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 Er is gestart met de uitvoering van het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025: het dekkend  
aanbod vmbo wordt uitgebreid in Roosendaal met ingang van schooljaar 2022-2023.
 De scans passend onderwijs zijn door scholen en swv voorbereid en uitgevoerd en worden  
afgerond met ronde tafel reflectiegesprekken om met elkaar te blijven leren en ontwikkelen.
 De voorbereiding voor het ouder- en jeugdsteunpunt is op last van OCW naar 2021 en 2022  
getrokken. Samen met swv po en de twee swv’s Brabantse Wal zijn stappen gezet om op  
1 augustus 2022 de informatiefunctie van het steunpunt operationeel te hebben.

Dit jaarverslag is compacter dan voorgaande jaren. Niet het vele is goed, het goede is veel. Het jaar-
verslag is vooral een hulpmiddel om de horizontale dialoog met elkaar te voeren. De samenvattende 
factsheet moet dit proces ondersteunen.

We kijken er naar uit om met de partners in gesprek te blijven over de doorontwikkeling van passend 
onderwijs en de uitvoering van de ambities uit het ondersteuning. Wel of geen pandemie: met elkaar 
geven we sturing aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie en dat vraagt om een blijvende dialoog 
over dekkend aanbod, de doorlopende po-vo lijn, kansengelijkheid en meer inclusie.

April 2022
G.A. Huizinga-Mijnhart, directeur-bestuurder

Passend onderwijs is in 2014 gestart om te zorgen dat leerlingen met ondersteuningsbehoeften de 
juiste begeleiding zouden krijgen en dat voor alle leerlingen een zo passend mogelijk aanbod zou zijn in 
de regio.

De covid pandemie heeft al drie schooljaren invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en onder-
wijsprestaties van leerlingen. Jongeren die voorheen geen ondersteuning nodig hadden, bleken door de 
pandemie wel hulp en begeleiding nodig te hebben. Sommige leerlingen met ondersteuningsbehoeften 
leken het – vooral aanvankelijk- goed te doen met digitaal onderwijs maar lijken op de langere termijn 
toch ook tegen grenzen aan te lopen. Passend onderwijs gaat allang niet meer over een beperkte groep 
leerlingen die ondersteuning nodig heeft.

De pandemie versterkt de meer fundamentele vraag over het huidige Nederlandse onderwijsstelsel: 
hoeveel kansen krijgen leerlingen nu echt, hoe zorgen we er voor dat de achtergrond van een leerling 
minder bepalend wordt voor de kansen? Hoe zorgen we er voor dat veel meer aangesloten wordt bij 
talenten van leerlingen met maatwerk, in plaats van het klassikale systeem met de standaard aanpak 
(en financiering en toetsing), waar voor een beperkt aantal leerlingen budget is voor een arrangement? 
Passend onderwijs als opmaat naar een andere inrichting van onderwijs, waar het standaard wordt om 
leerlingen meer eigen routes te laten volgen met een eigen aanpak.
Zo ver is het nog niet, maar de pandemie heeft dit soort fundamentele vraagstukken wel op allerlei
agenda’s geplaatst en dat is goed.

De pandemie heeft scholen (personeel, leerlingen, ouders) en ketenpartners onder druk gezet. Er was 
sprake van veel verzuim, het missen van lessen en een druk om ‘gewoon te presteren’. De hele keten 
heeft desondanks zich met passie ingezet om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en een goede 
plek te kunnen bieden. Dat wordt gezien en gewaardeerd.

Vanuit het swv hebben we –net als scholen- keuzes moeten maken. We willen nog steeds uitvoering ge-
ven aan het motto van het nieuwe ondersteuningsplan: …het goede nog beter maken. Door de pande-
mie is boven alles ingezet op de doorgang van ondersteuning aan scholen (leerlingen, docenten, MT’s) 
door de begeleiders passend onderwijs, ambulante begeleiders, de casusregisseur van de Plusvoorzie-
ning en de staf van het swv. Online, life of op andere creatieve manieren.

