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Voorwoord
Dit jaarverslag brengt in beeld wat het samenwerkingsverband heeft bereikt in het verslagjaar 2018.
Het verslag is voor het derde jaar opgebouwd aan de hand van de 7 kengetallen waarmee dit
samenwerkingsverband de eigen prestaties monitort. De meting van onze prestaties start in het najaar
met het verzamelen van data vanuit de scholen, welke worden verwerkt in het jaarverslag. In
december 2018 hebben we opnieuw de kwaliteit van de basisondersteuning gemeten, deze keer voor
het eerst met de Scan Passend Onderwijs. Hier hebben we per vo‐school ronde tafel gesprekken aan
gekoppeld met orthopedagogen vanuit het samenwerkingsverband als critical friend. Dit heeft mooie
verdiepende gesprekken opgeleverd over de ondersteuning per school en binnen het totaal van het
samenwerkingsverband (swv). Meten, leren van en met elkaar en verbeteren zijn kernwaarden van de
organisatie.
Door schoolbesturen, directeuren, ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs,
ambulant begeleiders, staf van het samenwerkingsverband, jeugdprofessionals, leerplichtambtenaren,
beleidsadviseurs vanuit de gemeenten, jeugdhulpverleners, mentoren en aangrenzende
samenwerkingsverbanden is intensief samengewerkt om leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften zo optimaal mogelijk te kunnen laten deelnemen aan onderwijs. In oktober
heeft de inspectie van het onderwijs haar vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek verricht bij ROOS VO. De
inspectie heeft met alle betrokkenen, inclusief ouders, OPR, beleidsadviseurs vanuit de gemeenten
gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft een verificatie plaatsgevonden bij de twee scholen van Stichting
Markland College. De inspectie is positief: Er staat een stevige organisatie, thuiszitters zijn goed in
beeld, de weg naar extra ondersteuning is vlot en zorgvuldig, het ondersteuningsplan wordt op de
scholen herkend en uitgevoerd en het bestuur heeft goed zicht op wat er gebeurt in de regio. De
inspectie daagt ons uit om het goede nog beter te maken. Die uitdaging gaan we graag aan!
Zowel de resultaten als het proces laten zien dat er al veel stappen zijn gezet sinds de invoering van
passend onderwijs in augustus 2014. Het aantal thuiszitters (ongeoorloofd verzuim langer dan 4
weken) in dit samenwerkingsverband is niet heel groot en bovendien zijn deze leerlingen allemaal in
beeld. De Plusvoorziening voert integraal casemanagement uit met mandaat vanuit jeugdhulp en
onderwijs. Met deze integrale aanpak loopt dit swv landelijk voorop als het gaat om integrale regie op
thuiszitters en leerlingen die deels naar school gaan. In 2019 wordt besloten hoe deze constructie
structureel geborgd wordt in een gezamenlijk construct met de gemeenten.
Ruim 73% van de vo leerlingen die extra ondersteuning (breedte ondersteuning) ontvangen, gaat over
naar het volgende leerjaar of slaagt voor het examen. Dit percentage is iets lager dan vorig jaar, maar
het zijn nog steeds resultaten die er toe doen en waar op alle niveaus afgelopen jaar veel inspanningen
voor zijn gedaan vanuit ieders professionaliteit en passie. Het swv bekijkt met de gemeenten of een
snellere inzet van lichte vormen van jeugdhulp in en rond de school kan bijdragen aan een verhoging
van dit percentage.
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften willen we zo veel als mogelijk laten deelnemen aan het
reguliere onderwijs. Daar waar het beter passend is, gaan leerlingen naar het voortgezet speciaal
onderwijs (vso). Het deelname percentage aan het vso is op 1‐10‐2018 stevig gedaald tot onder het
landelijk gemiddelde (3,29% tegenover landelijk 3,55%). Het beleid inclusief de arrangementen voor
hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, is in december 2018 opgeleverd.
Voortgezet onderwijs en vso en de drie West‐Brabant West samenwerkingsverbanden vo gaan hierin
samen optrekken bij de uitvoering. Het jaar 2018 wordt financieel gezond afgesloten. Het SWV ROOS
VO werkt met de omliggende swv steeds intensiever samen om het aanbod – in een krimpende regio‐
dekkend en gevarieerd te houden, met een goede afstemming met de omliggende gemeenten.
April 2019, G. Huizinga, directeur
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1. Het jaar 2018 in vogelvlucht
Behaalde resultaten in cijfers

Aantal leerlingen swv 1 oktober
Aantal besturen
Aantal scholen vo
Aantal scholen vso
Aantal gemeenten
Aantal vergaderingen toezichthoudend bestuur
Aantal vergaderingen directeuren en swv
Aantal vergaderingen/bijeenkomsten
ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs
(bpo) en ambulant begeleiders (ab) REC 3
Aantal intervisie bijeenkomsten bpo/ab
Aantal vergaderingen ondersteuningsplanraad (OPR) met swv
Aanvragen in Kindkans (tlv/vso, centraal arrangement, lwoo,
tlv/pro)
Aantal maal swv aanwezig bij groot overleg voor individuele
leerlingen
Aantal afwijzingen tlv
Aantal beschikkingen tlv/vso
Deelnamepercentage vso
Aantal beschikkingen tlv/pro
Deelnamepercentage pro
Aantal beschikkingen lwoo aanwijzingen
Aantal beschikkingen centraal arrangement
Aantal advies en consultatie vragen via Kindkans
Aantal absoluut verzuimers belastbaar met onderwijs
Aantal afwijzingsbrieven in het kader van zorgplicht
Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en opgelost
Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en openstaand in
december
Aantal (deels) gegronde klachten en/of bezwaren tegen swv
Beschikbare middelen swv
Netto‐resultaat swv

2017
7789 (1‐10‐17)
7
7
7 (vanuit 3

2018
7615 (1‐10‐18)
7
7
7 (vanuit 3

besturen)

besturen)

3
5
7
6

3
5
6
5

4
4
408

6
2
189

45

28

13
154
3,62%
50
3,42%
184
8
n.v.t.
2
4
4 OCW, 3
thuiszittend
2 OCW

11
100
3,29%
60
3,60%
n.v.t.
6
6
1
2
8: 4 OC&W, 4
thuiszittend
2 thuiszittend

1
€ 9.299.952
€ 95.876

0
€ 9.483.767
€ 179.264
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Behaalde resultaten in woorden

Basisondersteuning






Bpo‐ers, ab‐ers REC 3 en Plusvoorziening hebben positieve invloed op kwaliteit
basisondersteuning (handelingsgericht werken en creatieve oplossingen inzetten).
Aantal thuiszitters OCW is door intensieve samenwerking tussen scholen, leerplicht en het
SWV stabiel laag.
Vo scholen in december 2018 de scan passend onderwijs uitgezet binnen de school en het
swv heeft op basis van de uitkomsten van de scans met de scholen ronde tafel gesprekken
gehouden over deze uitkomsten. Per school heeft dit tot een analyse geleid met sterke en
ontwikkelpunten die directies verwerken in hun schoolplannen. Het swv neemt hieruit ook
thema’s voor verdere kennisdeling over basisondersteuning mee.
De inspectie voor het onderwijs heeft tijdens het vierjaarlijks onderzoek in oktober 2018
geconstateerd dat de afspraken die het swv gemaakt heeft in het ondersteuningsplan over
basis en breedteondersteuning op twee aangesloten scholen (van Stichting Markland
College) worden herkend en uitgevoerd op de werkvloer.

Breedteondersteuning









Team passend onderwijs verwijst doelmatig (pro, arrangement, tlv) en werkt planmatig met
scholen aan ondersteuning en toewijzing.
Inzet breedteondersteuning is meer gericht op het samen optrekken met ouders: voor zover
bekend hebben ouders binnen ons swv geen bezwaren ingediend bij de Geschillencommissie
tegen schoolbesturen ten aanzien van ontwikkelingsperspectief plannen (OPP).
De kwaliteit van de ingediende OPP’s is verbeterd: concretere doelen en instrumenten zijn
beschreven.
Systematische aandacht voor thuiszitters, procedures en werkzaamheden die thuiszitten
moeten tegengaan zijn op orde.
Met het swv vo Brabantse Wal en het vso Het Aventurijncollege is gestart met de
ontwikkeling en de uitvoering van een pilot voor een onderwijs‐zorg arrangement voor
leerlingen met ernstige angstklachten.
De toewijzing van extra ondersteuning verloopt soepel, vlot en zorgvuldig. Het swv beperkt
bureaucratie voor vso scholen, zij hanteren hun eigen kerndocumenten/OPP bij aanvragen.

Diepteondersteuning
Van de 7615 leerlingen (1‐10‐2018) in het SWV zijn er 189 bediend door het swv: 6 leerlingen kregen
een centraal arrangement, 100 leerlingen kregen een beschikking (of verlenging) tlv/vso, 60
leerlingen kregen een pro/tlv beschikking en voor 6 leerlingen is advies uitgebracht. Ook zijn 32
leerlingen begeleid vanuit de Plusvoorziening.




Het deelname percentage vso liet vanaf 2016‐2017 al een lichte daling zien, maar het
percentage landelijk daalde harder. Op de teldatum 1‐10‐2018 ligt het vso percentage in dit
swv duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde (3,29% tegenover landelijk 3,55%). Hiermee
is ruimschoots voldaan aan de eigen norm van dit swv (maximaal landelijk gemiddelde).
De werkgroep Hoogbegaafden/Dubbel Bijzonder heeft voor de doelgroep hoogbegaafden
met bijkomende ondersteuningsvragen, eind 2017 een doorstart opdracht gekregen en heeft
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in december 2018 een beleidsvoorstel met HB arrangementen opgeleverd. Het beleid,
inclusief arrangementen, is in december 2018 na het Directeurenoverleg vastgesteld. Vo en
vso hebben samen opgetrokken en zullen dat ook blijven doen bij de uitvoering.

Kwaliteit en communicatie













Er staat een stevige professionele organisatie met een kwaliteitscultuur: alle geledingen
werken continu aan het realiseren van de doelstellingen en ‘om het goede nog beter te
maken’.
Alle opleidingen van de scholen vo en vso zijn door de inspectie beoordeeld met een
basisarrangement.
Strategische doelen zijn vertaald in 7 meetbare kritische succes factoren (KSF‐en) en voor 1
oktober hebben vo scholen verantwoordingsdata opgeleverd, welke zijn verwerkt in dit
jaarverslag.
Ouders, docenten, directie, ondersteuning, bestuur en ondersteuningsplanraad (OPR)
hebben in oktober meegewerkt aan het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek door de Inspectie
voor het Onderwijs.
Heldere overlegstructuur tussen het SWV en de directies scholen,
ondersteuningscoördinatoren, bpo/ab‐overleg, themabijeenkomsten,
intervisiebijeenkomsten voor bpo‐ers/ab‐ers en gezamenlijke scholing op kernthema’s.
De drie beroepsgerichte vmbo‐scholen hebben met het swv door middel van ronde tafel
gesprekken aandacht besteed aan de communicatie met het so/sbo over de ondersteuning
die mogelijk is binnen de drie vmbo‐scholen.
Het nieuwe ondersteuningsplan is vastgesteld en eind 2017 is een communicatieronde
gestart, binnen en buiten het swv. Directies hebben met behulp van een samenvattend A3
de teams op de scholen begin 2018 bijgepraat.

Samenwerking in netwerken








Met de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk is gewerkt aan de uitvoering van
de thema’s die zijn opgenomen in de Regionaal Educatieve Agenda (REA). De REA is
bijgesteld en beperkt tot 3 thema’s vanwege de overlap met de thema’s die binnen een
grotere regio worden opgepakt via de Overlegtafel Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Focus
ligt op preventie en een effectievere inzet van de jeugdprofessionals op scholen, ook in het
kader van grensverkeer. Het NJI is ingeschakeld om in het voorjaar van 2019 te adviseren
over preventiemogelijkheden.
Intensievere samenwerking met de West‐Brabantse swv‐en rondom gezamenlijke
arrangementen, samenwerking met regionaal bureau leerplicht (RBL), grensverkeer etc. Het
regionaal Thuiszitterspact is herzien en wordt in het voorjaar van 2019 per REA vastgesteld.
Scholen en swv participeren in de projecten “Talenten zonder Papieren” en “West‐Brabant
Leert en Werkt” (met de drie West‐Brabantse swv‐en, het ROC en Regionaal Bureau
Leerplicht (RBL) en gemeenten).
Met de 9 West‐Brabantse gemeenten en de swv‐en is overleg opgestart over de inkoop van
jeugdhulp en de afstemming met het onderwijs. Dit heeft geleid tot concrete bepalingen
rondom de inzet van jeugdhulp en de terugkeer naar onderwijs. De Agenda voor de
Toekomst is opgeleverd krijgt een concrete uitwerking in 2019.
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Ontwikkelpunten








Samen met gemeenten meer inzetten op preventieve interventies zodat schoolgang door
kan gaan en niet hoeft te worden verwezen via trage procedures naar duurdere vormen van
hulp.
Borging en financiering Plusvoorziening met mandaat vanuit onderwijs en jeugdhulp om bij
complexe casussen integraal regie te kunnen voeren (2019).
Blijvende aandacht voor uitvoering herziene Thuiszitterspact en tijdige registratie en actie
(m@zl) op verzuim.
Vso percentage is gedaald > laag houden, onder andere door de ontwikkeling van interne
ondersteuningsvoorzieningen waarin onderwijs en jeugdhulp zijn gekoppeld.
Operationaliseren van een norm voor het effect van begeleiders passend onderwijs op de
ontwikkeling van de ondersteuning op scholen.
Versterken van de communicatie binnen scholen en het swv over de inzet, verantwoording
en resultaten van ondersteuningsmiddelen > landelijk speerpunt en uit de scan passend
onderwijs blijkt dat hier een stap gezet kan worden, zonder extra bureaucratie.
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2. SWV ROOS VO
In Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. (hierna ook “SWV ROOS
VO” en “swv”) werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk
samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende
context, streeft SWV ROOS VO steeds naar passende onderwijs(zorg) arrangementen, die vanuit de
concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met ketenpartners een duurzaam dekkend
netwerk neergezet.
Missie en visie
SWV ROOS VO wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken
wordt de deskundigheid van het personeel van de reguliere scholen vergroot, zowel op didactisch als
op pedagogisch gebied. Daarnaast wordt de op elke vo‐school aanwezige basisondersteuning
professioneel ingezet en verder op planmatige wijze ontwikkeld. Deze basisondersteuning is de
verantwoordelijkheid van de scholen. Het swv speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol. Dit
wordt concreet door de inzet van de begeleiders passend onderwijs en de ambulant begeleiders
vanuit REC 3. De begeleiders passend onderwijs en de ambulant begeleiders vanuit REC 3 worden
ingezet op de scholen met drie belangrijke taken: De versterking van de basisondersteuning en de
uitvoering van de breedteondersteuning middels begeleiding van leerlingen, ouders en docenten. De
derde taak richt zich op de advisering van het management van de scholen gericht op het versterken
van passend onderwijs binnen de school. De begeleider passend onderwijs en de ambulant
begeleiders vormen op deze wijze de schakel tussen de scholen en het swv.
Bestuur en toezicht
Het bestuur van het ROOS VO vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Het bestuur
bestaat uit 7 bestuursleden. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft gekozen voor het
bestuur/directie model, waarbij het bestuur de rol van intern toezichtsorgaan op zich heeft
genomen. Het bestuur heeft samen met de directeur het intern toezichtkader op‐ en vastgesteld. De
meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd aan de directeur van het
samenwerkingsverband. Vanuit haar toezichthoudende rol stelt het bestuur de begroting, de
jaarrekening en het jaarverslag vast en bewaakt ze de koers van het samenwerkingsverband.
Samenstelling bestuur ROOS VO – 2018
Mevrouw Van Kelle (voorzitter)
Mevrouw Broodbakker
De heer Palmen tot 1‐08‐2018,
vanaf die datum mevrouw Kaim
De heer van Wettum
De heer Verdaasdonk
De heer Kusters
De heer Hofkes

Stichting Markland College
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Stichting ROC West Brabant
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Stichting het Driespan
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In 2018 heeft het toezichthoudend bestuur vijf keer regulier vergaderd. Daarnaast namen de
bestuursleden deel aan de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van het swv in januari. De
belangrijkste besluiten van het bestuur hadden betrekking op het vaststellen van de risicoanalyse, de
meerjarenbegroting, het jaarverslag 2017 en de wisseling van accountant. Daarnaast is met de
financiële commissie van het bestuur de risico analyse voor besproken en is de begroting voorbereid.
Het bestuur heeft als intern toezichthouder de eigen visie op Governance besproken en
gereflecteerd op het eigen functioneren. Het bestuur heeft er voor gekozen om eventuele
aanpassingen in de Governance aan te houden totdat meer bekend is over de besluitvorming door
de minister van OCW op dit thema.
Het bestuur heeft tijdens het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek door de inspectie in oktober
deelgenomen aan de gesprekken met de inspecteurs. Aan de orde kwamen de sturing op
doelstellingen, kwaliteitsbeleid en Governance.
In 2018 hebben verkennende gesprekken plaats gevonden met het bestuur (intern toezicht) van het
aangrenzende SWV Brabantse Wal VO. Delen van beide besturen kennen een overlap (vso en ROC).
Onderwerp van gesprek was de onderlinge samenwerking in de toekomst. In 2019 krijgen deze
besprekingen een vervolg zodat helder wordt of en in welke mate beide samenwerkingsverbanden
verder gaan samenwerken dan nu het geval is.

Ondersteuningsplanraad / Horizontale verantwoording
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband
waarin elk bestuur twee zetels (1 ouder en 1 medewerker) heeft. Een zetel vanuit de
oudergeledingen Prinsentuin is onbezet gebleven. De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs
de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. De OPR volgt actief de voortgang van het ondersteuningsplan en denkt mee
over belangrijke thema’s in passend onderwijs, fungeert als klankbord en helpt bewaken of de
doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald.
De belangrijkste instemming van de OPR in 2018 heeft betrekking gehad op de meerjarenbegroting.
De OPR heeft in 2018 twee keer met de directeur van het swv vergaderd, waarbij een keer ook een
vertegenwoordiger van het toezichthoudend bestuur (de voorzitter) aanwezig is geweest.
De OPR heeft met de directeur in 2018 gesproken over uitvoering van het ondersteuningsplan en
meer in het bijzonder over de ontwikkeling van het beleid en de arrangementen voor hoogbegaafde
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is met de OPR van gedachten gewisseld
over de samenwerking met het aangrenzende samenwerkingsverband Brabantse Wal.
Tot slot heeft een vertegenwoordiging van de OPR ook gesproken met de Onderwijsinspectie in het
kader van het vierjaarlijkse onderzoek. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen,
behalve dat het toezichthoudend bestuur in plaats van een keer, vanaf 2019 twee keer per jaar de
OPR vergadering zal bezoeken.
Vastgestelde verslagen van vergaderingen met de OPR zijn op de website van het SWV te vinden. In
de herfst van 2018 heeft de OPR met schooldirecties activiteiten ondernomen om de openvallende
vacatures te kunnen vervullen.
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Organisatie passend onderwijs
SWV ROOS VO is een stichting. Bij de bestuurlijke inrichting staan vanuit de kernwaarden eenvoud en
transparantie centraal. We gaan uit van de kracht van de scholen, welke wordt ondersteund door
een effectief werkend en efficiënt ingericht samenwerkingsverband waar kennisdeling een
belangrijke plaats heeft.
De dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband berust bij de directeur. De
verantwoordelijkheden en taakomschrijving zijn vastgelegd in de statuten en in het
managementstatuut. De directeur geeft leiding aan het team passend onderwijs: Een
orthopedagoog, secretaresse en de begeleiders passend onderwijs. Het samenwerkingsverband
heeft geen eigen personeel in dienst, alle mensen zijn in loondienst bij de vo‐scholen. Een van de
aangesloten scholen levert op basis van een dienstverleningsovereenkomst de inzet voor
kwaliteitszorg en controlling. Het bestuur als intern toezichthouder, de directeur en het team zetten
zich gezamenlijk in om de opdracht van het samenwerkingsverband uit te voeren met alle scholen
binnen het samenwerkingsverband.

