gegroeid van 6 per 1‐10‐2014 naar 7 per 1‐10‐2015, deze
leerlingen zijn reeds in bovenstaande tabellen opgenomen.
1.7.3 Oordeel kwaliteit door de Onderwijsinspectie
Ieder jaar geeft de Onderwijsinspectie weer of scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs
voldoende resultaten halen (de opbrengstenkaart). Tevens publiceert de Onderwijsinspectie jaarlijks
het driejarenoverzicht van de opbrengstgegevens per school (opbrengstenoordeel).
De onderdelen die meewegen in het opbrengstenoordeel 2015 zijn:





het rendement onderbouw (hoe presteren leerlingen in het derde leerjaar ten opzicht van
het advies dat ze van de basisschool hebben gekregen);
het rendement bovenbouw (hoe snel stromen leerlingen door van het derde leerjaar naar
het diploma);
het gemiddeld cijfer van het centraal examen;
het verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen.

De opbrengstenoordelen 2015 zijn openbaar en te raadplegen via de site www.owinsp.nl.
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Opbrengstenoordelen 2015 vso, vo en pro
brinnummer
20ZK‐00
20ZK‐02
20ZK‐04
06XL‐00
30EU‐00
19EN‐00
21CY‐03
02ZS‐00
16LO‐00
02HH‐02
02RH‐00
02RH‐00

school
sg Tongerlo, Da Vinci College
sg Tongerlo, Gertrudiscollege
sg Tongerlo, Norbertuscollege
Markland College, Oudenbosch
Markland College, Zevenbergen
Jan Tinbergen College
Prinsentuin, Oudenbosch
Mytylschool Roosendaal
De Kameleon Roosendaal
Driespan, Aventurijn Bergen op Zoom
Driespan, Berkenhofcollege Breda
Driespan, Brederocollege Breda

vso

pro
basis

vmbo‐b vmbo‐k vmbo‐gt havo
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis
basis

vwo
basis
basis
basis
basis
basis

basis
zwak/basis
zwak/basis
basis
basis

Het opbrengstenoordeel 2015 is het meest recente openbare oordeel en gaat over de
onderwijsresultaten in de jaren 2014, 2013 en 2012. In juni 2016 wordt het vernieuwde
opbrengstenoordeel 2016 vrij gegeven (het onderwijsresultatenoverzicht over de jaren 2015, 2014
en 2013).
Uit de gegevens van bovenstaande tabel blijkt dat alle VO scholen, net als in 2014, beschikken over
een positief driejaargemiddelde kwaliteitsoordeel van de inspectie.
De vso scholen De Kameleon en Het Driespan, Het Aventurijncollege, staan op de openbare site nog
als zwak beoordeeld. Feit is dat beide scholen in het najaar 2015 een afrondend onderzoek
kwaliteitsverbetering (OKV) hebben ondergaan met een positief oordeel tot gevolg. De verwachting
is dat de gegevens op de openbare site snel zullen worden geactualiseerd naar basisarrangement.

1.7.4 Zichtbaarheid schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een belangrijk instrument waarin de school de taken,
verantwoordelijkheden en werkwijze vastlegt rondom ondersteuning van leerlingen. Het SOP
beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning
de school biedt of wil gaan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het
samenwerkingsverband samen vormen een dekkend aanbod van ondersteuning aan alle leerlingen.
Dat maakt het SOP tevens een onderwerp dat in een breder verband, op het niveau van het
samenwerkingsverband, van belang is. Het SOP heeft consequenties voor de leerlingen en ouders, de
leerkrachten en het werk dat op school gedaan wordt.
Door het SOP op te nemen in de schoolgids en/of te plaatsen op de website is deze voor iedereen
inzichtelijk en duidelijk wat de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. Een ouder kan
dit raadplegen en gebruiken bij de keuze van de school. Biedt de school de ondersteuning die het
kind nodig heeft?
Het SWV heeft in 2015 met alle VO scholen gesproken over de zichtbaarheid van de profielen op de
websites van de scholen. Dit was voor verbetering vatbaar. Na een gesprek met de OPR heeft het
SWV alle profielen op de website van het SWV geplaatst, zodat ouders en belanghebbenden de
profielen makkelijker kunnen vergelijken.
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In kalenderjaar 2016 wordt onderzocht of het mogelijk is belanghebbenden nog beter te bedienen
door gebruik te maken van een digitale tool die speciaal is ontwikkeld om profielen makkelijker te
vergelijken en te presenteren.
1.7.5 Registratie in Kindkans
Via de applicatie Kindkans wordt het gehele proces van aanvragen, beoordelen en beschikken
geregistreerd en gevolgd.

Gegevens Kindkans 2015
Aanvragen totaalbeeld
2014
Het boekjaar 2014 sloot af met 19 aanvragen die op 31‐12‐2014 nog open stonden. Van deze
aanvragen zijn er 3 in 2015 verwijderd, 4 zijn afgewezen. De overige 12 zijn beschikt: het betrof 4
keer een arrangement, 7 keer een rugzak en 1 keer een TLV. Deze 12 beschikkingen zijn niet
opgenomen in het jaarverslag 2015.
2015
In het jaar 2015 zijn in totaal 192 aanvragen voor extra ondersteuning ingediend bij het SWV ROOS
VO. Van de 192 ingediende aanvragen zijn er 171 beschikt, 4 aanvragen zijn afgewezen, 17 aanvragen
waren op 31‐12‐2015 nog niet afgehandeld.
De redenen van de vier afgewezen aanvragen waren divers:
‐
‐
‐

Inzet van een ambulant begeleider bleek een betere oplossing (1)
Er is niet voldaan aan de criteria van aanvraag voormalige rugzak (2)
De aanvraag werd ingediend bij het verkeerde SWV (1)

Alle 17 aanvragen die in het boekjaar nog in behandeling zijn, hebben de status ‘aanvraagdossier
incompleet’. Van de 17 aanvragen gaat het 15 maal over een TLV aanvraag ‐ ingediend door Het
Aventurijncollege ‐ met een gewenste ingangsdatum van 1‐8‐2016 in verband met aflopen CVI
indicatie. Deze aanvragen zijn in onderling overleg gebundeld op 1 zittingsdatum in 2016
afgehandeld. De twee andere TLV aanvragen zijn binnen de gestelde termijn van 6 weken in 2016
afgehandeld. Bij incomplete aanvragen krijgt de aanvrager het verzoek ontbrekende informatie aan
te leveren, waarna het SWV binnen de gestelde termijn van 6 weken beschikt. Dit is in de praktijk
binnen twee tot maximaal drie weken.
Beschikkingen totaalbeeld
Van de 192 aanvragen zijn er in totaal 171 beschikt. Dit is 89%.
Alle aanvragen zijn binnen de wettelijk vastgestelde termijnen (6 weken) beschikt (100%).
In totaal heeft het SWV vier verschillende soorten beschikkingen afgegeven. Zie voor het totaalbeeld
de onderstaande tabel. Op de volgende bladzijden volgen de details van de verschillende
beschikkingen.
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Beschikkingen
Arrangementen
Voormalige rugzakken
TLV/administratief
TLV/VSO
Totaal

Totaal
10
26
15
120
171

Van de 171 beschikking is 75% afkomstig van scholen binnen het SWV ROOS VO, 25% is afkomstig
van scholen buiten SWV ROOS VO.

Beschikkingen
Binnen SWV
Buiten SWV
Totaal

01‐01‐2015/31‐07‐2015
111
24
135

01‐08‐2015/31‐12‐2015
17
19
36

Totaal
128
43
171

In de eerste helft van 2015 is 79% van het totaal beschikt, in de tweede helft van 2015, 21%. Dit
grote verschil is te verklaren door het feit dat in de tweede helft van 2015 ‐of te wel in de eerste helft
van schooljaar 2015‐2016‐ de decentrale breedteondersteuning op de scholen is gestart.
Vanaf augustus 2015 worden enkel aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen speciaal onderwijs
(TLV’s) en de observatieplaats op Het Aventurijncollege beschikt door de toelatingscommissie van
het samenwerkingsverband. Scholen organiseren en registreren zelf de decentrale
breedteondersteuning zoals vastgesteld in het plan van aanpak en leggen hierover schriftelijk
verantwoording af aan het samenwerkingsverband aan het einde van het schooljaar 2015‐2016.
Beschikkingen binnen SWV
Beschikkingen binnen 01‐01‐2015/31‐07‐2015
swv
Arrangementen
Voormalige rugzakken
TLV/VSO
totaal

8
26
77
111

01‐08‐2015‐31‐12‐2015

Totaal

2
0
15
17

10
26
92
128

Arrangement binnen SWV
Van de 7 VO scholen hebben er 5 één of meerdere arrangementen aangevraagd (9x voor vmbo
leerlingen en 1 x voor een vwo leerling). Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de meeste aanvragen
(50%) afkomstig van Prinsentuin College. Het Norbertuscollege en Markland College Oudenbosch
hebben in 2015 geen aanvraag voor een arrangement ingediend. Er is één arrangement aanvraag
afgewezen van het Prinsentuin College omdat na gesprekken bleek dat de ambulant begeleider de
benodigde ondersteuning kon bieden.
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Arrangement
binnen
Da Vinci College
vmbo‐b
vmbo‐k
Gertrudiscollege
vwo
Jan Tinbergen College
vmbo‐gt
Markland College Zevenbergen
vmbo‐gt
Prinsentuin Oudenbosch
vmbo‐b
vmbo‐gt
vmbo‐k
Eindtotaal

10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
10

Voormalige rugzakken binnen SWV
Vooral in het eerste jaar van passend onderwijs zijn veel aanvragen voor voormalige rugzakken
ingediend bij het SWV. In 2014 zijn in totaal 76 rugzakken beschikt. In 2015 (tweede helft van het
schooljaar 2014‐2015) zijn 26 rugzakken beschikt. Nagenoeg alle aanvragen hiervoor zijn afkomstig
van de colleges van Markland (in totaal 88%), omdat zij anders dan de andere scholen na 31‐12‐2014
hun aanvragen hebben ingediend. Tevens zijn 2 rugzakaanvragen afgewezen van Markland College
Zevenbergen omdat de aanvraag niet voldeed aan de criteria (extra ondersteuning bleek niet nodig).
Voormalige rugzakken
binnen
Da Vinci College
vmbo‐b
Jan Tinbergen College
vmbo‐gt
Markland College Oudenbosch
vmbo‐b
vmbo‐gt
vmbo‐k
Markland College Zevenbergen
havo
vmbo‐gt
vwo
Eindtotaal

26
2
2
1
1
12
3
4
5
11
5
3
3
26

De 26 beschikte rugzakken in 2015 zijn bestemd voor 3 vwo‐leerlingen, 5 havo‐leerlingen en 18
vmbo‐ leerlingen ( 5 basis, 5 kader en 8 gemengd/theoretisch).
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TLV/VSO binnen SWV
Binnen het SWV ROOS VO zijn in het verslagjaar in totaal 92 TLV’s beschikt. Van de 92 beschikkingen
zijn er 70 aangevraagd door scholen in het speciaal onderwijs (76%) en 22 door scholen in het
voortgezet onderwijs (24%).
Opleidingssoort vo leerlingen tlv
binnen
Aventurijncollege
Berkenhofcollege Breda
De Kameleon
Het Brederocollege
Mytylschool Roosendaal

po

sbo

so
12

vso
11

12

1

vso‐b
3
1

vso‐gt
5
3

vso‐havo
9
2

vso‐k
11
8

vso‐pro
19

totaal
70
14
19
13
14
10

19
2

2

7

3

10

Opleidingsoort vo leerlingen TLV
binnen
Da Vinci College
Gertrudiscollege
Markland College Oudenbosch
Markland College Zevenbergen
Norbertuscollege
Prinsentuin Oudenbosch

havo
2

pro
3
3

vmbo‐b vmbo‐gt vmbo‐k
11
4
2
6
2
1
4
1
1

2
1

1

totaal
22
11
1
5
1
2
2

Uit de gegevens van bovenstaande tabel blijkt dat de 22 aanvragen vanuit het vo zijn gedaan voor 3
leerlingen uit het praktijkonderwijs, 17 vmbo leerlingen (11 vmbo‐b leerlingen, 2 vmbo‐k leerlingen,
4 vmbo‐gt leerlingen) en 2 havo leerlingen. Bijna driekwart van de leerlingen zat op dat moment in
de onderbouw (leerjaar 1 of 2) en 27% van de leerlingen zat in de bovenbouw, in leerjaar 3.
Daarnaast valt op dat de helft van de 22 aanvragen vanuit het Da Vinci College zijn gedaan.
Bij deze cijfers moet opgemerkt worden dat twee aanvragen (Prinsentuin College en Da Vinci
College) leerlingen betreft die niet stonden ingeschreven bij de scholen. De twee VO scholen deden
deze TLV aanvragen in het kader van de zorgplicht.
Beschikkingen buiten SWV
Beschikkingen buiten
swv
Arrangementen
Voormalige rugzakken
TLV/administratief
TLV/VSO
totaal

01‐01‐2015/31‐07‐2015
0
26
0
77
111

01‐08‐2015‐31‐12‐2015

Totaal

0
0
15
15
17

0
26
15
92
128

In totaal zijn er 43 hulpvragen in gediend door scholen buiten het SWV ROOS VO. Alle aanvragen zijn
beschikt. Er zijn 15 TLV’s administratief afgegeven voor het Breda College wegens wijziging van BRIN
nummers.
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Opleidingsoort vso leerlingen TLV
buiten
Auris College Rotterdam
De Kei
De Singel
ISK Breda
Liduinaschool Breda
Mytylschool de Schalm Breda
OBS de Boemerang, Zevenbergen
SO de Fakkel
St Bernardus
Warande College

po
2

sbo

so
13

vso
6
1
1

vso‐b
2

vso‐gt

vso‐havo

vso‐k

vso‐pro
1

1
1
1
2

1

1

1
12
1
1

24
1
1
1
1
1
4
1
12
1
1

Van de overige 28 TLV beschikkingen, betreft het 19 beschikkingen van leerlingen die overstappen
van po, vo of so naar vso. Voor 9 leerlingen betreft het een verlenging in het vso.
Bekostiging TLV’s
In totaal zijn 135 TLV’s van binnen en buiten het SWV beschikt.
2015
TLV binnen SWV
TLV buiten SWV
TLV totaal

regulier onderwijs speciaal onderwijs
22
70
6
37
28
107
21%
79%

totaal
92
43
135
100%

Uit de gegevens van onderstaande tabel blijkt dat verreweg de meeste TLV’s (76%) beschikt zijn in de
bekostigingscategorie laag. In de bekostigingscategorie hoog is 13% beschikt. De resterende 10% zijn
TLV’s in de bekostigingscategorieën midden.
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Bekostigingscategorie

laag
midden
hoog
laag
midden
hoog
VSO/ADM VSO/ADM VSO/ADM VSO_TLV VSO_TLV VSO_TLV

binnen
Aventurijncollege
Berkenhofcollege Breda
Da Vinci College
De Kameleon
Gertrudiscollege
Het Brederocollege
Markland College Oudenbosch
Markland College Zevenbergen
Mytylschool Roosendaal
Norbertuscollege
Prinsentuin Oudenbosch
buiten
Auris College Rotterdam
Breda College
Christoffelschool Breda
De Kei
De Rotonde
De Singel
ISK Breda
Liduinaschool Breda
Munnikenheide College
Mytylschool de Schalm Breda
OBS de Boemerang, Zevenbergen
SO de Fakkel
St Bernardus
Warande College
Eindtotaal

14
19
11
7
1
14
5
1

6

2

8

2
2
1
4

7

4
1
1
1
1
1
1
2
4
1
12
1

4

7

4

1
99

7

14

Eindtotaal

14
19
11
13
1
14
5
1
10
2
2
1
15
1
1
1
1
1
1
2
4
1
12
1
1
135

Opmerking bij de tabel: De Liduinaschool en de Schalm zijn opgegaan in de zomer van 2015 in het Bredacollege. Administratief moesten de
TLV’s vanuit de oude scholen worden omgezet naar een nieuw BRIN nummer.