Alle vergaderingen met de partners waren digitaal en daardoor niet altijd met de interactie die het 
overleg juist verrijkt. Desondanks is door iedereen veel gerealiseerd om uitvoering te geven aan de 
missie uit het nieuwe ondersteuningsplan:

 De bovenschoolse voorziening (arrangement) heeft in 2021 met goede resultaten 17 kwetsbare 
leerlingen begeleid en teruggeleid richting onderwijs en in een enkel geval was zorg voorliggend. 
Met elkaar is veel gesproken en geschaafd aan dit arrangement. De resultaten mogen er zijn.  Met 
swv po Roosendaal-Moerdijk en 5 gemeenten is – in afstemming met schoolbesturen- een nieuwe 
Regionaal Educatieve Agenda 2022-20225 ontwikkeld en is de samenwerking om concreet met 
thema’s zoals onderwijs-zorgarrangementen, arbeidsmarkt en thuiszitters door te gaan,  
bekrachtigd.
 De samenwerking met swv po voor groep 7-8 leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is 
versterkt: die groep leerlingen wordt gezamenlijk begeleid richting het vo. Geen leerling meer 
tussen wal en schip.

voorwoord
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Hoofdstuk 1

Swv ROOS vo
In Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. (hierna ook “swv ROOS vo”) 
werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de school-
carrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft swv ROOS vo steeds 
naar passende onderwijs(zorg) arrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te 
realiseren wordt met ketenpartners een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

Missie en visie
Swv ROOS vo wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs om zo mede invulling te 
geven aan het streven om de samenleving meer divers en meer inclusief te maken. Om dit te bereiken 
wordt de deskundigheid van het personeel van de reguliere scholen vergroot, zowel op didactisch als op 
pedagogisch gebied. Daarnaast wordt de op elke vo-school aanwezige basisondersteuning professioneel 
ingezet en verder op planmatige wijze ontwikkeld. Deze basisondersteuning is de verantwoordelijkheid 
van de scholen. Het swv speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol. Dit wordt concreet door de 
inzet van de begeleiders passend onderwijs en de ambulant begeleiders vanuit REC 3. De begeleiders  
passend onderwijs en de ambulant begeleiders vanuit REC 3 worden ingezet op de scholen met drie be-
langrijke taken: De versterking van de basisondersteuning en de uitvoering van de breedteondersteuning  
middels begeleiding van leerlingen, ouders en docenten. Binnen het takenpakket van de begeleider passend  
onderwijs verschuift het accent steeds meer naar het coachen en begeleiden van docenten zodat kennis 
en vaardigheden binnen de teams worden vergroot. De derde taak van de begeleiders richt zich op de 
advisering van het management van de scholen gericht op het versterken van passend onderwijs binnen 
de school. De begeleider passend onderwijs en de ambulant begeleiders vormen op deze wijze de schakel 
tussen de scholen en het swv.

Bestuur en toezicht
Vanaf 15 december 2020 is een organieke en statutaire scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht.  
De stichting wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad 
van toezicht, met 8 leden. Ieder schoolbestuur is vertegenwoordigd in de rvt en deze wordt voorgezeten  
door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter heeft stemrecht in de raad en bij stakende stemmen 
is zijn stem doorslaggevend. De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van de stichting en legt 
verantwoording af over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht. De directeur-bestuurder van het 
swv is vanaf 15 december 2020 mevrouw drs. G.A. Huizinga- Mijnhart.

BESTUURSVERSLAG
deel a: In 2021 was de raad van toezicht als volgt samengesteld:

J.G.F.W. van der Horst, voorzitter en remuneratiecommissie
D. van Kelle-de Jong, vicevoorzitter, remuneratiecommissie
R.S. Hofkes, lid
R.W. Engelse, lid
M.W.J.G. de Leeuw-Reulen, lid, auditcommissie
G.J.J. Kusters, lid, auditcommissie
E.M.K. Danneels, lid
J.C. van Wettum, lid (tot 2-11-2021)
J.J.G. van den Oord, lid (vanaf 2-11-2021)

Voor een overzicht van nevenfuncties van de raad van toezicht zie Bijlage 1.