Adviescommissie
De adviescommissie van het samenwerkingsverband behandelt alle aanvragen vanuit de scholen
voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het vso (of een verlenging van de tlv), de aanvraag
voor een tlv voor het praktijkonderwijs of de afgifte van een centraal arrangement.
De adviescommissie heeft in 2018 van oktober tot en met februari twee wekelijkse zittingen gehad.
Vanaf maart tot en met september 2018 heeft de commissie wekelijks zitting gehad om in het belang
van de leerlingen en de scholen de doorlooptijden van de aanvragen zo kort mogelijk te houden. Dit
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is een behoorlijke investering in tijd, maar het heeft bijgedragen aan de snelle verwerking van
aanvragen.
In 2018 heeft de adviescommissie 189 aanvragen voor tlv vso, tlv praktijkonderwijs en
arrangementen behandeld. Daarnaast heeft de adviescommissie 6 advies‐ en consultatievragen van
diverse scholen besproken.
Voor het behandelen van de tlv’s praktijkonderwijs geldt een andere procedure, dan bij de tlv‐
aanvragen voor het speciaal onderwijs. Bij twijfelgevallen (grensgebied en/of onderling tegenstrijdige
criteria) wordt een uitgebreide adviescommissie bijeengeroepen waarin alle drie de vmbo scholen en
het samenwerkingsverband zitting hebben. In 2018 is deze uitgebreide adviescommissie eenmaal bij
elkaar gekomen.
De adviescommissie heeft ook in 2018 contact met ouders gezocht wanneer de tlv aanvraag werd
gedaan vanuit de vo scholen. Met ouders werd doorgenomen hoe ze tegenover de tlv aanvraag
stonden. In een aantal gevallen heeft dit geresulteerd in een uitgebreider overleg met ouders om de
ondersteuningsbehoefte en de visie van de ouders verder uit te diepen, alvorens de tlv aanvraag kon
worden afgehandeld.
In aparte zittingen heeft de adviescommissie uitgebreid gesproken over de aanvragen voor
verlengingen van tlv’s dan wel voor de toelichting op nieuwe tlv aanvragen. Dit geeft vso scholen de
mogelijkheid om hun aanvragen toe te lichten en draagt bij aan de dialoog over kansen voor
leerlingen (vso‐vo of maatwerk).
Naar aanleiding van eerdere ervaringen met de Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT), de nieuwe privacy wetgeving en landelijke ontwikkelingen is in
2018 zowel de samenstelling, als de werkwijze aangepast en verbeterd en gepubliceerd op de
website;
Vanaf 1 februari 2018 bestaat de adviescommissie uit vier leden met een (ortho) pedagogische
achtergrond. Zij vervullen de rollen van voorzitter, twee deskundigen en een notulist. Middels deze
nieuwe samenstelling kunnen twee deskundigen onafhankelijk van elkaar hun visie op een aanvraag
schriftelijk vastleggen. Indien nodig, schakelt de voorzitter een ander type deskundige in zoals een
arts, maatschappelijk werker etc. De directeur van het samenwerkingsverband heeft de voorzitter
van de adviescommissie gemandateerd om de uiteindelijke besluiten te kunnen nemen.
Vanaf 1 augustus is de werkwijze verder aangescherpt en verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een
nieuw document waarin de werkwijze staat toegelicht. Tevens heeft de adviescommissie een
checklist ontwikkeld voor de scholen om na te gaan of het dossiers voor een aanvraag ook voldoet
aan de juiste criteria en volledig is. Dit hulpmiddel is voor scholen ontwikkeld, zodat een besluit snel
na indiening van de aanvraag ook genomen kan worden.
Vanaf oktober 2018 is het mogelijk voor vo en vso‐scholen om naast tlv‐ en arrangementsaanvragen
ook advies‐ en consultatievragen in te dienen in het programma Kindkans. Hier is een aanvullende
werkwijze voor gemaakt. Deze werkwijze sluit aan bij de privacy regels, zodat er geen leerling
gegevens via de e‐mail hoeven te worden uitgewisseld. Wanneer scholen twijfelen over de juiste
aanpak en/of passende onderwijsplek kan de adviescommissie na benadering van de orthopedagoog,
een adviesvraag indienen, die behandeld kan worden binnen de adviescommissie. Op deze manier
probeert de adviescommissie scholen middels een deskundig en onafhankelijk advies op weg te
helpen met leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag.
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De adviescommissie verdiept zich ieder jaar in uitspraken van de Geschillencommissie Passend
Onderwijs en de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT.) Dit is o.a.
mede bepalend geweest in de aanscherping van de eigen werkwijze en de alertheid op de rol/positie
en visie van ouders in het geheel.
Eind 2018 is gestart met de verwerking van besluiten en notulen van de adviescommissie via het
programma Kindkans. Dit draagt bij aan een vermindering van de werklast, een snellere verwerking
en een strakkere bewaking van de privacy.

Afhandeling klachten en bezwaren
In de wet is geregeld dat een swv voor de afgifte van tlv’s een bezwaarschriftprocedure moet hebben
die voldoet aan de algemene wet bestuursrecht. Het SWV ROOS VO is aangesloten bij de Landelijke
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen (zie:
www.onderwijsgeschillen.nl); de LBT. Deze commissie zal de bezwaren op basis van specifieke,
onafhankelijke kennis en deskundigheid bekijken en een advies aan het swv uitbrengen. Daarna zal
het SWV ROOS VO een beslissing op bezwaar nemen.
Een geactualiseerde versie van de klachten‐ en bezwaarprocedure is vastgesteld door het bestuur op
22 maart 2017 en gepubliceerd op de website.
In het verslagjaar 2018 zijn geen nieuwe bezwaren en of klachten ingediend tegen beslissingen/
gedragingen van het swv.


Een bezwaar door een van de aangesloten besturen uit april 2017 tegen de hoogte van een
bekostigingscategorie is in mei 2018 door de Rechtbank Breda, bestuursrechter, behandeld.
In juli 2018 volgde de uitspraak dat de rechtbank zich niet bevoegd achtte te oordelen over
de bekostigingscategorie. Het schoolbestuur diende appel in bij de Raad van State. In
december 2018 is dit door het schoolbestuur ingetrokken omdat de zaak is geschikt tussen
schoolbestuur en bestuur van het swv. Het swv beziet of een andere wijze van bekostiging in
de toekomst mogelijk is.
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3A

KENGETALLEN

Voor een doelmatige planning en control cyclus en het verkrijgen van inzicht in de resultaten van het
swv, zijn eind 2015 kengetallen ontwikkeld zodat hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden
aan het bestuur. De kengetallen zijn in januari 2016 vastgesteld. De zeven kengetallen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voldoen aan zorgplicht.
Dekkend onderwijsaanbod.
Deelname vso.
Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen.
Kwaliteit basisondersteuning (op school).
Kwaliteit extra ondersteuning (op school).
Kwaliteit management en organisatie (swv).

Kengetal 1

Voldoen aan zorgplicht

Het doel van zorgplicht is voor iedere jongere binnen de regio een passend onderwijsaanbod te
realiseren.
Ouders en leerlingen melden zich aan bij een school van hun keuze. Wanneer een school denkt de
gevraagde ondersteuning niet te kunnen bieden, doet zij een beroep op het swv voor advies, een
arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring. De procedures hiervoor zijn helder, het gehele
proces van aanvraag tot beschikking wordt vastgelegd en gevolgd in het digitale programma
Kindkans.
Wanneer de school ‘vol’ zit, wordt onderling tussen scholen gezocht naar een oplossing. Bij
tussentijdse instroom is soms sprake van een complex proces en daarbij neemt het swv een actieve
rol op zich. Het swv stuurt bij als oplossingen dreigen te stagneren of er verwarring blijkt te bestaan
bij scholen over rollen en verantwoordelijkheden.
Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 4 indicatoren: het aantal absoluut verzuimers
(dat volgens Leerplicht toe is aan onderwijs), het aantal afgewezen leerlingen, het onderwijsresultaat
van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en het inspectieoordeel over de
onderwijsresultaten per school.
Voldoen aan de zorgplicht

Realisatie 2017‐2018
DVC

GC

NC

JTC

MLO

MLZ

PT

totaal

Aa nta l a bs ol uut verzui mers (door LPA aangeduid als plaatsbaar in vo of vso)

1

Aa nta l a fgewezen l eerl i ngen di e (nog) geen pa s s ende onderwi js pl a a ts hebben

2

ba s i s

ba s i s

ba s i s

ba s i s

ba s i s

ba s i s

geen
actueel
oordeel

74%

73%

92%

69%

68%

65%

79%

Onderwi js rendement opl ei di ngen s chol en
Pos i ti ef bevorderi ns gres ul ta a t l eerl i ngen met extra onders teuni ngs behoeften

73%

Wat opvalt
In kalenderjaar 2018 is 1 absoluut verzuimer gemeld bij het swv om te worden bemiddeld naar
onderwijs. In het schooljaar 2018‐2019 zijn 2 afwijzingsbrieven in het kader van zorgplicht door de
vmbo scholen verstuurd.
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Alle opleidingen in het vo en vso realiseren naar het oordeel van de inspectie, net als voorgaand jaar,
voldoende onderwijsrendementen. Dit wordt het behalen van het basisarrangement genoemd.
In schooljaar 2015‐2016 is voor het eerst systematisch het bevorderingsresultaat gevolgd van de
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De interne norm is dat 80% van deze groep
leerlingen aan het einde van het schooljaar een positief bevorderingsresultaat haalt. In schooljaar
2015‐2016 was de score 78%, in 2016‐2017 is de score 76%. Voor schooljaar 2018‐2019 is dit
percentage 73%. De score ligt onder de eigen ambitie. Complexe problematiek heeft effecten op de
schoolprestaties. Mogelijk kan een snellere inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp bijdragen
aan het realiseren van de ambitieuze norm.

Kengetal 2

Dekkend onderwijsaanbod

Doel is om gezamenlijk binnen 6 – 10 weken een passend aanbod te realiseren voor alle leerlingen in
de regio. We streven ernaar dat geen enkele leerling thuiszit, verwijtbaar aan het swv.
Het ministerie van OC&W definieert het begrip thuiszitters als volgt:




leer‐ en kwalificatie plichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan
ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven
(absoluut verzuim).
leer‐ en kwalificatie plichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven,
maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (relatief verzuim). De onderwijsinspectie
is in de loop van 2016 bij de uitvraag van thuiszitters onderscheid gaan maken tussen relatief
verzuim van 4 weken tot 3 maanden en langdurig relatief verzuim, langer dan 3 maanden.

Een jongere die een vrijstelling voor de leerplicht heeft ontvangen, is geen thuiszitter. Leerplichtigen
kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat
ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat ze
onderwijs volgen in het buitenland. Nog niet in alle gevallen vraagt de leerplichtambtenaar vooraf
aan het swv advies, voordat een vrijstelling wordt afgegeven. Regionaal is dit wel afgesproken om te
bevorderen dat meer leerlingen deelnemen aan het onderwijs.
Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 3 indicatoren: Het aantal thuiszitters, het
aantal gegrond verklaarde klachten tegen het swv en de doorlooptijd behandeling aanvragen tlv’s en
centrale arrangementen binnen de wettelijke termijn.
Thuiszitters
Het aantal thuiszitters wordt per swv 4 keer per jaar uitgewisseld met de inspectie via het digitaal
schooldossier. In deze uitwisseling worden de leerlingen die absoluut verzuimen apart gemeld van de
leerlingen waarbij sprake is van langdurig relatief verzuim (ongeoorloofd).
Het swv komt aan de gegevens door actief een uitvraag te doen bij de aangesloten vo en vso scholen
en door een vergelijking te maken met de gegevens vanuit het RBL, die vaak te laat zijn voor
verwerking richting de inspectie.
Het swv registreert niet alleen het relatief verzuim, waarbij het gaat om ongeoorloofd verzuim langer
dan 4 weken. Er wordt ook gekeken naar leerlingen die om psychische redenen verzuimen en (deels)
onderwijs volgen en/of dagbesteding volgen. De registratie ‘thuiszittende leerlingen’ bevat die
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leerlingen met complexe problematiek waarbij de terugkeer naar het onderwijs extra aandacht
vraagt.

Thuiszitters gemeld bij
inspectie
Aantal absoluut
verzuimers gemeld door
LPA
Aantal langdurig relatief
verzuimers (OC&W < 3
maanden, minimaal 4
weken)
Aantal langdurig relatief
verzuimers (OC&W > 3
maanden, minimaal 4
weken)
Thuiszittende leerlingen
(psychisch/medisch
ziek, artikel 11 onder d)
Totaal

Opgelost in
2018

Openstaand in
december 2018

1

Openstaand in
december
2017
1

1

0

0

0

2

0

1

0

1

1

2

1

5

1

4

2

9

2

Opgelost
2017

Wat opvalt
Thuiszitters
In de uitwisseling met de inspectie worden enkel die absoluut verzuimers gemeld waarvan de
coördinator leerplicht oordeelt dat het swv deze leerlingen kan en moet opvangen omdat ze
belastbaar zijn met onderwijs. In 2018 is 1 absoluut verzuimer door LPA gemeld bij het swv,
waarvoor een onderwijsplek gezocht moest worden. Na bemiddeling is deze leerling met een
maatwerktraject ingeschreven binnen het VSO.
Peildatum
1‐10‐2015
1‐10‐2016
1‐10‐2017
1‐10‐2018

Aantal vo leerlingen
SWV
7878
7787
7526
7374

Absoluut verzuimers
in %
0,04
0,08
0,03
0,01

Relatief verzuimers in
%
0,08
0,15
0,01
0,01

De meeste thuiszitters (relatief verzuim langer dan 4 weken ongeoorloofd) vallen onder de regie van
leerplicht: er is een passend aanbod vanuit het onderwijs en in vrijwel alle gevallen gecombineerd
met inzet van de jeugdhulpverlening, maar het lukt niet om de leerling daadwerkelijk te laten
deelnemen aan dat traject. In de meeste gevallen leidt leerplicht deze casussen ook door naar Veilig
Thuis en/of jeugdprofessional. Het is vrijwel niet meer nodig gebleken een formele thuiszitterstafel
bij elkaar te roepen omdat onderwijs, jeugdhulp en leerplicht gezamenlijk komen tot trajecten en
oplossingen. Dit komt mede doordat de Plusvoorziening casusregie biedt vanuit zowel het
perspectief vanuit onderwijs als vanuit jeugdhulp.
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Dit swv volgt intensief met de scholen, leerplicht, de jeugdprofessionals en het Centrum Jeugd en
Gezin (CJG) de leerlingen die om psychische dan wel medische redenen (of een combinatie) tijdelijk
minder belastbaar zijn met onderwijs (Voorheen Leerplichtwet artikel 11 onder d, vanaf 1 augustus
2018 vallend onder de Variawet). Deze leerlingen zijn formeel geen thuiszitter, maar we sturen wel
op een passend aanbod vanuit een gecombineerde inzet onderwijs en jeugdhulp, om complete uitval
voor te zijn. Thuiszittende leerlingen, die vielen onder de leerplichtwet artikel 11 onder d en nu
onder de Variawet, worden in bijzondere situaties toch door dit swv bij de inspectie gemeld. Hiervan
is sprake als het traject onvoldoende helder is vormgegeven of de oorzaak van thuiszitten
onvoldoende bekend is. In 2018 zijn 6 leerlingen gemeld die vallen onder deze categorie
(‘thuiszittend’). Op deze casussen wordt extra monitoring gezet vanuit het swv.
Het valt op dat in 2018 in verhouding meer thuiszittende leerlingen (psychisch/medisch ziek) zijn
gemeld bij de inspectie. De toename van deze groep leerlingen lijkt vooralsnog moeilijk verklaarbaar.
Mogelijk dat de toename verklaard kan worden vanuit het feit dat scholen door een verbeterde
verzuimregistratie leerlingen eerder in beeld hebben.
Vanaf maart 2018 worden de thuiszitters en thuiszittende leerlingen bij de scholen opgevraagd
middels een nieuw ontwikkeld format. Naast de thuiszitters OCW, worden nu ook de thuiszittende
leerlingen opgevraagd (leerlingen met psychische en sociale ziekte beelden zonder duidelijke
medische problematiek / diagnose, die geen 5 dagen per week onderwijs volgen op de schoollocatie.
Dit wil zeggen dat nu ook zicht komt op leerlingen die nog deels onderwijs volgen. Hierdoor komen
mogelijk ook meer leerlingen in beeld bij het swv dan voorheen.
Om de aanpak van thuiszittende leerlingen verder te kunnen verbeteren zal in REA verband verder
gesproken gaan worden over hoe de jeugdhulp binnen de school effectiever en sneller opgepakt kan
worden en mogelijk ook al in de preventieve zin kan zorgen dat uitval wordt voorkomen.
Door directe inspanningen vanuit scholen, jeugdhulp en swv lukt het doorgaans goed om de
leerlingen binnen een korte termijn in een passend onderwijs‐ zorgtraject te krijgen.
Doorlooptijd & klachten
Ten aanzien van de doorlooptijd valt op dat alle aanvragen voor een tlv of een arrangement nadat ze
compleet zijn verklaard, binnen 3 werkweken worden behandeld door de adviescommissie, waarna
de voorzitter beslist. Het tijdsbestek tussen het indienen van een aanvraag door een school en het
moment van ‘compleet’ verklaren van het aanvraagdossier door de adviescommissie varieert nogal.
Soms worden aanvragen door een school alvast deels klaargezet en is een beschikking pas op een
later moment nodig, soms heeft de school relatief veel tijd nodig om de ontbrekende gegevens aan
te vullen in het aanvraagdossier. Hoe eerder scholen het swv en ouders betrekken bij een mogelijke
aanvraag, des te vlotter het formele aanvraagproces doorlopen kan worden. De adviescommissie
spreekt met ouders wanneer tlv aanvragen vanuit het VO worden gedaan, zodat helder is of school
en ouders dezelfde oplossing voor ogen hebben of dat er nog andere opties mogelijk zijn. Deze
werkwijze voorkomt bezwaren.
Er zijn geen klachten of nieuwe bezwaren ingediend tegen het swv in 2018.
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Kengetal 3

Deelname vso

Doel is om het aantal vso‐leerlingen terug te dringen en het aantal (v)so leerlingen dat geplaatst kan
worden in het regulier onderwijs te vergroten.
Een goed beeld van het aantal vso leerlingen is nodig om te weten of we de doelstelling ‘reductie van
het aantal vso‐leerlingen’ realiseren. Vanaf de nieuwe planperiode (2018‐2021) is de reductie vso
nader gedefinieerd als reductie tot het landelijk gemiddelde (norm). Ieder jaar wordt een analyse
gemaakt van de leerlingenstromen richting het voorgezet speciaal onderwijs.
Voor schooljaar 2018‐2019 (teldatum 1 oktober 2018) zien we dat de eerder ingezette lichte daling
van het deelname percentage vso nu een stevige daling is geworden, waarmee het deelname
percentage duidelijk onder het landelijk gemiddelde ligt: 3,29% tegenover 3,55% (landelijk
gemiddelde).

