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Voorwoord
Dit jaarverslag brengt in beeld wat het samenwerkingsverband heeft bereikt in het verslagjaar 2017.
Het verslag is voor het tweede jaar opgebouwd aan de hand van de 7 kengetallen zoals dit
samenwerkingsverband hanteert om de eigen prestaties te monitoren. De meting van onze
prestaties gebeurt 2 keer per jaar, een keer aan de hand van een verantwoordingsrapportage in
september/ oktober en een keer middels het jaarverslag. Meten, leren van en met elkaar en
verbeteren zijn kernwaarden van dit samenwerkingsverband.
Achter deze ‘koude’ meting van resultaten, gaat een minstens zo belangrijk proces van
samenwerking aan vooraf. Door bestuur, 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.
Zowel de resultaten als het proces laten zien dat er al veel stappen zijn gezet sinds de invoering van
passend onderwijs in augustus 2014. Zo is een formele ‘thuiszitterstafel ’ in 2017 niet nodig geweest
omdat school, samenwerkingsverband, jeugdprofessional, leerplicht, de Plusvoorziening en ouders
samen hebben gezocht naar oplossingen. Het aantal thuiszitters (ongeoorloofd verzuim langer dan 4
weken) in dit samenwerkingsverband is niet heel groot en bovendien zijn deze leerlingen allemaal in
beeld. Op al deze thuiszitters is trajectmanagement ingezet met sturing op multidisciplinaire
oplossingen vanuit onderwijs en jeugdhulp. Er is in december 2017 een regionaal thuiszitterspact
onderschreven waarbij nog eens is uitgesproken vooral ook inzet te plegen voor de groep leerlingen
die op psychische en of medische gronden niet volledig aan het onderwijs kan deelnemen.
Nagenoeg 80% van de vo leerlingen die extra ondersteuning ontvangen, gaat over naar het volgende
leerjaar of slaagt voor het examen. Dit zijn resultaten die er toe doen en waar op alle niveaus
afgelopen jaar veel inspanningen voor zijn gedaan vanuit ieders professionaliteit en passie. Dit is iets
waar we trots op mogen zijn.
We hebben ook ontwikkelpunten en kansen gesignaleerd, welke zijn opgenomen in het nieuwe
ondersteuningsplan 2018-2021. De financiën van dit samenwerkingsverband staan komende jaren
meer onder druk. Waar dit samenwerkingsverband in 2012 als een model samenwerkingsverband
kon worden aangeduid omdat zowel het lwoo percentage als het vso percentage (en dan met name
het cluster 4 onderwijs) onder het landelijk gemiddelde lagen, is de situatie nu gekanteld. De
percentages lwoo en vso zijn gestegen terwijl de bekostiging is gebaseerd op de lagere percentages
uit 2012. Het deelname percentage praktijkonderwijs ligt ook hoger dan het landelijk gemiddelde. De
reguliere scholen hebben in kalenderjaar 2017 de maatregelen op het gebied van financiën kunnen
ervaren omdat er geen middelen konden worden toegekend voor de decentrale
breedteondersteuning en dit heeft geleid tot keuzes van scholen ten aanzien van de middelen voor
ondersteuning. Met het vaststellen van het nieuwe ondersteuningsplan (juni 2017) is het beleid voor
opting out middels populatiebekostiging vastgesteld. De middelen voor lwoo die het SWV ontvangt,
worden vanaf 2018 volledig aan de licentie houdende scholen uitgekeerd op basis van een plan van
inzet en jaarlijkse verantwoording. De inkomsten en uitgaven lwoo zijn voor het SWV met het
nieuwe beleid in evenwicht. Voor 2018 en 2019 is nog voorzien in een doorbetaling aan scholen voor
de versterking van breedteondersteuning. De jaren daarna vragen nog meer bijsturing en
samenwerking met omliggende samenwerkingsverbanden vanwege de voorziene krimp van de vo
populatie in deze regio met 25% tot 2030.
Mei 2018, G. Huizinga, directeur
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DEEL A: BESTUURSVERSLAG
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1. Jaar in vogelvlucht
Behaalde resultaten in cijfers

Aantal vo leerlingen 1-10-2017
Aantal vso leerlingen 1-10-2017
Totaal aantal leerlingen 1-10-2017
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 aanwezig bij groot overleg voor individuele leerlingen
Aantal afwijzingen tlv
Aantal beschikkingen tlv/vso
Aantal beschikkingen tlv/pro
Aantal beschikkingen lwoo aanwijzingen
Aantal beschikkingen centraal arrangement
Aantal absoluut verzuimers belastbaar met onderwijs
Aantal afwijzingsbrieven in het kader van zorgplicht
Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en opgelost in 2017
Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en openstaand in december 2017
Aantal (deels) gegronde klachten en/of bezwaren tegen SWV in 2017
Beschikbare middelen SWV 2017
Netto-resultaat SWV 2017

7526
273
7799
7
7
7 (vanuit 3
besturen)
3
5
7
6
4
4
408
45
13
154
50
184
8
2
4
4
2
1
€ 9.299.952
€ 95.876
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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.
Aan de hand van gerichte casussen is in de overleggen kennis gedeeld t.a.v. het tijdig
overleggen met ouders over OPP’s, de pdca-cyclus in de ondersteuning en de rollen van
diverse functionarissen in school t.a.v. de ondersteuning. Dit heeft geleid tot meer bewuste
sturing vanuit de lijn op ondersteuning.

Breedteondersteuning
-

Team passend onderwijs verwijst doelmatig (lwoo, pro, arrangement, tlv) en werkt planmatig
met scholen aan ondersteuning en toewijzing.
Inzet breedteondersteuning is meer gericht op het samen optrekken met ouders.
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 de drie West-Brabantse samenwerkingsverbanden en de 9 West-Brabantse gemeenten
is gestart met de ontwikkeling van een onderwijs/zorg arrangement. Daarnaast is met het
vso (Mytylschool) een concept arrangement ontwikkeld voor de OLK-doelgroep (leerlingen
met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).

Diepteondersteuning
Van de 7799 leerlingen in het SWV zijn er 408 bediend door het SWV: 8 leerlingen kregen een
centraal arrangement, 154 leerlingen kregen een beschikking (of verlenging) tlv/vso, 184 leerlingen
kregen een lwoo-aanwijzing en 50 leerlingen een pro/tlv beschikking. Ook zijn 31 leerlingen begeleid
vanuit de Plusvoorziening.
-

-

In vergelijking met 2016 is het aantal beschikte tlv’s afgenomen (2016: 197, 2,4%, 2017: 154,
2,0%), waarbij de groei van bekostigingscategorie 3 (hoog) is gestopt en ombuigt naar het
landelijk gemiddelde. Bekostigingscategorie 2 (midden) daarentegen is ten opzichte van het
landelijk gemiddelde erg hoog. Bekostigingscategorie 1 is nagenoeg gelijk aan het landelijk
gemiddelde. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoort dit SWV goed als het gaat om
verwijzingen naar het VSO vanuit het VO (relatief laag percentage), maar omgekeerd ook: Er
stromen iets minder leerlingen vanuit het VSO terug naar het VO ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. Met het VSO en VO gaat onderzocht worden hoe de terugstroom kan
worden bevorderd en hoe het hoge percentage bekostigingscategorie 2 kan worden
beïnvloed.
De werkgroep ‘dubbel bijzonder’ voor de doelgroep hoogbegaafden met bijkomende
ondersteuningsvragen, heeft eind 2017 een doorstart opdracht gekregen en gaat in 2018
voorstellen opleveren. Het VSO en VO zijn in deze werkgroep samen aan zet om te komen tot
creatieve arrangementen voor deze doelgroep.
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Kwaliteit en communicatie
-

-

-

-

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 ook in
oktober 2017 is weer verantwoording afgelegd. Dit leidde tot meer gerichte gesprekken over
visie, doelen en de bijdrage van alle partijen aan deze gezamenlijke doelstellingen.
Ouders, docenten, directie, ondersteuning, bestuur en OPR hebben meegewerkt aan een
uitgebreide zelfevaluatie waar de belangrijkste uitkomsten van zijn verwerkt in het nieuwe
ondersteuningsplan. Dit heeft geleid tot focus voor de komende vier planjaren.
Heldere overlegstructuur tussen het SWV en de directies scholen, zorgcoördinatoren,
bpo/ab-overleg, themabijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten voor bpo-ers/ab-ers en
gezamenlijke scholing op kernthema’s.
Er is door de vmbo scholen en het SWV hard gewerkt aan de communicatie met het PO over
de beleidswijziging naar opting out met ingang van 1 januari 2018.
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 bijgepraat.

Samenwerking in netwerken
-

Met de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk is gewerkt aan de uitvoering van
de 9 thema’s die in de regionaal educatie agenda (REA) zijn opgenomen.
Intensievere samenwerking met de West-Brabantse SWV rondom gezamenlijke
arrangementen, samenwerking met regionaal bureau leerplicht (RBL), grensverkeer etc.
Scholen en SWV participeren in de projecten Talenten zonder Papieren en West-Brabant
Leert en Werkt (met de drie West-Brabantse SWV, het ROC en RBL en gemeenten).
Het SWV participeert in het Expertteam van Spring betreffende complexe casussen op het
snijvlak van onderwijs en jeugdhulp.
Met de 9 West-Brabantse gemeenten en de SWV 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.