1.7.6 Breedteondersteuning
In juni 2014 is door het bestuur de Rebound gesloten. Het schooljaar 2014‐2015 is gedraaid volgens
het principe dat de scholen nog een maal een verlenging van de oude lgf‐voorziening (rugzakjes)
konden aanvragen bij het SWV met onderbouwing. Deze rugzakjes kenden een looptijd tot 1
augustus 2015. Daarnaast hadden scholen de mogelijkheid om op basis van een individuele
hulpvraag maatwerk en financiële middelen aan te vragen als vorm van breedteondersteuning voor
een leerling. Vanaf januari 2015 zijn op OPDC basis observatieplaatsen ingekocht bij het
Aventurijncollege van het Driespan. Dit breedte arrangement wordt door VO scholen aangevraagd op
het moment dat er behoefte is aan observatie, onderzoek en een advies over de verdere
ondersteuning en schoolloopbaan van een leerling. Het schooljaar 2014‐2015 is daarnaast benut om
plannen uit te werken voor de breedteondersteuning.
Dit heeft geleid tot het besluit om de breedteondersteuning vanaf augustus 2015 op twee niveaus in
te richten. Een niveau betreft centraal belegde arrangementen. Het SWV voert regie over de
ontwikkeling en kwaliteit van het arrangement en de toelating tot een arrangement loopt via de
Adviescommissie. De OPDC plaatsen van Het Aventurijncollege vallen hier ook onder. De
Plusvoorziening is ook een centraal arrangement dat tot de breedteondersteuning behoort, al is de
toegang geregeld via een andere procedure in het kader van de subsidie regeling. In 2015 is gestart
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met de ontwikkeling van een onderwijs‐zorg arrangement samen met het collega SWV Brabantse
Wal. Besluitvorming hierover wordt voorzien in 2016. Op basis van doelgroepanalyses van de
thuiszitters en thuiszittende leerlingen zal de ontwikkeling van centrale arrangementen voor de
breedteondersteuning doorgaan in 2016.
De tweede vorm van breedteondersteuning betreft de decentrale breedteondersteuning. Deze is
vanuit het SWV zowel vormgegeven in financiële middelen als in diensten in natura: de begeleiders
passend onderwijs (BPO) en de AB‐ers vanuit de Mytylschool en Kameleon zijn gekoppeld aan de VO
scholen. Scholen bepalen zelf via door hen vastgelegde routes, welke leerling breedteondersteuning
in de school ontvangt, al dan niet middels begeleiding door de BPO‐er of AB‐er, al dan niet met
diensten die de school elders inkoopt. Als er breedteondersteuning wordt ingezet door de school,
wordt een OPP opgesteld en worden ouders betrokken bij het overleg hierover. De directeuren van
de VO scholen hebben op basis van een format een plan van aanpak met doelstellingen opgeleverd
voor deze vorm van breedteondersteuning. Na afloop van het schooljaar verantwoorden de
directeuren zich over de resultaten gekoppeld aan de doelstellingen. Het SWV volgt de
schoolloopbaan van de leerlingen met een OPP en meet het aantal thuiszitters per school.
Qua Rijksbijdrage bestaat de onderverdeling in gelden Regionaal Zorgbudget, Rebound en
Herstart/Op de Rails niet meer. Om het totale budget lichte ondersteuning te verdelen over de
aangesloten VO‐scholen is in het bestuur een onderverdeling afgesproken die aanhaakt op de “oude”
verdeling. Het budget lichte ondersteuning is opgedeeld in een deel “voormalig Regionaal
Zorgbudget”, een deel “voormalig budget Rebound” en een deel “voormalig budget Herstart/Op de
Rails”.
Het voormalig Regionaal Zorgbudget en het voormalig budget Rebound worden toebedeeld aan de
afzonderlijke VO‐scholen op basis van door het bestuur vastgestelde verdeelsleutels welke gebaseerd
zijn op leerlingaantallen. In de verdeelsleutel van het voormalig Regionaal Zorgbudget wordt
gerekend met het totaal aantal leerlingen, waarbij het aantal leerlingen basis+kader inclusief LWOO
maal 2 wordt genomen. De verdeelsleutel van het voormalig budget Rebound wordt gerekend met
het aantal leerlingen basis+kader inclusief LWOO.
Voor wat betreft het voormalig budget Herstart/Op de Rails is in het bestuur besloten dat dit bedrag
niet in een geldbedrag door verdeeld wordt naar de scholen.
1.7.7 Plusvoorziening
De Plusvoorziening richt zich in de begeleiding op ‘overbelaste’ leerlingen, die op meerdere
leefgebieden problemen ervaren en voortijdig de school dreigen te gaan verlaten. De kracht van de
Plusvoorziening is onderwijs, zorg en hulpverlening in een integraal aanbod dichtbij de jongeren zelf
te organiseren in de vorm van zeer intensief casemanagement. De Plusvoorziening bekijkt samen
met de school, ouders en de leerling welke ondersteuning op school zelf georganiseerd kan worden
en welke mogelijk ondersteuning daarnaast door de (jeugdhulp)verlening ingezet kan worden. Beide
trajecten worden zorgvuldig op elkaar afgestemd, waarbij de Plusvoorziening in het beginstadium de
regie op zich neemt. Na een periode van intensief casemanagement wordt de zorg weer
overgedragen naar school en betrokken hulpverleners, zodat partijen samen het traject kunnen
vervolgen.
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In 2015 is met de decentralisatie van de jeugdhulpverlening het team van de Plusvoorziening
gewijzigd. Bureau Jeugdzorg maakt niet langer deel uit van het team. Daarnaast is de projectleider
niet langer schoolmaatschappelijk werker, maar een jeugdprofessional in dienst van Spring en
werkzaam voor de gemeente Roosendaal. Deze veranderingen zorgden ervoor dat de werkwijze van
de Plusvoorziening dit jaar aangepast moest worden aan de nieuwe wet‐ en regelgeving van de
gemeenten, maar eveneens werkbaar en effectief moest kunnen zijn voor alle scholen binnen het
SWV (verspreid over meerdere gemeenten). Kenmerkend in de aanpak blijft de integrale benadering
waarbij onderwijs en zorg effectief op elkaar worden afgestemd. In het traject van de Plusvoorziening
is een nauwe samenwerking met diverse zorgpartners (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdprofessional,
leerplicht, Juzt). De keuze van de samenwerkende partner is steeds afhankelijk van de hulpvraag van
de leerling.
school
Da Vinci
Gertrudis
JTC
Norbertus
Prinsentuin
MLC Oudenbosch
MLC Zevenbergen
Eindtotaal

2011
3
1
4
2
3
4

2012
5
2
1
1
2
5
1
17

17

2013
2
2

2014
5
2
2
3
5
4
2
23

6
1
4
4
19

2015
4
7
3
4
4
5
2
29

Eindtotaal
19
14
10
16
15
22
9
105

De laatste jaren is er een lichte stijging in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de
Plusvoorziening. De Plusvoorziening wordt door alle scholen en voor alle leerwegen en leerjaren
ingezet.
school
Da Vinci
Totaal Da Vinci
Gertrudis

Totaal Gertrudis
JTC
Totaal JTC
MLC Oudenbosch

Totaal MLC Oudenbosch
MLC Zevenbergen
Totaal MLC Zevenbergen
Norbertus
Totaal Norbertus
Prinsentuin
Totaal Prinsentuin
Eindtotaal
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opleidingsniveau
vmbo‐b
vmbo‐k
havo
havo/vwo
mavo/havo

klas 1
3
3
1
2
1
4

havo
mavo

klas 2
1
1

2

2
1
1

havo
mavo
vmbo‐b
vmbo‐k/g

1

1
1
1
1

1
1

1

mavo
vwo
havo

klas 3

1
1

vmbo‐b
vmbo‐k/g

1
3
1
1
2
3
3

1

9

1
4

2
2
13

klas 4 Eindtotaal
3
1
4
1
4
2
1
1
7
1
1
2
1
3
1
2
1
1
5
1
1
2
4
4
1
2
2
1
4
3
29

Opvallend is dat in 2015 in verhouding veel Havo‐leerlingen zijn aangemeld (10 leerlingen) en veel
leerlingen uit leerjaar 3 (13 leerlingen).
De problematiek van de leerlingen in de Plusvoorziening is heel divers geweest. Het betreffen
leerlingen die vanuit (faal)angst, trauma’s, instabiele thuissituatie en/of kindeigen factoren op
meerdere leefgebieden (school, thuis en/of vrije tijd) uit dreigden te gaan vallen. Daarnaast is de
Plusvoorziening een aantal maal ingezet om ouders te motiveren en te bewegen richting de
(jeugd)hulpverlening. Bij 9 leerlingen waren de problemen op school zichtbaar, maar vanuit
wantrouwen/weerstand bij ouders en leerlingen lukte het onvoldoende om de hulpverlening voor de
leerling in te zetten.
Vanaf het begin van schooljaar 2015‐2016 is ervoor gekozen om de Plusvoorziening intensiever in te
zetten voor (dreigende) thuiszitters en thuiszittende leerlingen. Juist bij deze doelgroep is intensief
casemanagement waarbij zorg en onderwijs op elkaar worden afgestemd, essentieel. De werkwijze
van de Plusvoorziening lijkt na deze eerste periode aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van
leerlingen en scholen. Inmiddels zijn enkele leerlingen (4 leerlingen) succesvol begeleid richting
school of is er een traject gestart waarbij het volgen van onderwijs (deels) weer is opgestart.
1.7.8 Thuiszitters
In het verslagjaar 2015 is veel aandacht geweest voor thuiszitters. Het aantal thuiszitters is immers
een indicator voor het hebben van een dekkend onderwijsaanbod in de regio. Dit SWV wil het aantal
thuiszitters zo veel als mogelijk terugdringen door het versterken van de basisondersteuning op de
scholen, het samen met scholen, gemeenten (jeugdzorg) en leerplicht verder ontwikkelen en
verrijken van de breedteondersteuning en door het beschikken over kwalitatief goede VSO scholen in
de regio.
Dit SWV heeft in 2015 via de werkgroepen REA energie gestoken in het ontwikkelen van een
thuiszittersprotocol. Dit protocol is door de stuurgroep REA in november 2015 vastgesteld en
vooruitlopend op die vaststelling is vanaf oktober 2015 gewerkt volgens het protocol thuiszitters. Dit
protocol legt vast welke soorten thuiszitters en definities we onderscheiden in de regio. Het protocol
legt rollen en verantwoordelijkheden van scholen, directies, SWV, leerplicht en gemeenten vast. Er is
ook voorzien in de ‘actietafel thuiszitters’. Deze actietafel wordt door de directie van een school of
door het SWV bij elkaar gehaald wanneer er na 4 weken ongeoorloofd verzuim geen oplossing voor
handen is of partijen het niet eens worden over de oplossing. Binnen het SWV heeft de directeur
mandaat om leerlingen te plaatsen. In 2016 wordt met de gemeenten beleid ontwikkeld over
doorzettingsmacht met betrekking tot leerplicht en jeugdzorg. In het verslagjaar is de
thuiszitterstafel 2 keer formeel bijeen geweest en heeft dit geresulteerd in een oplossing. Het SWV
zoekt met de scholen en de Jeugdprofessionals naar een werkwijze die voorkomt dat de
thuiszitterstafel nodig is. Zo veel als mogelijk moeten scholen samen met de Jeugdprofessional en
Leerplicht in staat zijn casussen in het voortraject middels afstemmingsoverleg goed aan te sturen.
Het SWV kan hierbij middels advies en inzet van de Plusvoorziening ondersteunen. Gebleken is dat
het expliciet benoemen van een regiehouder per casus cruciaal is.
Het thuiszittersprotocol is te vinden via de link op bijlage 3 van deze jaarverslaggeving. Het Regionaal
Bureau Leerplicht (RBL) heeft in 2015 vanaf juni vrijwel maandelijks overzichten geleverd met
thuiszitters (definitie Ingrado/OCW, zie bijlage) en thuiszittende leerlingen (leerlingen die geoorloofd
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thuis zijn op medische en of psychische gronden maar waar wel inzet van het onderwijs nodig is
richting opbouw en of terugkeer). Vanaf oktober zijn deze overzichten door het SWV bewerkt en aan
de scholen verzonden met het verzoek om aan te vullen. Dit was nodig omdat de gegevens van
Leerplicht en de scholen nog te veel uiteen liepen. Vervolgens kondigde de onderwijsinspectie aan
vanaf november 2015 iedere twee maanden de lijst met thuiszitters op te vragen bij het SWV, zodat
te volgen is welke voortgang wordt geboekt in de aanpak.
Met het RBL en de scholen zijn werkafspraken gemaakt die vanaf 2016 gelden. De uitvraag van
thuiszitters bij de scholen door het SWV gebeurt twee maandelijks op basis van de ruwe lijst van RBL.
Het SWV zorgt in de tussenliggende periode voor overleg met de scholen over de voortgang van de
casussen. Het SWV heeft ook werkoverleg met RBL in deze tussenliggende periode waarna het SWV
de informatie vanuit RBL en de scholen bijeen kan brengen. De lijst thuiszitters zoals deze naar de
inspectie wordt verzonden, bevat de verschillende categorieën thuiszitters en thuiszittende
leerlingen conform het thuiszittersprotocol. We constateren dat het aantal leerlingen dat onder de
definitie van thuiszitter van OCW/Ingrado valt voor onze regio betrekkelijk gering is: namelijk 6
(stand november 2015). Het betreft alleen V(S)O leerlingen uit de gemeente Roosendaal.
Totaaloverzicht, november 2015
(thuiszitter OC&W)
Absoluut Schoolverzuim
geschorst hangende verwijdering
verzuim lichamelijk ziek, psychisch ziek, gedrag
ziekteverzuim, twijfelachtig
Eindtotaal

Halderberge

Roosendaal
1
2
3

6
2
1
3
1
13

Eindtotaal
6
3
1
5
1
16

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die
valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die
zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de
leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.
In november 2015 zijn 6 leerlingen in ons samenwerkingsverband formeel geregistreerd als
thuiszitter. Deze thuiszitters zijn geanonimiseerd gemeld bij de inspectie van het onderwijs. In de
melding is ook de vermoedelijke onderliggende problematiek van verzuim en het actieplan
opgenomen.
Alle thuiszitters zijn woonachtig in de gemeente Roosendaal. Van de 6 thuiszitters zijn er 4 afkomstig
uit het VO en 2 leerlingen uit het VSO.

(thuiszitter OC&W)
VO
DVC Bovendonk
DVC L.v.België
DVC Pro
Gertrudiscollege
VSO
Het Berkenhof college
Eindtotaal

6
4
1
1
1
1
2
2
6

De school schakelt bij alle thuiszitters tijdig de ouders, de jeugdprofessional en de
leerplichtambtenaar in, en afhankelijk van de casuïstiek ook de jeugdarts en bijvoorbeeld de
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onderwijsconsulent. In maart 2016 is bekend dat van de 6 thuiszitters er 5 weer geheel of deels met
aangepast programma naar school gaan en verblijft er 1 in het buitenland.
Naast deze groep zijn er ook jongeren die niet ingeschreven staan op een school en ook niet
vrijgesteld zijn van de inschrijvingsplicht van de Leerplichtwet 1969, de zogeheten absoluut
verzuimers. In november 2015 stonden 3 leerlingen geregistreerd als absoluut verzuimers, 1 leerling
is woonachtig in de gemeente Halderberge, 2 leerlingen wonen in de gemeente Roosendaal. Voor
twee leerlingen is binnen het SWV een oplossing gevonden, de andere leerling is naar het buitenland
vertrokken.
1.7.8.1 Rendement leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Aan het einde van het schooljaar 2014‐2015 hebben de scholen het bevorderingsresultaat van
leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte vanuit het SWV doorgegeven:
2014‐2015

Geen
bevorderings‐
resultaat

ARR_Aleco
ARR_Aventurijn
ARR_maatwerk
Rugzak
Eindtotaal
Eindtotaal %

1
1
6
8
7%

bevorderd

niet bevorderd Eindtotaal

8
85
93
79%

1
1
1
14
17
14%

2
2
15
99
118
100%

Ter vergelijking: historische gegevens in het VO wijzen uit dat het percentage niet bevorderde
leerlingen in de niet‐examenleerjaren gemiddeld 10% is.
1.7.8.2 Voortijdig schoolverlater
Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat is een
voortijdig schoolverlater. In onderstaande tabel staan de voortijdige schoolverlaters (VSV‐ers).