Als we nader inzoomen (op de data van het Dashboard passend onderwijs) dan constateren we dat:
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat ROOS VO verhoudingsgewijs iets meer leerlingen praktijkonderwijs
in haar samenwerkingsverband heeft dan het landelijke gemiddelde. De percentuele afwijking is
toegenomen (van 0,42% in 2017‐2018 naar 0,58% in 2018‐2019) doordat de krimp van leerling
aantallen niet doorzet bij pro, mede door instroom vanuit de internationale schakelklas (ISK).

‐

Per 1 januari 2018 heeft ROOS VO gekozen voor opting out.

Voorgezet speciaal onderwijs (vso) – Bekostigd
bekostigingscategorie Laag
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bekostigingscategorie Midden

bekostigingscategorie Hoog



Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het deelname percentage categorie midden
duidelijk gedaald richting het landelijk gemiddelde. Het deelname percentage categorie hoog
is mede als gevolg van beleid gedaald maar ligt nog net boven het landelijk gemiddelde.
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Het deelname percentage categorie laag is verder gedaald tot duidelijk onder het landelijk
gemiddelde.
Met het vso wordt onderzocht of in 2019 een overgang naar een andere wijze van
bekostiging bijdraagt aan de vermindering van bureaucratie en een betere bedrijfsvoering
van zowel schoolbesturen als swv.



Het percentage tlv’s vanuit het vo blijft beduidend lager liggen dan het landelijk gemiddelde:
4,56% tegenover 9,85% landelijk. De 9 tlv’s die zijn afgegeven voor leerlingen die op het vo
zitten, zijn voor ruim de helft vmbo leerlingen. De inzet van de begeleider passend onderwijs
is in 2016 voor vmbo scholen uitgebreid. Gekoppeld aan verbeterde sturing vanuit de
scholen kunnen we concluderen dat dit effect lijkt te hebben. Er lijkt een verschuiving
richting TL/havo zichtbaar te worden. Nadere studie is nodig.



Tegelijkertijd zien we dat de terugstroom vanuit het vso naar het vo ook lager ligt dan het
landelijk gemiddelde: 5 leerlingen tegenover een gemiddelde van 8 leerlingen voor de
omvang van het aantal vo leerlingen.
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Er is sprake van een geringe uitstroom van vo naar vso, maar ook van een kleine uitstroom van vso
naar vo. Het zelfde beeld bij zien we bij pro: er is geen opstroom pro naar vo en er is weinig
uitstroom pro naar vso.
Kortom: leerlingen volgen school vooral daar waar ze begonnen zijn, er is weinig mobiliteit tussen
vso/pro/vo. Het vso percentage is echter wel fors lager dan het landelijk gemiddelde. Het reguliere
vo lijkt veel leerlingen te kunnen bedienen.
Binnen het kengetal “deelname aan het vso” meten we ons functioneren af aan 3 indicatoren: het
aantal aangevraagde/beschikte tlv’s, het aantal teruggeplaatste leerlingen vanuit het vso naar het vo
en het aantal teruggeplaatste leerlingen met een positief bevorderingsresultaat.
Het resultaat op de indicator ‘aantal beschikte tlv’s/vso is gegenereerd op basis van de data in
Kindkans, de resultaten op de 2 andere indicatoren komen uit de verantwoordingsrapportage en de
intervisiebijeenkomst met oco’s en bpo/ab‐ers over de OPP’s.

Realisatie kalenderjaar 2018
aanvragen tlv in 2018 beschikte tlv 2018
111
100

tlv/vso
Totaal
Vanuit VSO (nieuw en
verlenging)
Vanuit vo
Vanuit vo i.h.k.v. zorgplicht

101

91

9

8

1

1

Uit onderstaande tabel blijkt dat 11 tlv aanvragen uit 2018 niet hebben geleid tot een afgifte tlv:
Gesloten geplaatst
Vrijstelling
Teruggetrokken
Geen verlenging tlv/vso i.v.m. uitschrijving (diploma, andere school)
Negatief beschikt
Alternatief beschikt (observatieplaats)
Doorverwezen naar een ander swv
Totaal

1
1
1
7
0
0
1
11

Terugplaatsing vanuit vso/so naar vo, inclusief onderwijsrendement
Uit de uitvraag decentrale verantwoording blijkt dat er in het schooljaar 2017‐2018, 40 leerlingen
regulier onderwijs volgen, die afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs.
School van herkomst
vmbo‐b vmbo‐k vmbo‐gt havo
vwo Eindtotaal
basisschool speciaal onderwijs
7
2
3
12
speciaal onderwijs
10
5
4
2
2
23
Nieuwe zij‐instroom vso school
1
1
2
1
5
Eindtotaal
18
8
9
2
3
40
Eindtotaal %
45%
20%
23%
5% 8%
100%
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Van deze groep leerlingen volgt 88% een vmbo opleiding. De meeste leerlingen volgen een opleiding
binnen het Da Vinci College. In totaal zijn 2017‐2018, 5 vso leerlingen ingeschreven in een vo
opleiding binnen ons verband.
Huidige school
vmbo‐b vmbo‐k vmbo‐gt havo vwo Eindtotaal
Da Vinci College vmbo
12
4
16
Gertrudiscollege/ NGM
2
2
4
Jan Tinbergen College
3
1
1
5
Markland College Oudenbosch
3
4
2
9
Markland College Zevenbergen
2
1
3
Prinsentuin College
3
3
Eindtotaal
18
8
9
2
3
40
In de centrale verantwoording hebben de scholen van alle leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte het onderwijsrendement op 31 juli 2018 aangegeven (zie ook kengetal 6).
Van de 40 leerlingen die afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs, heeft 98% een positief
bevorderingsresultaat gehaald: 9 leerlingen hebben een diploma gehaald, 30 leerlingen zijn
bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde studie en één leerling is niet bevorderd en
voortijdig uitgestroomd.
Wat opvalt
We zien dat meer vo scholen leerlingen vanuit het vso een meeloop‐ en observatieperiode
aanbieden en dat daarna met ouders, leerling en school samen gekeken wordt naar de meest
passende onderwijsplek.
Het aantal ‘5 terugplaatsingen’ vanuit het vso is meer dan de eigen norm (2), echter landelijk gezien
zou dit aantal nog iets hoger kunnen liggen. Aan de andere kant is het vso percentage in ons swv ook
fors lager dan het landelijk gemiddelde. De adviescommissie onderzoekt jaarlijks met de vso scholen
hiertoe de dossiers.

Kengetal 4

Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen

Doel van het financieel beleid is een duidelijke relatie tot de beoogde resultaten, vanuit een
meerjarenperspectief en met inzicht in de eventuele risico’s.
Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 2 indicatoren: een goedgekeurde jaarrekening
door de accountant en een decentrale verantwoording door de scholen middels een vast format voor
zowel lwoo middelen als middelen lichte en zware ondersteuning.
De jaarrekening 2017 is goedgekeurd. Er zijn in 2018, in tegenstelling tot 2017, wel middelen
doorgezet naar de vo‐scholen. De scholen hebben de inzet van de middelen in 2018 verantwoord aan
de hand van een vast format, gerelateerd aan de doelstellingen van het SWV. Het is nog zoeken naar
de optimale inrichting van het proces van planvorming en verantwoording.
In 2019 wordt hier aandacht aan besteed om dit proces te versoepelen.
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De middelen van het samenwerkingsverband zijn in 2018 als volgt verdeeld:

Nadere onderverdeling van de middelen voor de vo‐scholen:
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Vergelijk bijdrage aan vo‐scholen 2018 versus 2017

De lwoo middelen zijn door de vmbo scholen in grote lijn ingezet om groepen te verkleinen, extra
reken‐ en taalonderwijs te bekostigen, en voor de inzet van remedial teaching. Daarnaast zijn de
middelen ingezet voor begeleiding op sociaal‐emotioneel gebied en voor aanvullende
maatwerktrajecten.
De middelen voor lichte ondersteuning zijn bedoeld ter versterking van de basisondersteuning. De
scholen hebben met de middelen vanuit het swv onderdelen bekostigd die de scholen hebben
benoemd in hun schoolondersteuningsprofiel. Het gaat dan vooral om trainingen (zoals rots en
watertrainingen, faalangstreductie, sociale vaardigheden etc.). Daarnaast wordt een deel van de
kosten van het ondersteuningsteam opgevoerd, zoals kosten voor de ondersteuningscoördinator,
intern begeleiders, mentoren en de aanschaf van materialen.
De rebound middelen (onderdeel van het budget lichte ondersteuning) worden door de drie vmbo
scholen vooral ingezet om leerlingen tijdelijk in een aparte groep te begeleiden, al dan niet met inzet
van onderwijsassistenten.
De middelen zware ondersteuning zijn bedoeld voor de uitvoering van de decentrale
breedteondersteuning. Scholen hebben deze middelen ingezet om begeleiders te financieren, externe
trajecten in te kopen of om andere vormen van maatwerk te bekostigen.
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Kengetal 5

Kwaliteit basisondersteuning (op school)

Doel van de basis en breedte‐ondersteuning is het bieden van ondersteuning op maat binnen de
reguliere scholen om te voorkomen dat de ontwikkeling van de leerling stagneert.
Goed en gedifferentieerd onderwijs en een sterke ondersteuningsstructuur zijn de kern van passend
onderwijs. Een hoge kwaliteit van de basisondersteuning betekent goede onderwijsresultaten,
professionele docenten, een veilig en uitdagend schoolklimaat, actieve signalering, systematische
dossieropbouw, eenvoudige en snelle procedures.
Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 2 indicatoren: groei op de onderscheiden
elementen in het interne onderzoek ‘kwaliteit basisondersteuning’ en een onderbouwde SWOT van
de kwaliteit basisondersteuning. Begin 2017 is een brede zelfevaluatie uitgevoerd (met behulp van
adviesbureau OOG) waarin ook het thema ‘kwaliteit basisondersteuning’ ruim aan bod kwam vanuit
het perspectief leerlingen/ouders, diverse groepen medewerkers, bestuur en de OPR. In de periode
april/mei zijn de resultaten op het niveau van het swv en per school gedeeld en besproken met de
directeuren en de oco’s.
In de winter van 2018 is de twee jaarlijkse meting naar de kwaliteit van de basisondersteuning
uitgevoerd. Er is besloten om de in eigen beheer ontwikkelde vragenlijst te vervangen door de scan
Passend Onderwijs van het Steunpunt passend onderwijs van de Po/Vo‐raad. Het Steunpunt gaat op
verzoek ook een module ontwikkelen voor het vso/so. Het vso is nu nog niet meegenomen in de
scan. De vo locaties hebben intern de scan uitgezet en daarna heeft een ronde tafel gesprek
plaatsgevonden met een orthopedagoog vanuit het swv. De gesprekken leverden een verdieping op
ten opzichte van de resultaten van de scan.
Samengevat geeft de scan, naast verschillen tussen scholen, het volgende gedeelde beeld over de
ontwikkeling van de basisondersteuning:









Op alle scholen is een duidelijk en actueel schoolondersteuningsprofiel aanwezig. Het
verschilt per school hoe het team hierin is meegenomen.
Het vertalen van visie naar praktisch uitvoerbaar beleid is op alle scholen in ontwikkeling.
Alle scholen geven aan dat de taak‐ en rolverdeling tussen docenten, mentoren, teamleiders,
directie en ondersteuningsteam voortdurend aandacht behoeft.
Er is behoefte aan kennis en expertise ontwikkeling zodat het handelingsrepertoire van
docenten/assistenten voor de klas wordt vergroot. Veel scholen geven aan dat het nog niet
gewoon is om elkaar aan te spreken, er is meer tijd en ruimte nodig voor onderlinge reflectie.
Ten aanzien van de samenwerking met de jeugdhulpverlening en de jeugdprofessional zijn
duidelijk stappen gezet, men weet elkaar te vinden, de lijnen zijn kort. Echter, integrale
ondersteuningsplannen en een kortere doorlooptijd van de daadwerkelijke start van
interventies vanuit de hulpverlening, behoeven aandacht.
Een aantal scholen zou een stap verder willen gaan met het in de regio delen van expertise.
Anderzijds is de deelname aan intervisie/ workshops of directeurenoverleg ook niet altijd
optimaal. Dit is een thema om te verkennen met elkaar.

Wat opvalt
Het swv merkt op dat wisselingen binnen directie/managementteams en ondersteuningsteams
afgelopen periode aan de orde zijn geweest, waardoor het thema ondersteuning niet overal heeft
kunnen ontwikkelen. Zo is het opvallend dat het thema professionalisering als grootste
ontwikkelpunt uit de zelfevaluatie (eind 2016, begin 2017) naar voren kwam. In het
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ondersteuningsplan is daarom afgesproken dat directies van scholen dit thema oppakken. Binnen de
planperiode van het ondersteuningsplan is hier groei op nodig en mogelijk door gerichte planmatige
sturing.
De begeleiders passend onderwijs coachen docenten bij de ondersteuning van specifieke leerlingen
en bij de omgang met gedragsproblemen in de klas. Echter, er is een meer planmatige sturing op dit
onderwerp nodig. Dat vraagt borging van dit thema binnen de schoolplannen.
Daarnaast gaat het swv samen met de scholen de doelstelling ten aanzien van de inzet van de
begeleiders passend onderwijs op het gebied van het overdragen van kennis, verder
operationaliseren en volgen.

Kengetal 6

Kwaliteit extra ondersteuning (op school)

In schooljaar 2017‐2018 hebben 288 leerlingen breedteondersteuning ontvangen op basis van een
OPP. Van de groep leerlingen volgt 63% een vmbo opleiding en 36% een havo of vwo opleiding.
opleidingssoort

aantal leerlingen met extra % leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
ondersteuningsbehoefte
naar studie
volgens decentrale
verantwoordingsrapportage

vmbo‐ basis/kader
vmbo‐ gt
havo/vwo
totaal

124
59
105
288

43%
20%
36%
100%

Dit is 3,96% van het totaal aan VO leerlingen.
opleidingssoort

vmbo‐ basis/kader
vmbo‐ gt
havo/vwo
totaal

aantal leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte
volgens decentrale
verantwoordingsrapportage

aantal leerlingen per
opleidingssoort, per 1‐10‐
2017, opgave jan 2019

percentage van
totaal aantal
leerlingen

124
59
105
288

1381
1667
4220
7268

8,98%
3,54%
2,49%
3,96%

Van deze groep leerlingen gaat 73% over naar het volgende leerjaar van dezelfde of een hogere
studie of slaagt voor het examen. Dat is net onder de eigen gestelde norm van 80%. Scholen geven
aan dat een versnelling van de inzet van laagdrempelige hulp mogelijk kan bijdragen aan het eerder
weer goed kunnen presteren van leerlingen, op het niveau dat mag worden verwacht.
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In vergelijking met voorgaande schooljaren is het aantal leerlingen dat extra ondersteuning heeft aan
wisseling onderhevig. Deze schommeling wordt mede beïnvloed door de ‘definitie aanscherping’ van
wat wel en niet onder ‘extra’ ondersteuning valt.
jaar

2015‐
2016
2016‐
2017
2017‐
2018

aantal leerlingen
met een OPP

positief
geen of onduidelijk
bevorderingsresultaat bevorderingsresultaat

negatief
bevorderingsresultaat

424

78%

9%

13%

470

76%

8%

16%

288

73%

5%

22%

Het percentage positief bevorderingsresultaat loopt iets terug, het percentage onduidelijke
bevorderingsresultaten is afgenomen.
De scholen zorgen jaarlijks voor een evaluatie van het OPP met de leerling en de ouders. Voor zover
bij het swv bekend zijn er geen klachten en bezwaren tegen schoolbesturen ingediend over de
kwaliteit van de ondersteuning en de OPP’s. Scholen brengen na deze evaluaties in beeld of op
schoolniveau de opbrengsten van de ondersteuning voldoen aan de eigen norm.
Het swv constateert dat per 1 oktober 2018 het vso percentage flink is gedaald en dat het aantal tlv
aanvragen vanuit het vo laag zijn, maar dat dit veel inzet van school en swv vraagt. Het aantal
thuiszitters (verwijtbaar verzuim) is ook laag, maar het aantal leerlingen dat niet verwijtbaar verzuim
kent, maar verzuim vanwege psychische problematiek, is groter. Dat zijn ook de leerlingen met
OPP’s. De kwaliteit van de OPP’s is eind 2017 opnieuw collegiaal bekeken en vertoonde toen
verbeteringen t.o.v. voorgaande jaren. De adviescommissie heeft in 2018 deze groei ook gezien bij de
aanvragen voor tlv’s.
Verbetering is mogelijk als scholen en swv meer en eerder laagdrempelige hulp de school in krijgen
zodat leerlingen niet als gevolg van wachtlijsten of lange aanvraagprocedures, uitvallen op school.
Hiertoe zijn met gemeenten eerste plannen gemaakt. Daarnaast gaat het swv met de scholen
investeren in interne voorzieningen waarbij onderwijs en jeugdhulp gekoppeld zijn.
De inzet van de ambulant begeleiders vanuit de Mytylschool (en De Kameleon op vmbo Pro) is in
2018 uitgebreid geëvalueerd. Er is gekeken naar de visie van scholen, de daadwerkelijke inzet en
opbrengsten, de capaciteit en de behoeften naar de toekomst toe. Er is bij scholen tevredenheid
over de specifieke expertise van de ambulant begeleiders vanuit de Mytylschool. Een werkgroep
heeft advies uitgebracht over de wijze waarop de inzet en specifieke expertise voor leerlingen in het
vo behouden kan blijven worden.
In 2018 is 6 keer een arrangement voor een observatieplaats afgegeven. Van die 6 leerlingen lopen 2
arrangementen nog door in 2019. Er is 1 leerling uiteindelijk gesloten geplaatst en hebben 3
leerlingen hun schoolloopbaan vervolgd binnen het vso.
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jaar

2015‐2016
2016‐2017
2017‐2018

beschikkingen
arrangement
swv
4
7
6

Gezien wordt dat voor verschillende leerlingen de inzet van een observatieplaatsen kan bijdragen
aan een positief vervolg van hun schoolloopbaan. Daar waar ze binnen het vo waren vastgelopen,
lukt het om hun ontwikkeling weer op te pakken gedurende de observatieplaats. Echter wordt door
uiteenlopende factoren ook zichtbaar dat terugkeer naar de school van herkomst vaak niet mogelijk
wordt geacht of door ouders en/of leerling niet als wenselijk wordt gezien. Het blijkt lastig te zijn om
leerlingen na een observatieperiode in het vso weer terug te geleiden richting het vo.
Binnen het swv is er ook een Plusvoorziening. Dit is een vorm van breedteondersteuning, gericht op
overbelaste jongeren. In kalenderjaar 2018 zijn vanuit deze voorziening 32 vo en vso leerlingen
intensief begeleid zodat de schoolloopbaan kan worden voortgezet. Voor verdere gegevens
verwijzen we naar het jaarverslag van de Plusvoorziening (bijlage bij dit Jaarverslag).
Wat opvalt
Er zijn geen klachten tegen schoolbesturen of swv over de kwaliteit van de ondersteuning of de
OPP’s. Het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het OPP kan hier een rol bij
spelen. Anderzijds hebben veel scholen ook een investering gedaan om ouders in een vroeg stadium
te betrekken bij ondersteuningsvragen.
Er is tevredenheid over de inzet van ambulant begeleiders en begeleiders passend onderwijs waar
het gaat om individuele en groepsbegeleiding en coaching van docenten. Het duurzaam vergroten
van het handelingsrepertoire van docenten vraagt meer planmatige sturing vanuit schoolleiding. Het
swv kan hierbij ondersteunen.