7 aangesloten besturen

(3 gemeenten)

v(s)o scholen binnen swv roos vo

directeur-bestuurder

uitvoering

Team passend onderwijs
Advies/toewijzingscommissie
Aanpak thuiszitters

kenniscentrum

Kenniskringen
- ondersteuningscoördinatoren, 
  bpo’ers, ab’ers
- Directeuren

Voorliching

Intervisie

Themabijeenkomsten

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

Circa 7.200 leerlingen
en hun ouders

 

team swV

ondersteuningsplanraad
(opr)

Personeelsgeleding
(MR)

processen

Raad van toezicht
onafhankelijke voorzitter

beleidsadvies

Organogram

In 2021 heeft de raad van toezicht vier keer regulier vergaderd met de directeur-bestuurder: drie keer 
online en een maal fysiek. In maart keurde de raad het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025 goed, 
dat in meerdere rondes langs alle geledingen is geweest, eind 2020. De raad heeft in mei de jaarreke-
ning 2020 goedgekeurd en in december de begroting (inclusief meerjarenbegroting). De raad heeft in 
2021 met de bestuurder gesproken over de financiële voortgangsrapportages; de kwaliteitsrapportage 
en de bovenschoolse voorziening in relatie tot de omvormging van de bestemmingsreserve naar de 
voorziening in de jaarrekening van 2021. De raad heeft tevens met de bestuurder stil gestaan bij de 
gevolgen van de WBTR, de effecten van covid op het swv; de relatie met de gemeenten en de opdracht 
om een ouder-en jeugdsteunpunt in te richten.
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Ondersteuningsplanraad / Horizontale verantwoording
De ondersteuningsplanraad (opr) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband 
waarin elk bestuur twee zetels (1 ouder en 1 medewerker) heeft. De opr heeft volgens de wet passend 
onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het  
samenwerkingsverband en om jaarlijks instemming te verlenen aan de meerjarenbegroting. 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. In 2021 zijn vijf vergaderingen met de opr geweest: vier reguliere zittingen  
en 1 extra vergadering eind maart wegens de instemming met het nieuwe ondersteuningsplan 2021-
2025. Naast het ondersteuningsplan is met de opr gesproken over de inrichting van het ouder-en jeugd-
steunpunt, de bovenschoolse voorziening en het afbouwplan ‘bovenmatige’ reserves.

Leden van de raad van toezicht zijn twee keer met de opr in gesprek geweest: in maart heeft de voorzitter  
van de raad van toezicht kennis gemaakt en in september heeft een lid met de opr gesproken over de 
rol en betrokkenheid van ouders bij passend onderwijs en het swv.

Vastgestelde verslagen van vergaderingen met de opr zijn op de website van het swv te vinden. De opr 
heeft in september 2019 haar huishoudelijke regelement geactualiseerd en in overleg met het bestuur is het 
medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.

Personeel in eigen dienst vanaf 01-08-2021
Met de wijziging van de governance is in december 2020 ook besloten om personeel in eigen dienst te 
nemen, in plaats van detacheringen via aangesloten schoolbesturen. Vanaf 1 augustus 2021 heeft het 
swv de directeur-bestuurder, de begeleiders passend onderwijs, de teamleider ondersteuning en het 
secretariaat in eigen dienst genomen. De salarisadministratie loopt via een externe dienstverlener.  
In het laatste kwartaal van 2021 is gestart met de oprichting van een MR personeel.

Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
Het beleid van samenwerkingsverband ROOS vo is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk 
te voorkomen door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling 
van medewerkers. In situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden  
zal in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de 
hoogte van de ontslagvergoeding.

Adviescommissie
De adviescommissie van het samenwerkingsverband behandelt alle aanvragen vanuit de scholen voor 
een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) . De adviescommissie heeft van augustus tot en met februari twee-
wekelijks zitting gehad en vanaf maart tot en met september 2021 waren er wekelijks zittingen.

Kindkans kalenderjaar 2021 2020 2021
Aanvragen adviescommissie 209 184

Advies en consultatie 23 37

Totaal aantal aanvragen 232 221

Aanvragen waarvoor een andere  
oplossing is gevonden dan  
een tlv aanvraag

25 13

Signalen vanuit de adviescommissie
  Verschillende leerlingen stromen vanuit het regulier po uit naar het vso. Vanuit het swv worden 

we vaak pas betrokken bij de benodigde tlv-aanvraag vanuit een vso-school, waardoor het  
nauwelijks nog mogelijk is om alternatieven te onderzoeken of voor te dragen. In sommige  
van deze dossiers bestaan twijfels of vso echt noodzakelijk is.

  Bij verlengingen tlv-vso wordt regelmatig gezien dat er sprake is van een zekere mate van angst bij 
leerling, ouders en/of so/vso-school om terugkeer naar het regulier onderwijs in overweging te 
nemen. De stap van vso naar vo wordt vaak gezien als een grote stap.