2014 ‐2015 VO
Aantal VO leerlingen Aantal vsv'ers Percentage vsv
Gemeente Halderberge
1.641
10
0,61%
Gemeente Moerdijk
2.185
8
0,37%
Gemeente Roosendaal
4.198
23
0,55%
Totaal
8.024
41
0,51%
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VSV per gemeente bovenbouw onderbouw eindtotaal
Halderberge
9
1
10
HAVO, VWO
1
1
VMBO
8
8
VO
1
1
Moerdijk
8
0
8
HAVO, VWO
3
3
VMBO
5
5
VO
0
0
Roosendaal
17
6
23
HAVO, VWO
3
3
VMBO
14
14
VO
6
6
Eindtotaal
34
7
41

‐
‐

De VSV percentages voor de VO‐onderbouw liggen dicht bij de norm van 0,2%.
De VSV percentages voor de vmbo bovenbouw benaderen de maximale norm van 1,5% in
Roosendaal. In Moerdijk liggen de percentages onder de norm en in Halderberge ligt de
score van 1,9% boven de norm van 1,5%.
‐ De VSV percentages voor de havo/vwo bovenbouw overstijgen licht de norm van 0,1% in
Roosendaal en Halderberge en overstijgen meer in Moerdijk (0,6% tegenover de norm van
0,1%).
De conclusie is dat de meeste scholen in het SWV redelijk richting de norm presteren en dat
blijvende aandacht nodig is voor de reductie van VSV percentages in de bovenbouw vmbo en
havo/vwo.
In bepaalde gevallen is er een relatie tussen VSV en thuiszitters. Leerlingen die zijn ingeschreven op
een VO school en zonder diploma de school verlaten en niet deel nemen aan vervolg onderwijs, zijn
voor het SWV een thuiszitter en zij komen ook voor in de VSV‐ cijfers. Andersom zijn er ook VSV‐ers
die nooit thuiszitter in het VO zijn geweest omdat zij in het VO zijn geslaagd maar daarna niet in het
vervolgonderwijs aankomen voor de teldatum van 1 oktober.
1.7.8.3 Klachten, mediation, bezwaren en geschillen
In het verslagjaar zijn geen bezwaren tegen het SWV ingediend bij de Landelijke Bezwaar en
Adviescommissie (BLT) van de Geschillencommissie, waar het SWV bij aangesloten is. Voor zo ver
bekend zijn er bij de Geschillencommissie ook geen bezwaarprocedures gestart tegen besluiten van
de individuele schoolbesturen tegen het niet toelaten van een leerling met extra ondersteuning dan
wel het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief.
Alle inzet is er op gericht om middels overleg zo veel als mogelijk partijen bij elkaar te brengen. Op de
website van het SWV is de informatievoorziening voor ouders over klachten en bezwaarprocedures
beter toegankelijk gemaakt.
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1.8

Kwaliteit van de basisondersteuning

Onderzoek naar kwaliteit basisondersteuning
Om gericht en systematisch te kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de
basisondersteuning is van juli tot oktober 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de realiteitszin van
de SOP’s van de scholen. Het onderzoek had het karakter van een zelfevaluatie en een nulmeting en
is zodanig van opzet dat het om de 2 á 3 jaar herhaald kan worden en ontwikkelingen in de tijd
zichtbaar maakt.
Het beeld dat op basis van het onderzoek is ontstaan kan als volgt worden samengevat:
Op de meeste scholen is zorg en ondersteuning een vanzelfsprekender deel van het primair proces
geworden en de ondersteuningsroute voor leerlingen op school is helder. Overlegmomenten worden
beter benut, de gesprekkencyclus en scholingstrajecten verlopen meer gestructureerd en winnen
aan inhoudelijke kwaliteit. Er wordt met enthousiasme geïnvesteerd in talentontwikkeling en de
meeste scholen zijn tevreden over de inzet van de jeugdprofessional in de school.
Aandachtspunten voor de scholen liggen vooral op de terreinen van systematisch handelen en
planmatig werken in de klas, op school en bovenschools niveau. Er is grote variatie over de mate
waarin scholen in staat zijn elementen van visie en beleid concreet te vertalen. Ook worden
gegevens op de scholen nog te weinig gebruikt als managementinformatie om mee af te stemmen en
te sturen. Dat geldt vooral voor het onderwerp verzuim en thuiszitters. De scholen nemen de
verbeterpunten uit het onderzoek mee in hun jaarplannen.
Bovenschools, voor het team SWV, zijn ook aandachtspunten vastgesteld. Naast investeren in
kennisdeling en krachtenbundeling gaat het om het verduidelijken van de route en het aanbod met
betrekking tot thuiszitters, en het ontwikkelen van een uniform en digitaal format OPP. In gesprek
met gemeenten zullen nieuwe onderwijs‐zorgarrangementen worden ontwikkeld voor leerlingen die
daaraan behoefte hebben.
Het onderzoek heeft geleid tot inzicht en een gewenste transformatie op gang gebracht in zowel de
scholen, in het overleg met directeuren en zorgcoördinatoren en in het team SWV.
Zichtbare verbeteringen zijn gestart en al deels gerealiseerd. Zo is op een school de
ondersteuningsstructuur herijkt en opnieuw beschreven, is een uniform en digitaal OOP ontworpen
en is beleid en uitvoering aangaande thuiszitters verdiept en geconcretiseerd.
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2. Personeel samenwerkingsverband
Onderstaand het organogram van het samenwerkingsverband:
BESTUUR

OPR

BPO‐ers

SCHOOL
DIRECTIES

DIRECTEUR

ZORGCOÖR‐
DINATOREN

STAFBUREAU

WERK‐
GROEPEN

De directeur van het samenwerkingsverband wordt ondersteund door een in omvang beperkte staf.
De staf heeft beleidsadviserende, beheersmatige en administratieve taken op het gebied van het
ondersteuningsbeleid van het SWV, financiën, PR en communicatie en monitoring en
verantwoording. De staf bewaakt de samenhang in beleid en uitvoering op het gebied van
doorlopende schoolloopbanen en ondersteuning waar dat nodig is. Dat is ook van belang vanwege
de complexiteit en variëteit van verschillende subsidiestromen van rijk en gemeenten voor de
uitvoering van deze taken.
Het bij het samenwerkingsverband werkzame personeel is in loondienst bij de VO‐scholen, dit betreft
de directeur (0,5 fte), de orthopedagoog (0,4 fte), de secretaresse (0,4 fte), totaal 1,3 fte. De
ondersteunende diensten, zoals kwaliteitszorg, controlling en administratie, worden ingekocht via
een dienstverleningsovereenkomst.
Vanaf 1 augustus 2015 maken de BPO‐ers deel uit van het SWV. Als gevolg van het tripartite akkoord
heeft het SWV geformuleerd dat zij de expertise die verbonden is aan de ambulant begeleiders
vanuit het VSO, wil behouden en wil inzetten ten behoeve van de begeleiding van leerlingen en
coaching van docenten en teams. Het SWV wil op die manier de scholen faciliteren bij het
verstevigen van het niveau van de basisondersteuning en het uitbouwen van de decentrale
breedteondersteuning. Vanuit Het Driespan is een AB‐er overgenomen voor 0,43 fte en er zijn BPO‐
ers geworven. In totaal is in de begroting 2,8 fte BPO opgenomen. De BPO‐ers werken vanuit de
schoollocaties maar worden aangestuurd en geschoold vanuit het SWV.
Met de Mytylschool en de Kameleon is een inkooprelatie aangegaan tot 1 augustus 2020, welke
uiterlijk in februari 2019 geëvalueerd zal worden. Het SWV koopt fte ambulante begeleiding (AB) in
en zet die begeleiding in overleg met deze leveranciers en de scholen in t.b.v. leerlingen met een
specifieke ondersteuningsvraag. Tevens is de opdracht aan deze AB‐ers om de teams te scholen en te
ondersteunen zodat kennis en kunde ook in de scholen wordt geborgd.
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3. Omgeving van het samenwerkingsverband
3.1 Communicatie tussen ouders en de scholen en ouders en het
samenwerkingsverband
Ouders spelen een belangrijke rol in Passend Onderwijs. Daarom wil ROOS VO op een constructieve
manier samenwerken met ouders. Een positief en regelmatig contact tussen school en ouders
bevordert de ontwikkeling en het leren van leerlingen. Goed contact tussen school en ouders is
daarom een belangrijk onderdeel van de basisondersteuning op elke school, voor alle leerlingen.
School en ouders zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen, docenten
zijn de professional. Ouders en school werken meteen vanaf de start samen aan schoolsucces
(tweerichtingsverkeer): wat hebben het kind, de ouders en de leerkracht/school nodig voor
schoolsucces. Bij de aanmelding spreken ouders en school wederzijds hun verwachtingen en
verantwoordelijkheid naar elkaar uit. In veel situaties kan de leerling zelf ook informatie geven.
We vinden het belangrijk dat de positie van de ouders in de ondersteuningsstructuur op school
duidelijk is voor zowel medewerkers als ouders. Ouders worden geïnformeerd, er wordt naar hun
mening gevraagd en hun ervaringskennis wordt benut. Het gedrag van een kind op school kan anders
zijn dan het gedrag thuis. Ouders en school benutten de kennis en deskundigheid van elkaar om een
win‐winsituatie te creëren.
Het SWV heeft met de scholen de afspraak dat ouders worden betrokken als er
breedteondersteuning wordt ingezet. De school stelt in dat geval een OPP (ontwikkelingsperspectief
plan) op en voert hier met de ouders op overeenstemming gericht overleg over. School en ouders
maken duidelijke afspraken over de doelen voor de leerling, de in te zetten ondersteuning en de
evaluatiemomenten. Als de school uiteindelijk na inzet van de basis en decentrale
breedteondersteuning een TLV aanvraag doet bij het SWV, of een aanvraag doet voor een centraal
arrangement, dan bekijkt het SWV of de school met de ouders overleg heeft gevoerd. Als ouders het
OPP niet hebben getekend of we lezen geen visie van de ouders in het OPP, dan neemt het SWV
contact op met de school en met de ouders en wordt alsnog ingestoken op gezamenlijk overleg. Als
een TLV wordt aangevraagd vanuit het VO, dan neemt de Adviescommissie van het SWV vrijwel in
alle gevallen contact op met de ouders om de aanvraag en de visie van de ouders door te nemen. Dit
is een arbeidsintensieve werkwijze, maar het verslagjaar heeft geleerd dat deze werkwijze veel
toevoegt voor de Adviescommissie bij de weging van de argumenten voor het afgeven van een TLV.
Bovendien krijgt de Adviescommissie op deze manier ook extra informatie die helpt bij het
daadwerkelijk realiseren van de oplossing die volgt na een beslissing van het SWV.
Het overleg met ouders over de ondersteuning van een leerling is primair de taak van de school van
inschrijving, die heeft de zorgplicht voor de leerling. Het SWV heeft de werkwijze dat zij in dit proces
ingrijpt als ze constateert dat het overleg tussen school en ouders dreigt vast te lopen. Het SWV biedt
dan aan om ofwel de Plusvoorziening in te zetten ofwel de orthopedagoog van het SWV neemt regie
over de overleggen. In ander gevallen schakelen school of ouders (of samen) de
onderwijs(zorg)consulent in om partijen tot een oplossing te laten komen. In dat geval is het SWV
ook aanwezig om bij te dragen aan de oplossing.
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In toenemende mate vervult het SWV ook een adviesfunctie ten behoeve van ouders,
leerplichtambtenaren, gezinsvoogden etc. Ouders en belanghebbenden schakelen het SWV steeds
meer in als zij een school zoeken voor hun kind en problemen ervaren bij de informatievoorziening
vanuit de scholen of als zij vragen hebben in het kader van de zorgplicht of het dekkende aanbod.
De samenwerking met ouders is ook in de overlegstructuur binnen het SWV met de directeuren,
zorgcoördinatoren en BPO‐ers en AB‐er een terugkerend thema. Hier worden casussen uitgewisseld
en wordt geleerd van elkaar en van voorbeelden uit het land.
In het verslagjaar zijn geen bezwaren ingediend door ouders tegen een beslissing van het
samenwerkingsverband. Het SWV is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie (LBT),
onderdeel van de Geschillencommissie. De LBT functioneert voor het samenwerkingsverband als
bezwaaradviesorgaan conform de algemene wet bestuursrecht.
De website van het SWV is in 2015 aangepast zodat voor ouders en andere belanghebbenden de
school ondersteuningsprofielen (SOPs) op één website kunnen raadplegen. Daarnaast is op de
website meer informatie geplaatst die relevant is voor ouders (onder andere over lwoo en
praktijkonderwijs, de mogelijkheden van de onderwijsconsulenten, de route bij bezwaren, veel
gestelde vragen en de samenwerking met de gemeenten rondom thuiszitters) en wordt deze
informatie ook regelmatig ververst.
Tot slot nog een opmerking over de reflectie binnen het SWV en de uitwisseling van beelden met de
samenwerkingspartners. In het verslagjaar is door het SWV deelgenomen aan een pilot vanuit de
onderwijsinspectie om te komen tot een model voor zelfevaluatie. Het SWV zal dit model in 2016
aanpassen zodat in 2017 een zelfevaluatie instrument ingezet en besproken kan worden met
belanghebbenden. De uitkomsten worden dan meegenomen bij het ontwerp van het nieuwe
ondersteuningsplan (2018).

3.1.1 Communicatieactiviteiten van het samenwerkingsverband
Het SWV onderneemt een scala aan communicatieactiviteiten:





Onderhouden website www.swvroosvo.nl
nieuwsbrieven voor diverse doelgroepen (in 2015 verscheen o.a. een nieuwsbrief over de
inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs in ROOS VO t.b.v. het primair onderwijs)
maken van visuals en stroomschema’s om de werkprocessen te ondersteunen
themabijeenkomsten voor diverse groepen in en rondom de school

3.1.2 Overlegvormen van het samenwerkingsverband
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de overlegvormen waarin het samenwerkingsverband
participeert. Uit dit overzicht blijkt dat vanuit het samenwerkingsverband veelvuldig overleg
plaatsvindt tussen alle partners.
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De vaste interne overlegorganen zijn:
‐

‐

‐

Het Directeurenoverleg Samenwerkingsverband (DO SWV). Nu het bestuur functioneert als
intern toezichthouder, is de rol van het DO SWV verstevigd. Het DO adviseert en geeft met de
directeur mede vorm aan het beleid van het SWV . De directeuren zijn op deze manier meer
betrokken en verantwoordelijk voor de resultaten van passend onderwijs in de regio.
Het Zorgcoördinatorenoverleg. Dit overleg heeft tot doel om processen af te stemmen, sturing te
geven aan een goede uitvoering van afspraken, kennis te vergroten en om te leren van elkaar.
Vanuit dit platform kunnen thema’s richting het DO SWV worden aangeleverd en vise versa.
Het overleg met BPO‐ers en AB‐ers. Dit overleg heeft tot doel om kennis uit te wisselen, sturing
te geven aan een goede uitvoering van afspraken en om producten te ontwikkelen die scholen
en het SWV helpen bij het uitvoeren van de zorgplicht en het dekkend krijgen van het aanbod.

Bij deze interne overleggen is het VSO standaard vertegenwoordigd om kennisdeling en afstemming
te bevorderen.
Het overleg met de Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft in het verslagjaar vier keer plaats gevonden.
Daarnaast vindt op regelmatig basis overleg plaats met het RBL, de gemeenten (over Jeugdzorg, CJG),
de samenwerkingsverbanden in Breda en Bergen op Zoom, het ROC en het samenwerkingsverband
primair onderwijs. Het samenwerkingsverband neemt ook deel aan de overleggen met alle VO
verbanden in de regio Brabant en Zeeland. Zie de bijlage voor het complete overzicht.