Kengetal 7

Kwaliteit management en organisatie (swv)

Het doel van kwaliteitszorg is te kunnen sturen op de kwaliteit van de opbrengsten die het
samenwerkingsverband zich ten doel stelt.
Het samenwerkingsverband wil transparant, planmatig en resultaatgericht werken. In 2015‐2016 zijn
de strategische doelen, zoals beschreven in het ondersteuningsplan 2014‐2018, geconcretiseerd in 7
kritische succesfactoren en meetbaar gemaakt met behulp van meerdere indicatoren. Rapportages,
benchmarkgegevens en evaluaties worden gebruikt om trends en knelpunten te signaleren, en op
grond hiervan nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en bestaande situaties te borgen en/of te
verbeteren. Naast het beheersen en versterken van de zogeheten basiskwaliteit, investeert het swv
ook veel in de ontwikkeling van passend onderwijs. Hierbij gaat het vooral om werken aan ambities,
experimenteren, fouten mogen maken en innoveren.
Naar aanleiding van de Zelfevaluatie zijn in 2017 de specifieke ambities en doelstellingen voor de
komende vier jaren opgesteld. Deze zijn verwerkt in het nieuwe ondersteuningsplan, deel B. In dit
jaarverslag wordt specifiek ingaan op de resultaten van deze ambities uit deel B van het
ondersteuningsplan (ontwikkelagenda).
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Binnen kengetal 7 meten we ons functioneren af aan meerdere indicatoren:












Borging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
Op hoofdlijnen zijn de taken van de staf binnen het swv beschreven. Een intern toezichtkader
en een managementstatuut zijn aanwezig. Taken die door de directeur zijn gemandateerd
naar medewerkers, zijn vastgelegd op papier.
Een transparant, effectief en efficiënt proces van toewijzing extra ondersteuning: de
procedures en criteria voor een tlv zijn in 2017 herzien in de aanloop naar het nieuwe
ondersteuningsplan en daarna ook in het nieuwe ondersteuningsplan opgenomen.
Gedetailleerde uitwerkingen van aanvraagprocedures, criteria, checklijsten etc. zijn in de
zomer van 2018 bijgewerkt, besproken en vastgesteld en gepubliceerd. Dit geldt ook voor de
gedetailleerde werkwijze en de rollen binnen de adviescommissie, dit mede naar aanleiding
van jurisprudentie. De adviescommissie komt frequent bij elkaar waardoor de doorlooptijden
voor aanvragende scholen en leerlingen kort zijn. De inspectie heeft de procedures en de
werkwijze bekeken en geoordeeld dat dit proces van beoordelen en toewijzen in snel,
efficiënt en zorgvuldig is. Door verdere digitalisering via het programma Kindkans is
bovendien de verwerking minder bewerkelijk geworden met goede borging van de privacy
van dossiers. De inspectie constateerde dat het proces van toewijzing vlot en zorgvuldig
verloopt.
Een doelmatige overlegstructuur: er is een heldere overlegstructuur met veel ruimte voor
intervisie en collegiale uitwisseling van kennis. Gepland zijn de overleggen van de intern
toezichthouders, de OPR, het directeurenoverleg, het overleg met
ondersteuningscoördinatoren (inclusief intervisie) en ib‐ers van het vso, overleg met
ambulant begeleiders en begeleiders passend onderwijs en intervisie met deze groep, plus
een jaarlijkse bijeenkomst. Door de wisselingen van directieleden waren niet alle posities
bezet in het directeurenoverleg, dit heeft soms gezorgd voor vertraging van initiatieven.
Daarnaast zijn er vaste overleggen met de ambtenaren en bestuurders van de drie
gemeenten, met de 9 West Brabant West gemeenten en de 6 swv po en vo in de regio en
met de coördinator van Leerplicht. In 2019 wordt hier een expertise overleg hoogbegaafden
aan toegevoegd, waarbij de uitvoerders van de arrangementen met het swv de
voortrekkersrol vervullen.
Heldere informatie en communicatie met ouders en leerlingen: communicatie loopt primair
via de scholen. Het swv heeft met de scholen een nieuw format schoolondersteuningsprofiel
(SOP) ontwikkeld, zodat ouders en ketenpartners scholen makkelijker kunnen vergelijken en
zodat sneller inzichtelijk is welke basis en breedteondersteuning wordt aangeboden en in
welke vorm. De SOP’s zijn ook op de website van het swv geplaats. Begin 2018 heeft in REA
verband een bijeenkomst plaats gevonden over best practices, zodat met professionals en de
doelgroep kennis uitgewisseld kan worden over de vraag succesvolle manieren van
ondersteuning zijn. In 2019 krijgt dit een vervolg met intensievere communicatie richting de
docenten over de resultaten.
Het externe inspectieoordeel van de aanwezige kwaliteit binnen het swv: in oktober heeft de
inspectie het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek verricht. Het onderzoek bestond uit twee
dagen met ronde tafel gesprekken, dossieronderzoek en een verificatie onderzoek op de
scholen van Stichting Markland College. Het inspectierapport stelt dat dit swv op alle
onderdelen ‘groen’ scoort, van kwaliteitsbeleid, dekkend aanbod, ondersteuningstoewijzing
tot de wijze waarop het interne toezicht in de praktijk functioneert.
De afstemming met gemeenten en andere zorgaanbieders binnen en buiten het swv: de REA
met 9 thema’s is in 2018 herzien en bijgesteld tot 3 kernthema’s. De meer overkoepelende
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thema’s die binnen de grotere inkoopregio van West‐Brabant West moeten worden
opgepakt, worden vanuit de REA gevolgd maar niet meer geïnitieerd. Het swv participeert
dus zowel in de REA als in het overleg met de 9 WBW gemeenten en 6 swv po en vo in deze
regio. Dit heeft geleid tot een document over gedeelde waarden en een werkagenda over de
verbinding van onderwijs en jeugdhulp. Specifiek vanuit de REA is gewerkt aan de opzet voor
een onderzoek met het NJI om preventieve interventies beter in te zetten in onze regio. Het
idee bestaat bij swv‐en en gemeenten dat (verkapte) wachtlijsten en procedures nu
bijdragen aan een langere duur van de uitval van leerlingen met psychosociale problemen en
dat dit leidt tot inzet van duurdere vormen van jeugdhulp dan aanvankelijk wellicht nodig
was. Het NJI gaat in het voorjaar van 2019 een advies opleveren hoe in REA verband de
aansluiting onderwijs en jeugdhulp middels preventieve maatregelen kan verbeteren.
Daarnaast is besloten dat de Plusvoorziening structureel geborgd wordt in de regio. Dit
voorstel wordt in april 2019 opgeleverd.

Wat opvalt
De verbinding tussen alle overleggen binnen het swv is duidelijk aanwezig. Het beleid van het swv is
volgens de bevindingen van de inspectie herkenbaar op de werkvloer in scholen. Door wisselingen bij
directies (directeuren, teamleiders maar ook ondersteuning) blijft de verbinding tussen
samenwerkingsverband, directie en mt, ondersteuning en werkvloer steeds aandacht vragen. In 2018
waren sommige posities binnen het directeurenoverleg niet bezet waardoor bepaalde thema’s nog
niet konden worden opgepakt.
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3B

Rapportage voortgang en resultaten deel B Ondersteuningsplan
(ontwikkelagenda)

Inleiding
Deze paragraaf bevat een rapportage over de tussenstand en resultaten van de ambities,
speerpunten en activiteiten zoals die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan 2018‐2021. Deze
paragraaf volgt de tekst van het ondersteuningsplan met daarbij opgenomen de resultaten en stand
van zaken zoals deze eind 2018 zijn gerealiseerd.
Tekst Ondersteuningsplan:

De komende vier jaar werken we samen verder aan de kwaliteit van passend onderwijs in onze regio.
Bestuurders, directeuren en docenten werken samen aan het verder verstevigen van de
basisondersteuning. Daar zijn alle leerlingen bij gebaat. Leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte hebben gedreven en inzichtrijke professionals om zich heen nodig, die
samen met hen eraan werken om aan die behoefte tegemoet te komen. Dat vraagt om
betrokkenheid en faciliteiten. Ouders hebben er recht op om te weten wat haalbaar is, docenten
hebben wellicht handelingsadviezen nodig en moeten een integraal onderdeel van de oplossing
mogen en willen zijn, ondersteuningscoördinatoren kunnen door met elkaar samen te werken de
ondersteuningsmogelijkheden vergroten. Het samenwerkingsverband kan nog meer aandacht
besteden aan variatie en versterking van het dekkend aanbod door samenwerking met andere
samenwerkingsverbanden, gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening en zorgaanbieders. Met
als belangrijkste doel de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot vaardige, zelfverzekerde
volwassen burgers met een betekenisvolle rol in een complexe samenleving. Dat realiseren we
zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en in het speciaal onderwijs wanneer regulier niet meer
passend of verantwoord is. Hieronder volgt per kengetal een opsomming van verbeterpunten.

1. VOLDOEN AAN ZORGPLICHT
•

Directies dragen er zorg voor dat de procedure van aanmelding van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in het kader van de zorgplicht op de juiste wijze wordt toegepast:
de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften hebben binnen zes weken een passend
onderwijsaanbod. Het samenwerkingsverband werkt met een procedure met betrekking tot
zorgplicht en aanmeldingen. Als de school van aanmelding zelf niet de benodigde
ondersteuning kan leveren, gaat zij in overleg met ouders, andere scholen en het
samenwerkingsverband op zoek naar de meest passende plaats voor de leerling. De
zorgplicht gaat dan over op de school die de leerling gaat plaatsen. We hebben geleerd dat
dit proces vraagt om een tijdig overleg met de scholen en het samenwerkingsverband,
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eventueel aangevuld met de jeugdprofessional en leerplichtambtenaar in de regio. Het
vraagt regie vanuit de school van aanmelding in afstemming met het samenwerkingsverband.
• Directies streven naar het verbeteren van het overgangs‐ en toelatingsbeleid door het
intensiveren van communicatie met basisonderwijs en ouders; dit voorkomt verkeerde
plaatsingen en frustratie bij leerlingen met alle gevolgen van dien;
• ROOS VO zorgt samen met directies voor uniforme, transparante, inzichtelijke en
vergelijkbare schoolondersteuningsprofielen, uiterlijk per 1 augustus 2018. Zo kunnen ouders
de juiste keuze kunnen maken voor een school en hebben leerplichtambtenaren,
jeugdprofessionals en zorgaanbieders ook beter in beeld welke ondersteuning een school
kan bieden

Doel

Alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en die belastbaar zijn
met onderwijs en die zich aanmelden bij een school hebben binnen zes
(max. 10) weken een passende onderwijsplek.

Normering

Er is geen sprake van niet geplaatste leerlingen mede als gevolg van
onduidelijke ondersteuning (schoolondersteuningsprofielen).

Budget

geen extra investering.

Actiehouder

Swv: Ontwerp nieuw format schoolondersteuningsprofiel
Schooldirecties: vaststellen nieuwe SOP’s en casusregie bij afwijzingen
leerlingen en zoeken naar andere passende plek i.s.m. SWV.

Actie

Swv > ontwerp nieuw SOP middels werkgroep dat voldoet aan criteria van
eenduidigheid, duidelijkheid, vergelijkbaarheid etc.
Directies scholen > vaststellen SOP eigen school en casusregie.

Tussenresultaat
2018

Het nieuwe format SOP is in april 2018 opgeleverd en door de VO scholen in
gebruik genomen en tevens geplaatst op websites van scholen en SWV. In die
gevallen waarin een leerling op grond van ondersteuning niet geplaatst kon
worden, hebben school en swv gezamenlijk opgetrokken. Acties gerealiseerd.

Signaal
tussenresultaat

Groen: Doelstelling gerealiseerd, staand beleid.
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2. DEKKEND ONDERWIJSAANBOD
• Het samenwerkingsverband stimuleert en faciliteert samenwerking tussen vso en vo en onderzoekt
specifiek een mogelijkheid tot symbiose voor de groep hoogbegaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Dit doet ROOS VO met de omliggende samenwerkingsverbanden omdat
de scholen van Het Driespan buiten de grenzen van ROOS VO zijn gevestigd en omdat de omvang van
de doelgroep samenwerking ook bedrijfsmatig noodzakelijk maakt. De expertise die op het gebied
van hoogbegaafden aanwezig is op een van de vo‐scholen in het samenwerkingsverband (Norbertus
Gertrudis Lyceum) wordt hierbij ingezet. De werkgroep hoogbegaafden krijgt de opdracht om in deze
richting te ontwikkelen.
• Het samenwerkingsverband neemt initiatief om samen met de gemeenten en de jeugdhulp nieuwe
arrangementen te creëren waarin onderwijs en zorg samen optrekken; Hiertoe is een overlegtafel
gemeenten en SWV ingericht.

Doel

We creëren minimaal twee vormen van nieuwe ‘arrangementen’.
• Een arrangement waarin vo en vso middels symbiose onderwijs bieden aan
hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
• Een onderwijs‐zorg arrangement voor leerlingen die zowel vanuit onderwijs
als vanuit de jeugdhulp extra ondersteuning nodig hebben om de
schoolloopbaan te kunnen voortzetten.

Normering

Normering
• Op alle scholen is beleid en ondersteuningsdeskundigheid aanwezig ten
aanzien van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
(basisondersteuning). Hoogbegaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften zijn adequaat ondersteund, afgemeten aan
onderwijsresultaten en leerlingentevredenheid.
• Leerlingen kunnen op maat van een onderwijs‐zorg arrangement gebruik
maken, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor jeugdigen
verbeterd en de samenwerking meerwaarde oplevert. Dit wordt afgemeten.
aan onderwijsresultaten, tevredenheid van leerlingen, medewerkers van
school en van jeugdhulp.

Budget

Het budget voor centrale arrangementen wordt jaarlijks in de
meerjarenbegroting opgenomen en bestaat uit een deel van het budget lichte
ondersteuning (zie hoofdstuk 5). Het budget voor de doelgroep
hoogbegaafden met extra ondersteuningsbehoeften loopt in de planperiode
vanuit DUO op naar ca. 90.000 euro en is opgenomen in het budget zware
ondersteuning. Dit bedrag wordt vanaf begrotingsjaar 2018 gealloceerd voor
het te ontwikkelen en uit te voeren arrangement en dus niet meer verdeeld.

Actiehouder

Het samenwerkingsverband stelt vervolg opdracht werkgroep hoogbegaafden
op waarna de voorzitter gaat ontwikkelen met de werkgroep, ondersteund
door swv. Het swv is actiehouder t.a.v. ontwikkelen onderwijs‐
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zorgarrangement via de overlegtafel onderwijs met de 9 gemeenten en de
drie swv‐en.
Actie

Benutten van het netwerk met aanpalende swv, Stichting Het Driespan en de
betrokken gemeenten.


Tussenresultaat



Signaal
tussenresultaat

Het beleid inclusief verschillende arrangementen voor hoogbegaafde
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, is gereed (december
2018) en vastgesteld. Scholen en swv voeren de acties uit die nodig
zijn om de arrangementen vanaf 1 augustus 2019 daadwerkelijk in te
kunnen zetten op scholen. Scholen zijn personeel aan het opleiden en
passen de basisondersteuning in hun SOP aan voor wat betreft HB.
Het swv zorgt voor verdere afstemming met Het Driespan over het
arrangement op Het Brederocollege en de contracten met het KEC
voor wat betreft hb onderzoeken.
Er loopt op Het Aventurijncollege een pilot OZA met de GGZ voor
leerlingen met ernstige angstklachten, waar ook leerlingen van dit
swv aan deelnemen. De pilot wordt voor de zomer van 2019
geëvalueerd met gemeenten en de betrokken swv‐en en vso school.

Groen: Arrangement HB gerealiseerd.
Oranje: Pilot gestart, aandacht nodig voor vervolg.

3. DEELNAME VSO
• De directies van de vo scholen zorgen gezamenlijk voor een dusdanige verbetering van de basis‐ en
breedteondersteuning dat het aantal toelaatbaarheidsverklaringen daalt. Het
samenwerkingsverband wil zich op de mediaan van de landelijke verdeling blijven bevinden, oftewel;
er zijn evenveel scholen met een hoger percentage toelaatbaarheidsverklaringen als met een lager
percentage toelaatbaarheidsverklaringen (gelijk aan de situatie in 2016). Om dit te bereiken in een
tijd waarin het aantal leerlingen in onze regio daalt, worden de volgende subdoelen gesteld:
O Het percentage tlv’s midden en hoog mag niet verder stijgen;
O Het percentage tlv’s categorie laag moet dalen;

Doel

Afname van deelname vso.

Normering

Het samenwerkingsverband blijft zich op de mediaan van de landelijke
verdeling bevinden als het gaat om het percentage tlv’s.

Budget

Middelen inzet begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders
vanuit REC 3, ondersteuningsmiddelen die verdeeld worden naar de scholen
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indien begroting dit toelaat, plus het budget beschikbaar voor centrale
arrangementen.
Actiehouder

Directies scholen voor wat betreft de kwaliteit van de basis en decentrale
breedteondersteuning. Het swv voor wat betreft de kwaliteit van de inzet van
de begeleiders passend onderwijs en meting van effecten.