Ontwikkelpunten
-

Samenwerking met gemeenten, vso en andere partners verder intensiveren.
Versterken kennis- en handelingsniveau op vo-scholen en leren van vso op gebied van
casusregie met externe partners.
Gezamenlijke inspanning van scholen, gemeenten en SWV ten aanzien van inventarisatie en
doorontwikkeling van onderwijszorgarrangementen.
Ontwikkelen van speciaal aanbod op vo scholen voor specifieke groepen leerlingen.
Actieve en tijdige signalering en samenwerking met ouders door scholen. Geen kind buiten
de school zonder OPP.
Vso percentage omlaag naar maximaal landelijk gemiddelde. Werkgroep dekkend aanbod
vmbo.
Actualiseren en aanscherpen van de werkprocessen van de adviescommissie.
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-

Verdere voorbereiding op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(invulling bijlagen handboek privacy door uitwerking deelprocessen).
Voorbereiding op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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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 nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de
concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar 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 twee belangrijke taken: De versterking van de basisondersteuning en de
uitvoering van de breedteondersteuning middels begeleiding van leerlingen, ouders en docenten.
Deze professionals 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 – tot 11-9-2017
Mevrouw Van Kelle (voorzitter)
Mevrouw Broodbakker
De heer Flink
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

Samenstelling bestuur ROOS VO – vanaf 11-9-2017
Mevrouw Van Kelle (voorzitter)
Mevrouw Broodbakker

Stichting Markland College
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
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De heer Palmen
De heer van Wettum
De heer Verdaasdonk
De heer Kusters
De heer Hofkes

Stichting ROC West Brabant
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Stichting het Driespan

De heer Flink heeft zijn lidmaatschap beëindigd per 11-9-2017 en de heer Palmen is op 11-9-2017
toegetreden tot het bestuur.
In 2017 heeft het bestuur vijf keer regulier vergaderd, naast een evaluatie in het kader van de
Governance en een gezamenlijke sessie met het hele SWV. Naast bovenstaande wettelijke
besluitvorming hadden de belangrijkste besluiten van het bestuur betrekking op het nieuwe
ondersteuningsplan, waarin beleid voor opting out lwoo is opgenomen en waarin de beleidslijn voor
de bekostiging van tlv’s nader is uitgewerkt als onderdeel van het verdeelmodel van het SWV.
Daarnaast is met de financiële commissie van het bestuur de risico analyse besproken en de
begroting voorbereid. In het kader van de zelfevaluatie heeft het bestuur als intern toezichthouder
met een externe partij haar eigen rol geëvalueerd. De belangrijkste ontwikkelpunten zijn opgenomen
in deel B van het nieuwe ondersteuningsplan.

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 adviezen en instemmingen van de OPR in 2017 hebben betrekking op het nieuwe
ondersteuningsplan 2018-2021 en de meerjarenbegroting. Met de OPR is uitvoerig stil gestaan bij het
beleid voor opting out lwoo, de ondersteuningsstructuur en de prioriteiten voor de komende
planperiode van vier jaar. De OPR heeft in 2017 vier keer met de directeur van het SWV vergaderd,
waarbij een keer ook de voorzitter van het toezichthoudend bestuur aanwezig is geweest.
Vastgestelde verslagen van vergaderingen met de OPR zijn op de website van het SWV te vinden.

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
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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 2017 van september tot en met februari twee wekelijkse zittingen
gehad, bestaande uit twee orthopedagogen en de directeur. Vanaf maart tot en met juli 2017 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.
Voor de afgifte van aanwijzingen lwoo is een aparte procedure opgesteld, evenals voor de
behandeling van tlv aanvragen voor het praktijkonderwijs. De procedure voor de afgifte van lwoo
aanwijzingen is in 2017 voor het laatst uitgevoerd vanwege de overgang naar opting out vanaf 2018.
Bij twijfelgevallen over de noodzakelijke beschikking tlv praktijkonderwijs wordt een uitgebreide
adviescommissie bijeengeroepen waarin alle drie de vmbo scholen en het samenwerkingsverband
zitting hebben. Op deze wijze borgen we dat de advisering over grensgevallen gebeurt door een
breed samengestelde commissie met deskundigen vanuit het werkveld. In 2017 is voor de lwoo
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aanvragen /aanwijzingen geen bijzondere zitting nodig geweest. Voor de twijfelgevallen tlv
praktijkonderwijs is 1 keer een bijzondere zitting gehouden in april 2017. Hier zijn twee leerlingen
besproken.
De adviescommissie heeft ook in 2017 contact met ouders gezocht wanneer de tlv aanvraag werd
gedaan vanuit de vo scholen, om met ouders door te nemen hoe ze tegenover de tlv aanvraag staan.
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 vraag kon
worden afgehandeld.
De commissie heeft in 2017 een aantal keer een derde orthopedagoog (tevens begeleider passend
onderwijs) zitting laten nemen in de adviescommissie vanwege de betrokkenheid van het andere
commissielid bij een dossier. Daarnaast heeft de adviescommissie de vso partners in aparte zittingen
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).
De commissie heeft ook in 2017 de uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de
Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) van Onderwijsgeschillen
gevolgd en besproken tijdens de vergaderingen. Dit, in combinatie met een eigen casus die is
behandeld door de LBT, heeft geleid tot aanscherping van de eigen werkwijze en alertheid op de
rol/positie en visie van ouders in het geheel. Met ingang van september 2017 is de adviescommissie
uitgebreid met een extra orthopedagoog.

In 2018 worden de werkprocessen van de Adviescommissie geactualiseerd aan de hand van
jurisprudentie en voortschrijdend inzicht.
Het samenwerkingsverband brengt belangrijke gevolgen van de uitspraken van de commissies in bij
de verschillende overlegorganen van het SWV. In 2017 heeft het SWV een scholing en intervisie voor
directeuren georganiseerd naar aanleiding van een casus bij de LBT. Dit heeft eveneens geleid tot
meer scherpte en inzicht ten aanzien van taken, rollen, verantwoordelijkheden en processen binnen
scholen en het SWV rondom tlv aanvragen en gespreksvoering met ouders.
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.
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In 2017 zijn de volgende bezwaren bij het SWV ingediend en afgehandeld:
•

Een bezwaar door ouders tegen de afgifte van een arrangement.
Dit bezwaar is door het SWV niet ontvankelijk verklaard.

•

Een bezwaar door ouders tegen de afgifte van een tlv.
Bezwaar is door het SWV doorgeleid naar de LBT. Advies van de LBT: beslissing intrekken of
een andere motivatie onder de afgifte tlv.
Resultaat: aangepaste motivatie afgifte tlv.

•

Een bezwaar door een van de aangesloten besturen tegen de hoogte van een
bekostigingscategorie.
Bezwaar voorgelegd aan een gemandateerde vertegenwoordiging van het bestuur en second
opinion aangevraagd.
Resultaat: eerder genomen besluit handhaven.
Het schoolbestuur heeft vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank in juli 2017. De zaak
loopt nog.
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3. KENGETALLEN
Voor een doelmatige planning en control cyclus 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.
In de verantwoordingsrapportage 2017, over het schooljaar 2016-2017, zijn de onderstaande
resultaten beschreven:

Voldoen aan de zorgplicht

Realisatie schooljaar 2016-2017
DVC
GC

NC

JTC

MLO

MLZ

PT

Aantal absoluut verzuimers (door LPA aangeduid als plaatsbaar in vo of vso)
Aantal afgewezen leerlingen die (nog) geen passende onderwijsplaats hebben

totaal
2

2

0

0

0

0

0

2

4

Onderwijsrendement opleidingen scholen

basis

basis

basis

basis

basis

basis

basis

basis

Positief bevorderinsgresultaat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

75%

79%

82%

67%

79%

79%

85%

76%
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Wat opvalt
In kalenderjaar 2017 zijn door leerplicht 2 absoluut verzuimers gemeld bij het SWV om te worden
bemiddeld naar onderwijs. In het schooljaar 2016-2017 zijn 4 afwijzingsbrieven in het kader van
zorgplicht door de vo-scholen verstuurd. Voor 2 van deze leerlingen is een passende plaats gevonden
in het vso. Eén leerling kwam vanuit een reguliere vo-school en is na bemiddeling op deze school
gebleven. De andere leerling is uitgestroomd naar een leerwerktraject binnen het MBO.
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%. In beide schooljaren is de eigen norm
net niet gehaald. Dit is een aandachtspunt op de scholen.

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. In toenemende mate vraagt de leerplichtambtenaar vooraf aan
het SWV advies, voordat een vrijstelling wordt afgegeven. Dit draagt bij aan reductie van het aantal
vrijstellingen.
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. Het SWV heeft met elke uitvraag door de
inspectie ook aan de drie gemeenten gerapporteerd hoeveel thuiszitters zijn gemeld en uit welke
gemeente deze afkomstig zijn.
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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 2017

Openstaand in december 2017

1

1

0

0

1

0

2

1

4

2

Klachten en doorlooptijd
In de verantwoordingsrapportage 2017, over het schooljaar 2016-2017, zijn de overige twee
indicatoren beschreven:
Dekkend onderwijsaanbod

Realisatie schooljaar 2016-2017
DVC
GC

Aantal (gegrond verklaarde) klachten tegen school ihkv passend onderwijs
Aantal aanvragen TLV's en centrale arrangementen dat binnen 3 werkweken door
adviescommissie is beslist

NC

JTC

MLO

MLZ

PT

totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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 2017 zijn 2 absoluut verzuimers door LPA gemeld bij het SWV. Na
bemiddeling is één absoluut verzuimer ingeschreven in het reguliere vo, de andere absoluut
verzuimer bleek toch nog niet in staat tot het (deels) volgen van onderwijs.
Peildatum
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017

Aantal vo leerlingen
SWV
7878
7787
7526

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

Relatief verzuimers in
%
0,08
0,15
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. 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 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
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minder belastbaar zijn met onderwijs (Leerplichtwet artikel 11 onder d). 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 vallen onder de
leerplichtwet artikel 11 onder d, 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 2017 zijn 3 leerlingen gemeld die vallen onder deze categorie.
Op deze casussen wordt extra monitoring gezet vanuit het SWV.
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 directeur beslist namens het bestuur. 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.

Kengetal 3

Deelname VSO

Doel is om het aantal vso-leerlingen terug te dringen en het aantal vso 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. Ieder jaar wordt een analyse gemaakt
van de leerlingenstromen richting het voorgezet speciaal onderwijs.
Voor schooljaar 2017-2018 (teldatum 1 oktober 2017) zien we een hele lichte absolute daling (2016:
284, 2017: 273), relatief gaat het om een daling van 2/100 van 3,52% naar 3,50%. Echter, het
percentage vso ligt nog wel boven het landelijk gemiddelde: 3,50% tegenover 3,36% landelijk.
Als we nader inzoomen (op de data van het Dashboard passend onderwijs) dan constateren we dat:

-

-

-

Het percentage tlv’s vanuit het vo beduidend lager ligt dan het landelijk gemiddelde: 5,49%
tegenover 9,94% landelijk. Hier wijkt SWV ROOS VO positief af ten opzichte van het landelijk
gemiddelde. De tlv’s die worden afgegeven voor leerlingen die op het vo zitten, zijn voor
ongeveer drie kwart voor vmbo leerlingen.
Tegelijkertijd zien we dat de terugstroom vanuit het vso naar het vo ook beduidend lager ligt
dan het landelijk gemiddelde 0,70% tegenover 2,29% landelijk. Hier kan het vso met het SWV
en het vo mogelijk nog stappen zetten.
We zien dat de instroom vanuit het so in het reguliere vo (in overwegend praktijkonderwijs
en vmbo) hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (2,89% ten opzichte van 2,51% landelijk),
de instroom vanuit het sbo in het reguliere vo ligt met 2,68% ten opzichte van 3,96% landelijk
echter lager.