3.2

Governance

Het bestuur van het SWV heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern
toezichthoudend orgaan. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en de
jaarverslaggeving goed en bewaakt de koers van het SWV.
In 2015 is het gekozen model nader ingevuld. Concreet betekent dit dat in 2015 een
managementstatuut en toezichtkader zijn ontworpen. In dit statuut en toezichtkader is opgenomen
welke taken het bestuur heeft gemandateerd aan de directeur, wat de speelruimte is en op welke
wijze en op welke onderdelen gerapporteerd wordt aan de toezichthouder over de bereikte
resultaten. De interne toezichthouder gaat vanaf 2016 jaarlijks de eigen werkwijze als toezichthouder
evalueren, zodat gereflecteerd kan worden op de werking van het interne toezicht. De directeur is
verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg met de directeuren
(college/locatiedirecteuren). Het Directeuren Overleg (DO SWV) heeft nu een stevige plaats gekregen
in de ontwikkeling van beleid in en de monitoring van de uitvoering. Het SWV is een ondersteunende
dienst van de gezamenlijke schoolbesturen en heeft een signalerings‐ en adviesfunctie naar de
verantwoordelijke schoolbesturen.

3.3

Horizontale verantwoording

Er is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht waarin elk bestuur twee zetels heeft (een ouder
en een personeelslid). Het bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang van de OPR,
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vergaderstukken komen beschikbaar op de website. Met de OPR is in 2015 gesproken over de
begroting 2014‐2018 (inhaalslag) en de begroting 2015‐2019 (met positief advies van de OPR), de
aanvullende paragraaf voor het Ondersteuningsplan over lwoo en pro (OPR heeft ingestemd met de
paragraaf), de verslagen van de inspectie, de communicatie middels de website en de vindbaarheid
van schoolondersteuningsprofielen en het beleid rondom thuiszitters (thuiszittersprotocol vanuit de
REA).
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4. Bedrijfsvoering
4.1

Analyse van het resultaat

De jaarverslaggeving 2015 ziet cijfermatig voor het eerst op een heel kalenderjaar (12 maanden). In
de vorige jaarverslaggeving waren de cijfers over de periode 31 oktober 2013 tot en met 31
december 2014 (14 maanden) opgenomen. Sommige vergelijkende cijfers betreffen echter een
kortere periode (5 maanden), omdat het passend onderwijs pas per 1 augustus 2014 van start is
gegaan. In onderstaande analyse wordt aangegeven hoe de verschillende cijfers uit de
jaarverslaggeving 2015 zich verhouden tot de vergelijkende cijfers over de vorige verslagperiode.
Netto‐resultaat
Het netto‐resultaat over 2015 is EUR 128.930 positief. Evenals in 2014 wordt gebouwd aan reserves
om toekomstige tegenvallende resultaten op te kunnen vangen. Niet op alle uitgaven kan directe
invloed uitgeoefend worden. Zo kunnen – afhankelijk van het aantal leerlingen – de uitgaven voor de
LWOO‐ en PRO‐leerlingen hoger zijn dan de ontvangen Rijksbijdrage. Een ander element waarop
slechts ten dele invloed kan worden uitgeoefend is de groei‐VSO.
Baten
De opbouw van de post Rijksbijdrage OCW is hieronder weergegeven, waarbij de periode waarop
deze betrekking heeft is vermeld.
2015

31‐10‐2013 t/m 31‐12‐2014

(Overgangs‐)bekostiging zware
ondersteuning

jaar 2015

€ 505.491

Bijdrage VSO zware ondersteuning
materiële instandhouding

jaar 2015

€ 184.746

1/8‐31/12/2015
jaar 2015

€ 1.277.775
€ 666.856
€ 2.634.868

Bijdrage VSO zware ondersteuning
personeel
Bekostiging lichte ondersteuning
Rijksbijdrage OCW

1/8‐31/12/2014

€ 206.332

1/8‐31/12/2014

€ 328.861
€ 535.193

Opgemerkt wordt dat de bekostiging lichte ondersteuning van € 328.861 weliswaar betrekking heeft
op 5 maanden, maar dat de hoogte van het toegekende bedrag 50% van het jaarbedrag is.
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De opbouw van de inkomensoverdrachten wordt hieronder weergegeven.
2015

31‐10‐2013 t/m 31‐12‐2014

Inkomensoverdrachten aan de
aangesloten scholen

jaar 2015

€ 750.234

Bijdrage VSO zware ondersteuning
materiële instandhouding

jaar 2015

€ 184.746

1/8‐31/12/2015

€ 1.277.775
€ 2.212.755

Bijdrage VSO zware ondersteuning
personeel
Inkomensoverdrachten

1/8‐31/12/2014

€ 225.558

€ 225.558

De inkomensoverdrachten betreffen:



aan de aangesloten VO‐scholen overgedragen voormalige LGF‐gelden en gelden inzake voormalig
regionaal zorgbudget en voormalig budget Rebound;
aan de aangesloten VSO‐scholen overgedragen AWBZ‐gelden.

De meerjarenbegroting 2016‐2019 is opgesteld per onderdeel. Vanaf 2016 zal intern op deze wijze
gerapporteerd worden. Voor het inzicht en ten behoeve van de toekomstige vergelijking van de
cijfers 2016 met die van 2015, is de staat van baten en lasten hierna weergegeven in het format van
de toekomstige rapportages. Na de cijferopstelling volgt de toelichting.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER ONDERDEEL

Begroot 2015

lichte ondersteuning

Werkelijk 2015

Verschil

680.422

666.856

‐13.566

inkomensoverdrachten voormalig Regionaal Zorgbudget

‐247.321

‐286.336

‐39.015

inkomensoverdrachten voormalig budget Rebound

‐260.120

‐199.748

60.372

0

‐30.000

‐30.000

‐66.558

0

66.558

106.423

150.772

44.349

2.070.463

2.200.497

130.034

‐221.687

‐232.485

‐10.798

totaal zware ondersteuning ‐ baten

1.848.776

1.968.012

119.236

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)

‐1.383.111

‐1.462.521

‐79.410

kosten inzake voormalig budget Herstart/Op de Rails
begrootte kosten arrangement VSO overig
saldo lichte ondersteuning

zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO),
ondersteuningsbekostiging
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO),
basisbekostiging

0 0

0 0

0

0

0

0

ambulante begeleiding

‐180.258

‐125.681

54.577

voormalig LGF/AWBZ ‐ bijdragen aan scholen

‐292.164

‐264.149

28.015

‐6.757

115.661

122.418

0

34.284

34.284

‐228.378

‐195.560

32.818

baten

100.000

86.496

‐13.504

lasten

‐136.500

‐62.723

73.777

23.773 0

60.273

saldo zware ondersteuning
overdracht bekostiging i.v.m. bovenschoolse plaatsing
en plaatsing VSO

kosten organisatie samenwerkingsverband

plusvoorziening

saldo plusvoorziening

Resultaat

‐36.500 0

‐165.212

128.930

294.142

Vanuit de ontvangen Rijksbijdragen voor lichte en zware ondersteuning worden niet alleen de gelden
verdeeld naar de aangesloten scholen, maar worden ook de organisatiekosten van het
samenwerkingsverband bekostigd.
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De rapportage‐onderdelen zijn als volgt samen te vatten:

Saldo lichte ondersteuning
Saldo zware ondersteuning
Overdracht bekostiging
Kosten organisatie samenwerkingsverband
Saldo plusvoorziening
Resultaat
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Werkelijk 2015

Verschil met
begroting

150.772
115.661
34.284
‐195.560
23.773
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
128.930
=======

44.349
122.418
34.284
32.818
60.273
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
294.142
=======

Saldo lichte ondersteuning
De onderverdeling in gelden Regionaal Zorgbudget, Rebound en Herstart/Op de Rails
bestaat niet meer. Om het totale budget lichte ondersteuning te verdelen over de
aangesloten VO‐scholen is in het bestuur een onderverdeling afgesproken die
aanhaakt op de “oude” verdeling. Het budget lichte ondersteuning is opgedeeld in een
deel “voormalig Regionaal Zorgbudget”, een deel “voormalig budget Rebound” en een
deel “voormalig budget Herstart/Op de Rails”. Het voormalig Regionaal Zorgbudget en
het voormalig budget Rebound worden toebedeeld aan de afzonderlijke VO‐scholen
op basis van door het bestuur vastgestelde verdeelsleutels welke gebaseerd zijn op
leerlingaantallen.
Voor wat betreft het voormalig budget Herstart/Op de Rails is in het bestuur besloten
dat dit bedrag niet in een geldbedrag doorverdeeld wordt naar de scholen. Dit bedrag
wordt binnen het samenwerkingsband gebruikt voor:
 de inkoop van bovenschoolse plaatsen bij Het Aventurijncollege,
 inkoop overige voorzieningen,
 het opbouwen van een buffer voor toekomstige negatieve resultaten en
 de opvang van incidentele tegenvallers, zodat de scholen niet meteen gekort
hoeven te worden op de door hen te ontvangen gelden vanuit het
samenwerkingsverband.
Omdat het samenwerkingsverband een nieuwe organisatie is, kunnen de benodigde
buffers nog niet worden herleid uit ervaringen uit het verleden.
De Rijksbijdrage lichte ondersteuning is lager dan begroot doordat er 36 leerlingen
minder waren dan was begroot. Dit leidt tot een verschil van 36 x EUR 87 = EUR 3.132.
Het negatieve correctiebedrag voor de verevening was EUR 10.434 hoger dan begroot,
waardoor het totale verschil op de ontvangen Rijksbijdrage EUR 3.132 + EUR 10.434 =
EUR 13.566 bedraagt.

‐13.566

De inkomensoverdrachten voormalig Regionaal Zorgbudget en voormalig budget
Rebound waren begroot op basis van de “oude” systematiek (75% van de
berekeningswijze schooljaar 2013/2014). De gerealiseerde inkomensoverdrachten in
2015 zijn gebaseerd op de door het bestuur genomen besluiten ten aanzien van de
doorverdeling. In 2014 was geen invulling gegeven aan de bovenschoolse voorziening
vanuit het samenwerkingsverband. In 2015 zijn alsnog gelden verstrekt aan de VO‐
scholen vanaf 1 augustus 2014 (“voormalig budget Rebound”).
Ten opzichte van de begroting waren de inkomensoverdrachten inzake voormalig
Regionaal Zorgbudget EUR 39.015 hoger en de inkomensoverdrachten inzake
voormalig budget Rebound EUR 60.372 lager.

‐39.015
60.372

De kosten inzake voormalig budget Herstart/Op de Rails waren niet apart begroot. Wel
was EUR 66.558 begroot inzake “kosten arrangement VSO overig”. Dit bedrag was
oorspronkelijk bedoeld voor REC en autisme, en is in de begroting blijven staan als
reserve voor tegenvallers en groeibekostiging VSO. Overigens was in 2015 geen sprake
van groeibekostiging VSO.

‐30.000
66.558

________
44.349
========
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Saldo zware ondersteuning
De Rijksbijdrage voor zware ondersteuning is EUR 119.236 hoger dan begroot. Dit
verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat de beschikkingen voor zware
ondersteuning personeel 2015/2016 en materieel 2015 hogere bedragen per leerling
kennen dan begroot. Daardoor is – ondanks het lagere leerlingaantal dan begroot –
toch de Rijksbijdrage EUR 116.165 hoger dan begroot. Daarnaast was er EUR 3.071
verschil tussen realisatie en begroting voor wat betreft de overgangsbekostiging, de
bekostiging zware ondersteuning 2014/2015 en de verevening.

119.236

De tegenhanger van dit verschil zien we bij de afdrachten VSO. Ook hier zijn de
bedragen per leerling hoger dan begroot en ook hier zijn – ondanks het lagere aantal
leerlingen dan begroot – de afdrachten VSO EUR 79.410 hoger dan begroot.

‐79.410

Begroot was dat 75% van de ontvangen overgangsbekostiging van schooljaar
2014/2015 zou worden beschikt voor voormalig LGF. Voor AWBZ‐beschikkingen is
begroot op basis van het aantal VO‐leerlingen maal EUR 4. De gerealiseerde uitgaven
ad EUR 264.149 voor voormalig LGF en AWBZ zijn gedaan op basis van individuele
beschikkingen. Met die individuele beschikkingen is gewerkt in 2014 en in de eerste
zeven maanden van 2015. Het budget zware ondersteuning wordt vanaf augustus
2015 voor 40% toebedeeld aan de aangesloten VO‐scholen.

28.015

Uit de andere 60% van het budget wordt de ambulante begeleiding bekostigd. Ten
tijde van het opstellen van de begroting was nog niet helemaal duidelijk hoe de
ambulante begeleiding vormgegeven zou worden. De realisatie ligt onder de
begroting.

54.577
________
122.418
========

Overdracht bekostiging
Niet begroot, maar wel gerealiseerd zijn de ontvangsten inzake overdracht bekostiging
door de VO‐scholen in verband met plaatsing op een bovenschoolse voorziening en op
het VSO ad EUR 34.284.

34.284
========

Kosten organisatie samenwerkingsverband
De kosten inzake organisatie samenwerkingsverband zijn EUR 32.818 lager dan
begroot. Aan personele kosten is EUR 27.855 minder uitgegeven dan begroot, de
overige lasten zijn EUR 267 hoger dan begroot, de financiële baten en lasten, te weten
een per saldo een bate van EUR 5.230, was niet begroot.
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32.818
========

Saldo plusvoorziening
Tot slot is er een positief saldo op de plusvoorziening. Het afgesproken aantal
leerlingen is behaald, waarmee aan de voorwaarden voor deze vergoeding is voldaan.
In 2015 waren de kosten lager dan begroot.

Resultaatbestemming
In deze jaarrekening

is

de

resultaatbestemming

verwerkt

over

60.273
========

verslagjaar

2015.

Accountantscontrole
De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door BDO Audit & Assurance B.V.

Financiële verantwoording
Deze vorm van samenwerkingsband en daarmee de wijze van organiseren van een
samenwerkingsband is nog nieuw. Daardoor gelden er nog geen normen voor
samenwerkingsverbanden. Deze normen zullen de komende jaren nog ontwikkeld worden.
Weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en
legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering. De
norm voor het weerstandsvermogen voor dit samenwerkingsverband is door het bestuur vastgesteld
op een percentage van 5%. Het weerstandsvermogen aan het eind van het verslagjaar voldoet aan de
5%‐norm.
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een instelling is, dit om te signaleren of de instelling
misschien een deel van haar kapitaal niet of inefficiënt benut voor de vervulling van haar taken. Eind
2015 is de kapitalisatiefactor van het samenwerkingsverband 84% (eind 2014: 157%). Dit kengetal
wordt zeer sterk beïnvloed door het tijdstip van het uitbetalen van de inkomensoverdrachten aan de
scholen.
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en het balanstotaal, en
geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van het samenwerkingsverband. Eind 2015 is
het solvabiliteitspercentage van het samenwerkingsverband 60% (eind 2014: 26%). Dit kengetal
wordt eveneens zeer sterk beïnvloed door het tijdstip van het uitbetalen van de
inkomensoverdrachten aan de scholen.
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. De rentabiliteit
over 2015 bedraagt afgerond 24% (2014 afgerond 40%). De rentabiliteit over 2014 werd met name
beïnvloed door het nog niet inzetten van de gelden van de bovenschoolse voorziening.
De current ratio is een graadmeter van de liquiditeit. Dit kengetal wordt berekend door het totaal
van de korte termijn vorderingen plus de liquide middelen te delen door alle korte termijn
verplichtingen. De current ratio per eind 2015 bedraagt 2,50 (eind 2014: 1,37).

Treasury
Het samenwerkingsverband bankiert bij de Rabobank en heeft een rekening courant rekening en een
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spaarrekening. De bankprocedure is vastgelegd in een beschrijving. Hierin is vastgelegd wie
tekeningsbevoegd is op het gebied van bankzaken.

Huisvesting
Het samenwerkingsverband houdt kantoor in het pand van OMO SG Tongerlo.