Actie

Directie stelt plan op voor verder versterken van de basis in de school en
voert dit uit. Het swv faciliteert met begeleiders passend onderwijs en
ambulant begeleiders inzet en gezamenlijke scholing
ondersteuningscoördinatoren en directies.

Tussenresultaat







Signaal
tussenresultaat

Het deelname percentage vso is per 1‐10‐2018 verder gedaald tot
ruim onder het landelijk gemiddelde: 3,29% tegenover 3,55%
landelijk. Hierbinnen is bekostigingscategorie 2 verder gedaald naar
nagenoeg het landelijk gemiddelde (0,19% versus landelijk 0,18%), net
als het percentage bekostigingscategorie 3 (0,30% versus landelijk
0,26%) Het deelname percentage bekostigingscategorie 1 is het meest
sterk gedaald: 2,79% versus landelijk 3,11%. Het aantal tlv’s vanuit het
vo is stabiel laag. De doelstelling (en norm) om het vso percentage te
verlagen is ruim gehaald. Deze lijn willen we vasthouden.
Aan de andere kant is de behoefte bij docenten om meer te doen aan
professionalisering op het gebied van passend onderwijs, los van
coaching door begeleiders passend onderwijs, onverminderd groot,
blijkt uit de scan passend onderwijs. Het swv gaat met schooldirecties
in gesprek hoe dit planmatig ingezet gaat worden binnen de termijn
van het ondersteuningsplan.
De inzet van de begeleiders passend onderwijs gericht op
kennisoverdracht richting docenten wordt herkend op scholen, maar
vraagt om een operationalisering van de doelstelling en een strakkere
koppeling aan de sturing vanuit de schoolleiding (advies
onderwijsinspectie).

Groen: Doelstelling deelnamepercentages tlv’s ruim bereikt en overtroffen.
Oranje: Aandacht nodig voor planmatige aanpak versterking kwaliteit
basisondersteuning door scholen en operationalisering rol bpo versus
school door swv.

4. DOELMATIGHEID EN RECHTMATIGHEID INZET MIDDELEN
• Als de middelen van het samenwerkingsverband toereikend zijn, worden budgetten verdeeld onder
de vo‐scholen. Het samenwerkingsverband doet dit om scholen in staat te stellen, in overleg met
ouders, snel de meest passende breedteondersteuning in te kunnen zetten. Dit beleid voorkomt
bureaucratische aanvraagprocedures bij het samenwerkingsverband en bevordert dat de
ondersteuning met ouders snel op school kan worden ingezet.
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• SWV ROOS VO wil wél jaarlijks meten in hoeverre de geboden ondersteuning bijdraagt aan de
doelen van het samenwerkingsverband op het gebied van dekkend aanbod, de reductie van
thuiszitters en de versterking van de basisondersteuning en het terugdringen van het aantal
toelaatbaarheidsverklaringen. Als het samenwerkingsverband (na aftrek van reguliere lasten)
middelen kan verdelen onder de scholen, stellen scholen aan het begin van het schooljaar een plan
van aanpak op aan de hand van een format vanuit het samenwerkingsverband en na afloop van het
schooljaar wordt verantwoording afgelegd (kwalitatief en kwantitatief) over het bereiken van de
doelstellingen. Deze resultaten worden in het directeurenoverleg, het bestuur en het werkoverleg
met de ondersteuningscoördinatoren besproken.
• Hoewel dit proces in schooljaar 2015‐2016 doorlopen is, vraagt het nog extra aandacht om op basis
van de resultaten en de analyses met elkaar in gesprek te gaan en beleid te evalueren. Daarom is dit
voor de komende planperiode nog apart als speerpunt opgenomen.

Doel

Het Samenwerkingsverband heeft zicht op de doelmatigheid van de inzet
van de middelen.

Normering

Doelen op gebied van versterking van de basisondersteuning, reductie
thuiszitters en reductie vso (TLV) en onderwijssucces van leerlingen met een
OPP in het reguliere onderwijs worden bereikt.

Budget

Geen.

Actiehouder

Schooldirecties leveren volgens format swv plan van aanpak
breedteondersteuning in en verantwoorden de resultaten jaarlijks volgens
format. Het swv draagt zorg voor de formats, analyses, rapportages en de
bespreking van de resultaten in de overlegvormen.

Tussenresultaat





Over kalenderjaar 2018 is verantwoording afgelegd door scholen. De
resultaten op het gebied van reductie thuiszitters en deelname
percentage vso zijn goed. Er is ook verantwoording afgelegd over
inzet van lwoo middelen op basis van een vooraf ingediend plan.
Het bestuur heeft beleid bijgesteld zodat bij onverwachte betalingen
door ocw aan het swv, niet aan het eind van het jaar alsnog gelden
worden doorgezet naar scholen zonder plan. Eventuele extra
middelen worden meegenomen met de meerjarenbegroting en op
basis van een plan ingezet. Voor 2019‐2021 is dit een interne
voorziening.

Ondanks het feit dat de inzet van middelen is verantwoord, gaat het swv met
de schooldirecteuren in 2019 werken aan een eenvoudig en inzichtelijk
systeem van plan en verantwoording van middelen omdat budgetjaar (swv)
en schooljaar (scholen) de verantwoording compliceren. Daarnaast willen we
scholen op deze manier ook ondersteunen in het gesprek met personeel over
de inzet van middelen voor ondersteuning. Dit mede n.a.v. de uitkomsten van
de scan passend onderwijs.
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Signaal
tussenresultaat

Groen: Doelstelling decentrale verantwoording over 2018 bereikt.
Oranje: Aandacht nodig voor verdere vereenvoudiging
verantwoordingssystematiek.

5. KWALITEIT BASISONDERSTEUNING
• Ondersteuningscoördinatoren gaan kennis uitwisselen over de volgende onderwerpen zodat zij
met elkaar de basisondersteuning van de scholen naar een hoger plan kunnen tillen:
O Uitwisselen ervaringen inzet onderwijsassistenten en opvanglokalen (actiehouder Prinsentuin
Oudenbosch).
O Omgaan met allochtone ouders (actiehouder het Jan Tinbergen College).
O Differentiatie in de klassen (actiehouder het Jan Tinbergen College).
O Regie en ‘alignment’ van alle betrokken bij een plan voor een leerling (actiehouder de
Mytylschool en De Kameleon).
O Regie van jongeren op plan (actiehouder Het Brederocollege).
O Functie en werking Opvanglokaal (actiehouder het Markland College Oudenbosch).
• Begeleiders coachen docenten als het gaat om handelingsgericht werken;
• Begeleiders besteden extra aandacht aan executieve functies;
• Ondersteuningscoördinatoren werken samen om preventief aanbod (basisondersteuning) gerichter
in te zetten;
• Directeuren besteden meer aandacht aan het voorzien in informatie en trainingen over werkwijzen
Passend Onderwijs;
• Directeuren, begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en mentoren spreken elkaar aan op (hun
rol bij) het verstevigen van handelingsgericht werken in de klas. Directeuren organiseren geregeld
overleg met de begeleiders over de voortgang op dit thema zodat ondersteuning en lijn voortdurend
in contact hierover zijn.
Bovenstaande doelstellingen worden zowel in het overleg van de ondersteuningscoördinatoren als in
het directeurenoverleg jaarlijks gemonitord.

Doel

Versterken van de basisondersteuning.

Normering

De kwaliteit van de basisondersteuning wordt afgemeten aan diverse
elementen van de basisondersteuning, waaronder:
• De leerontwikkeling van leerlingen is inzichtelijk vastgelegd en wordt
systematisch met ouders en leerlingen besproken.
• Voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoeften wordt een OPP
opgesteld, waarbij de ouders minimaal zijn betrokken bij het
handelingsgerichte deel.
• De basis‐ en breedteondersteuning is versterkt door de systematische inzet
van onderwijsassistenten en het gebruik van opvanglokalen.
• Er is een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd met het effect dat docenten
zich beter ondersteund voelen bij handelingsgericht werken en differentiëren
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in de klas.
• Betrokkenen zijn van mening dat de voorgestelde verbeteringen
systematisch worden opgestart, gevolgd en geëvalueerd.
• De zelfevaluatie ‘kwaliteit basisondersteuning’ afgenomen in 2018 laat een
hogere score zien in vergelijking met de nulmeting in 2015.
• Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen daalt en is vergelijkbaar met het
landelijk gemiddelde.
Budget

Inzet budget schoolbesturen voor scholing en ondersteuningsinstrumenten en
budget SWV voor evaluatie onderzoek kwaliteit basisondersteuning, pm.

Actiehouder

Directies faciliteren ondersteuningscoördinatoren om hun
verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven uit te kunnen voeren en
verstrekken hun de opdracht om met kennisuitwisseling te werken aan het
versterken van de basisondersteuning.
Onderzoek basisondersteuning faciliteren: swv.

Actie

‐
‐
‐

Tussenresultaat

‐
‐

Signaal
tussenresultaat

Onderzoek basisondersteuning uitvoeren.
Oco faciliteren en de verbinding tussen MT en oco verstevigen>
kennis deling.
Scholingsplan HGW/professionalisering opgesteld en wordt
uitgevoerd.
Scan passend onderwijs op vo scholen uitgevoerd (december 2018)
inclusief ronde tafel gesprekken met het swv over de uitkomsten.
Planmatige inzet en sturing op professionalisering in kader van
passend onderwijs: verdient extra aandacht 2019‐2021.

Groen: Scan passend onderwijs met gesprekken en swot analyse uitgevoerd
conform planning.
Oranje: Planmatige aanpak en sturing schooldirecties op thema
professionalisering verdienen aandacht in 2019 in samenhang met rol
bpo in dit traject.

6. KWALITEIT EXTRA ONDERSTEUNING
• Ouders stemmen altijd in met het handelingsdeel van ontwikkelingsperspectief plan (OPP) voor
hun kind;
• Door intensiever samenwerking tussen vso en vo werken we aan nieuwe arrangementen voor
jongeren met een ondersteuningsbehoefte;
• De samenwerking met regionale naastgelegen verbanden verstevigen we zodat we meer diversiteit
in het aanbod kunnen brengen.
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Doel

Alle ouders voelen zich optimaal betrokken.

Normering

• Ouders scoren bij een zelfevaluatiemeting tevredenheid t.a.v. de
communicatie over de in te zetten basis en extra ondersteuning.
• Er zijn geen klachten bij de Geschillencommissie over scholen in het kader
van het OPP.
• Er zijn geen klachten over de inzet van begeleiders passend onderwijs/
ambulant begeleiders.
• Elk OPP en de jaarlijkse evaluatie er van is ondertekend door een ouder.
• Ondersteuningscoördinatoren, directieleden en andere betrokkenen in de
scholen hebben kunnen deelnemen aan door het swv aangeboden scholing
gericht op afstemmingsoverleg met ouders over een OPP. Deelnemers geven
aan meer vaardig te zijn na de training.

Budget

Scholing op communicatie met ouders over in te zetten ondersteuning/ OPP’s.
Swv koopt in en verrekent met scholen, budgetneutraal swv, middelen uit
professionaliseringsbudget scholen/swv.

Actiehouder

Schooldirecties en ondersteuningscoördinatoren: voorkomen klachten en
geschillen over OPP, sturing op overeenstemming en ondertekening OPP en
evaluatie OPP. Swv ontwikkelt scholingsmodule en biedt dit aan na overleg
met directeuren en ondersteuningscoördinatoren.

Actie

Voor 2021 vindt scholing plaats op communicatie met ouders over in te zetten
ondersteuning. Planning 2019‐2020.

Tussenresultaat






Signaal
tussenresultaat

Er zijn in 2018 geen klachten van ouders bij de Geschillen Commissie
behandeld tegen schoolbesturen over de ondersteuning of OPP’s. Er
zijn ook geen klachten over bejegening begeleiding door begeleiders
passend onderwijs.
Van de OPP’s is 92% na een jaar geëvalueerd met ouders.
De scholing over de communicatie met ouders over ondersteuning
moet nog worden uitgevoerd binnen de planperiode 2019‐2021.

Groen: Geen klachten, ruim 90% van OPP’s zijn geëvalueerd met ouders.
Oranje: Scholing nog niet gerealiseerd, geen meting oudertevredenheid ten
aanzien van communicatie conform planning.

7. KWALITEIT MANAGEMENT EN ORGANISATIE
• Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van governance van passend
onderwijs, wil het bestuur zich de komende periode bezinnen op het huidige governancemodel van
het samenwerkingsverband. De in 2017 gehouden evaluatie geeft nu geen aanleiding tot andere
keuzes, maar vooral tot verbeteringen binnen het huidige model. Desalniettemin zal het bestuur het
huidige model de komende periode opnieuw tegen het licht houden. Uitgangspunt hierbij is dat het
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samenwerkingsverband werkt volgens een governancemodel dat voldoet aan de landelijke vereisten
op dit gebied en tegelijkertijd aansluit bij de eigen regionale situatie. Verdere verbeterpunten zijn:
O Schoolbestuurders en directeuren verbeteren de kwaliteit van het directeurenoverleg;
O Bestuurders stellen zich steunend op richting de directeur van het samenwerkingsverband, zodanig
dat de directeur daadkrachtig kan optreden richting scholen en andere partijen;
O Het bestuur verbetert de cultuur door elkaar meer aan te spreken op de gedeelde
verantwoordelijkheid als deelnemer in het samenwerkingsverband;
O Het intern toezichthoudend bestuur benut haar rol optimaal om passend onderwijs in de klas vorm
te geven en voldoet daarmee aan huidige regelgeving;
O Het toezichthoudend bestuur verstevigt haar link met de formele medezeggenschap binnen het
samenwerkingsverband, door tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk overleg te initiëren
(wettelijke verplichting vanaf 2017);
O Het samenwerkingsverband faciliteert scholen bij het communiceren over Passend Onderwijs en
de daarbij horende middelen.

Doel

Binnen en buiten het Samenwerkingsverband is er sprake van eenduidige en
heldere communicatie. Het onderling aanspreken op afspraken en
verantwoordelijkheden is standaard. De kwaliteit van het directeurenoverleg
wordt versterkt.

Normering

• Betrokkenen zijn tevreden over de communicatie en over het nakomen van
gemaakte afspraken.
• Er wordt efficiënt gewerkt. Ondersteunend hierbij zijn o.a. het gebruik van
een jaaragenda, actie en besluitenlijst, projectplannen. Het
directeurenoverleg heeft zich ontwikkeld tot een volwassen beleidsvormend
orgaan van waaruit projectgroepen worden aangestuurd.
• Er wordt effectief gewerkt; de jaardoelen zijn gerealiseerd.

Budget

Professionaliseringsbudget directeurenoverleg v.a. 2018: 10.000 euro p.j.

Actiehouder

Bestuur en directie samenwerkingsverband.

Actie

Inzet activiteiten die bijdragen aan kwaliteit directeurenoverleg.

Tussenresultaat

Het directeurenoverleg is in 2018 ingezet als stuurgroep voor de werkgroep
HB/Dubbel bijzonder. Dit gaf richting aan de werkgroep en zorgde voor
draagvlak en heldere besluitvorming.
Er is een studiemiddag geweest over HB arrangementen en het regionale
aanbod vmbo.
Per DO (directeuren overleg) swv is een van de directeuren betrokken bij de
opstelling van de agenda.
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Doordat niet alle directieposten bezet waren, konden vooral vmbo/pro
thema’s nog niet volledig worden opgepakt binnen het DO swv. In 2019 wordt
voorzien in de opvulling van vacatures. Daarnaast wordt de samenstelling van
het DO in 2019 opnieuw besproken, mede in het kader van aanpassingen van
de Governance. Het DO swv blijft klein en daardoor relatief kwetsbaar.
Signaal
tussenresultaat

Oranje: De bezetting en het efficiënt vergaderen verdient blijvende aandacht.
Groen: Er is sprake van positieve kwaliteitscultuur (oordeel van inspectie).
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4. BEDRIJFSVOERING
Analyse van het resultaat
In onderstaande analyse wordt aangegeven hoe de verschillende cijfers uit de jaarverslaggeving 2018
zich verhouden tot de vergelijkende cijfers over de vorige verslagperiode.

Resultaat
Het resultaat over 2018 is € 179.264. Het behaalde resultaat is € 167.588 hoger dan begroot ( € 11.676).
Dit is een gevolg van hoger dan begrote tarieven voor bekostiging en lagere kosten organisatie en
personeel dan begroot.
In de bestuursvergadering van oktober is besloten om af te wijken van de afspraken omtrent
resultaatverdeling. Besloten is het positieve resultaat 2018 toe te voegen aan het eigen vermogen,
met de opdracht in de meerjarenbegroting 2019 aan te geven hoe dit vermogen wordt ingezet.
Baten
De opbouw van de post Rijksbijdrage OCW is hieronder weergegeven.
2018

2017

Bekostiging zware ondersteuning
materiële instandhouding

€ 218.912

€ 220.980

Correctiebedrag verevening zware
ondersteuning materiële instandhouding

‐€ 16.119

‐€ 19.713

Bekostiging zware ondersteuning
personeel

€ 4.420.790

€ 4.217.592

Correctiebedrag verevening zware
ondersteuning personeel
Bekostiging lichte ondersteuning
Correctiebedrag lichte ondersteuning
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo
Bekostiging lichte ondersteuning pro
Rijksbijdrage OCW

‐€ 381.885
€ 717.683
n.v.t.
€ 3.283.413
€ 1.110.066
€ 9.352.860

‐€ 435.019
€ 723.121
n.v.t.
€ 3.312.154
€ 1.119.783
€ 9.138.898

De totale beschikbare middelen voor het samenwerkingsverband zijn de Rijksbijdrage OCW
(€ 9.352.860), de baten uit de PLUS‐voorziening (€ 99.128) en de overdracht bekostiging van vo aan
vso (€ 31.779), samen € 9.483.767.

Begroting
De begroting wordt sinds 2017 sterker opgebouwd als een programmabegroting, waarin een
koppeling is gelegd tussen beleid (OP) en financiën. In de programmabegroting vindt een nadere
uitsplitsing op hoofdonderdelen plaats.
De begroting voor 2018 is een realistische begroting waar alleen de aantallen vo‐leerlingen
behoudend zijn begroot.
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SWV ROOS VO is een klein samenwerkingsverband waardoor relatief kleine mutaties in bijvoorbeeld
leerlingaantallen grote financiële impact hebben en noodzaken tot bijstelling van de verdeelsleutels
voor de financiële middelen en/of het financiële beleid.
Om over de jaren een stabiele bijdrage in de kosten van ondersteuning aan de vo‐scholen te kunnen
betalen is besloten dat het budget voor breedte‐ondersteuning voor 75% aan de scholen
doorbetaald wordt (was voorheen 100%).