19

-

Terwijl de uitstroom vanuit het vo naar het vso ten opzichte van het landelijk gemiddelde
laag is (0,21% ten opzichte van 0,38% landelijk).

Dus is sprake van relatief weinig afstroom van vo naar vso, maar ook weinig opstroom van vso naar
vo. Het zelfde beeld bij zien we bij pro: weinig opstroom pro naar vo en weinig afstroom pro naar
vso.
Kortom: leerlingen volgen school vooral daar waar ze begonnen zijn, er is weinig mobiliteit tussen
vso/pro/vo.
Dit vraagt om een bespreking van de kansen om de terugstroom vanuit het vso naar het vo te
bevorderen.
Verder valt het volgende op wat betreft de deelname percentages vso categorie 2 en 3.
Het deelname percentage vso bekostigingscategorie hoog was al sinds een aantal jaren fors hoger
dan het landelijk gemiddelde. In een aantal gevallen is bij de herindicaties voor de zomer van 2016 en
2017 de bekostigingscategorie aangepast op grond van de ondersteuningsbehoefte, waardoor de
groei van categorie hoog is gestopt en ombuigt naar het landelijk gemiddelde. Bekostigingscategorie
2 daarentegen is ten opzichte van het landelijk gemiddelde erg hoog. In het nieuwe
ondersteuningsplan is het beleid rondom de bekostigingscategorieën nader uitgewerkt, passend bij
de krimp in de regio en de druk op de budgetten voor onderwijsondersteuning. Met de vso scholen,
de omliggende samenwerkingsverbanden, OCW en de gemeenten gaat een analyse plaats vinden van
zorgkosten die nu nog voor rekening van het onderwijs komen.
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Voorgezet speciaal onderwijs (vso) – Bekostigd
Wat was de afgelopen jaren het deelname percentage voor vso leerlingen?
bekostigingscategorie Laag

bekostigingscategorie Midden

bekostigingscategorie Hoog

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.
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tlv/vso

Realisatie kalenderjaar 2017
aanvragen tlv in 2017
aanvragen tlv eind 2016

beschikte tlv 2017

Totaal

162

5

154

Verlenging vso

84

0

84

Vanuit vo

19

2

18

Vanuit vo i.h.k.v. zorgplicht

3

0

3

Uit onderstaande tabel blijkt dat 13 tlv aanvragen uit 2017 niet hebben geleid tot een afgifte tlv:
Negatief beschikt
Alternatief beschikt (observatieplaats)
Doorverwezen naar een ander swv
Niet in behandeling (huidige tlv loopt nog)
Totaal

2
2
4
5
13

Terugplaatsing vanuit vso naar vo, inclusief onderwijsrendement
Uit de decentrale verantwoordingsrapportage blijkt dat in het schooljaar 2016-2017, 5 vso leerlingen
zijn ingeschreven bij vo scholen binnen ons verband. Het aantal oud- vso leerlingen dat is
ingeschreven in het vo buiten ons verband, is niet sluitend weer te geven.
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. Uit de gegevens van het Dashboard valt op te maken dat de instroom vanuit
het so en sbo in het vmbo sterk verschilt per school. Dat vraagt om een nadere analyse.
Het aantal van 5 terugplaatsingen vanuit het vso is meer dan de eigen norm, echter landelijk gezien
zou dit aantal nog iets hoger kunnen liggen. De adviescommissie onderzoekt met de vso scholen
hiertoe de dossiers.
In het afgelopen kalenderjaar zijn combinaties van vso en vo gestart met als doel de gehele overgang
van leerlingen naar vo te begeleiden. Het accent van de tlv aanvragen vanuit het vo ligt bij het vmbo
en dan met name bij twee vmbo scholen. Een van deze scholen heeft na interventie vanuit het
bestuur van het SWV een onderzoek laten doen naar de ondersteuning binnen de school. Effecten
van het plan van aanpak worden voor kalenderjaar 2018 verwacht.
Met alle drie de vmbo scholen worden in 2018 de effecten van de extra inzet begeleiders passend
onderwijs voor het vmbo geëvalueerd en dan met name de wijze waarop de school deze extra inzet
benut om de basisondersteuning te versterken en het aantal tlv’s voor het vmbo te reduceren. In
deze context is ook een werkgroep gestart om na te gaan of de drie vmbo scholen met hun eigen

22

voorzieningen een dekkend aanbod realiseren of dat toch gekeken moet worden naar een specifieke
zorgvoorziening, binnen of buiten dit SWV.
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.
De jaarrekening 2016 is goedgekeurd. Er zijn in 2017 geen middelen doorgezet naar de vo-scholen. In
2018 zal – conform bestuursbesluit – het resultaat 2017 voor zover dit het begrootte resultaat
overstijgt alsnog worden doorbetaald aan de vo-scholen.
De middelen van het samenwerkingsverband zijn in 2017 als volgt verdeeld:

Nadere onderverdeling van de middelen voor de vo-scholen:
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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.
De begroting voor 2017 is behoudend opgesteld, waarbij er conform het bestuursbesluit geen gelden
zijn opgenomen voor doorbetalingen van budgetten aan de vo-scholen.
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. In juni 2017 is het nieuwe ondersteuningsplan vastgesteld.
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.

Wat opvalt
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Ouders en docenten zijn redelijk tevreden over de communicatie met elkaar over de ondersteuning
van een leerling. Hoewel er grote verschillen naar voren zijn gekomen tussen de scholen bij de
antwoorden op de vragenlijsten, zien we de volgende rode draad ten aanzien van verschillende
thema’s:
-

-

-

-

-

Veel docenten geven aan behoefte te hebben aan meer kennis en ruimte voor
professionalisering op het gebied van passend onderwijs om het handelingsrepertoire te
kunnen vergroten.
Anderzijds zijn er ook docenten die aangeven dat ondersteuning vooral een zaak is van het
ondersteuningsteam en is er een groep docenten die aangeeft dat de grenzen van
ondersteuningsmogelijkheden in de klas zijn bereikt.
Het SWV heeft in 2017 bij meerdere scholen signalen afgegeven over een haperende
ondersteuning en thuiszitters waar ondersteuning onvoldoende heeft plaatsgevonden.
Lijnfunctionarissen en het team ondersteuning zijn dan onvoldoende op elkaar aangesloten
of er was sprake van wisselingen in de bezetting. Bij de casussen waar het SWV signalen
heeft afgegeven, is planmatig signaleren, het op tijd inschakelen van ondersteuning, het
eerder in overleg treden met ouders en het opstellen van een OPP geadviseerd. Onder druk
van de budgetten (geen budgetten in 2017 vanuit het SWV naar de scholen) is er gesneden in
de formatie van de ondersteuning en dat heeft op enkele scholen geleid tot minder sturing
en inzet vanuit de ondersteuning.
Een school heeft na interventie vanuit het SWV een onderzoek in laten stellen naar de
ondersteuning in de school. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. In 2018 zullen de
resultaten van de bijgestelde aanpak zichtbaar moeten worden.
Begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders hebben aangegeven dat zij op de
scholen vaker een evaluatie met het management team zouden willen om te kunnen
reflecteren op de kansen en verbeterpunten zoals zij dat zien binnen de scholen. Directeuren
op hun beurt vragen expliciet aan deze professionals om docenten te coachen op de
werkvloer. Dit heeft geleid tot de afspraak dat de begeleiders (en het hele
ondersteuningsteam) en het management van de school elkaar twee keer per jaar spreken
over de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen. Het SWV signaleert dat dit nog
niet overal gemeengoed is en gaat dit gesprek in 2018 meer stimuleren.

Kengetal 6

Kwaliteit extra ondersteuning (op school)

Doel van de basis en breedteondersteuning is het bieden van ondersteuning op maat binnen de
reguliere scholen om te voorkomen dat de ontwikkeling van de leerling stagneert.
De VO scholen hebben in kalenderjaar 2017 geen middelen vanuit het SWV ontvangen om
decentrale breedteondersteuning mee te financieren. Hoewel bestuurders hebben afgesproken dat
de decentrale voorzieningen zo veel als mogelijk zouden moeten worden doorgezet, ook zonder de
betalingen vanuit het SWV, is dit in de praktijk niet haalbaar gebleken en hebben veel scholen
gesneden in de (extra) ondersteuning en voorzieningen (zoals een interne time out voorziening).
Aangezien er in 2017 geen middelen zijn verstrekt voor decentrale breedteondersteuning, hebben
scholen geen plan van aanpak en verantwoording over de middelen hoeven af te leggen. Wel heeft
het SWV de reguliere kengetallen gemeten en bij de scholen uitvraag gedaan over de ondersteuning.
De scholen maken begin 2018 opnieuw een plan voor de middelen die in 2018 kunnen worden
doorgezet. De scholen passen hier hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) op aan. Het nieuwe, meer
vergelijkbare format SOP vanuit het SWV wordt in het voorjaar van 2018 door alle vo scholen
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ingevuld. Vso scholen werken niet met een format SOP vanuit dit SWV, maar hebben wel op zich
genomen om de SOP’s aan te passen aan de meer actuele situatie.

In natura heeft het SWV de ondersteuning wel aan de vo en pro scholen verstrekt middels de inzet
van de ambulant begeleiders REC 3 en de begeleiders passend onderwijs. Zij begeleiden leerlingen 1
op 1, geven trainingen, observeren in het basisonderwijs, begeleiden symbiose trajecten en dragen
bij aan scholing, training en coaching van docenten en docententeams. De BPO-ers zijn in ieder geval
2 dagen per week aanwezig op een school, de AB-ers zijn gemiddeld een keer per week op een
school aanwezig.
In 2017 is 7 keer een observatieplaats aan leerlingen toegewezen op het Aventurijncollege (inclusief
verlengingen op een observatieplaats). Drie leerlingen zaten in 2017 al op een observatieplaats die
reeds in 2016 was afgegeven.
In totaal hebben 8 verschillende leerlingen gebruik gemaakt van de observatieplaatsen over
kalenderjaar 2017 (2 toewijzingen betreffen een verlenging op een reeds eerder afgegeven
observatieplaats). Van deze 8 leerlingen is 1 leerling teruggeplaatst binnen het praktijkonderwijs, 6
leerlingen hebben hun onderwijsloopbaan voortgezet op het vso en 1 observatieplaats loopt nog
door. De gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op de observatieplaatsen is 5,4 maanden
geweest.
In 2017 is tevens een leerling voor een kortdurende plaatsing (observatie) doorverwezen naar het
Bredero College. Deze leerling is hier in januari 2018 gestart.
Het aantal arrangementen in 2016 was 6.