Inkoop
Binnen het samenwerkingsverband worden de afspraken rondom de inkoop vastgelegd in
contracten. Voor belangrijke contracten wordt een 3 tal offertes opgevraagd. Het sluiten van de
inkoopcontracten vindt plaats door het bestuur als de bedragen hoger zijn dan het mandaat van de
directeur. De uitvoering vindt plaats op het niveau van de directeur.

4.2 Continuïteitsparagraaf
4.2.1 Kengetallen
Onderstaand een aantal kengetallen binnen het samenwerkingsverband rondom de verwachte
formatie, leerlingenaantallen, meerjarencijfers.
Het samenwerkingsverband heeft geen personeel in loondienst. Het bij het samenwerkingsverband
werkzame personeel is in loondienst bij de VO‐scholen, dit betreft de onderstaande personele
bezetting.
Kengetallen

Personele bezetting
Bestuur/management (fte)
Personeel primair proces (fte)
‐ Orthopedagoog
‐ Begeleiders passend onderwijs
Ondersteunend personeel (fte)
‐
Secretaresse
Totale personele bezetting
Telmoment personele bezetting

2015
Realisatie

2016
Prognose

2017
Prognose

2018
Prognose

0,50

0,50

0,50

0,50

0,70
3,23

0,70
2,80

0,70
2,80

0,70
2,80

0,40
4,83
15 dec. 2015

0,40
4,40

0,40
4,40

0,40
4,40

De begeleiders passend onderwijs zijn met ingang van 1 augustus 2015 in dienst. De formatie
begeleiders passend onderwijs is in 2015 groter geweest in verband met vervanging zwangerschaps‐
en ouderschapsverlof.
De ondersteunende diensten, zoals kwaliteitszorg, controlling en administratie, worden ingekocht via
een dienstverleningsovereenkomst.
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Kengetallen
Leerlingenaantallen
VO overig
LWOO
PRO
Totaal VO
VSO 1
VSO 2
VSO 3
Totaal VSO
Leerlingenaantallen in %
LWOO
(landelijk)
PRO
(landelijk)
VSO 1 (laag)
(landelijk)
VSO 2 (midden)
(landelijk)
VSO 3 (hoog)
(landelijk)

1‐10‐2014

1‐10‐2015

1‐10‐2016

1‐10‐2017

1‐10‐2018

6.875
771
283
7.929
239
12
34
285

6.805
799
276
7.880
237
14
35
286

6.825
754
284
7.863
256
8
30
294

6.722
697
276
7.695
245
7
23
275

6.654
661
271
7.586
234
7
25
266

9,72%
(10,48%)
3,57%
(2,96%)
2,91%
(3,15%)
0,15%
(0,12%)
0,41%
(0,35%)

10,14%

9,59%

9,06%

8,71%

3,50%

3,61%

3,59%

3,57%

2,90%

3,14%

3,07%

2,98%

0,17%

0,10%

0,09%

0,09%

0,43%

0,37%

0,29%

0,32%

De leerlingaantallen zijn ontleend aan:





1‐10‐2014: Kijkglas 1 stand per 11‐12‐2014, aanmaakdatum 3‐11‐2015;
1‐10‐2015: Kijkglas 1 stand per 3‐12‐2015, aanmaakdatum 7‐12‐2015;
1‐10‐2016, 1‐10‐2017 en 1‐10‐2018: prognoses van de scholen welke zijn aangereikt ten behoeve
van de meerjarenbegroting 2016‐2019;
landelijke percentages 1‐10‐2014: kengetallen passend onderwijs – ontwikkeling leerlingen (dit
zijn de meest recente beschikbare data).

Het beleid is er op gericht het aandeel van de VSO leerlingen niet te laten toenemen, maar toe te
werken naar een nader te bepalen normpercentage VSO.
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4.2.2 Beleidsvoornemens
De meerjarenbegroting 2016‐2019 is als volgt:
ACTIVA

31‐12‐2016

31‐12‐2017

31‐12‐2018

31‐12‐2019

0

0

0

0

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

43
172

43
153

43
340

43
773

TOTAAL ACTIVA

215

196

383

816

90

71

258

691

125

125

125

125

215

196

383

816

2016

2017

2018

2019

343

547

763

1.021

88

0

0

0

431

547

763

1.021

401
224
625
0
‐194

348
218
566
0
‐19

357
219
576
0
187

366
222
588
0
433

VASTE ACTIVA

EIGEN VERMOGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

BATEN
Rijksbijdrage
Overige
overheidsbijdragen en
subsidies
TOTAAL BATEN
Lasten
Personeelslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN
Saldo fin. baten en lasten
Saldo financiële
bedrijfsvoering (=Totaal
resultaat)

Voor dit model is ervan uitgegaan dat resultaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Zodra
blijkt dat het eigen vermogen boven een vast te stellen norm komt, dan worden de middelen ingezet.
De meerjarenbegroting is gebaseerd op door het bestuur ingenomen uitgangspunten ten aanzien van
de ontwikkeling van de totale leerlingaantallen voor VO en VSO in zijn geheel en in het bijzonder de
ontwikkelingen van de LWOO‐ en PRO‐leerlingen. Mochten er meer VSO‐, LWOO‐en/of PRO‐
leerlingen komen dan nu is verwacht, dan zal de meerjarenbegroting andere uitkomsten geven. In
dat kader is binnen het bestuur gesproken over hoe eventuele verliezen opgevangen kunnen
worden. Het bestuur heeft besloten dat negatieve resultaten uit jaar x verrekend worden door
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minder gelden te verdelen naar de scholen in jaar x+1. In 2016 wordt nader besloten op welke wijze
de verrekening zal plaatsvinden.

4.2.3 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings‐ en
controlesysteem
Voor een doelmatige planning en control cyclus zijn eind 2015 kengetallen ontwikkeld zodat
hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden aan het bestuur. De zeven kengetallen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voldoen aan de zorgplicht
Dekkend onderwijsaanbod
Deelname VSO
Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen
Zelfevaluatie (en onderzoek kwaliteit basisondersteuning)
Kwaliteit extra ondersteuning school
Kwaliteit management en organisatie SWV

Ten aanzien van punt 4 is in januari 2016 een concept‐jaarkalender vastgesteld. Hierin is een aantal
momenten per jaar vastgelegd, waarop intern gerapporteerd zal worden over de gerealiseerde
resultaten en liquiditeitsontwikkeling in relatie tot de begroting, waarop de jaarrekening gereed
moet zijn en waarop de begroting goedgekeurd moet worden.
4.2.4 Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het bestuur vindt een goede planning & control functie essentieel zodat risico’s en onvoorziene
omstandigheden tijdig worden gesignaleerd. De risico‐analyse heeft een structurele plek op de
agenda van het bestuur. In het jaarverslag over 2014 zijn de volgende voornaamste risico’s
gesignaleerd:
‐

Afstand bewaren tot directeur en verder vorm geven aan de scheiding van bestuur en toezicht. In
2015 moet een stappenplan worden gemaakt voor opstellen van toezicht. In het verslagjaar 2015
is een managementstatuut opgesteld dat de rollen en verantwoordelijkheden vastlegt van
bestuur en toezicht. Daarnaast is in het verslagjaar een intern Toezichtkader opgesteld. Hierin is
vastgelegd op welke wijze het bestuur toezicht houdt op de realisatie van de doelstellingen van de
Stichting. In dat kader is in 2015 ook een model voor de verantwoordingsrapportage met
indicatoren ontworpen. In januari 2016 heeft het bestuur het managementstatuut en intern
Toezichtkader met bijlagen vastgesteld. Hiermee is concreet vorm gegeven aan de uitwerking
van de Governance structuur.

‐

Beïnvloeden van de deelnamepercentages van VSO leerlingen. Om te komen tot een goede
beheersing zullen rendementsafspraken gemaakt moeten worden van SO naar VO.
Aandachtspunten zijn wat moet het SO doen om leerlingen beter te kunnen voorbereiden op VO
en wat moet VO doen om leerlingen uit het SO te kunnen opvangen. Er is in 2015 overleg met
het SWV PO over leerlingstromen op gang gekomen en er heeft een analyse plaatsgevonden met
Het Driespan over de instroom in het VSO cluster 4 vanuit het SO en VO. Een daling van cluster 4
onderwijs mede als gevolg van een daling in het SO wordt na 2017 voorzien.
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‐

Inkoopgedrag van gemeenten voor kinderen met complexe routes. Wanneer is sprake van zorg
en wanneer is sprake van onderwijs. Het bestuur zal traject opstarten met gemeenten met als
doel afspraken hieromtrent te maken. Het SWV heeft in 2015 bij de gemeenten aangekaart dat
het voortaan vooraf betrokken wil zijn bij de plannen rondom de inkoop van Jeugdzorg door
gemeenten, zodat beter gestuurd kan worden door de gemeenten op de afstemming van de in te
zetten jeugdzorg en onderwijs. De gemeenten hebben toegezegd dit in 2016 met het SWV op te
pakken. Er is afstemming met de gemeenten over de grijze gebieden tussen onderwijs en
jeugdzorg. Het SWV en de gemeenten stemmen af over concrete voorliggende casussen en
komen tot oplossingen in die gevallen. Bij het opstellen van de nieuwe REA in 2016 wordt de
afstemming rondom onderwijs en Jeugdzorg meegenomen. Speciaal aandachtspunt zal zijn de
uitstroom vanuit VSO en praktijkonderwijs en de verwachtingen die gemeenten en onderwijs
hierbij hebben. Het SWV werkt in het project ‘Talenten zonder papieren’ (RMC project) samen met
de gemeenten om processen rondom de uitstroom naar werk of dagbesteding eerder vanuit
gezamenlijk perspectief op te pakken.

‐

Risico dat onderwijs dagbesteding wordt. Met de gemeenten zal overlegd worden dat het
onderwijs alleen TLV,s verlengt als nog sprake is van onderwijsdoelen die kunnen worden
gehaald. Het VSV project Talenten zonder papieren brengt vanuit het onderwijs samen met de
gemeenten in kaart welke processen en werkwijzen beter afgestemd moeten worden om de
kansen voor kwetsbare jongeren te vergroten. Het SWV signaleert in 2015 dat VSO scholen
verlengingen van TLV’s aanvragen omdat leerlingen niet terecht kunnen op een instelling voor
dagbesteding of beschermd werk. Dit vraagt ook in 2016 extra aandacht van SWV en gemeenten
en hierover moeten in de nieuwe REA afspraken worden gemaakt.
Risico 2016
In het laatste kwartaal van 2015 is als apart risico voor het SWV benoemd:
De stijging van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag vanuit de Internationale
Schakelklas (ISK) in Bergen op Zoom. De ISK is een regionale voorziening van waaruit
vluchtelingen instromen in het reguliere onderwijs. Het SWV stemt af met het ISK en heeft
geconstateerd dat de ISK tot extra TLV aanvragen vanuit de Kameleon gaat leiden en ook tot
meer TLV aanvragen voor praktijkonderwijs. Het aantal ISK leerlingen dat aangewezen zal zijn op
lwoo, zal ook kunnen zorgen voor een stijging van lwoo aanwijzingen in de regio. Dit punt is ook
onder de aandacht gebracht bij het ministerie en wordt nauwlettend gevolgd door het SWV.
Zonder nieuw bekostigingsbeleid kan deze ontwikkeling zorgen voor een overschrijding van het
budget lichte ondersteuning (lwoo en pro) en voor een groei van het VSO.
Dit risico is benoemd na het opstellen van de begroting en derhalve niet verwerkt in de
begroting.
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5. Samenvatting & conclusie
In deze samenvatting wordt aan de hand van de zeven kengetallen, zoals ze begin 2016 door het
bestuur zijn vastgesteld, gereflecteerd op de mate waarin we in 2015 in staat waren de
doelstellingen te realiseren. Het 1e deel van de samenvatting betreft de feiten, in het 2e deel wordt
een conclusie aan de feiten verbonden.

5.1

De feiten

1.

Voldoen aan de zorgplicht
 3 leerlingen zijn gedefinieerd als absoluut verzuimers en zijn volgens de
leerplichtambtenaar plaatsbaar in het VO of VSO (peildatum november 2015). Van deze
3 leerlingen wonen er 2 in de gemeente Roosendaal en 1 in de gemeente Halderberge.
Ze zijn conform de geldende richtlijnen gemeld bij de inspectie. Een leerling is in het VSO
geplaatst, 1 leerling volgt een onderwijs‐zorg arrangement en 1 leerling is verhuisd naar
het buitenland.
 2 leerlingen zijn afgewezen op de VO school van 1e keuze omdat de school niet kon
voldoen aan het gevraagde ondersteuningsniveau. In het kader van de zorgplicht is door
deze scholen bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO aangevraagd
waarover positief is beschikt. Op 31‐12‐2015 waren er geen afgewezen leerlingen zonder
passende onderwijsplaats.
 De onderwijsresultaten van alle deelnemende VO en VSO scholen zijn voldoende. De
inspectie heeft alle scholen een basisarrangement toegekend.
 Het bevorderingsresultaat van leerlingen met een behoefte aan breedteondersteuning is
voor de eerste keer gemeten op 31‐7‐2015.

2014‐2015

Geen
bevorderings‐
resultaat

ARR_Aleco
ARR_Aventurijn
ARR_maatwerk
Rugzak
Eindtotaal
Eindtotaal %

1
1
6
8
7%

bevorderd

8
85
93
79%

niet bevorderd Eindtotaal

1
1
1
14
17
14%

2
2
15
99
118
100%

Ter vergelijking: historische gegevens in het VO wijzen uit dat het percentage niet
bevorderde leerlingen in de niet‐examenleerjaren gemiddeld 10% is.
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2.

Dekkend onderwijsaanbod
 6 leerlingen (4 uit VO en 2 uit VSO) zijn gedefinieerd als thuiszitters (definitie OC&W) en
anoniem gemeld bij de inspectie conform de daarvoor geldende richtlijnen (peildatum
november 2015). Alle leerlingen zijn woonachtig in de gemeente Roosendaal. Er is
conform het protocol ‘Thuiszitters’ gehandeld. In maart 2016 volgden 5 van de 6
leerlingen weer (deels) onderwijs en 1 leerling is verhuisd naar het buitenland.
 In 2015 zijn geen klachten ingediend bij het SWV (via een procedure bij de Landelijke
Bewaar en Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen) betreffende het afgeven of
niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring.
 Alle aanvragen (100%) voor extra ondersteuning ingediend bij het SWV zijn binnen de
wettelijke termijn van 6 weken beschikt. De termijn start op het moment dat een
aanvraagdossier de status ‘dossier compleet’ krijgt en eindigt als de beschikkingsbrief is
opgesteld.

3.

Deelname VSO
 In onderstaande tabel staat het aantal en het percentage leerlingen VO en VSO
weergegeven waarvoor het SWV verantwoordelijk is. Het gaat om de stand per 1 oktober
2014 (peildatum 03‐11‐2015) en 2015 (peildatum 3‐12‐2015).
jaar

2014
2015





aantal
aantal
leerlingen leerlingen
vo
vso
7929
7880

285
286

totaal

jaar

8214
8166

2014
2015

% vo
% vso
leerlingen leerlingen
97%
96%

3%
4%

totaal

100%
100%

Relatief gezien is er sprake van een lichte stijging van het aantal vso leerlingen ten
opzichte van het aantal vo leerlingen.
Van de 286 VSO leerlingen in 2015 gaat 87% naar een school voor speciaal onderwijs
binnen het SWV en 13% bezoekt een school buiten het SWV. Deze verhouding is
vergelijkbaar met de situatie in 2014: toen ging 86% naar een VSO binnen het SWV en
14% daarbuiten.
In 2015 zijn 135 TLV’s beschikt door het samenwerkingsverband. Dit is 47% van het totaal
aantal VSO plaatsen waarvoor het SWV verantwoordelijk is. Een betrouwbare
vergelijking met 2014 is niet te maken omdat vorig jaar het SWV maar een half jaar
operationeel was.
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Van de 135 TLV’s betreft het 82 keer een verlenging vanuit het VSO, 13 keer een
aanvraag vanuit het SBO, 12 keer een aanvraag vanuit het SO, 2 keer een aanvraag vanuit
het PO en 26 keer een aanvraag vanuit het VO (24 x vanuit een VO school binnen het
SWV, 2x er buiten). In 2015 is een beperkt aantal leerlingen vanuit het VSO ingestroomd
in het VO. Het exacte aantal is voor alsnog niet bekend bij het SWV vanwege een niet
sluitende registratie. Van de beschikte TLV’s zijn er 103 bekostigd in de categorie laag, 14
zijn bekostigd in de categorie midden en 18 in de categorie hoog.
4.

Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen
 De jaarrekening over 2014 is goedgekeurd door de accountant.
 De scholen gaan aan het einde van het schooljaar 2015‐2016 (31/07/2016) voor de 1e
keer conform het vastgestelde format de ingezette breedteondersteuning
verantwoorden. Het betreft het inzichtelijk maken van het aantal en het soort ingezette
arrangementen inclusief het leerlingendeelname percentage. In 2014 hebben de scholen
ook verantwoording afgelegd (evaluatie Plus leerlingen en bevorderingsresultaat
leerlingen extra ondersteuning).

5.

Kwaliteit basisondersteuning school en zelfevaluatie SWV
 In november 2015 zijn de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de
basisondersteuning besproken in het overleg met bestuur, directeuren en
zorgcoördinatoren.


Uit het onderzoek komen de volgende sterke punten op de scholen naar voren:
o Verbreding van draagvlak voor onderwijsondersteuning; in de meeste scholen is zorg
en ondersteuning een vanzelfsprekender deel van het primaire proces.
o Overlegmomenten worden beter gestructureerd benut.
o Op de meeste scholen is meer helderheid over de ondersteuningsroute.
o In ongeveer de helft van de scholen is de samenwerking met ouders versterkt.
o De wet BPG wordt steeds meer in acht genomen.
o Meer en creatieve inzet op talentontwikkeling.
o In de meeste scholen krijgen de docenten jaarlijks een gesprek met leidinggevende
waar onder meer scholing op maat aan de orde komt.
o In een aantal scholen is een grote mate van ontwikkelenergie, plezier en trots
waargenomen t.a.v. de ontwikkeling van passend onderwijs op school.
o Grote tevredenheid over inzet jeugdprofessional in de school.



Uit het onderzoek komen de volgende minder sterke punten op de scholen naar voren:
o Niet elke school slaagt erin om visie en beleid op de verschillende onderdelen
schriftelijk vast te leggen en te concretiseren in de praktijk met afspraken,
activiteiten en verantwoordelijken. Zo zijn er binnen de scholen grote verschillen in
de wijze en mate waarop begrippen als handelingsgericht werken en de
samenwerking met ouders geconcretiseerd zijn.
o Het onderdeel ‘aanspreekcultuur’ is op veel scholen een item dat versterking
behoeft.
o Informatie c.q. gegevens worden op de meeste scholen wel verzameld maar beperkt
gebruikt als managementinformatie om mee af te stemmen en te sturen. Op het
merendeel van de scholen is bijvoorbeeld een sterker samenhangende aanpak van
signalen van zorg, verzuim en incidenten gewenst.
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o

o

Planmatig werken. De tijd lijkt rijp om de principes van handelingsgericht werken te
implementeren maar dit vraagt een stevige investering van middenmanagement en
schoolleiding.
Door de grote variatie tussen de docenten is geen helder beeld te schetsen over de
wijze waarop het gehele docentencorps van een school in staat is te differentiëren
(binnen en buiten de klas). Het monitoren van competenties en het verwerken
hiervan in een scholingsbeleid en –aanbod kan op de meeste scholen beter worden
uitgewerkt.

•

Uit het onderzoek komen de volgende aandachtspunten voor het team SWV naar
voren:
o Investeer, in verband met de decentrale aanpak, in onderlinge kennisdeling en
krachtenbundeling
o Daar waar eerder geen behoefte was aan een uniform en digitaal format
ontwikkelingsperspectief, bestaat die behoefte bij de scholen nu wel en ligt het
verzoek bij het SWV om dit te ontwikkelen.
o Stel gezamenlijk met scholen een professionaliseringsaanbod op om gefaseerd
handelingsgericht werken (diepgaander) te implementeren.
o Verduidelijk en geef meer diepgang aan route en aanbod m.b.t. thuiszitters.
o Ga met gemeenten in gesprek over onderwijs‐zorgarrangementen, vergroot
nabijheid kinderpsychiatrie op een aantal scholen.



In het programma Kindkans worden alle (centrale) aanvragen, ingediend bij het SWV,
geregistreerd en gemonitord. In 2015 zijn 171 beschikkingen afgegeven:

Totaalbeeld 2015 soort beschikkingen
6%

15%
9%

70%

Arrangementen

Voormalige rugzakken

TLV/administratief

TLV/VSO

NB TLV administratief betreft omzettingen van CFI beschikkingen naar TLV’s zonder inhoudelijke afweging in verband met
de vorming van het Bredacollege en de daarmee samenhangende omzetting van BRIN nummers.



Bovenstaande gegevens kunnen niet goed vergeleken worden met de kengetallen zoals
gepresenteerd in het jaarverslag 2014 omdat het SWV toen slechts een half jaar
operationeel was.
Het SWV heeft deelgenomen aan een pilot van de onderwijsinspectie om te komen tot
een instrument Zelfevaluatie. De ervaringen uit deze pilot worden meegenomen in de
vaststelling van een eigen instrument.
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6.

Kwaliteit extra ondersteuning school
 Aan het einde van schooljaar 2015‐2016 worden voor de 1e keer op de scholen de OPP’s
geëvalueerd, waarin o.a. tevredenheid van ouders over de betrokkenheid en inzet van
extra ondersteuning een standaard onderdeel is.
 Informatie voor ouders en andere belanghebbenden is verder ontsloten via de website
www.swvroosvo.nl.
 Collegiale visitatie over elementen uit de geëvalueerde OPP’s gaat voor het eerst
systematisch plaatsvinden in het schooljaar 2016‐2017.
 De 1e evaluatie over de functie en meerwaarde van de BPO‐er vindt plaats in het laatste
kwartaal van 2015‐2016. Alle scholen hebben input geleverd ten aanzien van het
functioneren van de BPO‐ers. Hieruit blijkt dat er bij alle scholen tevredenheid bestaat
over de expertise en vaardigheden van de BPO‐er die gekoppeld is aan hun school, op
het gebied van gedrag en begeleiding van leerlingen en de coaching van docenten op dit
gebied.

7.

Kwaliteit management en organisatie SWV
 In 2015 is het managementstatuut, het toezichtkader en de jaarplanning vastgesteld.
Ook is een concept meerjarenkalender opgesteld.
 De werkprocessen van het SWV (van aanvraag tot beschikking) zijn transparant en
concreet uitgewerkt in diverse werkinstructies.
 Het SWV is een in omvang beperkte organisatie, bestaande uit een directeur,
orthopedagoog en managementassistent (totaal 1,3 fte), aangevuld ‐middels een inkoop
constructie‐ met expertise op gebied van financiën, HR en kwaliteit. De begeleiders
passend onderwijs (2,8 fte) worden vanuit het SWV ingezet op de VO scholen.
 In het programma Kindkans wordt het gehele proces van aanvragen gemonitord en de
leerlingendossiers veilig beheerd.
 Er is in toenemende mate sprake van een effectief georganiseerde en goed lopende
overlegstructuur binnen het SWV met het bestuur, de directeuren en zorgcoördinatoren
van de scholen, de gemeenten en overige partners in het onderwijs.
 Er is in toenemende mate sprake van actieve communicatie via de website,
nieuwsbrieven, eigen bijeenkomsten en landelijke conferenties.
 In het voorjaar 2015 heeft het SWV voor de 2e keer een positief rapport van bevindingen
ontvangen van de inspectie van onderwijs.

5.2

De conclusie

Op basis van de beschikbare proces‐ en rendementsgegevens is het lastig om goed onderbouwde
conclusies te trekken. Factoren die hierbij spelen zijn: ontbreken van betrouwbare gegevens in de
tijd, begrippen zijn niet altijd eenduidig gedefinieerd, meetbare normen en prestatieafspraken
evenals landelijke benchmarkcijfers ontbreken vaak. Desalniettemin kan wel degelijk een duiding
worden gegeven aan de gepresenteerde feiten van het SWV.
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Kengetal
1. Voldoen aan zorgplicht

Indicatie
Goed

2.

Dekkend onderwijsaanbod

Voldoende

3.

Deelname VSO

Geen
oordeel

4.

Doelmatigheid en rechtmatigheid
financiële middelen

Voldoende

5.

Kwaliteit basisondersteuning

Voldoende

6.

Kwaliteit extra ondersteuning

Voldoende

7.

Kwaliteit management en organisatie
SWV

Voldoende

Opmerking
Positief resultaat op de 4 bijhorende elementen, aantal absoluut
verzuimers relatief laag; geen indicatie dat SWV niet voldoet aan
zorgplicht. SWV bemiddelt voortijdig.
Positief resultaat op 2 van de 3 bijbehorende elementen, aantal
thuiszitters OCW definitie relatief laag; geen indicatie dat SWV niet
dekkend is. Aanpak thuiszitters is versterkt. Ontwikkeling
arrangementen voor thuiszittende leerlingen met angstproblematiek
moet voortgezet. Onderzoek nodig naar plaatsbaarheid
hoogbegaafden met extra ondersteuningsbehoefte.
Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar voor een
trendanalyse en conclusie. In 2016 lichte stijging, daarna daling
voorzien tenzij ISK uitstroom zorgt voor meer instroom VSO.
Uitstroom uit VO naar VSO betreft hoofdzakelijk vmbo leerlingen.
Analyse en maatwerk beleid rond vmbo‐vso nodig.
Jaarrekening is goedgekeurd, verantwoording door scholen is gestart
maar staat in de kinderschoenen. Nog geen sprake van een volledig
geüniformeerd en geïmplementeerd proces.
Onderzoek heeft kernelementen basisondersteuning inzichtelijk
gemaakt en geleid tot een proces van systematische verbetering. Er
is sprake van lerend vermogen op de scholen en in het team SWV.
Aanpak is verfijnd, betere samenwerking en scholen hebben
ervaring opgedaan met de opzet van hun decentrale
breedteondersteuning. Effectmeting volgt september 2016.
Overlegstructuur staat en is in toenemende mate effectief met een
koppeling tussen bestuur, directie en zorgcoördinatoren en
begeleiders passend onderwijs. Processen zijn beter op elkaar
afgestemd.

Uitleg Indicatie: goed; als er voldoende feitelijke bewijslast ligt, voldoende als er aanwijzingen zijn dat
we goed bezig zijn, matig als er aanwijzingen zijn dat we meer hadden kunnen realiseren,
onvoldoende als feitelijk blijkt dat het SWV te kort schiet.
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6. Verslag van het toezichthoudend orgaan
Het bestuur heeft in 2015 8 keer vergaderd.
In juli is het voorzitterschap overgegaan van de heer G.W.P. Snoeijs naar mevrouw D. van Kelle,
voorzitter College van Bestuur Stichting Markland College.
De tweede helft van 2015 heeft voor het bestuur in het teken gestaan van de omslag naar intern
toezichthouder. Dit kon plaatsvinden nadat de nieuwe directeur was ingewerkt. Gezamenlijk is
gewerkt aan de uitgangspunten van het bestuur‐directiemodel en de betekenis hiervan voor de
taken, rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directeur en Directeurenoverleg SWV.
De bestuursleden zijn aanwezig geweest bij het onderzoek door de onderwijsinspectie aan ROOS VO
dat plaatsvond eind april 2015. Twee bestuursleden hebben als linking pin naar de Stuurgroep zitting
in de Klankbord groep REA. De stuurgroep REA is in 2015 drie keer bij elkaar geweest.
Voor het bestuur zijn de volgende thema’s in 2015 met name relevant geweest:














Vaststellen meerjaren begroting inclusief risico analyse.
Aanvullende paragraaf voor het Ondersteuningsplan betreffende lwoo en pro, met hierin de
keuze om niet te gaan voor opting out en om dus te blijven werken met de landelijke criteria
voor lwoo indicatie.
De verdere concrete uitwerking van Governance met intern toezicht. Dit heeft geresulteerd
in een managementstatuut en toezichtkader, inclusief verantwoordingsrapportage met
indicatoren (voorbereidingen en bespreking in 2015, vaststelling januari 2016).
De uitwerking van de tripartite akkoorden in het besluit om AB‐personeel vanuit Het
Driespan over te nemen (voor zo ver hier een verplichting voor het SWV gold) en aan te
vullen met vacature stelling voor de functie van Begeleider Passend Onderwijs (BPO).
Het besluit om voor meerdere jaren een AB dienstverlening in te kopen vanuit de
Mytylschool en de Kameleon.
In REA verband goedkeuren van het protocol thuiszitters en het verlenen van
doorzettingsmacht aan de directeur van het samenwerkingsverband, zodat er in de regio
beter gestuurd kan worden op het verder terugdringen van thuiszitters.
Het besluit tot instelling van een onderzoek naar de kwaliteit van de basisondersteuning op
de scholen en verwerking en bespreking van de resultaten met alle scholen gezamenlijk. Het
bestuur heeft de ambitie uitgesproken dat bij een vervolg onderzoek over twee jaar de
scholen en het SWV in staat zijn om hoger te scoren op de nu geconstateerde
ontwikkelpunten.
De aanpassing in de wijze waarop de breedteondersteuning wordt ingericht door te
besluiten dat een deel van de breedteondersteuning centraal belegd blijft (OPDC plaatsen
plus centrale onderwijs‐zorg arrangementen) en een deel decentraal wordt belegd op de
scholen middels toekenning van middelen en inzet van diensten in natura (BPO‐ers).
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DEEL B: JAARREKENING
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JAARREKENING
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A.1.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

1

Activa

1.1
1.2
1.3

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31‐12‐2015

31‐12‐2014

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

1.4
1.5
1.6
1.7

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

€0
€ 92.610
€0
€ 365.991

TOTAAL ACTIVA

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€0

€0
€ 67.674
€0
€ 472.083
€ 458.601

€ 539.757

€ 458.601

€ 539.757

€ 274.798

€ 145.868
€ 274.798

€ 145.868

2.2.