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER
ONDERDEEL

Begroot
2018

Werkelijk
2018

Verschil
2018

lichte ondersteuning algemeen
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% ‐
baten
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning ‐
lasten
saldo bijdrage versterking basisondersteuning
waarvan rebound budget 25% ‐ baten

349.633

358.841

9.208

‐324.395

‐334.912

‐10.517

25.238

23.929

‐1.309

174.817

179.421

4.604

waarvan rebound budget ‐ lasten

‐67.582

‐69.774

‐2.192

saldo rebound budget

107.235

109.647

2.412

waarvan budget arrangementen 25% ‐ baten

174.817

179.421

4.604

57.000

31.779

‐25.221

waarvan budget arrangementen ‐ lasten

‐91.000

‐79.118

11.882

saldo budget arrangementen

140.817

132.082

‐8.735

273.290

265.658

‐7.632

3.202.892

3.283.413

80.521

‐3.202.892

‐3.283.413

‐80.521

0

0

0

1.082.843

1.110.066

27.223

‐1.133.319

‐1.157.924

‐24.605

‐50.476

‐47.858

2.618

waarvan bijdrage VO‐scholen budget arrangementen ‐
baten

saldo lichte ondersteuning algemeen
lichte ondersteuning LWOO
baten op basis van % LWOO per 1‐10‐2012
lasten ‐ afdracht LWOO via DUO
saldo LWOO
lichte ondersteuning PRO
baten op basis van % PRO per 1‐10‐2012
lasten ‐ afdracht PRO via DUO
saldo PRO
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Begroot
2018
zware ondersteuning (exclusief
hoogbegaafden)
verevening zware ondersteuning

Werkelijk 2018

4.245.176

Verschil 2018

4.543.160

297.984

‐375.519

‐398.004

‐22.485

totaal zware ondersteuning ‐ baten

3.869.657

4.145.156

275.499

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)

‐3.322.324

‐3.502.010

‐179.686

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

‐33.992

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

‐24.220

‐13.671

10.549

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding
vanuit VSO

‐365.380

‐332.890

32.490

bijdrage uitvoering breedte‐ondersteuning

‐136.179

‐165.751

‐29.572

92.192

96.542

4.350

‐17.000

0

17.000

8.000

0

‐8.000

Kosten residentiele plaatsingen ‐ lasten

‐10.000

0

10.000

saldo zware ondersteuning

60.754

207.190

146.436

‐271.892

‐245.726

26.166

baten

100.000

99.128

‐872

lasten

‐100.000

‐99.128

872

Zware ondersteuning‐hoogbegaafden ‐ baten
Ontwikkeling en uitvoering arrangementen
hoogbegaafden
Bijdrage VO‐scholen residentiele plaatsingen ‐ baten

kosten organisatie samenwerkingsverband

0

‐20.186

0

13.806

plusvoorziening

saldo plusvoorziening

Resultaat

0

11.676

0

0

179.264

0

0

167.588

Vanuit de ontvangen Rijksbijdragen voor lichte en zware ondersteuning worden de kosten van de
begeleiders passend onderwijs, de inkoop van ambulante begeleiding vanuit het vso (Kameleon en
Mytylschool) en de organisatiekosten van het samenwerkingsverband bekostigd. Daarnaast worden
vanuit de ontvangen Rijksbijdragen gelden verdeeld naar de aangesloten scholen.
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De rapportage‐onderdelen zijn als volgt samen te vatten (in euro’s):

Saldo lichte ondersteuning algemeen
Saldo lichte ondersteuning pro
Saldo zware ondersteuning
Kosten organisatie samenwerkingsverband
Resultaat

Werkelijk
2018

Verschil
met
begroting

265.658
‐47.858
207.190
‐245.726
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
179.264
=======

‐7.632
+2.618
+146.436
+26.166
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
+167.588
=======

Saldo lichte ondersteuning algemeen :

De totale baten voor lichte ondersteuning zijn € 18.416 hoger dan begroot.
Dit is een gevolg van hogere tarieven per leerling dan begroot was.

+18.416

De afdrachten aan de vo‐scholen zijn hoger dan begroot. Dit betreft hetzelfde
tarief per leerling dat hoger is dan begroot. Een hogere beschikking aan de
inkomstenkant leidt tegelijkertijd ook tot hogere doorbetalingen aangezien
dit op basis van hetzelfde tarief per leerling gebeurd.

‐12.709

De ontvangsten inzake overdracht van bekostiging door de vo‐scholen aan
het samenwerkingsverband in verband met plaatsing op een bovenschoolse
voorziening en/of het vso zijn € 25.221 lager dan begroot. Er zijn minder
plaatsingen en/of plaatsingen met een kortere looptijd geweest dan begroot.

‐25.221

In 2018 zijn de kosten voor bovenschoolse arrangementen € 11.882 lager dan
begroot. Er zijn 4 plaatsen ingekocht, tegenover 5 begroot. Het tarief per
plaats was hoger dan begroot.

+11.882

________
‐7.632
========
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Saldo lichte ondersteuning pro
De bekostiging pro geschiedt op basis van de vastgestelde procentuele
verhouding van het aantal pro‐leerlingen ten opzichte van het totaal
aantal vo‐leerlingen op 1‐10‐2012 (261/7.961 = 3,28%). Per 1‐10‐2017
was het werkelijk aantal pro‐leerlingen 257, ten opzichte van het totaal
aantal bekostigde vo‐leerlingen 7.515, geeft dit een werkelijk
percentage van 3,42%. Het verschil wordt niet bekostigd.

+2.618
======

Het verschil van het saldo lichte ondersteuning pro ten opzichte van de
begroting is veroorzaakt door een lager bekostigingstarief per pro‐
leerling.
Saldo zware ondersteuning
De totale baten voor zware ondersteuning zijn € 275.499 hoger dan
begroot. Dit is een gevolg van hogere tarieven voor bekostiging en
verevening dan begroot.

+275.499

De hoger dan begrote tarieven per leerling voor de baten (uit
voorgaande post) zorgen ook voor een verschil in de afdrachten vso.
Deze zijn gebaseerd op hetzelfde tarief.
Daarnaast is per 1‐10‐2016 1 vso3‐leerling meer dan begroot en zijn er
per 01‐10‐2017 2 vso1‐leerlingen minder dan begroot.

‐179.686

De tweede post die hiermee samenhangt is de bijdrage uitvoering
breedte‐ondersteuning aan vo‐scholen. Ook hier zijn de hoger dan
begrote bedragen per leerling oorzaak van het verschil. De bijdrage is
hoger dan begroot.

‐29.572

Per 1‐2‐2017 en per 1‐2‐2018 is er sprake van groeibekostiging. De
ondersteuningsbekostiging en basisbekostiging worden overgedragen
aan de betreffende vso‐scholen. In de begroting was zowel voor 1‐2‐
2017 as voor 1‐2‐2018 uitgegaan van 5 leerlingen groei‐bekostiging.
Uiteindelijk bleken er op beide peildata maar 2 leerlingen te zijn op wie
groeibekostiging van toepassing was. Dit leidt tot een lager dan begrote
afdracht.

+24.355

De kosten voor inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop
ambulante begeleiding vanuit het vso (De Kameleon/ Mytylschool)
waren lager dan begroot.
De kosten voor inzet begeleiders passend onderwijs zijn lager dan
begroot doordat de reservering ziektekostenvervanging niet behoefde
te worden aangesproken en vertrekkende personeelsleden op een later
tijdstip dan begroot vervangen zijn. De inkoop ambulante begeleiding

+32.490
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vanuit het vso is lager dan begroot doordat het aantal gecontracteerde
fte’s per 1 augustus 2018 naar benden is bijgesteld.
Per saldo is er een resultaat op hoog begaafdheid (onderdeel zware
ondersteuning) gerealiseerd
De totale baten voor hoogbegaafdheid zijn € 4.350 hoger dan begroot.
Er zijn gedurende het jaar 2018 geen kosten toegerekend aan de
ontwikkeling en uitvoering van arrangementen hoogbegaafden. Deze
waren wel begroot voor € 17.000.

+21.350

Voor residentiele plaatsingen was voor 2018 per saldo een last van €
2.000 begroot. Aan de vo‐school van waaruit de leerling naar de
residentiële plaats is gegaan wordt detacheringsvergoeding vo‐scholen
in rekening gebracht. Deze vergoeding dient ter gedeeltelijke dekking
van de plaatsingskosten. Voor 2018 zijn er geen residentiele plaatsingen
aan de orde geweest.

+2.000

______
+146.436
========

Kosten organisatie samenwerkingsverband
De kosten inzake organisatie samenwerkingsverband zijn € 26.166 lager
dan begroot. Op verschillende onderdelen wijkt de realisatie af van de
begroting:
Minder juridische kosten
Hogere personeelskosten (CAO ontwikkeling ‐/‐toerekening projecten)
Lagere overige personeelskosten, met name opleidingskosten
Overige kosten (digitalisering / contributies)

+15.429
‐3.751
+12.402
+2.086
________
+26.166
========

Resultaatbestemming
In deze jaarrekening is de resultaatbestemming verwerkt over verslagjaar 2018.
Accountantscontrole
De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door Van Ree Accountants.
Financiële verantwoording
Omdat situaties van samenwerkingsverbanden sterk verschillen, kan alleen via een organisatie‐
specifieke risicoanalyse het noodzakelijke weerstandsvermogen worden bepaald.
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Hiertoe zijn de mogelijke risico’s benoemd en is een inschatting gemaakt van de kans dat deze zich
voordoen. Er is gekwantificeerd welke kosten voortvloeien uit het zich manifesteren van een risico.
Tot slot is het weerstandsvermogen bepaald op basis van de bovengenoemde factoren, ervan
uitgaande dat de kans gering is dat alle risico’s zich op hetzelfde moment manifesteren. Het aldus
berekende netto‐weerstandsvermogen is € 97.000. Het weerstandsvermogen is vastgesteld tijdens
de bestuursvergadering van december 2018.
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
2018 is de kapitalisatiefactor van het samenwerkingsverband 0,05 (2017: 0,02).
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 2018 is
het solvabiliteitspercentage van het samenwerkingsverband 62% (eind 2017: 57%).
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. De rentabiliteit over
2018 bedraagt afgerond 1,89% (2017: 1,03%)
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 2018 bedraagt 2,61 (eind 2017: 2,34).
Treasury
Het samenwerkingsverband bankiert bij de Rabobank en heeft een rekening courant rekening en een
spaarrekening. De bankprocedure is vastgelegd in een beschrijving. Hierin is vastgelegd wie
tekeningsbevoegd is op het gebied van bankzaken. Het beleid beleggen en belenen is vastgelegd in
een treasurystatuut. In 2019 is het treasurybeleid geactualiseerd en in lijn gebracht met de gewijzigde
regelgeving.
In 2018 is net als in 2017 geen sprake van beleggingen, beleningen of derivaten.

Continuïteitsparagraaf
Kengetallen
Onderstaand een aantal kengetallen binnen het samenwerkingsverband rondom de verwachte
leerlingenaantallen en meerjarencijfers.
Kengetallen
Leerlingenaantallen
VO overig (bekostigd)
LWOO
PRO
Totaal VO
VSO 1
VSO 2
VSO 3
Totaal VSO

1‐10‐2017

1‐10‐2018

1‐10‐2019

1‐10‐2020

01‐10‐2021

7.258
0
257
7.515
226
23
23
272

7.073
0
265
7.338
205
14
22
241

6.564
0
270
6.834
198
14
20
232

6.311
0
267
6.578
191
13
20
224

6.166
0
259
6.425
187
13
19
219
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Leerlingenaantallen in %
LWOO
(landelijk)
PRO
(landelijk)
VSO 1 (laag)
(landelijk)
VSO 2 (midden)
(landelijk)
VSO 3 (hoog)
(landelijk)

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3,42%
(3,01%)
3,01%
(3,05%)
0,31%
(0,16%)
0,31%
(0,27%)

3,61%
(3,02)
2,79%
(3,11%)
0,19%
(0,18%)
0,30%
(0,26%)

3,95%

4,06%

4,03%

2,90%

2,90%

2,91%

0,20%

0,20%

0,20%

0,29%

0,30%

0,30%

De leerlingaantallen zijn ontleend aan:







1‐10‐2017 VO‐leerlingen: DUO‐beschikking lichte ondersteuning VO 2018, aanmaakdatum 10‐10‐
2018;
1‐10‐2017 VSO‐leerlingen: DUO‐beschikking zware ondersteuning mi samenwerkingsverband VO
2018, aanmaakdatum 26‐9‐2018;
1‐10‐2018 VO‐leerlingen: DUO‐beschikking lichte ondersteuning VO 2019, aanmaakdatum 19‐12‐
2019;
1‐10‐2018 VSO‐leerlingen: DUO‐beschikking zware ondersteuning mi samenwerkingsverband VO
2019, aanmaakdatum 22‐1‐2019;
1‐10‐2019, 1‐10‐2020 en 1‐10‐2021: meerjarenbegroting 2019‐2023;
(landelijke) percentages 1‐10‐2017 en 1‐10‐2018: mijn.vensters.nl

Ten aanzien van de deelnamepercentages vso wil het samenwerkingsverband zich op de mediaan van
de landelijke verdeling blijven bevinden. Het beleid is erop gericht dat de percentages vso midden en
vso hoog niet verder mogen stijgen en dat het percentage VSO laag daalt.
Het samenwerkingsverband heeft per 1‐1‐2018 gekozen voor opting out van de landelijke criteria en
de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo. Daardoor wordt er geen registratie meer
bijgehouden van het aantal lwoo‐leerlingen vanaf 1‐10‐2017.
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Beleidsvoornemens
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 pro‐leerlingen.
Mochten er meer vso‐ en/of pro‐leerlingen komen dan nu is verwacht, dan zal de
meerjarenbegroting andere uitkomsten geven.
De wijze van verdeling van middelen is beschreven in het Ondersteuningsplan 2018‐2021. Zoals daar
ook vermeld is in het bestuur afgesproken dat deze verdeling wordt gehanteerd zolang de financiële
situatie van het samenwerkingsverband dit toelaat (eigen vermogen > minimum
weerstandsvermogen).
Het eigen vermogen kan niet negatief zijn. In deze gevallen wordt in het jaar x gekort op de
doorbetaling.
Wanneer het eigen vermogen positief is, maar lager dan het minimum weerstandsvermogen wordt
gekort op de doorbetaling aan de vo‐scholen in het jaar x+1.
In 2018 is budget rebound voor 5/12 deel uitbetaald, vanaf 2019 wordt dit weer voor volledig jaar
uitbetaald conform het ondersteuningsplan. Ook is door het bestuur besloten dat – in het kader van
een stabiele bijdrage in de kosten van ondersteuning voor de vo‐scholen – het budget voor breedte‐
ondersteuning standaard voor 75% wordt doorbetaald aan de vo‐scholen.
In de begroting 2019 – 2023 is een bedrag opgenomen voor een driejarige pilot voor een interne
ondersteuningsvoorziening. Een deel van het eigen vermogen wordt hiervoor ingezet. Dit is een
uitwerking van het bestuursbesluit van oktober 2018 over de resultaatverdeling. De plannen worden
in 2019 uitgewerkt door de scholen aan de hand van een door het swv opgesteld kaderdocument. Op
basis van de plannen die de scholen aanleveren, wordt besloten of de pilot op één of twee locaties
wordt uitgevoerd en of het nodig is om wellicht de middelen van de rebound doorbetaling hier aan
te koppelen per 1 augustus 2019.
Er zijn geen bijzondere beleidsvoornemens op het gebied van personeel. In 2019 wordt onderzocht
of huisvesting op een andere locatie meer passend en realiseerbaar is. Er worden geen
ontwikkelingen verwacht op het gebied van duurzaamheid. In het komende planjaar wordt een
traject gelopen om te onderzoeken of de planning en control cyclus, met name de onderlinge
informatie uitwisseling en verantwoording, aangepast kan worden zodat deze beter aansluit op de
bedrijfsvoering van zowel het samenwerkingsverband als de scholen.
De meerjarenbegroting van de balansen per ultimo 2019, 2020 en 2021 is als volgt:
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MEERJARENBEGROTING BALANS
Begroot
31‐12‐
2019

Begroot
31‐12‐2020

Begroot
31‐12‐
2021

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

10.000
467.111
477.111

10.000
483.662
493.662

10.000
454.121
464.121

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

352.111
125.000
477.111

368.662
125.000
493.662

339.121
125.000
464.121

MEERJARENBEGROTING RESULTAAT

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

lichte ondersteuning algemeen
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% ‐
baten
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning ‐ lasten
saldo bijdrage versterking basisondersteuning
waarvan rebound budget 25% ‐ baten
waarvan rebound budget ‐ lasten
saldo rebound budget
waarvan budget arrangementen 25% ‐ baten
waarvan bijdrage VO‐scholen budget arrangementen ‐
baten

341.216

317.780

305.876

‐288.446

‐214.270

‐190.217

52.770

103.510

115.659

170.609

158.891

152.939

‐144.223

‐107.135

‐95.108

26.386

51.756

57.831

170.609

158.891

152.939

49.000

49.000

49.000

waarvan budget arrangementen ‐ lasten

‐90.950

‐90.200

‐91.200

saldo budget arrangementen

128.659

117.691

110.739

207.815

272.957

284.229

3.206.079

2.985.874

2.874.024

saldo lichte ondersteuning algemeen
lichte ondersteuning LWOO ‐ opting‐out
baten op basis van % LWOO per 1‐10‐2012
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lasten ‐ afdracht LWOO aan VO‐scholen

‐3.206.079

‐2.985.874

‐2.874.024

0

0

0

1.083.921

1.009.473

971.658

‐1.189.463

‐1.216.496

‐1.202.979

‐105.542

‐207.023

‐231.321

4.415.463

4.219.053

3.985.631

‐276.193

‐100.877

0

totaal zware ondersteuning ‐ baten

4.139.270

4.118.176

3.985.631

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)

‐3.174.163

‐2.904.964

‐2.808.596

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

‐53.687

‐53.687

‐53.687

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

‐36.780

‐36.780

‐36.780

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding
vanuit VSO

‐348.664

‐357.910

‐370.440

bijdrage uitvoering breedte‐ondersteuning

‐251.283

‐325.134

‐313.692

‐85.000

‐200.000

‐150.000

93.723

93.662

88.397

‐63.861

‐93.662

‐88.397

8.000

8.000

8.000

kosten residentiële plaatsingen ‐ lasten

‐10.000

‐10.000

‐10.000

saldo zware ondersteuning

217.555

237.701

250.436

‐279.380

‐287.084

‐332.885

baten

95.490

95.390

0

lasten

‐95.490

‐95.390

0

saldo LWOO
lichte ondersteuning PRO
baten op basis van % PRO per 1‐10‐2012
lasten ‐ afdracht PRO via DUO
saldo PRO
zware ondersteuning (exclusief hoogbegaafden)
verevening zware ondersteuning

Pilot nieuwe voorziening
zware ondersteuning ‐ hoogbegaafden ‐ baten
ontwikkeling en uitvoering arrangementen hoogbegaafden ‐
lasten
bijdrage VO‐scholen residentiële plaatsingen ‐ baten

kosten organisatie samenwerkingsverband

plusvoorziening

saldo plusvoorziening

Resultaat

0

40.448

0

0

16.551

0

0

‐29.541
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Het samenwerkingsverband is gehuisvest bij een van de aangesloten schoolbesturen. Er hebben zich
in 2018 geen ontwikkelingen op dit gebied voorgedaan. Ook op het gebied van personeel hebben er
in 2018 geen ontwikkelingen gespeeld met een behoorlijke betekenis. Het samenwerkingsverband
heeft geen eigen personeel in dienst. Het personeel is in dienst bij één van de aangesloten VO‐
besturen en wordt gedetacheerd naar het samenwerkingsverband. Er is geen sprake van
voorgenomen investeringen. Bij het goedkeuren van de meerjarenbegroting 2019‐2022 is besloten
middelen te bestemmen voor de ontwikkeling en uitvoering van een pilot ínterne voorziening/
tussen voorziening. Dit project gaat in 2019 ontwikkeld en uitgevoerd worden.
Er is in relatief beperkte mate sprake van contractactiviteiten en zogeheten derde
geldstroomactiviteiten met niet‐aangesloten partijen bij het samenwerkingsverband. Voor zover hier
wel sprake van is zijn dit activiteiten met een beperkte omvang waarvan de verwachting is dat deze
de continuïteit niet in belangrijke mate zullen beïnvloeden.
In de verslagperiode deden zich voor het samenwerkingsverband geen andere zaken met een poli‐
tieke of maatschappelijke impact voor dan de (verdere) invoering van passend onderwijs en de
inpassing met jeugdzorg. Hierover is elders in dit bestuursverslag reeds gerapporteerd.
Er hebben zich in 2018 geen ontwikkelingen van belang voorgedaan op het gebied van
duurzaamheid.
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings‐ en controlesysteem
Zoals in hoofdstuk 3 vermeld zijn eind 2015 voor een doelmatige planning en control cyclus kengetallen
ontwikkeld zodat hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden aan het bestuur. De zeven
kengetallen, die de rode draad vormen van de ambities in het Ondersteuningsplan 2018‐2021, zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voldoen aan zorgplicht.
Dekkend onderwijsaanbod.
Deelname vso.
Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen.
Kwaliteit basisondersteuning (op school).
Kwaliteit extra ondersteuning (op school).
Kwaliteit management en organisatie (swv).