  Met zmlk- en mytylscholen wordt zorgvuldig gekeken naar de meest passende bekostigingscategorie  
van tlv’s. In gezamenlijkheid worden opp’s nader met elkaar besproken om hierin de meest 
passende keuze te kunnen maken. Om hierin meer tot overeenstemming te komen met de swv’s 
in de regio, wordt een enkele keer ook gevraagd aan een swv in de regio om mee te kijken en te 
adviseren.

  Door covid-19 en de daarmee beperkte opening van v(s)o-scholen, is het helaas voor verschillende  
leerlingen vanuit het vso niet gelukt om voor de zomervakantie een proefperiode mee te lopen 
in het vo. Deze 3 leerlingen hebben met een afgesproken ‘vangnet’ (korte lijnen, vaste evaluaties 
met vso aan tafel, start opp met afspraken) na de zomervakantie alsnog een start kunnen maken 
op een vo-school.

  Eerder ingezette besprekingen van de schoolverlaters met so en sbo scholen zorgen voor tijdige 
sturing en betrokkenheid van swv en vo-scholen. Late aanmeldingen lijken hiermee te kunnen 
worden voorkomen of in ieder geval eerder in beeld gebracht worden bij de benodigde partijen.

Verrichte acties naar aanleiding van signalen en bevindingen
  Organiseren van advies/consultatiegesprekken met swv po en basisscholen om complexe 

schoolverlaters eerder met elkaar in beeld te brengen en trajecten richting vo/vso zorgvuldiger 
samen te kunnen doen. Actie wordt volgend cursusjaar doorgezet.

  Wanneer in de adviescommissie kansen/mogelijkheden worden gezien voor regulier onderwijs 
(op termijn), wordt een gerichte opdracht aan ouders en vso-school meegegeven bij afgifte van 
een nieuwe tlv gericht op onderzoek/stappen/overleg met vo-school. Bij behandeling van een 
eventuele nieuwe aanvraag of de voorbespreking hiervan, wordt gericht gevraagd naar resultaten  
van deze bevindingen.

  Afstemming/overleg met regio swv’s om te komen tot een passende afweging met betrekking 
tot de meest passende bekostigingscategorie.

  Vso-scholen zijn met elkaar in contact gebracht om kennis/ervaringen uit te wisselen in trajecten  
rondom de overstap van vso-leerlingen naar het vo (n.a.v. concrete succesvolle trajecten).

  Op verzoek een nieuwe opp-training aangeboden voor mensen binnen het vo, ter verbetering 
van de kwaliteit opp en handelingsgericht werken binnen het vo.

Overige bijzonderheden/opvallendheden
  Er is binnen ons swv geen gebruik gemaakt van de regeling verlenging tlv zonder aanvraag  

(mogelijkheid die werd geboden vanwege covid-19). Binnen ons swv waren bij bekendmaking 
van deze regeling haast alle verlengingen reeds volgens de reguliere werkwijze verwerkt.

  Gebruik observatieplaatsen lijkt enigszins af te nemen door inzet bsvz. Mede vanwege covid-19 
lijken trajecten wel langer nodig te hebben om te kunnen komen tot een goede advisering.  
Verlenging is nodig geweest na 13 weken.
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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 is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradvies-
commissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen (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 een beslissing op bezwaar nemen.
 
In het verslagjaar 2021 zijn geen bezwaren ingediend bij het swv. Er zijn geen klachten behandeld door 
de Landelijke Klachten Commissie (LKC) over gedragingen van medewerkers van het swv.

Huisvesting
Een samenwerkingsverband passend onderwijs is geen onderwijsinstelling die zelf onderwijs verzorgt 
en derhalve ook geen beschikking heeft over onderwijshuisvesting. Doel van huisvesting is niet het 
realiseren van de huisvesting als zodanig, maar het met de deelnemende besturen afstemmen van 
huisvesting. In geval van nieuw- en verbouw vraagt het samenwerkingsverband aandacht voor de ruim-
telijke vereisten van passend onderwijs, zoals voldoende ruimte voor ketenpartners die met de school 
samenwerken, flexibele ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen in 
kleinere en wisselende groepssamenstellingen. Het samenwerkingsverband is geen formele partner bij 
het opstellen van huisvestingsplannen.
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Hoofdstuk 2A: Kengetallen: Resultaten van het samenwer-
kingsverband
Voor een doelmatige planning en control cyclus en het verkrijgen van inzicht in de resultaten van het 
swv, zijn binnen het swv kengetallen ontwikkeld zodat hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden  
aan het bestuur.