Vooralsnog wordt het aantal observatieplaatsen op 5 (te bezetten door 10 leerlingen) gehouden, in
afwachting van de ontwikkelingen van het onderwijs zorg arrangement op het Aventurijncollege voor
leerlingen met angstklachten en dreigende uitval in het onderwijs.
Tevens heeft de Plusvoorziening decentraal 31 leerlingen, waaronder (dreigende) thuiszitters
begeleid. De Plusvoorziening biedt casusregie, vooral wanneer er veel partijen betrokken zijn rondom
een leerling en er met de leerling, de ouders en de school ‘mee op gelopen’ moet worden om een
goed traject van onderwijs en zorg te kunnen uitstippelen. Samen met de 9 West-Brabantse
gemeenten is gewerkt aan inkoopbeleid van jeugdhulp waarbij geen dagbesteding meer kan worden
ingezet zonder behandelaar en zonder terugkeerplan naar het onderwijs. Dat is een goede
ontwikkeling om er voor te zorgen dat de lijn met het onderwijs stevig blijft voor een leerling.
Wat opvalt
Het niet kunnen doorbetalen van middelen voor de ondersteuning aan scholen (op basis van een
plan van aanpak en verantwoording) leidt tot discontinuïteit in de decentrale voorzieningen.
Tegelijkertijd daalt het aantal tlv’s nog niet naar het niveau van het landelijk gemiddelde, waardoor
de druk op de budget van het SWV verder toeneemt. De vmbo scholen gaan met hun besturen in een
werkgroep onderzoeken hoe hun interne breedteondersteuning meer kan bijdragen aan de
doelstellingen van het samenwerkingsverband, of dat toch ingezet gaat worden op een
zorgvoorziening.
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In het nieuwe ondersteuningsplan is opgenomen dat scholen bij het vormgeven van de decentrale
breedteondersteuning meer van elkaar willen leren. De vo scholen hebben in dat kader allemaal
aangegeven te werken aan een vorm van een ondersteuningsruimte/ prikkelarme ruimte/
ondersteuningslokaal in 2018. Tevens delen de ondersteuningscoördinatoren tijdens het oco overleg
de best practices over hun breedteondersteuning, zodat geleerd wordt van de vraag: wat werkt.

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 de
nieuwe planperiode zal de voortgangsrapportage van oktober specifiek ingaan op de (tussen)
resultaten van deze ambities.

Binnen kengetal 7 meten we ons functioneren af aan meerdere indicatoren:
-

Borging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Een transparant, effectief en efficiënt proces van toewijzing extra ondersteuning.
Een doelmatige overlegstructuur.
Heldere informatie en communicatie met ouders en leerlingen.
Het externe inspectieoordeel van de aanwezige kwaliteit binnen het SWV.
De afstemming met gemeenten en andere zorgaanbieders binnen en buiten het SWV.

Uit de verantwoordingsrapportage 2016 blijkt dat de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn beschreven en dat conform beschrijvingen wordt gehandeld. Met de directeuren
is een studieochtend gehouden over een casus. Deze casus is benut om nader te kijken naar de
specifieke rollen binnen de scholen en de relatie tussen de scholen en het samenwerkingsverband
(begeleiders passend onderwijs en adviescommissie). Deze analyse met elkaar heeft op verschillende
scholen geleid tot het opnieuw vastleggen van interne procedures. Het SWV heeft met de
adviescommissie en de begeleiders passend onderwijs afspraken gemaakt over rolvastheid en hoe te
handelen bij strijdige belangen.
In 2017 hebben de vo scholen gewerkt met het nieuwe format OPP. Scholen beschikken nu over een
concreet en hanteerbaar format dat helpt bij het formuleren van doelen, in te zetten acties en
evaluatiemomenten. Het OPP blijft een belangrijk instrument waarmee de adviescommissie
aanvragen toetst op volledigheid, navolgbaarheid, betrokkenheid van ouders en transparantie.
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De inspectie van het onderwijs heeft het SWV zowel in 2014 als in 2015 bezocht en een positief
onderzoeksrapport opgesteld. Het eerst volgende onderzoek staat voor schooljaar 2018-2019
gepland, in combinatie met een onderzoek bij een van de aangesloten schoolbesturen.
De communicatie met en voorlichting aan medewerkers en aan ouders loopt primair via de scholen.
Wel ondersteunt het SWV deze communicatie en informatie op diverse manieren, onder meer door
een advies- en consultfunctie naar ondersteuningscoördinatoren/ IB-ers en directies te vervullen,
draagvlak te creëren voor beleidsontwikkeling, de website regelmatig te onderhouden en te
verbeteren, relaties te verstevigen, thema- en intervisiebijeenkomsten en scholingen te organiseren.
De adviescommissie van het SWV neemt in veel gevallen wel contact op met ouders, zeker wanneer
het aanvragen van vo scholen betreft of wanneer een Vso school een tlv aanvraagt maar waar ouders
nog vragen of aarzelingen hebben over de meest passende onderwijsplaats. Het SWV signaleert dat
ouders in toenemende mate het SWV consulteren met vragen over individueel thuisonderwijs en
andere vormen van maatwerk waarbij leerlingen niet volledig op een school aanwezig zijn. Dit signaal
wordt met scholen, leerplicht en gemeenten besproken en gevolgd met de SWV in de regio, zodat er
passende maatregelen genomen kunnen worden.
Met de gemeenten is afgesproken dat de GGD de rol krijgt om uitspraken te doen over de
belastbaarheid van leerlingen voor het onderwijs. Middels werkgroepen worden hier in de regio
procesafspraken voor ontwikkeld. Gemeenten en onderwijs willen met deze afspraken voorkomen
dat allerlei vormen van maatwerk gaan ontstaan die niet goed aansluiten bij de belastbaarheid van
een jongere.
In 2017 heeft het SWV de contacten met de omliggende SWV PO en VO verstevigd om gezamenlijk
regionale ontwikkelingen te kunnen analyseren en te kunnen komen tot regionale afspraken rondom
thuiszitters, inzet jeugdhulp of specifieke onderwijs zorgarrangementen. De overleggen binnen en
buiten het SWV waar het SWV participeert, zijn opgenomen in het overlegschema (zie
Ondersteuningsplan pagina 46). Deze overleggen hebben conform schema plaatsgevonden.
De projectgroep REA is ook frequent bij elkaar geweest en vanuit de projectgroep zijn werkgroepen
aan de slag gegaan met de 9 onderliggende REA thema’s. In 2017 heeft met een grote groep
professionals vanuit het onderwijs, de gemeenten, de jeugdprofessionals, leerplichtambtenaren
onder leiding van Gedragswerk een werksessie plaatsgevonden om de knelpunten rondom de
aansluiting onderwijs-jeugdhulp-arbeid-mbo-dagbesteding te analyseren. Deze sessie heeft geleid tot
een voorstel aan de stuurgroep REA. De stuurgroep REA heeft de projectgroep de opdracht gegeven
om langs drie niveaus in 2018 concreet uitwerking te geven aan de aansluitproblematiek (thema 6
van de REA).
Daarnaast is in 2017 in het kader van de REA een bijeenkomst voorbereid om best practices van
jongeren te delen met alle partijen. Wat maakt dat het rondom een jongere wel goed gaat? Wat was
voor die jongere cruciaal in het traject met onderwijs en jeugdhulp? Deze bijeenkomst vindt plaats in
februari 2018. De uitkomsten worden in REA verband met partijen gedeeld zodat geleerd kan
worden van jongeren en van elkaar.

Wat opvalt
Een aantal scholen heeft de noodzaak ingezien om de ondersteuning en de taken en rollen opnieuw
te beschrijven, mede n.a.v. casussen. Een heldere verbinding tussen lijn en ondersteuning is op
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vrijwel alle scholen een punt van aandacht. Het SWV heeft intern meer aandacht besteed aan de
rollen van de begeleiders passend onderwijs en de tegengestelde belangen of verwachtingen waar
zij mee te maken kunnen krijgen.
De overlegstructuur staat. Het SWV faciliteert en stimuleert het overleg met BPO/AB, OCO overleg,
DO SWV en het toezichthoudend overleg. De verbinding tussen deze lagen blijft aandacht vragen.
Dat geldt ook voor de verdere communicatie over passend onderwijs binnen de scholen, wat vooral
via OCO en directeuren verloopt. Het SWV is relatief klein, dat maakt dat korte lijnen gebruikt
worden. Het proces rond de voorbereiding van opting out lwoo met de drie vmbo scholen en het
SWV po heeft juist vanwege de korte lijnen effectief en snel kunnen verlopen. De kleine omvang van
het SWV maakt ook kwetsbaar waar het gaat om de deelname aan overleggen en het kunnen
bemensen van interne of REA werkgroepen en de voorbereidingen. Om het ondersteuningsplan met
de beperkte bezetting goed te kunnen uitvoeren is besloten om in 2018 tijdelijk extra beleidskracht
aan het SWV toe te voegen, zodat ambities uit het ondersteuningsplan (deel B) kunnen worden
gerealiseerd. Naar de toekomst toe buigt het bestuur zich over een intensievere vorm van
samenwerking in de regio vanwege de krimpende budgetten, de kwetsbaarheid en de synergie die
mogelijk is op het gebied van een dekkend aanbod en beleid.

In 2017 heeft het SWV de contacten met interne en externe partners verstevigd en het netwerk
verder mee vorm gegeven. De overleggen hebben conform de communicatiestructuur
plaatsgevonden. In het verslagjaar is de samenwerking met de gemeente Roosendaal, Halderberge
en Moerdijk zeer intensief geweest om vanuit de werkgroepen, de klankbordgroep en de stuurgroep
te komen tot een evaluatie van de oude Regionaal Educatieve Agenda. Na deze evaluatie is een
nieuwe REA in 2016 opgesteld voor de periode 2017-2020. We verwijzen naar de factsheet voor een
overzicht van de belangrijkste thema’s die in de nieuwe REA zijn opgenomen als doelstellingen.