Voorzieningen

€0

€0

2.3

Langlopende schulden

€0

€0

2.4

Kortlopende schulden

€ 183.803

€ 393.889

TOTAAL PASSIVA

€ 458.601

€ 539.757
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A.1.2. Staat van baten en lasten 2015

3

Baten

3.1 Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
3.2 ‐subsidies
College‐, cursus‐, les‐ en examen‐
3.3 gelden
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.5 Overige baten

2015

Begroot
2015

31‐10‐2013
t/m 31‐12‐
2014

€ 422.113

€ 279.924

€ 309.635

€ 86.496

€ 100.000

€ 35.215

€ 34.284

Totaal baten
4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

5

€ 542.893

€ 359.635
€0
€0
€ 59.558

€ 379.529
€0
€0
€ 165.357

€ 344.850

€ 146.032
€0
€0
€ 53.013

€ 419.193

€ 544.886

€ 199.045

Saldo baten en lasten

€ 123.700

‐€ 164.962

€ 145.805

Financiële basten en lasten

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

8

€ 379.924

Totaal lasten

€ 5.230

Resultaat
6
7

€0

Aandeel derden in resultaat
Netto‐resultaat
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‐€ 250

€ 63

€ 5.230

‐€ 250

€ 63

€ 128.930

‐€ 165.212

€ 145.868

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0

€0

€0

€ 128.930

‐€ 165.212

€ 145.868

€0

€0

€0

€ 128.930

‐€ 165.212

€ 145.868

A.1.3. Kasstroomoverzicht over 2015

Kasstroomoverzicht
31‐10‐2013
t/m 31‐12‐
2014

2015
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten
Aanpassing voor:
‐ afschrijvingen
‐ mutaties voorzieningen

€ 123.700
€0
€0

€ 145.805
€0
€0

€0
Verandering in vlottende middelen:
‐ voorraden
‐ vorderingen
‐ schulden

€0
‐€ 19.528
‐€ 210.086

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA
Desinvesteringen in MVA
Investeringen in deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Mutaties leningen
Overige investeringen in FVA

Overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen
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‐€ 229.614

€ 326.215

‐€ 105.914

€ 472.020
€ 129
‐€ 66
€0

‐€ 178

€ 63

‐€ 106.092

€ 472.083

€0
€0

€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

€0
‐€ 67.674
€ 393.889

€0
‐€ 178
€0

Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten

€0

€0

€0
€0

€0

€0
€0
€0

€0

€0

€0

‐€ 106.092

€ 472.083

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting algemeen
Activiteiten
De jaarrekening strekt ter verantwoording voor de financiën over het boekjaar 2015 van Stichting
Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. Het samenwerkingsverband heeft ten doel het vormen
en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de
Wet op het voortgezet onderwijs. Het realiseren van een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen. Het realiseren dat zoveel mogelijk van
de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
En dat leerlingen uit de regio een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen voor leerlingen
die extra ondersteuning behoeven.
Verslagjaar
Het verslagjaar 2015 is het kalenderjaar 2015. Het verslagjaar 2014 was het eerste verslagjaar van de
stichting. Dit boekjaar liep van 31 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Er was sprake van een
verlengd boekjaar waarvoor toestemming is gegeven door DUO om af te wijken van de statuten
(brief kenmerk OND‐1015/5501M).
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers voor het boekjaar van 31 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 zijn,
waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling Jaarverslaggeving
onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie‐, waarderings‐ en
verslaggevingsvoorschriften opgenomen. De bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in
euro’s.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
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Grondslagen van waardering en bepaling van resultaat
Algemeen
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Eigen vermogen
De gelden die zijn opgenomen onder het eigen vermogen betreffen publieke gelden. De algemene
reserve geldt ter waarborging van de continuïteit van de het samenwerkingsverband op lange
termijn. In deze jaarrekening is de resultaatbestemming verwerkt over het verslagjaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar.
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen (subsidie) gelden en de lasten met
betrekking tot het samenwerkingsverband over het boekjaar. Resultaten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij bekend zijn.
Rijksbijdragen
De ontvangen rijksbijdragen worden tijdsevenredig aan het jaar toegerekend waarop deze
betrekking hebben.
Overige overheidsbijdragen –en subsidies
Overige overheidsbijdragen en ‐subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. In het overzicht wordt
weergegeven welke geldmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze
gebruik gemaakt is van deze middelen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de
financiering van de activiteiten en in de liquiditeit en solvabiliteit van de stichting.
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2. Toelichting op de jaarrekening
Balans
VORDERINGEN
31‐12‐2015

31‐12‐2014

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.7
1.5.8

Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

€ 34.664
€0
€ 57.946
€ 92.610

€0
€ 32.176
€ 35.498
€ 67.674

1.5.7.2

Overige
Overige vorderingen

€0
€0

€ 32.176
€ 32.176

1.5.8.1
1.5.8.2
1.5.8.3

Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

€ 2.500
€ 49.574
€ 5.872
€ 57.946

€0
€0
€ 35.498
€ 35.498

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden onder meer van
het samenwerkingsverband van de VO scholen.
Overlopende activa
De post verstrekte voorschotten betreft een teveel doorbetaalde Rijksbijdrage aan een school binnen
het samenwerkingsverband, welke in 2016 terugbetaald is.
De post overige overlopende activa betreft per 31‐12‐2015 met name te ontvangen rente op de
spaarrekening. Per 31‐12‐2014 betrof deze post met name een tegoed op het oude
samenwerkingsverband in verband met de plusvoorziening, welke in 2015 is ontvangen.
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LIQUIDE MIDDELEN
31‐12‐2015
1.7

Liquide middelen

1.7.2

Tegoeden op bank‐ en
girorekeningen
Liquide middelen

€ 365.991
€ 365.991

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan het samenwerkingsverband.
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31‐12‐2014

€ 472.083
€ 472.083

EIGEN VERMOGEN
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2.1

Eigen Vermogen

2.1.1.

Algemene reserve
Eigen vermogen

Stand per
1‐1‐2015

Netto‐
resultaat

Overige
mutaties

Stand per
31‐12‐
2015

€ 145.868
€ 145.868

€ 128.930
€ 128.930

€0
€0

€ 274.798
€ 274.798

Resultaatbestemming
Het netto‐resultaat over 2015 bedraagt € 128.930 positief en is conform het voorstel tot
resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN
2.4

Kortlopende schulden

31‐12‐2015

31‐12‐2014

2.4.3
2.4.9
2.4.10

Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

€ 84.194
€ 18.891
€ 80.718
€ 183.803

€ 134.304
€ 49.629
€ 209.956
€ 393.889

2.4.9.

Overige
Overige kortlopende schulden

€ 18.891
€ 18.891

€ 49.629
€ 49.629

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen

€ 20.603

€0

Accountants‐ en
2.4.10.6 administratiekosten
2.4.10.8 Overige
Overlopende passiva

€ 10.542
€ 49.573
€ 80.718

€ 6.958
€ 202.998
€ 209.956

Overige kortlopende schulden
Deze post ziet per 31‐12‐2015 met name op nog te betalen licentiekosten Kindkans, te betalen
personeelslasten en te betalen telefoonkosten. Per 31‐12‐2014 betrof het vooral nog te betalen
personeelslasten, communicatiekosten en vacatiegelden voor de OPR.
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Overlopende passiva
Vooruitontvangen termijnen betreffen de aan de scholen in rekening gebrachte bedragen wegens
overdracht bekostiging voor het plaatsen van leerlingen op een bovenschoolse voorziening of het
VSO, voor zover deze betrekking hebben op het nieuwe boekjaar.
De overige overlopende passiva bestaan uit aan verbonden VO‐scholen door te betalen Rijksbijdrage
waarvan de betalingen in het volgende boekjaar hebben plaatsgevonden.
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Staat van baten en lasten
RIJKSBIJDRAGEN

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1
3.1.3

Rijksbijdragen OCW/EZ
Af: inkomensoverdrachten
Rijksbijdragen

3.1.1.1

Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ

3.1.3.2

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Inkomensoverdrachten

31‐10‐2013 t/m 31‐12‐
2014

2015
€ 2.634.868
‐€ 2.212.755
€ 422.113

€ 535.193
‐€ 225.558
€ 309.635

€ 2.634.868
€ 2.634.868

€ 535.193
€ 535.193

‐€ 2.212.755
‐€ 2.212.755

‐€ 225.558
‐€ 225.558

3.2

Overige overheidsbijdragen en
‐subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en
‐subsidies

€ 86.496

€ 35.215

Overige overheidsbijdragen en
‐subsidies

€ 86.496

€ 35.215

€ 34.284
€ 34.284

€0
€0

3.5

Overige baten

3.5.6

Overige
Overige baten

Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen 2015 hebben betrekking op het volledige kalenderjaar 2015 met uitzondering van
het VSO‐deel in de bekostiging zware ondersteuning personeel ad € 1.277.775: dat ziet op de periode
vanaf 1 augustus 2015.
In 2014 zag de Rijksbijdragen op de periode vanaf 1 augustus 2014.
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Onder de post Doorbetalingen rijksbijdrage SWV zijn opgenomen de afdracht aan het VSO en de
inkomensafdrachten aan de aangesloten scholen inzake voormalig LGF, voormalig regionaal
zorgbudget, voormalig budget Rebound en AWBZ‐gelden.
Overige overheidsbijdragen en‐ subsidies
De baten uit hoofde van de overige overheidsbijdragen en‐ subsidies betreffen de plusvoorziening.
Overige baten
De overige baten betreffen de aan de scholen in rekening gebrachte bedragen wegens overdracht
bekostiging voor het plaatsen van leerlingen op een bovenschoolse voorziening of het VSO.
PERSONEELSLASTEN

2015

31‐10‐2013 t/m 31‐12‐
2014

4.1

Personeelslasten

4.1.2

Overige personele lasten
Personeelslasten

€ 359.635
€ 359.635

€ 146.032
€ 146.032

4.1.2.2
4.1.2.3

Personeel niet in loondienst
Overig
Overige personele lasten

€ 356.576
€ 3.059
€ 359.635

€ 106.010
€ 40.022
€ 146.032

Overige personele lasten
In de kosten van personeel niet in loondienst zijn vanaf augustus 2015 de kosten van de ambulante
begeleiders opgenomen. In 2014 was nog sprake van een niet volledige bezetting van de formatie.
De overige personele kosten betroffen in 2014 met name de kosten van het selectieproces van de
directeur.
Aantal fte
Het aantal fte in het verslagjaar bedraagt in het verslag jaar nihil.
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HUISVESTINGSLASTEN

4.3

Huisvestingslasten

4.3.8

Overige
Huisvestingslasten

31‐10‐2013 t/m 31‐12‐
2014

2015

€0
€0

€0
€0

Aangezien het samenwerkingsverband geen eigen huisvesting heeft en de op deze plaats vermeldde
kosten in het jaarrekening 2014 (€ 2.083) met name het gebruik van kantoorfaciliteiten betreft, is
deze kosten post nu opgenomen bij 4.4.4 Overige.

OVERIGE LASTEN
31‐10‐2013 t/m 31‐12‐
2014

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Overige
Overige lasten

€ 10.542
€ 49.016
€ 59.558

€ 6.958
€ 46.055
€ 53.013

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening
Accountantslasten

€ 10.542
€ 10.542

€ 6.958
€ 6.958

4.4.1.1

2015

In de overige lasten zijn in 2015 de kosten voor de OPDC‐plaatsen opgenomen. In 2014 waren onder
deze kostenpost met name kosten opgenomen inzake extra inzet op communicatie en extra inzet op
begeleiding van programma voor registratie van hulpvragen (kindkans).

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.5

Rentebaten
Rentelasten
Financiële basten en lasten
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31‐10‐2013 t/m 31‐12‐
2014

2015

‐€ 5.408
€ 178
‐€ 5.230

‐€ 129
€ 66
‐€ 63

3. Ondertekening bestuur

Roosendaal, 25 mei 2016
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mevr. D. van Kelle, was getekend
Mevr. M.J.C. Broodbakker, was getekend
Dhr. A.C.J. Flink, was getekend
Dhr. J.C. van Wettum, was getekend
Dhr. J.M.P.C. Verdaasdonk, was getekend
Dhr. G.J.J. Kusters, was getekend
Dhr. R.S. Hofkes, was getekend
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OVERIGE GEGEVENS
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Mevr.

G

Huizinga

directie
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Mevr.

G

Huizinga

directie

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

D
GWP
MJC
ACJ
JC
JMPC
GJJ
RS

van

van

Kelle
Snoeijs
Broodbakker
Flink
Wettum
Verdaasdonk
Kusters
Hofkes

voorzitter bestuur
voorzitter bestuur
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

D
GWP
MJC
ACJ
JC
JMPC
GJJ
RS

van

van

Kelle
Snoeijs
Broodbakker
Flink
Wettum
Verdaasdonk
Kusters
Hofkes

voorzitter bestuur
voorzitter bestuur
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

niet van toepassing

Echte of
fictieve
dienst‐
Voor‐ Tussen‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie(s)

niet van toepassing

Echte of
fictieve
Voor‐ Tussen‐
dienst‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie(s)

Gewezen topfunctionaris Bedragen x 1

fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief

Echte of
fictieve
dienst‐
Voor‐ Tussen‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie‐categorie

fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief
fictief

Echte of
fictieve
dienst‐
Voor‐ Tussen‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie‐categorie

Toezichthoudend topfunctionaris Bedragen x 1

fictief

Echte of
fictieve
dienst‐
Voor‐ Tussen‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie(s)

fictief

Echte of
fictieve
dienst‐
Voor‐ Tussen‐
betrekking Aanhef letters voegsel Achternaam Functie(s)

Leidinggevend topfunctionaris Bedragen x 1

Motivering
overschrijding
bezoldigings‐
norm

Aanvang
functie

Motivering
overschrijding
bezoldigings‐
norm

1‐7‐2015
31‐10‐2013
31‐10‐2013
31‐10‐2013
31‐10‐2013
31‐10‐2013
31‐10‐2013
31‐10‐2013

Aanvang
functie

Motivering
overschrijding
bezoldigings‐
norm

1‐1‐2015

Aanvang
functie

Toelichting
overschrijding
bezoldigings‐
norm

Einde functie

Toelichting
overschrijding
bezoldigings‐
norm

30‐6‐2015

Einde functie

Toelichting
overschrijding
bezoldigings‐
norm

Einde functie

0
0
0
0
0
0
0
0

Uitkering
wegens
beeïndiging
dienstverband

Taak‐omvang
(fte)

0
0
0
0
0
0
0
0

Uitkering
wegens
beeïndiging
dienstverband

Beloning

0

Uitkering
wegens
beeïndiging
dienstverband

0,5

Taak‐omvang
(fte)

Herrekend
WNT‐
maximum
ontslag‐
vergoeding

Beloning

Herrekend
WNT‐
maximum
ontslag‐
vergoeding

Belastbare
onkosten‐
vergoe‐
dingen

Herrekend
WNT‐
maximum
ontslag‐
vergoeding

Beloning

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Herrekend
WNT‐
maximum

2015

Motivering
overschrijding
Jaar einde
ontslagver‐
dienstverband goedingsnorm

Totale bezol‐
diging

Motivering
overschrijding
ontslagver‐
Jaar einde
dienstverband goedingsnorm

0

Beloning
betaalbaar op Totale bezol‐
termijn
diging

(Voorgaande)
functies

Motivering
overschrijding
Jaar einde
ontslagver‐
dienstverband goedingsnorm

Belastbare
Beloning
onkosten‐
betaal‐baar op Totale bezol‐
vergoe‐dingen termijn
diging

(Voorgaande)
functies

0
0
0
0
0
0
0
0

Beloning
betaal‐baar op
termijn

(Voorgaande)
functies

Belastbare
onkosten‐
vergoedingen

Toelichting
overschrijding
ontslagver‐
goedingsnorm

Herrekend
WNT‐
maximum

Toelichting
overschrijding
ontslagver‐
goedingsnorm

Toelichting
overschrijding
ontslagver‐
goedingsnorm

Herrekend
WNT‐
maximum

4. WNT Topfunctionarissen

5. Verbonden partijen (model E)

Verbonden partij, meerderheidsdeelneming Bedragen x 1

Statutaire naam

Juridische
vorm

Code
activiteiten
Statutaire (één of
zetel
meer)

Eigen
vermogen
aan het
eind van de
periode
Resultaat

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische
vorm

Code
activiteiten
Statutaire (één of
Deelname
zetel
meer)
percentage

niet van toepassing

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam
niet van toepassing
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Juridische
vorm