Een samenvatting van de resultaten van het samenwerkingsverband inclusief de ontwikkelagenda, ook 
wel stoplichtmodel, is ingevoegd als bijlage 3.

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

Analyse kengetallen

Kengetal 1 Voldoen aan zorgplicht
Doel Het doel van de zorgplicht is voor iedere jongere binnen de regio een 

passend onderwijsaanbod te realiseren. Het aantal absoluut verzuimers 
is zo laag mogelijk evenals het aantal leerlingen dat niet geplaatst kan 
worden op de school van de eerste voorkeur, ten gevolge van een te 
grote ondersteuningsbehoefte.

KSF • Het aantal absoluut verzuimers.
• Het aantal afgewezen leerlingen op de school van eerste voorkeur.
• Leerlingen met een OPP blijven binnen regulier.

Realisatie schooljaar 20-21 • Er zijn in 2021 geen absoluut verzuimers gemeld bij de onderwijs-
inspectie.

• 4 afwijzingsbrieven in schooljaar 2020-2021 vanuit school 1e voor-
keur in verband met een te grote ondersteuningsbehoefte.

• 18 leerlingen met breedteondersteuning en een opp zijn in 2020-
2021 van het regulier onderwijs naar het vso gegaan.

Analyse realisatie Ter vergelijking: in schooljaar 2019-2020 was er 1 absoluut verzuimer, 
ook 4 afwijzingsbrieven, 14 leerlingen met opp uitgestroomd naar vso.

Maatregelen
Blijvende aandacht voor leerlingenstromen vo-vso, bovenschoolse  
voorziening, beter dekkend aanbod vmbo> uitvoeren ambitie 1 onder-
steuningsplan.

Kengetal 2 Dekkend onderwijsaanbod
Doel Doel is om gezamenlijk, en binnen zes tot tien weken, een passend aan-

bod te realiseren voor alle leerlingen in de regio. We streven ernaar dat 
geen enkele leerling, verwijtbaar aan het swv, thuiszit. We investeren  
blijvend in nieuwe vormen van zorgonderwijsarrangementen en 
symbiose mogelijkheden om het dekkend aanbod te verrijken, binnen  
de grenzen van het budget.

KSF • Het aantal thuiszitters, gemeld bij de inspectie.
• Thuiszittersdossiers worden aangemeld bij plusvoorziening.
• 80% terugstroom van de bovenschoolse voorziening naar regulier.

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

• De Plusvoorziening is in 2021 betrokken geweest bij 53 thuiszittende 
of dreigende thuiszittende leerlingen.

• 77% van de leerlingen uit de BSVZ is teruggestroomd naar onderwijs.
Analyse realisatie • Het aantal gemelde thuiszitters bij de onderwijsinspectie is in lijn  

met eerdere jaren.
• Binnen de Plusvoorziening worden, mogelijk als gevolg van covid-19, 

een toename gezien van het aantal leerlingen dat wordt aangemeld 
en begeleid. Vanwege lockdowns en wachtlijsten binnen de jeugd-
hulpverlening duurde het langer voordat passende onderwijs- zorg-
trajecten konden starten. Trajecten duren hierdoor langer en/of 
zwaardere inzet is nodig.

• Interne norm terugstroom BSVZ nog niet gehaald (80%). Op basis van 
1 jaar (met corona) zijn aan deze gegevens nog geen conclusies te 
verbinden.

Maatregelen Reguliere voortgang, verbeterpunten uit beleidsevaluatie worden opgepakt
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Kengetal 3 Deelname vso
Doel Doel is om leerlingen, zo veel als mogelijk, deel te laten nemen aan het 

regulier onderwijs. Om dit mogelijk te maken, zullen we het regulier 
onderwijs blijven versterken.

KSF • Aantal afgegeven tlv’s vo-vso.
• Aantal terugplaatsingen vso-vo.
• Aantal leerlingen van sbo naar vo.
• Aantal leerlingen vanuit bao naar vso.
• Aantal leerlingen vanuit so naar vso.