Proces van toewijzingen
De tijdigheid waarmee scholen het SWV inschakelen, blijft een punt van aandacht. De kwaliteit van
de ingediende OPP’s lijkt te verbeteren, de ingediende OPP’s zijn meer concreet. Dit maakt dat de
afhandeling van aanvragen soepeler kan verlopen. In een aantal gevallen blijkt dat scholen geen OPP
hebben opgesteld terwijl er al langere tijd problemen zijn en de leerlingen buiten de school blijken te
zitten. De BPO-er is dan vaak niet of veel te laat ingeschakeld. Deze scholen zijn hier op
aangesproken.
Communicatie en informatie
Eind 2017 hebben de directeuren met de oco’s vanuit het vo meegewerkt aan het vormgeven van
een nieuw format schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het nieuwe format SOP maakt het mogelijk dat
ouders, basisscholen, leerplichtambtenaren, jeugdprofessionals en andere belanghebbenden sneller
inzicht krijgen in het ondersteuningsaanbod per school en dat de scholen makkelijker te vergelijken
zijn. In februari 2018 starten de scholen met het vullen van het nieuwe SOP, zodat deze nieuwe SOPS
ingaan voor schooljaar 2018-2019. Het SWV zal de SOPS van de scholen plaatsen op de website en
voorzien van een samenvatting van de ondersteuning in de regio.
Het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2021 heeft de ondersteuning op het niveau van het SWV
geactualiseerd en gevisualiseerd. Door onderscheid te maken tussen een beschrijvend deel en een
concreet deel met ambities, projecten en doelen voor de komende vier jaar, communiceert het SWV
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helder naar de binnen- en buitenwereld. Ten behoeve van de gesprekken binnen de scholen heeft
het SWV een samenvatting gemaakt van het ondersteuningsplan op een A3. Alle directeuren hebben
zich gecommitteerd om het plan eind 2017/ eerste maand 2018 in de teams te bespreken. Het plan is
ook gedeeld met alle externe stakeholders.
Communicatie en informatie
Het nieuwe ondersteuningsplan is geschreven met het doel om enerzijds een concreet beeld te
geven van de ondersteuning in de regio en de spelregels die met elkaar zijn afgesproken. Anderzijds
wil het nieuwe ondersteuningsplan meer richting geven aan de doelstellingen en bijbehorende
actiepunten voor de komende planperiode. Het plan is voor belanghebbenden samengevat in een
overzicht op A3 model, waarin concreet staat wat ieders rol de komende jaren is bij het realiseren
van de doelstellingen.
Eind 2017 is gestart met het ontwerpen en uittesten van een nieuw format
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Achterliggend doel is dat de stakeholders makkelijker inzichtelijk
krijgen wat elke school biedt aan ondersteuning en dat door middel van uniform taalgebruik de
ondersteuning ook vergeleken kan worden. Samen met de nieuwe SOPS (ingangsdatum augustus
2018) en het nieuwe ondersteuningsplan ontstaat zo meer inzicht in de basis-, breedte- en
diepteondersteuning in de regio.
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de herziening van het privacy beleid met het oog op de
inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het huidige
privacyreglement en de daaruit voortvloeiende werkprocessen worden kritisch tegen het licht
gehouden en aangescherpt conform de nieuwe wettelijke eisen. De beleidsdocumenten in het kader
van privacy worden in het eerste kwartaal van 2018 vastgesteld door het bestuur.
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4. BEDRIJFSVOERING
Analyse van het resultaat
In onderstaande analyse wordt aangegeven hoe de verschillende cijfers uit de jaarverslaggeving 2017
zich verhouden tot de vergelijkende cijfers over de vorige verslagperiode.

Resultaat
Het resultaat over 2017 is € 95.876. Hiermee kunnen de in 2016 geslonken reserves worden aangevuld.
Niet op alle uitgaven kan directe invloed uitgeoefend worden. Zo kunnen – afhankelijk van het aantal
leerlingen – de uitgaven voor de lwoo- en pro-leerlingen hoger zijn dan de ontvangen Rijksbijdrage.
Een ander element waarop slechts ten dele invloed kan worden uitgeoefend is het aantal vsoleerlingen waarvan de groei-vso (groeibekostiging) een onderdeel is.

Baten
De opbouw van de post Rijksbijdrage OCW is hieronder weergegeven.
2017
Bekostiging zware ondersteuning
materiële instandhouding
Correctiebedrag verevening zware
ondersteuning materiële instandhouding
Bekostiging zware ondersteuning
personeel
Correctiebedrag verevening zware
ondersteuning personeel
Bekostiging lichte ondersteuning
Correctiebedrag lichte ondersteuning
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo
Bekostiging lichte ondersteuning pro
Rijksbijdrage OCW

2016
€ 220.980

€ 223.193

-€ 19.713

-€ 23.608

€ 4.217.592

€ 4.086.586

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

-€ 479.662
€ 739.780
-€ 11.309
€ 3.272.046
€ 1.106.223
€ 8.913.249

De totale beschikbare middelen voor het samenwerkingsverband zijn de Rijksbijdrage OCW
(€ 9.138.898), de baten uit de PLUS-voorziening (€ 98.593) en de overdracht bekostiging van vo aan
vso (€ 62.461), samen € 9.299.952.
Door de gewijzigde regelgeving met ingang van 2017 is de opbouw van de inkomensoverdrachten
gespecificeerd in de toelichting op de jaarrekening en derhalve niet meer hier verbijzonderd.
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De begroting 2017 is opgesteld per onderdeel. Sinds 2017 wordt intern tussentijds op deze wijze
gerapporteerd. Na de cijferopstelling volgt de toelichting.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER
ONDERDEEL

Begroot
2017

Werkelijk
2017

Verschil
2017

lichte ondersteuning algemeen
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50%
- baten

361.676

361.562

-114

0

0

0

saldo bijdrage versterking basisondersteuning

361.676

361.562

-114

waarvan rebound budget 25% - baten

180.839

180.780

-59

waarvan bijdrage versterking basisondersteuning lasten

waarvan rebound budget - lasten

0

0

0

saldo rebound budget

180.839

180.780

-59

waarvan budget arrangementen 25% - baten

180.839

180.780

-59

45.900

57.423

11.523

waarvan budget arrangementen - lasten

-76.500

-75.000

1.500

saldo budget arrangementen

150.239

163.203

12.964

692.754

705.545

12.791

3.229.814

3.312.154

82.340

-3.596.989

-3.768.945

-171.956

-367.175

-456.791

-89.616

1.091.945

1.119.783

27.838

-1.156.175

-1.186.032

-29.857

-64.230

-66.249

-2.019

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
2017

Werkelijk
2017

zware ondersteuning
verevening zware
ondersteuning

4.267.157

4.438.571

-440.732

-454.731

-13.999

totaal zware ondersteuning - baten

3.826.425

3.983.840

157.415

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)

3.300.272

-3.431.734

-131.462

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

Verschil
2017
171.414

-49.084 ###

-35.806 ###

13.278

-32.825

-22.633

10.192

-333.546

-319.573

13.973

bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning

0

0

0

bijdrage VO-scholen residentiële plaatsingen - baten

0

5.038

5.038

kosten residentiële plaatsingen - lasten

0

-8.037

-8.037

110.698

171.095

60.397

-276.171

-242.789

33.382

baten

100.000

98.593

-1.407

lasten

-100.000

-98.593

1.407

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

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding vanuit
VSO

saldo zware ondersteuning
kosten organisatie samenwerkingsverband
plusvoorziening

saldo plusvoorziening

Subtelling resultaat
Door te betalen aan schoolbesturen, meerdere aan resultaat boven
begroot

Resultaat

0 ###

0 ###

0

95.876

110.811

14.935

0

-14.935

-14.935

95.876

95.876

0

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. Over 2017 worden
er conform bestuursbesluit en begroting geen gelden verdeeld naar de aangesloten scholen. Deze
verdeling vindt in 2017 verdeling alleen plaats voor het gedeelte van het resultaat dat het begrote
resultaat overstijgt (€ 14.935).
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De rapportage-onderdelen zijn als volgt samen te vatten (in euro’s):

Saldo lichte ondersteuning algemeen
Saldo lichte ondersteuning lwoo
Saldo lichte ondersteuning pro
Saldo zware ondersteuning
Kosten organisatie samenwerkingsverband
Saldo plusvoorziening
Subtelling resultaat
Door te betalen aan schoolbesturen, meerdere
aan resultaat boven begroot
Resultaat

Werkelijk 2017

Verschil met
begroting

705.545
-456.791
-66.249
171.095
-242.789
0
----------110.811

+12.791
-89.616
-2.019
+60.397
+33.382
0
----------+14.935

-14.935
----------95.876
=======

-14.935
----------0
=======

Saldo lichte ondersteuning algemeen
De ontvangsten inzake overdracht bekostiging door de vo-scholen in verband met
plaatsing op een bovenschoolse voorziening en op het vso zijn € 11.523 hoger dan
begroot. De ontvangsten inzake vso-plaatsingen dienen deels ook ter dekking van de
kosten inzake groeibekostiging.

+11.523

In 2017 is geen indexatie toegepast op de inkoop van de bovenschoolse voorziening.
Hiervoor was € 1.500 begroot.

+1.500

Het overige verschil betreft minder ontvangen bekostiging vanuit OCW.

-232
________
+12.791
========

Saldo lichte ondersteuning lwoo
De bekostiging lwoo geschiedt op basis van de vastgestelde procentuele verhouding
van het aantal lwoo-leerlingen ten opzichte van het totaal aantal vo-leerlingen op 110-2012 (772/7.961 = 9,70%). Per 1-10-2016 was het werkelijk aantal lwoo-leerlingen
858, ten opzichte van het totaal aantal bekostigde VO-leerlingen 7.775,5, geeft dit een
werkelijk percentage van 11,03%. Het verschil wordt niet bekostigd.
Begroot was dat er 840 lwoo-leerlingen zouden zijn.
Het verschil in het aantal lwoo-leerlingen en een hoger bekostigingstarief per lwooleerling leiden tot een groter negatief saldo dan begroot van € 89.616.

-89.616
========
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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 1-102012 (261/7.961 = 3,28%). Per 1-10-2016 was het werkelijk aantal pro-leerlingen 270,
ten opzichte van het totaal aantal bekostigde vo-leerlingen 7.775,5, geeft dit een
werkelijk percentage van 3,47%. Het verschil wordt niet bekostigd.
Het aantal pro-leerlingen per 1-10-2017 is conform begroting.