Ten aanzien van punt 4 is er een jaarkalender waarin de momenten per jaar zijn vastgelegd, waarop
intern gerapporteerd wordt over de gerealiseerde resultaten in relatie tot de begroting, waarop de
jaarrekening gereed moet zijn en waarop de begroting goedgekeurd moet worden.
In hoofdstuk 3 is gemeld dat de scholen de inzet van de middelen in 2018 verantwoord aan de hand
van een nieuw vast format, gerelateerd aan de doelstellingen van het SWV. Het is nog zoeken naar
de optimale inrichting van het proces van planvorming en verantwoording.
De inspectie heeft in 2018 het kwaliteitszorgsysteem van dit samenwerkingsverband als een sterk
punt aangemerkt.
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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 risicoanalyse heeft een structurele plek op de
agenda van het bestuur en wordt voorbereid met de financiële commissie uit het bestuur.
In de risico analyse is per risico is bepaald wat de financiële impact kan zijn van het betreffende risico
en wat de kans is dat dit risico zich voordoet. De risico analyse wordt jaarlijks geactualiseerd en
besproken met het bestuur. Het huidig benodigde netto weerstandsvermogen is voor 2019
vastgesteld op € 97.456.
De daling van het vso percentage heeft doorgezet en ligt nu duidelijk onder het landelijk gemiddelde.
Het vasthouden van deze resultaten is een stevige uitdaging. Het swv heeft maar in zeer beperkte
mate invloed op het aantal residentiële leerlingen, die wel voor rekening van het swv komen.
Daarnaast geven scholen aan dat zij in toenemende mate worden geconfronteerd met sociaal
emotionele problematiek als gevolg van thuissituaties. Dit vraagt om extra inzet van middelen en
personeel om leerlingen te begeleiden. Samen met een wijziging van de bekostiging van lwoo (nog
onduidelijk) en het nieuwe bekostigingsmodel voor het vo, zorgt dit voor vragen over de continuïteit
van de bekostiging en het niveau van de ondersteuning.
De volgende risico’s zijn actueel:
 Het wel of niet kunnen volhouden van de verlaagde deelname percentages vso.
 Het niet dalen van het deelname percentage praktijkonderwijs in relatie tot de bekostiging
lwoo/pro en de aankomende wijziging hierin (de uitwerking is nog niet bekend). De ontwikkeling
van de instroom vanuit de ISK in het Pro is hierbij een factor.
 Risico dat als gevolg van een grotere (ervaren) sociaal emotionele druk bij leerlingen en een
toename van het aantal leerlingen dat maatwerk nodig heeft als gevolg van psychische
problemen, de ondersteuningsmiddelen te kort schieten.
 Het aantal residentiële leerlingen voor rekening van het samenwerkingsverband is niet direct
vanuit het onderwijs te sturen en niet goed te voorspellen. Met de stichting Het Driespan zijn
afspraken gemaakt over de bekostiging van vso onderwijs ingeval van kortdurende plaatsingen.
Met de gemeenten is overleg nodig over tijdige inzet van jeugdhulp om residentiële trajecten te
beperken.

…………………..
Roosendaal, 19 juni 2019, G. Huizinga w.g., directeur
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5. Verslag van het toezichthoudend orgaan (bestuur)
Voor de governance van het wat kleinere samenwerkingsverband is gekozen voor een functionele
scheiding via het bestuur/directiemodel. Het bestuur heeft de rol van intern toezichthoudend
orgaan. De bestuursbevoegdheden worden volgens het in 2016 vastgestelde toezichtkader en
managementstatuut gemandateerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. Het
toezichthoudend bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en
bewaakt de koers van het samenwerkingsverband. De leden van het intern toezichthoudend bestuur
ontvangen geen vergoeding vanuit het samenwerkingsverband voor hun werkzaamheden.
Het toezichthoudend bestuur heeft in het jaar 2018 vergaderd in de maanden maart, mei, juni,
oktober en december. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten geweest in januari en in oktober. De
ondersteuningsplanraad is in 2018 één keer bezocht, in 2019 zal dit volgens nieuwe wetgeving twee
keer zijn.
De financiële commissie is in 2018 tweemaal bij elkaar gekomen en heeft de meerjarenbegroting, de
jaarrekening, de risicoanalyse en aanstelling van de nieuwe accountant voorbesproken en ten
behoeve van de bestuursvergaderingen voorzien van een advies. De remuneratiecommissie is
eenmaal bij elkaar gekomen en heeft vanuit de werkgeversrol met de directeur een
voortgangsgesprek gehouden. Daarnaast heeft de voorzitter van het toezichthoudend bestuur met
de directeur de bestuursvergaderingen voorbereid en heeft op die momenten en waar nodig
tussentijds invulling gegeven aan de klankbordrol.
Het bestuur heeft als toezichthouder de resultaten van het samenwerkingsverband periodiek
gemonitord. Tijdens de bestuursvergaderingen is steeds onderscheid gemaakt tussen de
besluitvormende onderdelen waarmee het bestuur als toezichthouder instemming heeft en de
bespreekpunten. Besluitvorming is zoveel mogelijk in het overleg met de schoolleiders onder leiding
van de directeur van het samenwerkingsverband voorbereid. Naast de eerdergenoemde
onderwerpen met een financieel karakter is in de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur
ook gesproken over de naleving van wettelijke voorschriften en de realisatie van het
ondersteuningsplan, de toekomstbestendigheid van het huidige aanbod passend onderwijs, de
ondersteuning op de scholen, de formatie van het samenwerkingsverband, de bijdrage aan de
Regionaal Educatieve Agenda, het Privacybeleid en de aanstelling van een Functionaris
gegevensbescherming. Uiteraard zijn ook bij vrijwel elke vergaderingen de landelijke ontwikkelingen
in het passend onderwijs aan de orde gekomen en de betekenis die deze voor het
samenwerkingsverband hebben. In 2018 heeft een oriënterende bijeenkomst met een aangrenzend
samenwerkingsverband plaats gevonden om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.
Mede met behulp van een zelfevaluatie aandacht besteed aan de governance van het
samenwerkingsverband en de eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen. Het bestuur heeft
het voornemen bij deze aanpassingen de landelijke richtlijnen te volgen en zal hier in 2019 een
vervolg aangeven.
In het verslagjaar heeft een thema gespeeld waarbij de belangen van het samenwerkingsverband en
één schoolbestuur op gespannen voet stonden rondom de hoogte van de bekostigingscategorie van
een toelaatbaarheidsverklaring. Na een bezwaarprocedure en een gang naar de bestuursrechter is de
zaak middels een schikking opgelost. Daarnaast is afgesproken om een nieuwe wijze van bekostiging
voor het vso te onderzoeken.
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Tot slot, het toezichthoudend bestuur is in het najaar van 2018 actief betrokken geweest bij het
bezoek dat de inspectie aan het samenwerkingsverband heeft gebracht Het bestuur is bijzonder
tevreden met de bevindingen van de inspectie en zet zich samen met de directeur in om het
samenwerkingsverband ook in 2019 op een goed niveau te kunnen laten functioneren.

Roosendaal, 19 juni 2019

…………………..

………………

Mevr. D. van Kelle w.g.

Mevr. M.J.C. Broodbakker w.g.

…………………..

………………

Mevr. A.A. Kaim‐Lamers w.g.

Dhr. J.C. van Wettum w.g.

…………………..

………………

Dhr. J.M.P.C. Verdaasdonk w.g.

Dhr. G.J.J. Kusters w.g.

…………………..
Dhr. R.S. Hofkes w.g.
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DEEL B: JAARREKENING
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JAARREKENING 2018
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Balans per 31 december 2018 (na voorstel resultaatbestemming)

Activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

31‐12‐2018

€ 19
€ 504.917

31‐12‐2017

€ 1.784
€ 229.445
€ 504.936

€ 231.229

€ 504.936

€ 231.229

Eigen vermogen

€ 311.663

€ 132.399

Kortlopende schulden

€ 193.273

€ 98.830

TOTAAL PASSIVA

€ 504.936

€ 231.229

TOTAAL ACTIVA

Passiva
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Staat van baten en lasten 2018

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en
‐subsidies overige overheden
Overige baten

2018

Begroot
2018

2017

€ 9.352.860

€ 8.946.851

€ 9.138.898

€ 99.128
€ 31.779

€ 100.000
€ 65.000

€ 98.593
€ 62.461

Totaal baten

€ 9.483.767

€ 9.111.851

€ 9.299.952

Lasten
Personeelslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

€ 642.784
€ 113.936

€ 680.860
€ 174.412

€ 592.885
€ 151.117

€ 8.547.641

€ 8.244.903

€ 8.460.084

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Resultaat

€ 9.304.361

€ 9.100.175

€ 9.204.086

€ 179.406

€ 11.676

€ 95.866

€ 19
‐€ 161

€0
€0

€ 165
‐€ 155

‐€ 142

€0

€ 10

€ 179.264

€ 11.676

‐€ 95.876

63

Kasstroomoverzicht over 2018

2018

2017

Kasstromen uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Veranderingen in werkkapitaal:
‐ Afname (toename) van kortlopende
vorderingen
‐ Toename (afname) van kortlopende
schulden

€ 179.406

€ 1.619

€ 107.842

€ 94.443

‐€ 269.598

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest en soortgelijke kosten

€ 95.866

€ 96.062

‐€ 161.756

€ 275.468

‐€ 65.890

€ 165

€ 1.130

‐€ 161

‐€ 161
€4

€ 975

€ 275.472

‐€ 64.915

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

€0

€0

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

€0

€0

Overige balansmutaties

€0

€0

€ 275.472

‐€ 64.915

Kasstroom uit operationele activiteiten

Toename (afname) liquide middelen
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting algemeen
Activiteiten
De jaarrekening strekt ter verantwoording voor de financiën over het boekjaar 2018 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;
een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de regio woonachtige
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Verslagjaar
Het verslagjaar 2018 is het kalenderjaar 2018.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening over 2018 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.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit.
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.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig ten behoeve van het inzicht en de vergelijkbaarheid met het
voorgaand jaar, aangepast.
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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.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.
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.
Kasstroomoverzicht
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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.

Toelichting op de jaarrekening
Balans
VORDERINGEN
31‐12‐2018

31‐12‐2017

Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa
Vorderingen

€0
€ 19
€ 19

€0
€ 1.784
€ 1.784

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa
Overlopende activa

€0
€ 19
€0
€ 19

€0
€ 165
€ 1.619
€ 1.784

LIQUIDE MIDDELEN
31‐12‐2018

31‐12‐2017

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen
Liquide middelen

€ 504.917
€ 504.917

€ 229.445
€ 229.445
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EIGEN VERMOGEN
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Stand per
1‐1‐2018

Resultaat

Stand per
31‐12‐2018

€ 132.399
€ 132.399

€ 179.264
€ 179.264

€ 311.663
€ 311.663

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Eigen vermogen
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2018 bedraagt € 179.264 en is conform het voorstel tot resultaatbestemming
toegevoegd aan de algemene reserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden ter zake van werk door
derden
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

Overige
Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Accountants‐ en
administratiekosten
Overlopende passiva

31‐12‐2018

31‐12‐2017

€ 104.614

€ 61.025

€ 50.013
€ 23.617
€ 15.029
€ 193.273

€0
€ 24.298
€ 13.507
€ 98.830

€ 23.617
€ 23.617

€ 24.298
€ 24.298

€ 4.279

€ 1.407

€ 10.750
€ 15.029

€ 12.100
€ 13.507
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Toelichting ontwikkeling balansposten
Vorderingen
Per 31‐12‐2017 bestond de balanspost uit een nog te factureren bedrag met betrekking tot een
residentiele leerling van € 1.020, een bedrag van € 559 inzake verrekening van kosten van een
bijeenkomst en € 165 te ontvangen interest.
Per 31‐12‐2018 bestaat de post uitsluitend uit te ontvangen rente ad € 19.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar gestegen met circa 120%. De
kasstroom uit bedrijfsoperaties is voor 2018 € 275.468 ten opzichte van 2017 ‐ € 65.890. Dit is te
verklaren door toename in kortlopende schulden ad € 94.443, en een positief resultaat 2018 ad €
179.406.
Eigen vermogen
Het verloop in eigen vermogen 2018 betreft de resultaatbestemming 2018 ad € 179.264
Kortlopende schulden
Crediteuren
De openstaande crediteuren per 31‐12‐2018 betreft een moment opname per balansdatum, per
heden zijn alle openstaande posten ultimo 2018 betaald.
Schulden ter zake van werk door derden
Dit betreft per 31‐12‐2018 de nog te ontvangen facturen uit hoofde van de inkoop ambulante
begeleiding vanuit het vso (Kameleon/Mytylschool) & de tijdelijke inhuur van jeugdprofessional. In
2017 is periodiek gefactureerd conform de contractuele afspraken, waardoor er per 31‐12‐2017 geen
balanspost is.
Overige kortlopende schulden
Deze post betreft per 31‐12‐2018 met name op nog door te betalen Rijksbijdrage aan vo‐scholen, te
betalen advieskosten en te betalen telefoonkosten. Per 31‐12‐2017 betrof het met name op nog
door te betalen Rijksbijdrage aan vo‐scholen, te betalen kosten residentiële plaatsing, te betalen
advieskosten en te betalen telefoonkosten.
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen betrof per 31‐12‐2018/31‐12‐2017 het ontvangen bedrag van Regionale
Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten voor zover dat de gemaakte kosten in 2018/2017 oversteeg en
gereserveerd is ter dekking van de kosten in 2019/2018.
Vooruit ontvangen bedragen betroffen per 31‐12‐2018 tevens voor een bedrag van € 2.001 de aan
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.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.
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Staat van baten en lasten
RIJKSBIJDRAGEN

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen

2018

2017

€ 9.352.860
€ 9.352.860

€ 9.138.898
€ 9.138.898

Overige overheden

€ 99.128

€ 98.593

Overheidsbijdragen en –subsidies
overige overheden

€ 99.128

€ 98.593

€ 31.779
€ 31.779

€ 62.461
€ 62.461

Overheidsbijdragen en –subsidies
overige overheden

Overige baten
Overige
Overige baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen betreffen de van OCW ontvangen bekostiging voor zware en lichte ondersteuning,
voor zover toe te rekenen aan het kalenderjaar.
Overheidsbijdragen en ‐subsidies overige overheden
Deze baten betreffen de plusvoorziening, welke is uitgevoerd binnen de Regionale Regiegroep
Voortijdig Schoolverlaten.
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 en in
2018 ook voor het bekostigen van residentiële plaatsingen.
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PERSONEELSLASTEN
Personeelslasten

2018

2017

Overige personele lasten
Personeelslasten

€ 642.784
€ 642.784

€ 592.885
€ 592.885

Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten

€ 633.694
€ 9.090
€ 642.784

€ 585.093
€ 7.792
€ 592.885

Overige personele lasten
De lasten personeel niet in loondienst zijn door CAO ontwikkelingen (indexering) hoger dan in 2017.
Aantal fte
Het aantal fte in het verslagjaar bedraagt in het verslag jaar nihil (2017: eveneens nihil).

OVERIGE LASTEN
Overige lasten

2018

2017

Administratie‐ en beheerslasten
Overige
Overige lasten

€ 10.750
€ 103.186
€ 113.936

€ 12.100
€ 139.017
€ 151.117

Separate specificatie kosten
instellingsaccountant
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet‐controlediensten
Accountantshonoraria

€ 10.750
€0
€0
€0
€ 10.750

€ 12.100
€0
€0
€0
€ 12.100

€0

€ 20.557

€ 79.118
€0
€ 24.068
€ 103.186

€ 75.000
€ 8.037
€ 35.423
€ 139.017

In de post “overige” is opgenomen:
Kosten zelfevaluatie en nieuw
ondersteuningsplan
Inkoop bovenschoolse
voorzieningen
Inkoop residentiële plaatsen
Overige
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DOORBETALINGEN AAN SCHOOLBESTUREN
Doorbetalingen aan
schoolbesturen
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW
Doorbetaling op basis van 1 februari
Doorbetalingen van rijksbijdragen
LWOO opting‐out
Overige doorbetalingen
rijksbijdragen aan schoolbesturen
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

2018

2017

€ 4.659.934
€ 33.857

€ 8.386.711
€ 58.438

€ 3.283.413

€0

€ 570.437

€ 14.935

€ 8.547.641

€ 8.460.084

Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting‐out per 1 januari 2018.
Hierdoor worden de LWOO niet meer uitbetaald door OCW maar door het samenwerkingsverband.
Dit betekend dat de LWOO gelden niet meer vermeld worden als ‘’verplichten afdrachten uit te
voeren door OCW voor LWOO (onderstaand) ’’ maar als ‘’doorbetalingen van rijksbedragen LWOO
opting‐out (zie hierboven)’’.