Realisatie tussen
1-10-2020 en 1-10-2021

• 18 leerlingen in 2021 zijn van vo naar vso gegaan.
• 6 leerlingen in 2021 zijn van vso naar vo gegaan
• 47 leerlingen in 2021 zijn van sbo naar vo gegaan
• 5 leerlingen in 2021 zijn vanuit bao naar het vso gegaan.
• 22 leerlingen in 2021 zijn vanuit so naar vso gegaan.

Analyse realisatie • Uitstroom vanuit vo naar vso onder landelijk (7,63% vs 8,36% L).  
Dit is in lijn met met ambitie.

• Instroom vanuit vso in het vo (0,09% vs 0,06% L) is conform landelijk. 
Toegenomen t.o.v. voorgaande jaren.

• Instroom vanuit sbo in vo (3,13% vs 3,69% L) Is iets onder landelijk.
• Instroom bao naar vso (0,33% ) in vergelijking met landelijk aan de 

lage kant
• Instroom so naar vo ook iets onder landelijk (2,33% vs 2,56% L)

Kortom: iets minder instroom in vo vanuit vso. Ook minder uitstroom 
vanuit vo naar vso; het houdt elkaar in evenwicht.

Maatregelen Onder andere de maatregelen bij ambitie 1 (beter dekkend aanbod vmbo) 
moeten gaan bijdragen aan meer leerlingen regulier vanuit so/sbo/po.

Kengetal 4 Doelmatigheid en rechtmatigheid financiële middelen
Doel Doel van het financieel beleid is een duidelijke relatie tot stand te brengen  

met de beoogde resultaten, vanuit een meerjarenperspectief en met 
inzicht in de eventuele risico’s.

KSF • Scholen verantwoorden jaarlijks de decentrale breedteondersteuning 
en de ontvangen ondersteuningsmiddelen (lwoo middelen/HB/bsvz) 
voor zware ondersteuning middels vaste formats.

• Goedgekeurde jaarrekening door accountant.
Realisatie • De decentrale verantwoording over het voorgaande schooljaar heeft 

conform P&C cyclus in oktober plaatsgevonden. In december is ge-
rapporteerd over de kengetallen die de meest voorspellende waarde 
hebben over het realiseren van onze kerndoelstellingen. De mid-
deleninzet 2020-2021 is door scholen op basis van een vast format 
verantwoord.

• Samengevat zetten de scholen de middelen als volgt in:
• Lwoo middelen worden ingezet voor klassenverkleining, extra inzet 

op taal- en rekenachterstanden, training en begeleiding op so- 
ciaal-emotioneel gebied en voor de aanschaf van extra materialen.

• Het budget lichte ondersteuning voor de versterking van de basis-
ondersteuning wordt ingezet voor versteviging van ondersteunings-
teams (oco, begeleiders, counselors etc.), trainingen, scholing en 
versterking mentoraat.

• De drie beroepsgerichte vmbo scholen zetten de rebound middelen 
in voor de structuurklas, ondersteuningsruimte en pedagogische 
begeleiders.

• De middelen zware ondersteuning worden ingezet voor trajectbe-
geleiders, orthopedagogen, coaches en inkoop van extra ondersteu-
ning. De scholen verantwoorden de middelen gerelateerd aan de 
doelstellingen van het swv op het gebied van terugdringen thuiszit-
ters en inzet voor meer regulier onderwijs.

Analyse realisatie De methodiek van de decentrale verantwoording op kengetallen en de 
bespreking hiervan met directeuren, zou meer mogen gaan winnen aan 
reflectie en ontwikkeling. De methodiek wordt geëvalueerd in 2021-2022 
en zal in 2022-2023 meer in het teken van ‘leren en verbeteren’ komen 
te staan.

Maatregelen Volgt uit de bovengenoemde reflectie 2022.

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021

285 286 284

273

241
251 252 249

3,80%

3,60%

3,40%

3,20%

3,00%
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021

vso percentage   landelijk vso percentage

vso deelname Roosvovso percentage Roosvo versus 
landelijk percentage vso
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Kengetal 5 Kwaliteit basisondersteuning
Doel Doel van de basis- en breedteondersteuning is ondersteuning op maat 

bieden binnen de reguliere scholen, om te voorkomen dat de ontwikkeling  
van de leerling stagneert. We beogen een beweging te realiseren van cura-
tieve naar meer preventieve ondersteuning.