-2.019
========

Het verschil van het saldo lichte ondersteuning pro ten opzichte van de begroting is
veroorzaakt door een hoger bekostigingstarief per pro-leerling.
Saldo zware ondersteuning
De totale baten voor zware ondersteuning zijn € 157.415 hoger dan begroot. Dit is
een gevolg van hogere tarieven voor bekostiging en verevening ten opzichte van de
begroting.
De tegenhanger van dit verschil zien we bij de afdrachten vso. Ook hier zijn de
bedragen per leerling hoger dan begroot. Daarnaast zijn er per 1-10-2015 2 vso1leerlingen meer dan begroot en is er per 1-10-2016 1 vso3-leerling meer dan begroot.

+157.415

-131.462

Per 1-2-2016 en per 1-2-2017 is sprake van groeibekostiging. De
ondersteuningsbekostiging en basisbekostiging worden overgedragen aan de
betreffende vso-scholen. In de begroting was uitgegaan van 5 leerlingen groeibekostiging per 1-2-2017, per die datum bleken dit er 2 te zijn.

+23.470

De kosten voor inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop ambulante begeleiding
vanuit het vso (Kameleon/ Mytylschool) waren lager dan begroot met name doordat
de reservering ziektekostenvervanging niet behoefde te worden aangesproken.

+13.973

Nieuw in 2017 zijn de kosten voor residentiële plaatsingen. Aan de vo-school van
waaruit de leerling naar de residentiële plaats is gegaan wordt
detacheringsvergoeding vo-scholen in rekening gebracht ter gedeeltelijke dekking van
de plaatsingskosten.

-2.999
________
+60.397
========
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Kosten organisatie samenwerkingsverband
De kosten inzake organisatie samenwerkingsverband zijn € 33.382 lager dan begroot.
Op verschillende onderdelen wijkt de realisatie af van de begroting:
Lagere kosten vervanging orthopedagoog
Lagere kosten directiesecretaresse
Lagere kosten werkplekken
Minder opleidingskosten
Lagere kosten Perspectief Op School
Minder kosten zelfevaluatie waarmee al een start was gemaakt in 2016 (deze post
was volledig begroot voor 2017)
Meer juridische advieskosten
Hogere kosten nieuw ondersteuningsplan
Overige

Resultaatbestemming
In deze jaarrekening is de resultaatbestemming verwerkt over verslagjaar 2017.

+10.085
+7.615
+8.422
+9.462
+8.188
+9.183
-12.592
-3.120
-3.861
________
+33.382
========

Accountantscontrole
De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door BDO Audit & Assurance B.V.
Financiële verantwoording
Omdat situaties van samenwerkingsverbanden sterk verschillen, kan alleen via een organisatiespecifieke risicoanalyse het noodzakelijke weerstandsvermogen worden bepaald.
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 € 94.000.

De kengetallen worden beïnvloed door de gewijzigde regelgeving (de Rijksbijdragen niet gesaldeerd
opgenomen maar gesplitst naar baten en lasten). Om deze reden wordt voor 2016 zowel het
herrekende kengetal genoemd als het oorspronkelijk kengetal conform de jaarrekening 2016.
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. Door
de nieuwe wijze van verantwoording in de staat van baten en lasten is de kapitalisatiefactor lager
dan berekend was in de jaarrekening van 2016. Eind 2017 is de kapitalisatiefactor van het
samenwerkingsverband 0,02 (eind 2016: 0,04, kapitalisatiefactor eind 2016 conform
berekeningswijze 2016: 1,09).
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 2017 is
het solvabiliteitspercentage van het samenwerkingsverband 57% (eind 2016: 9%).
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De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. De rentabiliteit over
2017 bedraagt afgerond 1,03% (2016 negatief 2,63%, rentabiliteit conform berekeningswijze 2016
negatief 64%).
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 2017 bedraagt 2,34 (eind 2016: 1,10).
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 2017 is geen sprake van beleggingen of beleningen.

Continuïteitsparagraaf
Kengetallen
Onderstaand een aantal kengetallen binnen het samenwerkingsverband rondom de verwachte
leerlingenaantallen en meerjarencijfers.
Kengetallen

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

Leerlingenaantallen
VO overig (bekostigd)
LWOO
PRO
Totaal VO
VSO 1
VSO 2
VSO 3
Totaal VSO

6.647,5
858
270
7.775,5
232
22
30
284

7.260
0
258
7.518
227
23
23
273

6.930
0
252
7.182
218
22
22
262

6.632
0
237
6.869
208
21
21
250

6.396
0
230
6.626
201
20
20
241

Leerlingenaantallen in %
LWOO
(landelijk)
PRO
(landelijk)
VSO 1 (laag)
(landelijk)
VSO 2 (midden)
(landelijk)
VSO 3 (hoog)
(landelijk)

11,03%
(9,44%)
3,47%
(2,99%)
2,98%
(3,03%)
0,28%
(0,14%)
0,39%
(0,27%)

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3,43%
(3,01%)
3,02%
(3,05%)
0,31%
(0,16%)
0,31%
(0,27%)

3,51%

3,45%

3,47%

3,04%

3,03%

3,03%

0,31%

0,31%

0,30%

0,31%

0,31%

0,30%
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De leerlingaantallen zijn ontleend aan:
•
•
•
•
•
•

1-10-2016 VO-leerlingen: DUO-beschikking lichte ondersteuning VO 2017, aanmaakdatum 21-112017;
1-10-2016 VSO-leerlingen: DUO-beschikking zware ondersteuning mi samenwerkingsverband VO
2017, aanmaakdatum 21-11-2017;
1-10-2017 VO-leerlingen: DUO-beschikking lichte ondersteuning VO 2018, aanmaakdatum 19-122017;
1-10-2017 VSO-leerlingen: DUO-beschikking zware ondersteuning mi samenwerkingsverband VO
2018, aanmaakdatum 22-1-2018;
1-10-2018, 1-10-2019 en 1-10-2020: meerjarenbegroting 2018-2021;
(landelijke) percentages 1-10-2016 en 1-10-2017: 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 afwijking van de vastgelegde afspraken in het Ondersteuningsplan zal het budget rebound in 2018
vanaf augustus worden uitbetaald (5/12-deel). 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.
De meerjarenbegroting van de balansen per ultimo 2018, 2019 en 2020 is als volgt:

MEERJARENBEGROTING BALANS
Begroot

Begroot

Begroot

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

10.000

10.000

10.000

234.075

180.523

176.626

244.075

190.523

186.626

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen

144.075

90.523

86.626

Kortlopende schulden

100.000

100.000

100.000

TOTAAL PASSIVA

244.075

190.523

186.626
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De meerjarenbegroting van het resultaat 2018, 2019 en 2020 is als volgt:

MEERJARENBEGROTING RESULTAAT

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

lichte ondersteuning algemeen
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% - baten

360.453

333.962

319.409

-324.395

-297.637

-293.489

36.058

36.325

25.920

waarvan rebound budget 25% - baten

169.407

166.982

159.704

waarvan rebound budget - lasten (2018 5/12-deel)

-67.582

-148.818

-146.745

saldo rebound budget

101.825

18.164

12.959

waarvan budget arrangementen 25% - baten

169.407

166.982

159.704

waarvan bijdrage versterking basisondersteuning - lasten
saldo bijdrage versterking basisondersteuning

waarvan bijdrage VO-scholen budget arrangementen - baten

57.000

57.000

57.000

waarvan budget arrangementen - lasten

-91.000

-92.000

-93.000

saldo budget arrangementen

135.407

131.982

123.704

273.290

186.471

162.583

3.202.892

3.059.339

2.926.009

-3.202.892

-3.059.339

-2.926.009

0

0

0

1.082.843

1.034.310

989.234

-1.133.319

-1.106.963

-1.041.072

-50.476

-72.653

-51.838

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

40

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

4.245.176

4.082.008

3.901.259

-375.519

-258.552

-92.829

totaal zware ondersteuning - baten

3.869.657

3.823.456

3.808.430

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)

-3.322.324

-3.160.865

-3.019.788

zware ondersteuning (exclusief hoogbegaafden)
verevening zware ondersteuning

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

-33.992 ###

-50.606 ###

-50.606

-24.220

-33.943

-33.943

-365.380

-375.021

-375.071

-136.179

-162.304

-199.540

92.192

91.126

87.087

-17.000

-62.563

-87.087

8.000

8.000

8.000

kosten residentiële plaatsingen - lasten

-10.000

-10.000

-10.000

saldo zware ondersteuning

60.754

67.280

127.482

-271.892

-234.650

-242.124

baten

100.000

50.000

50.000

lasten

-100.000

-50.000

-50.000

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging
inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding vanuit
VSO
bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning
zware ondersteuning - hoogbegaafden - baten
ontwikkeling en uitvoering arrangementen hoogbegaafden - lasten
bijdrage VO-scholen residentiële plaatsingen - baten

kosten organisatie samenwerkingsverband
plusvoorziening

saldo plusvoorziening

Resultaat

0 ###

11.676

0 ###

-53.552

0

-3.897

Het samenwerkingsverband koopt werkplekken in bij een van de aangesloten VO-scholen. Er is geen
sprake van voorgenomen investeringen en/of grotere projecten
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 politieke of maatschappelijke impact voor dan de (verdere) invoering van passend onderwijs en de
inpassing met jeugdzorg. Hierover is elders in dit bestuursverslag reeds gerapporteerd.
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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 in januari 2016 een concept-jaarkalender vastgesteld. Hierin is een aantal
momenten per jaar vastgelegd, waarop intern gerapporteerd zal worden over de gerealiseerde
resultaten en liquiditeitsontwikkeling in relatie tot de begroting, waarop de jaarrekening gereed moet
zijn en waarop de begroting goedgekeurd moet worden. Vanaf 2017 wordt gewerkt conform deze
jaarkalender.
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.
Waar dit samenwerkingsverband in 2012 als een model samenwerkingsverband kon worden
aangeduid omdat zowel het lwoo-percentage als het vso-percentage (en dan met name het cluster 4
onderwijs) onder het landelijk gemiddelde lagen, is de situatie nu gekanteld. De percentages lwoo en
vso zijn gestegen terwijl de bekostiging is gebaseerd op de lagere percentages uit 2012. De reguliere
scholen hebben eind 2016 de maatregelen op het gebied van financiën kunnen ervaren omdat er
minder middelen dan begroot konden worden toegekend voor de decentrale breedteondersteuning.
In 2017 zijn (conform begroting) geen middelen doorbetaald aan scholen, zodat het eigen vermogen
weer aangevuld kon worden.
In 2016 is een kwalitatieve risicoanalyse opgesteld en besproken met het bestuur. Begin 2017 is deze
risicoanalyse geactualiseerd en gekwantificeerd. Per risico is bepaald wat de financiële impact kan zijn
van het betreffende risico en wat de kans is dat dit risico zich voordoet. Op basis van de impact is een
bruto weerstandsvermogen benodigd van € 306.000. Wanneer ook gerekend wordt met de kans dat
het risico zich voordoet, leidt de berekening tot een benodigd netto weerstandsvermogen van
€ 94.000. De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd.
Wanneer het weerstandsvermogen lager is dan de norm dient het weerstandsvermogen binnen 2 jaar
weer op niveau gebracht te worden. Wanneer de resultaten uit de reguliere begroting niet toereikend
zijn, worden er minder middelen verdeeld naar de scholen, waarbij de budgetten lichte en zware
ondersteuning gelijkelijk gekort worden en het budget voor de rebounddoeleinden binnen de drie
vmbo’s, voor zover mogelijk, niet gekort wordt.
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De risico’s zijn:
•