Code
activiteiten
Statutaire (één of
Deelname
zetel
meer)
percentage

Valt onder
Burgerlijk
Wetboek 2,
Omzet artikel 403

Deelname
percentage

Consolidatie

6. Controleverklaring
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7. Resultaatbestemming
Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarverslaggeving zal worden vastgesteld, zal worden
voorgesteld het resultaat over 2015 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in
de jaarrekening verwerkt.
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8. Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot wijzigen
van de jaarrekening.
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Aanvulling ondersteuningsplan paragraaf 9
AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN
LEERWEGONDERSTEUNING
De wet
Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs
(pro) onderdeel van passend onderwijs. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig
hebben. De taakstelling van de RVC wordt per 1 januari 2016 overgenomen door het
samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden wijzen lwoo en pro voorlopig nog toe aan de
hand van de landelijke criteria voor lwoo en pro. De verwijzing naar lwoo of pro blijft daarbij geldig
voor de duur van de schoolloopbaan. Ook de lwoo‐licenties blijven nog even behouden. Op 1
augustus 2018 worden de landelijke criteria en de duur van de toewijzing van lwoo waarschijnlijk
losgelaten, evenals de lwoo‐licenties. Op termijn worden ook de criteria voor pro losgelaten.
Vooralsnog is hier geen datum van bekend. Samenwerkingsverbanden kunnen vooruitlopen op het
landelijk loslaten van criteria, duur en licenties voor leerwegondersteuning, via de zogenoemde
‘opting out’.
Per samenwerkingsverband is een maximumbudget vastgesteld voor lwoo en pro. Dit budget is
vastgesteld op het percentage lwoo‐ en pro‐leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober
2012. Bij overschrijding van het budget wordt deze verrekend met de gelden voor lichte
ondersteuning en daarna met de lumpsum van alle scholen. Een eventueel overschot wordt
toegevoegd aan het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.
Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning in het SWV ROOS VO.
Het SWV heeft gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor ‘opting out’. Het SWV
hanteert vanaf 1 januari 2016 daarom de landelijk vastgestelde criteria en instrumenten (zie hiervoor
de Algemene Maatregel van Bestuur, Staatsblad 2015 nummer 273). De beschikking voor een
toelaatbaarheid in het praktijkonderwijs en een aanwijzing voor leerwegondersteuning worden
afgegeven door de directeur van het SWV. De scholen binnen het SWV voor leerwegondersteuning
en praktijkonderwijs doen een aanvraag voor leerwegondersteuning of pro bij het SWV met
onderbouwing van een dossier.
Uitgangspunten in het SWV
Bij de inpassing van leerwegondersteuning en praktijkonderwijs binnen het SWV Roos VO wordt
uitgegaan van onderstaande uitgangspunten;
‐ Aanvragende scholen hebben al jarenlange ervaring in het aanleveren van gegevens ter beoordeling
of een leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Aanvragen die worden gedaan worden door het
SWV dan ook beschouwd als professioneel, betrouwbaar en integer.
‐ Het SWV is en blijft een kleine organisatie, waardoor taken en verantwoordelijkheden goed
verdeeld dienen te worden. De scholen voor leerwegondersteuning en praktijkonderwijs krijgen
hierdoor een belangrijke rol in het aanleveren van dossiers.
Werkwijze behandeling aanvraag leerwegondersteuning
Uitgaande van de hierboven beschreven uitgangspunten, wordt in het SWV de volgende werkwijze
gehanteerd:
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1. De aanvragende school maakt de dossiers ter beoordeling in orde. Voor inhoud en eisen aan
het dossier zie bijlage.
2. De orthopedagoog van het SWV plant een zitting met de orthopedagoog van de aanvragende
school ter bespreking van de dossiers.
a. De school maakt voor de bespreking een selectie van de dossiers. Dossiers die zonder
twijfel voldoen aan de criteria worden gebundeld. Deze worden door de
orthopedagoog van het SWV enkel steekproefsgewijs gescreend en daarna beschikt
door de directeur van het SWV.
b. Onderstaande dossiers worden samen doorgesproken:
‐ Dossiers waarbij IQ ligt tussen de 75‐80
‐ Dossiers waarbij de onderlinge criteria strijdig zijn.
Naar aanleiding van dit overleg zijn drie stappen mogelijk:
1. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot
overeenstemming dat de leerling is aangewezen op lwoo. De directeur van het
SWV geeft de beschikking af.
2. De aanvragende school en de orthopedagoog komen tot overeenstemming dat
de aanvraag niet voldoet aan de criteria en dat een aanwijzing voor lwoo niet
afgegeven gaat worden.
3. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen niet tot
overeenstemming waarna de aanvraag wordt voorgelegd aan de
Adviescommissie van het SWV.
3. In de Adviescommissie lwoo / pro worden alle twijfelgevallen van de drie scholen voor
leerwegondersteuning na bestudering door alle betrokkenen gezamenlijk besproken. Deze
adviescommissie bestaat uit:
‐ Orthopedagoog van het SWV
‐ Orthopedagoog van het Da Vinci College
‐ Orthopedagoog van het Markland College
‐ Deskundige van het Prinsentuin
Bij het bespreken van twijfelgevallen kunnen aspecten als leerbaarheid, zelfvertrouwen,
kwetsbaarheid enz. mede een rol spelen bij de besluitvorming.
4. Indien de mening van de commissie na bespreking verdeeld blijft, zal de directeur van het
SWV hierin een definitieve beslissing nemen.
Werkwijze behandeling aanvraag praktijkonderwijs
Uitgaande van de hierboven beschreven uitgangspunten, wordt in het SWV de volgende werkwijze
gehanteerd:
1. De aanvragende school maakt de dossiers ter beoordeling in orde. Voor inhoud en eisen aan
het dossier zie bijlage.
2. De orthopedagoog van het SWV plant een zitting met de orthopedagoog van de aanvragende
school ter bespreking van de dossiers.
a. De school maakt voor de bespreking een selectie van de dossiers. Dossiers die zonder
twijfel voldoen aan de criteria worden gebundeld. Deze worden door de orthopedagoog
van het SWV enkel steekproefsgewijs gescreend en daarna beschikt door de directeur
van het SWV
b. Onderstaande dossiers worden samen doorgesproken:
‐ Dossiers waarbij IQ ligt tussen 55 ‐ 59
‐ Dossiers waarbij IQ ligt tussen de 75‐80
‐ Dossiers waarbij de onderlinge criteria strijdig zijn.
Naar aanleiding van dit overleg zijn drie stappen mogelijk:
1. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot de
conclusie dat de leerling een TLV voor pro onderwijs moet krijgen. De
directeur van het SWV geeft de beschikking af.
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2. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot de
conclusie dat de leerling geen TLV voor pro krijgt.
3. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen niet tot
overeenstemming. De aanvraag wordt voorgelegd aan de Adviescommissie.
3. In de Adviescommissie lwoo / pro worden alle twijfelgevallen van de drie lwoo scholen en de
school voor praktijkonderwijs na bestudering door alle betrokkenen, gezamenlijk besproken.
Deze adviescommissie bestaat uit:
‐ Orthopedagoog van het SWV
‐ Orthopedagoog van het Da Vinci College
‐ Orthopedagoog van het Markland College
‐ Deskundige van het Prinsentuin
Indien het dossiers betreffen voor toelaatbaarheid binnen het praktijkonderwijs, die aan de
ondergrens van praktijkonderwijs liggen, kan een deskundige vanuit de Kameleon gevraagd
worden om zitting te nemen in de Adviescommissie.
Bij het bespreken van twijfelgevallen kunnen aspecten als leerbaarheid, zelfvertrouwen,
kwetsbaarheid enz. mede een rol spelen bij de besluitvorming.
4. Indien de mening van de commissie na bespreking verdeeld blijft, zal de directeur van het
SWV hierin een definitieve beslissing nemen.
Voor het aanvragen van pro beschikkingen voor bijzondere groepen leerlingen, volgt het SWV de
bepalingen uit de Algemene Maatregel van Bestuur zoals opgenomen in het Staatsblad (2015‐273
artikel 15e). De aanvragen voor bijzondere groepen leerlingen lopen via het bevoegd gezag van de
school voor praktijkonderwijs.
Tijdpad
De wet op passend onderwijs geeft aan dat scholen binnen zes weken na een aanmelding op hun
school, uitsluitsel moeten geven over de toelating. Eenmalig kan dit verlengd worden met een
periode van 4 weken. Voor de toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs en aanwijzingen
leerwegondersteuning, houdt dit in dat binnen een periode van tien weken na aanmelding, een
dossier volledig doorlopen dient te zijn. Per schooljaar zal een nader uitgewerkt tijdpad verspreid
worden over de scholen met specifieke data voor overleg op de scholen en planning van de
adviescommissies.
De volgende stappen worden in de jaarlijkse planning van maart tot en met september opgenomen:
Maart

Scholen inventariseren aanmeldingen en maken dossiers in orde
Orthopedagoog SWV heeft overleg met de orthopedagoog van de
aanvragende school
Er wordt een Adviescommissie gepland ter bespreking van de twijfelgevallen,
waarna tlv, dan wel aanwijzing lwoo wordt afgegeven.

Wanneer scholen worden geconfronteerd met aanmeldingen op hun school na de zomervakantie,
wordt gewerkt volgens een spoedprocedure. Per schooljaar wordt deze nader uitgewerkt in data en
verspreid onder de scholen. In de laatste week van september vindt nog een zitting plaats van de
Adviescommissie voor de nagezonden dossiers. Bovenstaande stappen worden dan in een versneld
tijdsbestek doorlopen. Dossiers voor lwoo die pas na de laatste deadline in orde kunnen worden
gebracht, kunnen niet meer tijdig behandeld worden door het SWV. Scholen zullen in dat geval de
extra ondersteuning die de leerling nodig heeft moeten bekostigen uit de gelden voor lichte
ondersteuning.
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Tussentijdse aanmeldingen voor het praktijkonderwijs kunnen na contact met de orthopedagoog van
het SWV met elkaar worden doorgesproken. Indien nodig kan de adviescommissie gevraagd worden
een extra zitting te plannen.
Bezwaar
Indien scholen in beroep willen tegen een besluit van het SWV, dient het bezwaar door de
aanvragende school eerst besproken te worden met het SWV voordat een procedure bij de
geschillencommissie in gang wordt gezet. Uitgangspunt hierbij is dat in eerste instantie er vanuit
wordt gegaan dat gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing, dan wel een dossier met
onderbouwing van nieuwe gegevens opnieuw aan de commissie kan worden voorgelegd.
Dossiers
De dossiers voor een aanvraag TLV praktijkonderwijs of een aanwijzing voor leerwegondersteuning,
worden binnen het SWV voor een periode van 3 jaar bewaard.
Financiën inpassing lwoo en pro
De onderstaande bedragen zijn ontleend aan de in december 2014 vastgestelde begroting door het
bestuur op basis van de huidige prognose leerlingaantallen. Recente bestuursbesluiten zijn hier nog
niet in verwerkt.
Lichte ondersteuning lwoo
Inkomsten via DUO, 1)
Afdracht via DUO 2)
Resteert

Lichte ondersteuning pro
Inkomsten via DUO 3)
Afdracht via DUO 4)
Resteert

Regionale ondersteuning 5)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1.827.918

3.135.195

3.093.978

3.041.943

3.004.398

‐/‐ 1.822.450

‐/‐ 3.045.275

‐/‐ 2.902.800

‐/‐ 2.824.558

‐/‐ 2.795.858

5.468

89.920

191.178

217.835

208.540

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

619.553

1.062.640

1.048.670

1.031.034

1.018.308

‐/‐ 686.408

‐/‐ 1.121.692

‐/‐ 1.036.958

‐/‐ 999.717

‐/‐ 991.517

‐/‐ 66.855

‐/‐ 59.051

11.712

31.317

26.791

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Inkomsten via DUO 6)

721.441

742.420

732.660

720.338

711.447

Verevening

‐/‐ 8.631

‐/‐ 2.539

0

0

0

‐/‐ 762.529

‐/‐ 801.517

‐/‐ 796.735

‐/‐ 792.748

‐/‐ 784.503

‐/‐ 49.719

‐/‐ 61.636

‐/‐ 64.075

‐/‐ 72.410

‐/‐ 73.056

Verdeling over scholen door
samenwerkingsverband
conform bestuursbesluiten
Resteert
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Aan de begroting liggen leerlingenprognoses ten grondslag waarbij rekening is gehouden met een
daling van het aantal pro en lwoo leerlingen. De vraag is of deze daling gerealiseerd wordt. Mocht dit
niet zo zijn dan kan dit een negatief effect hebben op het resultaat. Bovenstaande cijfers vormen
slechts een deel van de totale begroting en moeten daarom in samenhang met de totale
meerjarenbegroting worden gezien.
De verdeling van de middelen regionale ondersteuning vindt plaats conform de berekeningswijze
“bovenschoolse voorziening” met ingang van schooljaar 2015/2016.
Het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor
‘opting out’. Dit betekent dat de oude systematiek van landelijk vastgestelde criteria en
instrumenten wordt voorgezet. In deze oude systematiek is geen sprake van groeibekostiging en
derhalve zal dit ook niet worden toegepast in de nieuwe situatie.
Het beoogde resultaat van de inzet van de middelen lwoo en pro is dat een leerling een diploma
haalt binnen de daarvoor gestelde norm (lwoo), dan wel een passende plek in de samenleving vindt
(pro). 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wettelijk vastgesteld bedrag € 4.100 per ll. x vastgesteld deelname percentage lwoo per 1okt. 2012 x
prognose totaal aantal leerlingen VO samenwerkingsverband
Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x verwacht werkelijk aantal leerlingen lwoo
Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x vastgesteld deelname percentage pro per 1okt. 2012 x
prognose totaal aantal leerlingen VO samenwerkingsverband
Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x verwacht werkelijk aantal leerlingen pro
Betreft totale middelen beschikbaar voor lichte zorg, voorheen zorgbudget, rebound en herstart/op de
rails
Vastgesteld bedrag van € 94 per leerling x prognose totaal aantal leerlingen VO
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Bijlage 1.1: prognose leerlingenaantallen
Leerlingen
VO overige
leerlingen PrO
leerlingen LWOO
totaal VO

1‐okt‐11
6.998
235
790
8.023

1‐okt‐12
6.949
262
773
7.984

1‐okt‐13
6.804
283
793
7.880

1‐okt‐14
6.884
284
793
7.961

1‐okt‐15
6.845
287
762
7.894

1‐okt‐16
6.908
264
729
7.901

1‐okt‐17
6.780
245
693
7.718

1‐okt‐18
6.695
243
686
7.624

1‐okt‐19
6.609
241
679
7.529

1‐okt‐20
6.525
239
672
7.436

Bijlage 1.2: beoordelingscriteria conform Algemene Maatregel van Bestuur
(Staatsblad 2015, 273)
Artikel 15d. Beoordelingscriteria samenwerkingsverband
1. Een samenwerkingsverband baseert de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 10e, vierde lid, en 10g,
tweede lid, van de wet, uitsluitend op:
a.

b.
c.
d.

e.

de door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met de leerling in het
onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel
42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra,
de leerachterstand van de leerling,
het intelligentiequotiënt van de leerling, en
indien dat noodzakelijk is voor het vormen van een oordeel, de resultaten van een of
meer persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot prestatiemotivatie, faalangst en emotionele
instabiliteit die een beeld geven van de sociaal‐emotionele problematiek van de leerling in relatie tot
de leerprestaties, en
indien het een aanvraag voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs betreft: de zienswijze van de
ouders.

2.

Bij de beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controleert het samenwerkingsverband of
het bevoegd gezag voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, de jaarlijks
voor 1 oktober bij ministeriële regeling vastgestelde screenings‐ of testinstrumenten, heeft gebruikt.
De testinstrumenten voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, worden
toegepast onder verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch
geschoold orthopedagoog.

3.

De leerachterstand van de leerling is de uitkomst van 1 minus (DLE/DL), waarin:
a.
b.

4.

Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs uitsluitend toe, indien de
leerling:
a.
b.

5.

DLE de afkorting is van didactische leeftijdseenheden en het aantal maanden onderwijs dat
behoort bij het niveau dat de leerling feitelijk heeft bereikt, en
DL de afkorting is van didactische leeftijd en het aantal maanden dat een leerling vanaf groep 3
in de perioden van september tot en met juni was ingeschreven bij een school als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra.

een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en
een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee domeinen
inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter
is dan 0,5.

Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs uitsluitend toe,
indien de leerling:

Pagina 86 van 90

a.

1°
2°

een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en
een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee
domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is
gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5, of

b.

1°
2°

een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en
een leerachterstand heeft op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee
domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand is
gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5, en
een sociaal‐emotionele problematiek heeft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.

3°
6.

Voor een leerling die wat intelligentiequotiënt of leerachterstand betreft, voldoet aan de vereisten
voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en die wat de overige vereisten betreft voldoet aan de
vereisten om aangewezen te zijn op het leerwegondersteunend onderwijs, kan een leerling
toelaatbaar worden verklaard tot praktijkonderwijs of aangewezen worden op het
leerwegondersteunend onderwijs, afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

Pagina 87 van 90

Bijlage 2 Kernwaarden ROOS VO
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Bijlage 3 Thuiszittersprotocol
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Bijlage 4 Overlegvormen
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