KSF • Positief onderwijsoordeel inspectie.
• Sop’s beschrijven basis en breedteondersteuning en staan op websites.
• Zicht op aanwezige kwaliteit passend onderwijs via scan passend 

onderwijs.
Realisatie kalenderjaar 
2021

• Alle aangesloten scholen hebben een basisarrangement. Een aantal 
scholen heeft nog geen nieuw oordeel van de inspectie ontvangen

• De sop’s kennen een uniform format en staan op de websites van de 
vo scholen en op de website van ROOS vo.

• De voor 2020 geplande scan passend onderwijs is door covid-19 uit-
gesteld. In december 2021 is de scan alsnog uitgevoerd en zijn ronde 
tafel gesprekken gepland gevoerd met school en swv. In de scan is 
heel specifiek aandacht besteed aan het onderwerp basisonder-
steuning en hoogbegaafdheid. In maart 2022 worden de uitkomsten 
gepubliceerd en besproken. De school had regie op de uitvoering 
van de scans en het swv heeft de rol van critical friend en adviseur 
op zich genomen en de rapportages verzorgd per locatie en stelt een 
overall-analyse op.

Analyse realisatie • Alle scholen hebben een stabiel positief oordeel van de inspectie 
over de kwaliteit van het onderwijs.

• De huidige sop’s zijn opgesteld in 2018 en worden conform de P&C 
cyclus in 2022 geactualiseerd. Veel scholen stellen inmiddels jaarlijks 
hun sop opnieuw vast.

• De scans zijn uitgevoerd en worden middels ronde tafel gesprekken 
besproken met scholen en swv. Iedere school verwerkt de analyse in 
haar eigen jaarplan en op het niveau van het swv wordt besproken 
wat collectief kan worden opgepakt.

Maatregelen Volgt uit de bespreking van de scan in 2022.

Kengetal 6 Kwaliteit breedteondersteuning
Doel Doel is om intersectoraal te werken aan de breedte- en diepteondersteuning.  

De extra ondersteuning is een integraal onderdeel van het totale zorg- en 
ondersteuningssysteem rond de school en het gezin. Intersectoraal werken 
bevordert een goede begeleiding van kwetsbare kinderen in de overgang 
tussen onderwijssectoren.

KSF • Mate waarin extra ondersteuning is gebaseerd op hetgeen is vast-
gelegd in opp (aantal getekende en geëvalueerde opp’s, aantal  
uitgewisselde opp’s met BRON/ROD).

• Ouders en leerlingen zijn tevreden over de aangeboden breedte  
ondersteuning, de juiste leerlingen konden deelnemen aan de  
breedteondersteuning.

• Mate van effect van de gezamenlijke voorzieningen die door het swv 
zijn geïnitieerd en deels betaald: de interne bovenschoolse voorziening  
en de HB ondersteuning.

Realisatie • Uit de decentrale verantwoordingsrapportage blijkt dat van de 292 
leerlingen die in 2020-2021 meer ondersteuning hebben ontvangen 
dan de basisondersteuning voor 220 leerlingen een opp is opgesteld. 
Van 36 leerlingen is bekend dat ze geen opp hebben en bij 35 leer-
lingen is in deze kolom niets ingevuld (‘leeg’). Het is daarmee ondui-
delijk of er sprake is van een ander soort document of dat er geen 
document onder de extra ondersteuning ligt.

• De wet schrijft voor dat het opp moet worden uitgewisseld met 
BRON. Dit gaat via het leerling administratiesysteem (LAS) van de 
school. Dus via Magister of Som Today. Van de 220 leerlingen met 
een opp zijn er 145 uitgewisseld met BRON. Hetgeen overeenkomt 
met 56%.

• Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat 71% van de opp’s daad-
werkelijk door ouders is gezien en getekend (instemming) voor wat 
betreft het handelingsgerichte gedeelte.

• In totaal is met 190 van de 220 ouders het opp geëvalueerd.
• In 2021 hebben de begeleiders passend onderwijs op verzoek een 

training verzorgd om mensen van de vo-scholen vaardiger te maken 
in het schrijven en gebruik van het opp binnen de school. Diverse 
medewerkers vanuit de ondersteuningsteams van de scholen hebben 
hieraan deelgenomen.