•

•

•

Het hogere vso percentage ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt veroorzaakt
door een jarenlang hoog percentage vso REC 3 in combinatie met meer recent een lichte
stijging bekostigingscategorie 1 (REC 4). Er wordt ingezet op een verdere versterking van de
ondersteuning in de scholen (onder andere meer uren inzet begeleiders passend onderwijs in
het vmbo). De bepaling van de bekostigingscategorie op basis van de individuele
ondersteuningsbehoefte van de leerling laat een lichte daling zien van bekostigingscategorie
3. Met het vaststellen van het nieuwe ondersteuningsplan heeft het bestuur de criteria voor
de bekostiging nader gespecificeerd. vso scholen vragen vaker een hogere
bekostigingscategorie aan voor complexe casussen, terwijl vo scholen meer druk ervaren op
hun budgetten voor leerlingen die voorheen naar het vso gingen. Met de forse krimp in de
regio dalen de middelen voor de ondersteuning van school en SWV, terwijl het vso
percentage REC 3 hoog blijft en het percentage cluster 4 (categorie 1) licht stijgt. Mede
daarom zijn de criteria voor de bekostiging streng.
Door de stijging van de lwoo- en pro-percentages wordt aanzienlijk meer aan lwoo en pro
uitgegeven dan wordt bekostigd. Het vastgestelde beleid voor opting out
(populatiebekostiging) zoals opgenomen in het nieuwe ondersteuningsplan, gaat inkomsten
en uitgaven voor lwoo vanaf 2018 in evenwicht brengen. Daarmee is het lwoo risico voor het
SWV met ingang van 2018 afgedekt. Het risico voor de uitgaven voor pro blijft.
Risico dat er aansluitend aan het onderwijs onvoldoende mogelijkheden zijn voor uitstroom
naar dagbesteding en beschut werk. Dit punt is in het kader van de nieuwe REA met
gemeenten besproken en hier lopen regionale programma’s voor, onder andere Talenten
zonder Papieren. Bewaking volgt via monitoring van de REA en via de vso scholen.
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 Driespan zijn
afspraken gemaakt over de bekostiging van vso onderwijs ingeval van kortdurende
plaatsingen.

Roosendaal, 30 mei 2018, G. Huizinga w.g., directeur
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5. Verslag van het toezichthoudend orgaan (bestuur)
Voor de governance binnen het kleinere samenwerkingsverband is gekozen voor een functionele
scheiding via het bestuur/directiemodel. Het bestuur neemt de rol op zich van intern
toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd aan de directeur
van het samenwerkingsverband. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het
jaarverslag goed en bewaakt de koers van het samenwerkingsverband. Het bestuur heeft samen met
de directeur het toezichtkader ontwikkeld en heeft het toezichtkader met het bijbehorende
managementstatuut begin 2016 vastgesteld.
Het bestuur heeft zich in 2017 als toezichthouder opgesteld door de resultaten te monitoren. Tijdens
de bestuursvergaderingen wordt onderscheid gemaakt tussen de besluitvormende onderdelen als
toezichthouder en de bespreekpunten.
In het eerste kwartaal van 2017 heeft in het kader van de zelfevaluatie ook een evaluatie met het
toezichthoudend bestuur plaats gevonden onder leiding van een extern bureau (OOG). De
uitkomsten hiervan zijn verwerkt in deel B van het nieuwe ondersteuningsplan (pagina 41-42).
Het samenwerkingsverband heeft zoals wettelijk verplicht is een Ondersteuningsplanraad, die onder
andere de taak heeft om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. De directeur overlegt met de OPR. In 2017 heeft de voorzitter van het
toezichthoudend bestuur een vergadering met de OPR bijgewoond. Dit wordt vervolgd in 2018.
Naar aanleiding van de eerste verantwoordingsrapportage volgens het interne toezichtkader is het
aantal tlv’s bij één van de scholen aanleiding geweest om een onderzoek in gang te zetten naar de
ondersteuningsstructuur, de kwaliteit van de ondersteuning en het ontstaan van deze tlv’s. Het
bestuur heeft een terugkoppeling gekregen over het plan van aanpak en het SWV monitort het
aantal aanvragen en de kwaliteit ervan. Verder is ook naar aanleiding van een specifieke casus
rondom de plaatsing van een leerling waar niet direct een oplossing voor handen was, ervaring op
gedaan met het werken vanuit de rollen van bestuur en toezicht. Gebleken is dat het belangrijk is dat
de betrokken partijen hun rollen goed weten te scheiden en elkaar daar ook op kunnen aanspreken.
Kalenderjaar 2017 stond vooral in het teken van de ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan.
In stappen heeft het bestuur uitspraken gedaan over de belangrijkste wijzigingen, inbegrepen opting
out lwoo. In juni 2017 heeft het bestuur het integrale nieuwe ondersteuningsplan goedgekeurd
onder voorbehoud van de OPR. Die heeft in september ingestemd en daarmee heeft het bestuur het
plan, na OOGO met de gemeenten, definitief vastgesteld.
Ander belangrijk gespreksonderwerp de afgelopen periode waren de scenario’s voor de nieuwe
begroting en de grote krimp die na 2020 verwacht wordt, in relatie tot de mogelijkheden om het
netwerk dekkend te houden in de regio en meer samen te werken met omliggende SWV.
Het aantal bestuursvergaderingen is in lijn met het gekozen model teruggebracht en het
directeurenoverleg van het samenwerkingsverband is verder versterkt. Besluitvorming wordt zoveel
mogelijk in dit overleg voorbereid, onder leiding van de directeur van het samenwerkingsverband.
Het bestuur heeft in 2017 vijf keer vergaderd. De financiële commissie van het bestuur van het SWV
is twee keer bij elkaar geweest (scenario’s begroting en risico analyse en voorbereiding jaarverslag).
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Naast de reguliere vergaderingen heeft het bestuur intensief samengewerkt met de drie gemeenten
in de regio om de nieuwe REA voor te bereiden. Twee bestuursleden hebben als linking pin naar de
Stuurgroep zitting in de Klankbord groep REA. De Stuurgroep REA is in 2017 drie keer bij elkaar
geweest.
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Roosendaal, 30 mei 2018

Mevr. D. van Kelle w.g.

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

Dhr. R.J.J. Palmen 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 2017
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Balans per 31 december 2017 (na voorstel resultaatbestemming)

Activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

31-12-2017

€ 1.784
€ 229.445

31-12-2016

€ 110.591
€ 294.360
€ 231.229

€ 404.951

€ 231.229

€ 404.951

€ 132.399

€ 36.523

€ 98.830

€ 368.428

€ 231.229

€ 404.951

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2017

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
Overige baten

2017

Begroot
2017

2016

€ 9.138.898

€ 8.871.538

€ 8.913.249

€ 98.593

€ 100.000

€ 100.000

€ 62.461

€ 45.900

€ 54.123

Totaal baten

€ 9.299.952

€ 9.017.438

€ 9.067.372

Lasten
Personeelslasten

€ 592.885

€ 635.946

€ 538.879

Overige lasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

€ 151.117

€ 150.271

€ 70.092

€ 8.460.084

€ 8.135.345

€ 8.697.647

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

€ 9.204.086

€ 8.921.562

€ 9.306.618

€ 95.866

€ 95.876

-€ 239.246

Financiële baten

€ 165

€0

€ 1.130

Financiële lasten

-€ 155

€0

-€ 159

Resultaat

€ 10

€0

€ 971

€ 95.876

€ 95.876

-€ 238.275

50

Kasstroomoverzicht over 2017

2017

2016

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

€ 95.866

€ 107.842

-€ 22.259

-€ 269.598

€ 184.625

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest en soortgelijke kosten

-€ 239.246

-€ 161.756

€ 162.366

-€ 65.890

-€ 76.880

€ 1.130

€ 5.408

-€ 155

-€ 159
€ 975

€ 5.249

-€ 64.915

-€ 71.631

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

€0

€0

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

€0

€0

Overige balansmutaties

€0

€0

-€ 64.915

-€ 71.631

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 2017 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 2017 is het kalenderjaar 2017.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening over 2017 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.
Specifiek in dit kader zijn de Rijksbijdragen, conform gewijzigde regelgeving, niet in tegenstelling tot
2016 gesaldeerd opgenomen maar gesplitst naar baten en lasten. Waar in de jaarrekening 2016
€ 369.725 aan baten en € 608.971 aan lasten was opgenomen is, na aanpassing van de vergelijkende
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cijfers, in de jaarrekening 2017 als vergelijkend cijfer 2016 € 9.067.372 aan baten en € 9.306.618 aan
lasten opgenomen door het apart onder de lasten opnemen van de doorbetalingen aan
schoolbesturen ad € 8.697.647.

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.
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. In het overzicht wordt
weergegeven welke geldmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze
gebruik gemaakt is van deze middelen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de
financiering van de activiteiten en in de liquiditeit en solvabiliteit van de stichting.