2018
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor (v)so
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor lwoo
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor pro
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW
Doorbetaling op basis van 1 februari
(v)so
Doorbetaling op basis van 1 februari

2017

€ 3.502.010

€ 3.431.734

€0

€ 3.768.945

€ 1.157.924

€ 1.186.032

€ 4.659.934

€ 8.386.711

€ 33.857
€ 33.857

€ 58.438
€ 58.438

Per 1 februari 2018 was sprake van (per saldo) 2 leerlingen waarvoor groeibekostiging geldt, per
1 februari 2017 waren dat er (per saldo) 2. Het materiële deel van de groeibekostiging wordt per
kalenderjaar afgerekend, het personele deel wordt per schooljaar afgerekend, dit conform de wijze
van bekostiging door OCW.
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Financiële baten

2018

2017
€ 19
€ 19

€ 165
€ 165

€ 161
€ 161

€ 155
€ 155

Financiële lasten
Rentelasten en soortelijke kosten
Financiële lasten
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4
4
4
4
4
4
4

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Stichting
Vereniging
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Stichting Markland College
Ons Middelbaar Onderwijs
Stichting ROC West‐Brabant
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Stichting Het Driespan

Oudenbosch
Tilburg
Etten‐Leur
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Etten‐Leur

Juridische vorm 2018 Statutaite zetel code activiteiten eigen vermogen 31‐12‐2018 Resultaat jaar 2018 Art 2:403 Deelname Consolidatie
EUR
EUR
Ja/nee %
ja/nee

Naam

Model E: Verbonden Partijen

G2B

Aflopend per ultimo verslagjaar

G2A

n.v.t.

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag toewijzing Saldo 01‐01‐2018
EUR
EUR

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Te verrekenen
EUR

Ontvangen in verslagLasten in versla Totale kosten 31‐12‐2018 Saldo nog te besteden 31‐12‐2018
EUR
EUR
EUR
EUR

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Totale kosten
EUR
EUR
EUR
n.v.t.

Subsidies met verrekeningsclausule

n.v.t.

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Prestatie afgerond?
EUR
EUR
Ja/nee

Subsidies zonder verrekeningsclausule

G2

G1

Model G: Verantwoording subsidies
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WNT‐verantwoording 2018
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. Het voor Stichting
Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000
(algemeen maximum, samenwerkingsverband passend onderwijs).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
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bedragen x € 1

G. Huizinga
2018

G. Huizinga
2017

Functiegegevens

Directie

Directie

Aanvang en einde functievervulling
in 2018

1/1 ‐ 31/12

1/1 ‐ 31/12

Deeltijdfactor (in fte)

0,5

0,5

Gewezen topfunctionaris?

ja/nee

ja/nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja/nee

ja/nee

Beloning plus belaste
onkostenvergoeding

€ 60.430

€ 58.604

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

€0

Subtotaal

€ 60.430

€ 58.604

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 94.500

€ 90.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€0

€0

Totaal bezoldiging

€ 60.430

€ 58.604

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging
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Ondertekening bestuur

Roosendaal, 19 juni 2019

…………………..

………………

Mevr. D. van Kelle w.g.

Mevr. M.J.C. Broodbakker w.g.

…………………..

………………

Mevr. A.A. Kaim‐Lamers w.g.

Dhr. J.C. van Wettum w.g.

…………………..

………………

Dhr. J.M.P.C. Verdaasdonk w.g.

Dhr. G.J.J. Kusters w.g.

…………………..
Dhr. R.S. Hofkes w.g.
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OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARING
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting
Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband VO
Roosendaal e.o. te Roosendaal gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. op 31 december 2018 en van
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
bestuursverslag;
het verslag van het intern toezichthoudend orgaan;
overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs
en
paragraaf
‘2.2.2
Bestuursverslag’
van
het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de
door
het
bestuur
gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Geldermalsen, 19 juni 2019
Van Ree Accountants
Was getekend
drs. L.M.W. van der Vliet RA

RESULTAATBESTEMMING
Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarverslaggeving zal worden vastgesteld, zal worden
voorgesteld het resultaat over 2018 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in
de jaarrekening verwerkt.

83

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot wijzigen
van de jaarrekening.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Bijgestelde Regionale Educatieve Agenda 2017 – 2020
Actualisering Regionaal Educatieve Agenda 2019‐2020 Roosendaal, Halderberge, Moerdijk en SWV
VO Roosendaal e.o.
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Bijlage 2 Jaarverslag Plusvoorziening 2018
De 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. Kenmerkend in de aanpak is 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 zorgaanbieders, Jeugdprofessional, leerplicht). De keuze van de
samenwerkende partner is steeds afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.
Sinds 2016 is de Plusvoorziening zich, naast bovengenoemde doelgroep, meer gaan richten op
thuiszitters en dreigende thuiszitters. In 2017 en 2018 heeft deze verschuiving zich verder
voortgezet. Niet enkel scholen kunnen leerlingen aanmelden voor de Plusvoorziening, maar ook het
SWV kan voorstellen om de Plusvoorziening in te zetten bij casussen waar de voortgang lijkt te
stagneren of de problematiek dermate complex is dat een duidelijke regiefunctie nodig is. Het SWV
adviseert hiertoe naar aanleiding van de informatie die zij ontvangen vanuit leerplicht en de scholen
over actuele thuiszitters. Naast de reguliere scholen, kunnen incidenteel ook leerlingen vanuit het
praktijkonderwijs of het VSO de ondersteuning vanuit de Plusvoorziening ontvangen.
School
Da Vinci VMBO
Gertrudis College/Gertrudis Mavo

Aantal leerlingen
1
4

Prinsentuin

8

MLC Oudenbosch

6

MLC Zevenbergen
Bredero College

3
5

Warande College
De Kei
Berkenhof College
Don Bosco Essen
Absoluut verzuim (geen school)
Totaal

1
1
1
1
1
32

Niveau/leerjaar
1 kader
3 mavo, 1 mavo, 2 mavo, 3
havo
2 gl, 4gl (3x), 2 kader, 3
kader, 4 kader, 2 basis
1 basis, 3 basis, 2 mavo, 4
mavo, 2 havo, 4 havo
1 mavo, 2 havo, 4 havo
3 basis, 2 mavo (2x), 3 mavo,
4 havo
1 basis

brugklas

In 2018 zijn 32 leerlingen nieuw aangemeld bij de Plusvoorzieningen. Daarnaast waren er nog 9
leerlingen vanuit 2017, waarvan de begeleiding in 2018 nog deels doorliep.
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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 dreigen te vallen, dan wel volledig zijn
uitgevallen. De Plusvoorziening heeft geïnvesteerd in het motiveren van ouders en leerlingen voor
het accepteren van hulpverlening en heeft ondersteund in het vinden van de meest passende zorg
en/of onderwijsplaats. Daarnaast zijn gecombineerde trajecten van onderwijs en zorg opgestart. Van
de 32 begeleide leerlingen, waren er bij de start van de begeleiding 22 leerlingen volledig uitgevallen
op school. 18 Van deze leerlingen hebben uiteindelijk hun onderwijs weer (deels) opgepakt.
Resultaat leerlingen plusvoorziening
Schoolgang voortgezet
VSO in opbouw via dagbesteding
Overstap MBO
Overstap VSO
Overstap andere vo school
Gesloten plaatsing
Dagbesteding in combinatie met behandeling
(onderwijs niet mogelijk)
Behandeling (geen onderwijs mogelijk)
Leerwerktraject Amarant
Nog thuis
Onbekend
totaal

totaal
9
1
2
4
1
1
4
5
1
1
1
32

Naast het begeleiden van deze trajecten is de Plusvoorziening in 2018 49 keer benaderd voor advies‐
en consultatievragen. Deze vragen worden gesteld aan de projectleider Plusvoorziening door
uiteenlopende betrokken professionals (ondersteuningscoördinatoren, jeugdprofessionals,
teamleiders, zorgaanbieders en leerplichtambtenaren). De gestelde vragen gaan doorgaans over
leerlingen waarbij een gecombineerd aanbod van onderwijs en zorg noodzakelijk is.
In 2018 is naast de begeleiding van de aangemelde Plusleerlingen nader ingespeeld op het
versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en hebben nadere gesprekken
plaatsgevonden over de uitfiltering tussen onderwijs en jeugdhulp/jeugdzorg. Deze gesprekken
vinden plaats op uitvoeringsniveau n.a.v. specifieke casussen, maar ook middels gesprekken met
beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten vallend onder het samenwerkingsverband.
Tevens is de afgelopen periode geïnvesteerd in de verbetering van de aanpak rondom thuiszitters en
de afstemming met leerplicht. Eens in de 6/8 weken vindt er in aanwezigheid van de projectleider
van de Plusvoorziening een overleg plaats met de coördinator leerplicht, waarin school overstijgend
thuiszitterscasuïstiek met elkaar wordt gedeeld. Hierdoor komen mogelijke plusleerlingen voortijdig
in beeld en kan er in een eerder stadium geschakeld worden tussen de betreffende scholen,
Plusvoorzieningen, Samenwerkingsverband, CJG en leerplicht.
Per 1 januari 2018 geeft de Plusvoorziening uitvoering mee aan de gezamenlijk gemaakte afspraken
(met lpa en gemeenten) rondom de aanpak van thuiszitters en het toekennen van arrangementen
(dagbesteding) vanuit de jeugdhulp rondom schooluitvallers. Toekenning kan enkel plaatsvinden bij
betrokkenheid van lpa, inschrijving op een school, aanwezigheid van een plan voor re‐integratie van
het onderwijs en hoe school het onderwijs tijdens afwezigheid op school gaat vorm geven. De
Plusvoorziening ziet toe op de uitvoering van deze afspraken, stuurt bij en gaat in gesprek met de
betrokken partners om dit voor iedere leerling zo goed als mogelijk vorm te kunnen geven.
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Bijlage 3 Samenvatting resultaten samenwerkingsverband inclusief
ontwikkelagenda
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De s i gna l eri ng i s geba s ee rd op het vers chi l tus s en de doel s tel l i ngen en de rea l i s a ti e

Uitleg signalering
99% i s gerea l i s eerd
tus s en 99% en 95% i s gerea l i s e erd

Samenvatting kengetallen SWV

mi nder da n 95% i s gerea l i s ee rd

peildatum: 1 april 2019
Nr Verkort kengetal

Realisatie
2014‐ 2015‐ 2016‐
2015 2016 2017

Doelstelling/Norm
2017‐
2018/
2018‐2019

1

Voldoen aan de zorgplicht

‐

Aa nta l a bs ol uut verzui me rs (door LPA aangeduid als plaatsbaar in vo of vso)

<5

‐

Aa nta l a fgewezen l eerl i ngen di e (nog) geen pa s s ende
onderwi js pl a a ts hebben
Onderwi js rendement opl ei di ngen s chol en

<5

‐
‐

Pos i ti e f bevorderi ns gres ul ta a t l e erl i nge n met extra
onders teuni ngs behoeften

2

Dekkend onderwijsaanbod

‐

Aa nta l thui s zi tters (die in staat zijn (deels) onderwijs te volgen)

‐
‐

Aa nta l (gegrond verkl a a rde ) kl a chten tegen s wv

3
‐
‐
‐

Aa nta l a a nvra gen TLV's en centra l e a rra ngementen da t bi nnen 3
werkweken door a dvi es commi s s i e i s bes l i s t (doorl oopti jd)

>80%

<1%
0
100%

Deelname VSO
Aa nta l a fgegeven TLV's a a n vo l eerl i ngen di e re gul i er onde rwi js i n ons
s wv hebben gevol gd
Aa nta l l eerl i ngen da t va nui t vs o voor vo onderwi js worden a a ngemel d
(terugpl a a ts i ngen)
Percenta ge teruggepl a a ts te l e erl i ngen met pos i ti ef
be vorderi ngs res ul ta a t/di pl oma

4

Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiele middelen

‐

Schol en vera ntwoorden ja a rl i jks de decentra l e bree dteonders teuni ng
mi ddel s va s t forma t
Goe dgekeurde ja a rrekeni ng door a ccounta nt

‐

mi ni ma a l ba s i s a rra ngement

< 15 pe r s chool ja a r
2 l eerl i ngen per s chool ja a r
>80%

100%
100%

5 Zelfevaluatie kwaliteit swv
‐

Onderbouwde SWOT a na l ys e va n he t s wv (1e ZE)

‐

Da a rna zi chtba re groei op de onders chei den el ementen

6a Kwaliteit extra ondersteuning school, onderdeel
handelingsgericht werken (HWG)
‐

Ma te va n tevreden va n ouders , l ee rl i ngen en docenten over de ma ni er
wa a rop rekeni ng wordt gehouden met wa t wens el i jk en ha a l ba a r i s

gemi ddel de tevredenhei d
vol doende

6b Kwaliteit extra ondersteuning school, onderdeel OPP
‐

Ma te wa a ri n extra onders teuni ng i s ge ba s eerd op he tgee n i s
va s tgel e gd i n OPP (a a nta l ui tgewi s s el de OPP's met BRON en a na l ys e
i nhoud OPP's )

100%

6c Kwaliteit extra ondersteuning school, inzet BPO en AB rec 3
‐
‐

Ma te va n tevredenhei d met pers oon BPO en erva ren meerwa a rde va n
functi e BPO
Al l e BPO‐ers bes chi kke n over een pers oonl i jk ontwi kkel i ngs pl a n (POP)

gemi ddel de tevredenhei d
vol doende
100%

6d Kwaliteit extra ondersteuning school, onderdeel ouder‐ en
leerling betrokkenheid
‐

Ma te va n tevredenhei d ouders en l eerl i ngen over betrokkenhei d bi j
va s ts tel l en en ui tvoeren extra onders teuni ng

7a Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel borging
van TBV's
Aa nwezi ghei d goedgekeurd ma na gements ta tuut s wv
‐
Aa nwezi ghei d goedgekeurd toe zi chts ka der s wv
‐
De onde rs teunende ke rnproces s en (fi na nci en, kwa l i te i ts zorg, PR, P&O)
‐
‐

zi jn bes chreve n en worden na gel eefd
Aa nta l kl a chten tegen s wv over ondui del i jkhei d ta ke n, bevoegdhede n
en vera ntwoordel i jkheden

gemi ddel de tevredenhei d
vol doende

100% a a nwezi g
100% a a nwezi g
100% a a nwezi g
0

7b Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel
transparant, effectief en efficient proces v toew extra
ondersteuning
‐
‐

De bes l i s s i ngen va n TLV's en centra l e a rra nge menten zi jn geba s eerd
op OPP/IVO vel den
Aa nwezi ghei d progra mma om hel e proces va n TLV's en centra l e
a rra ngemente n te bes chri jve n en moni toren

100% a a nwezi g
gemi ddel de tevredenhei d
vol doende

7c Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel
doelmatige overlegstructuur
‐
‐

Aa nwezi ghei d overzi cht overl egmomenten op doel en doel groep e n
frequenti e
Aa nwezi ghei d ke nme rken va n doel ma ti g verga deren

7d Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel
informeren en communiceren met ouders en leerlingen
Met ouders en l e erl i ngen wordt geri cht gecommuni cee rd bi j compl e xe
‐
‐
‐
‐

a a nvra gen en s i tua ti es
SOP's s ta a n op webs i tes va n de s chol e n en va n s wv

100% a a nwezi g
100% a a nwezi g

gemi ddel de tevredenhei d
vol doende
100% a a nwezi g

Informa ti e op de s i te i s a ctueel (wordt twee ma a ndel i jks ververs t)
Aa nta l kl a chten tegen s wv over i nforma ti e e n communi ca ti e

0

7e Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel extern
oordeel swv
‐

Pos i ti e f ra pport va n bevi ndi ngen i ns pecti e va n het onde rwi js

7f

Kwaliteit management en organisatie, onderdeel afstemming
gemeenten en andere zorgaanb. binnen en buiten het swv

‐

Zorg en onderwi js zi jn op el ka a r a a nge s l oten ( 1 ki nd, 1 pl a n)

pos i ti ef oordeel i ns pecti e

1 ki nd 1 pl a n
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De s i gna l eri ng i s geba s eerd op het vers chi l tus s en de doel s tel l i ngen en de

Uitleg signalering
ontwikkeling gereed, of volgens schema
heeft aandacht nodig
niet gestart of onvoldoende resultaat

Samenvatting ontwikkelagenda SWV
(deel B ondersteuningsplan)
Nr

peildatum: 1 april 2019
Beleidsontwikkeling per kengetal

Realisatie

Doelstelling/Norm

2017‐ 2018‐ 2019‐ 2020‐
2018 2019 2020 2021
1
‐

‐
‐

2
‐

‐

3
‐
‐

4
‐

5
‐
‐

‐
‐

6
‐
‐

7
‐

‐

Voldoen aan de zorgplicht
Juiste procedure van aanmelding van leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften op de
scholen
Voorkomen van verkeerde plaatsingen van
leerlingen
Transparante, inzichtelijke en vergelijkbare
schoolondersteuningsprofielen
Dekkend onderwijsaanbod
Nieuw arrangement vso en vo voor
hoogbegaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften
Nieuw zorg‐onderwijs arrangement vanuit
onderwijs en jeugdhulp voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften
Deelname VSO
Percentage tlv's met bekostigingscategorie
midden en hoog mag niet verder stijgen
Percentage tlv's met bekostigingscategorie laag
daalt
Versterking kwaliteit basisondersteuning
Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet
financiele middelen
SWV heeft zicht op de doelmatigheid van de
inzet van de middelen
SWV heeft een inzichtelijk en zo eenvoudige
mogelijk systematiek van planning en
verantwoording
Kwaliteit basisondersteuning
kennisoverdracht tussen oco's over diverse
onderwerpen
bpo‐ers coachen docenten op
handelingsgericht werken en effectief
docentgedrag bij leerlingen met
ondersteuningsbehoeften
oco's werken samen om preventief aanbod
(basisondersteuning) gerichter in te zetten
elementen passend onderwijs komen in
jaarplanning scholen (systematisch overleg
tussen directie‐bpo‐ers, scholing, informatie en
communicatie)
Kwaliteit extra ondersteuning
geen klachten van ouders
vergroten betrokkenheid ouders
Kwaliteit management en organisatie
verbeteren kwaliteitscultuur (elkaar
aanspreken in bestuur, in directieoverleg en op
school, gemaakte afspraken nakomen)
verbeteren bestuursoverleg en
directeurenoverleg

heldere en juiste procedure

0 niet geplaatste leerlingen
transparant en helder SOP, per 1‐8‐2019

betere ondersteuning hb leerlingen met
ondersteuningsvraag, geen afstroom
aanwezigheid nieuw zorgarrangement

deelnamepercentage op de landelijke
mediaan
deelnamepercentage op de landelijke
mediaan
planmatige aanpak voor verbetering
kwaliteit basisondersteuning

verantwoorde decentrale inzet van
middelen
inzichtelijk/ eenvoudig systeem planning
en verantwoording

verdiepen samenwerking,
professionalisering medewerkers
planmatig en opbrengstgericht werken

versterken preventief aanbod
basisondersteuning
planmatig en opbrengstgericht werken

geen klachten ouders
80 % ouders is tevreden over hun
betrokkenheid bij passend onderwijs
80% betrokkenen is tevreden over de
kwaliteitscultuur passend onderwijs

efficient en effectief werken
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