Toelichting op de jaarrekening
Balans
VORDERINGEN
31-12-2017

31-12-2016

Vorderingen
Debiteuren
Overlopende activa
Vorderingen

€0
€ 1.784
€ 1.784

€ 4.428
€ 106.163
€ 110.591

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa
Overlopende activa

€0
€ 165
€ 1.619
€ 1.784

€ 2.733
€ 1.130
€ 102.300
€ 106.163

Overlopende activa
De overige overlopende activa betreft per 31-12-2016 met name het te ontvangen bedrag van
€ 100.000 van de Regionale Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten zijnde de afrekening van de
projectperiode 2012-2016.
LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2017

31-12-2016

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen
Liquide middelen

€ 229.445
€ 229.445

€ 294.360
€ 294.360
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EIGEN VERMOGEN
De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Stand per
1-1-2017

Resultaat

Stand per
31-12-2017

€ 36.523
€ 36.523

€ 95.876
€ 95.876

€ 132.399
€ 132.399

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Eigen vermogen
Resultaatbestemming
Het resultaat over 2017 bedraagt € 95.876 en is conform het voorstel tot resultaatbestemming
toegevoegd aan de algemene reserve.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016

Schulden aan OCW/EZ
Crediteuren
Schulden ter zake van werk door
derden
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

€0
€ 61.025

€ 16.496
€ 254.158

€0
€ 24.298
€ 13.507
€ 98.830

€ 65.624
€ 16.057
€ 16.093
€ 368.428

Overige
Overige kortlopende schulden

€ 24.298
€ 24.298

€ 16.057
€ 16.057

€ 1.407

€ 5.324

€ 12.100
€ 13.507

€ 10.769
€ 16.093

Vooruitontvangen bedragen
Accountants- en
administratiekosten
Overlopende passiva
Schulden aan OCW/EZ

Dit betreft het in januari 2017 verrekende deel van de herziene financiële beschikkingen kalenderjaar
2016 inzake zware ondersteuning materiële instandhouding (€ 1.024) en lichte ondersteuning
(€ 15.472). Per 31-12-2017 was dit niet aan de orde.
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Schulden ter zake van werk door derden
Dit betreft per 31-12-2016 de nog te ontvangen facturen uit hoofde van de inkoop ambulante
begeleiding vanuit het vso (Kameleon/Mytylschool). In 2017 is periodiek gefactureerd conform de
contractuele afspraken, waardoor er per 31-12-2017 geen balanspost is.
Overige kortlopende schulden
Deze post ziet per 31-12-2017 met name op nog door te betalen Rijksbijdrage aan vo-scholen, te
betalen kosten residentiële plaatsing, te betalen advieskosten en te betalen telefoonkosten. Per 3112-2016 betrof het met name nog te betalen advieskosten, te betalen telefoonkosten en te betalen
vacatiegelden OPR.
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen betrof per 31-12-2017 het ontvangen bedrag van Regionale Regiegroep
Voortijdig Schoolverlaten voor zover dat de gemaakte kosten in 2017 oversteeg en gereserveerd is
ter dekking van de kosten in 2018.
Vooruitontvangen bedragen betroffen per 31-12-2016 de aan de scholen in rekening gebrachte
bedragen wegens overdracht bekostiging voor het plaatsen van leerlingen op een bovenschoolse
voorziening of het vso, voor zover deze betrekking hebben op het nieuwe boekjaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Er loopt nog een procedure inzake een toekenning van een bekostigingscategorie van een leerling in
het VSO. Het maximale financiële risico is het verschil tussen bekostigingscategorie 2 en 3.
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Staat van baten en lasten
RIJKSBIJDRAGEN
Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen

2017

2016

€ 9.138.898
€ 9.138.898

€ 8.913.249
€ 8.913.249

Overige overheden

€ 98.593

€ 100.000

Overheidsbijdragen en –subsidies
overige overheden

€ 98.593

€ 100.000

€ 62.461
€ 62.461

€ 54.123
€ 54.123

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
2017 ook voor het bekostigen van residentiële plaatsingen.
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PERSONEELSLASTEN
Personeelslasten

2017

2016

Overige personele lasten
Personeelslasten

€ 592.885
€ 592.885

€ 538.879
€ 538.879

Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten

€ 585.093
€ 7.792
€ 592.885

€ 532.145
€ 6.734
€ 538.879

Overige personele lasten
De lasten personeel niet in loondienst zijn door personele uitbreiding hoger dan in 2016, maar lager
dan begroot.
Aantal fte
Het aantal fte in het verslagjaar bedraagt in het verslag jaar nihil (2016: eveneens nihil).

OVERIGE LASTEN
Overige lasten

2017

2016

Administratie- en beheerslasten
Overige
Overige lasten

€ 12.100
€ 139.017
€ 151.117

€ 10.769
€ 59.323
€ 70.092

Separate specificatie kosten
instellingsaccountant
Accountantshonoraria voor het
onderzoek van de jaarrekening
Accountantshonoraria

€ 12.100
€ 12.100

€ 10.769
€ 10.769

€ 20.557
€ 75.000
€ 8.037
€ 35.423
€ 139.017

€ 8.798
€ 30.000
€0
€ 20.525
€ 59.323

In de post “overige” is opgenomen:
Kosten zelfevaluatie en nieuw
ondersteuningsplan
Inkoop bovenschoolse voorziening
Inkoop residentiële plaatsen
Overige

In 2017 zijn 5 plaatsen ingekocht op de bovenschoolse voorziening, in 2016 waren dat er 2.
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DOORBETALINGEN AAN SCHOOLBESTUREN
Doorbetalingen aan
schoolbesturen
Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW
Doorbetaling op basis van 1 februari
Overige doorbetalingen
rijksbijdragen aan schoolbesturen
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

2017

2016

€ 8.386.711
€ 58.438

€ 8.070.357
€ 39.293

€ 14.935

€ 587.997

€ 8.460.084

€ 8.697.647

Over 2017 worden conform bestuursbesluit alleen overige doorbetalingen rijksbijdragen aan
schoolbesturen uitgevoerd voor zover het resultaat hoger is dan begroot.
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

2017

2016

€ 3.431.734

€ 3.302.757

€ 3.768.945

€ 3.575.700

€ 1.186.032

€ 1.191.900

€ 8.386.711

€ 8.070.357

€ 58.438
€ 58.438

€ 39.293
€ 39.293

Doorbetaling op basis van 1 februari
(v)so
Doorbetaling op basis van 1 februari

Per 1 februari 2017 was sprake van (per saldo) 2 leerlingen waarvoor groeibekostiging geldt, per
1 februari 2016 waren dat er (per saldo) 5. 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.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Financiële baten

2017

2016
€ 165
€ 165

€ 1.130
€ 1.130

€ 155
€ 155

€ 159
€ 159

Financiële lasten
Rentelasten en soortelijke kosten
Financiële lasten
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Ondertekening bestuur

Roosendaal, 30 mei 2018

Mevr. D. van Kelle w.g.

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

Dhr. R.J.J. Palmen 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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WNT-verantwoording 2017
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 2017 € 181.000
(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

Functiegegevens

directie

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor (in fte)

0,5

Gewezen topfunctionaris?

ja/nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja/nee

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding

€ 58.604

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

Subtotaal

€ 58.604

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 90.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€0

Totaal bezoldiging

€ 58.604

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

n.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 (in fte)

0,5

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

€ 57.482

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

Totaal bezoldiging 2016

€ 57.482
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris

Functie

D. van Kelle

Voorzitter

M.J.C. Broodbakker

Lid

A.C.J. Flink

Lid

R.J.J. Palmen

Lid

J.C. van Wettum

Lid

J.M.P.C. Verdaasdonk

Lid

G.J.J. Kusters

Lid

R.S. Hofkes

Lid

64

RESULTAATBESTEMMING
Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarverslaggeving zal worden vastgesteld, zal worden
voorgesteld het resultaat over 2017 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in
de jaarrekening verwerkt.
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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 Regionale Educatieve Agenda 2017 – 2020
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Bijlage 2 Factsheet Regionale Educatieve Agenda 2017 - 2020
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Bijlage 3 Jaarverslag Plusvoorziening 2017
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 GGZ, Jeugdprofessional, leerplicht, Juzt). 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 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 sinds 2016 incidenteel ook leerlingen vanuit het
praktijkonderwijs of het VSO de ondersteuning vanuit de Plusvoorziening ontvangen.
School
Da Vinci VMBO
Da Vinci pro
Gertrudis

Aantal leerlingen
3
1
5

Niveau/leerjaar
1 basis, 2 basis, 3 basis
2e klas
1 mavo, 2 mavo, 3 mavo, 3
havo, 4 havo
3 mavo
1 vwo (2x), 2 vwo, 5 havo
2 basis, 3 basis, 2 gl (2x)
3 basis
6 vwo, 2 mavo
3 mavo, 2 mavo,
3 mavo
mbo
4e klas
4 kader
1 havo, 2 havo, 3 havo
onbekend

JTC
1
Norbertus
4
Prinsentuin
4
MLC Oudenbosch
1
MLC Zevenbergen
2
Breda College
2
Warande College
1
Zoomvliet College
1
Berkenhof College
1
Aventurijn College
1
Bredero College
3
Absoluut verzuim (geen school)
1
Totaal
31
In het jaar 2017 is het aantal leerlingen van de Plusvoorziening opnieuw licht gestegen (van 27 in
2016 naar 31 in 2017). De Plusvoorziening wordt door alle scholen en voor alle leerwegen en
leerjaren ingezet.
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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 dreigden te vallen, danwel 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 31 begeleide leerlingen, waren er bij de start van de begeleiding 21 leerlingen volledig uitgevallen
op school. 15 Van deze leerlingen hebben uiteindelijk hun onderwijs weer (deels) opgepakt.
Resultaat leerlingen plusvoorziening
Schoolgang voortgezet
VSO in opbouw via dagbesteding
Inzet dagbesteding in combinatie met
onderwijs
Overstap MBO
Residentiele plaatsing
Overstap VSO
Overstap pro
Overstap andere vo school
Gesloten plaatsing
Dagbesteding in combinatie met behandeling
(onderwijs niet mogelijk)
Overstap school in België
Overstap VAVO
Gestart leerwerkbedrijf
Nog thuis
totaal

totaal
7
1
3
5
2
3
1
1
1
1
1
2
1
2
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Naast het begeleiden van deze trajecten is de Plusvoorziening in 2017 40 keer benaderd voor adviesen 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..
De Plusvoorziening heeft in 2017 daarnaast geïnvesteerd in een nauwere samenwerking tussen de
verschillende gemeenten van het SWV en de Plusvoorziening. Er is een factsheet gemaakt over de
werkwijze van de Plusvoorziening. Deze is verspreid onder de scholen en toegelicht in de teams
jeugdprofessionals van de verschillende gemeenten. Tevens wordt de Plusvoorziening in
toenemende mate gevraagd om aan te sluiten bij proces gerelateerde bijeenkomsten ter
bevordering van de integrale samenwerking.
In 2017 heeft de Plusvoorziening de bijeenkomsten van de Lansbrekers, opgericht door Ingrado,
bezocht. Dit om verdere kennis en inspiratie op te doen met betrekking tot de complexe casussen bij
(dreigende)thuiszitters. Mede op deze wijze wordt getracht aansluiting te vinden bij het landelijke
thuiszitterspact.
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