• De mogelijkheid om de ouder- en leerlingtevredenheid te onder-
zoeken is eind 2021 toegevoegd aan de scan passend onderwijs. De 
scholen zijn door het swv nog op de hoogte gebracht van de moge-
lijkheid. Vooralsnog is op basis van de binnengekomen resultaten 
geen school gezien die hier gebruik van heeft gemaakt.

• Bovenschoolse voorziening 
In de bsvz zijn in 2021 25 leerlingen geplaatst. Hiervan zijn er 17 
uitgestroomd. Dertien met uitstroombestemming regulier onderwijs 
(77%). Eén leerling naar het vso en 3 leerlingen met uitstroombe-
stemmingen zorg. Door corona is een verschuiving van externalise-
rende naar internaliserende problematieken bij leerlingen waar te 
nemen. Verder zien we een vermindering van de opname in obser-
vatieplaatsingen op het Aventurijncollege. Vanuit de bsvz is door 
de projectleider, veel geïnvesteerd in de samenwerking met de vo 
scholen. Het jaarverslag 2021 beschrijft de ontwikkelingen in de bsvz. 
Dit is besproken in het directeuren overleg, de opr en de rvt.

• HB  
In 2021 is invulling gegeven aan een nieuwe vorm van werken waar-
bij Norbertus Gertrudis Lyceum en het Jan Tinbergen College en 
Markland College Oudenbosch en Markland College Zevenbergen 
aan elkaar gekoppeld zijn. In het jaarverslag 2021 zijn de projectdoel-
stellingen geëvalueerd en de uitkomsten hiervan zijn in het directeu-
renoverleg besproken. Er zal m.n. verder worden ingezet op de pro-
fessionalisering van docenten en een verdergaande samenwerking 
tussen vso en vo in zogenaamde symbiose. Binnen de regiegroep HB 
en het leer- en ontwikkelteam worden de evaluatie uitkomsten van 
acties voorzien.
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Analyse realisatie • Opp 
Binnen het directeurenoverleg en het oco overleg zijn de cijfers 
gepresenteerd. Ze zijn globaal geduid door de betrokkenen. In de 
scholen zelf vindt verdieping erop plaats.

• Ouder- en leerlingtevredenheid 
Dit onderwerp kan niet worden geëvalueerd door het samenwer-
kingsverband. Wel is het een onderwerp wat wordt meegenomen in 
de oprichting van het oudersteunpunt.

• Bsvz 
Vanuit de evaluaties blijkt de bsvz in een behoefte te voorzien. De 
inzet van de betrokkenen binnen de bsvz wordt hoog gewaardeerd. 
Wel kan de verbinding tussen de bsvz en de vo scholen verder wor-
den versterkt. Dit wordt in 2022 door de stuurgroep bsvz verder 
uitgewerkt. Het thema personeel en huisvesting is een bron van 
aandacht.

• HB 
Uit het jaarverslag blijkt dat de inzet van de betrokken hoog is, maar 
dat als gevolg van de problematieken rond corona, vertraging heeft 
plaatsgevonden op aspecten van samenwerking. Door de inzet van 
de regiegroep en het leer- en ontwikkelteam kan hierop versneld 
worden.

Maatregelen • Opp 
Maatregelen worden door de school zelf geformuleerd. Het swv vraagt 
uit en maakt de resultaten ervan bespreekbaar.

• Ouder- en leerling tevredenheid. 
Meenemen in de ontwikkeling van het oudersteunpunt.

• Bsvz 
Uitwerken toekomstperspectief bsvz en borgen van resultaten.

• HB 
Verder invulling geven aan professionalisering van docenten binnen de 
scholen en ook in het netwerk. O.a. door inspiratiebijeenkomsten. Ver-
sterken samenwerking in pilot symbiose vso-vo.

Kengetal 7 Kwaliteit management en organisatie swv
Doel Het doel van kwaliteitszorg is te kunnen sturen op de kwaliteit van de 

opbrengsten die swv ROOS vo zich ten doel stelt. Het swv wil transparant, 
planmatig en resultaatgericht werken.

KSF • Kernprocessen financiën, kwaliteit en personeel zijn op orde.
• Heldere processen rond aanvraag arrangementen, opp, etc.
• Positief extern oordeel inspectie.
• Voldoen aan de eisen AVG.
• Aantal datalekken.
• Aantal klachten.
• Afstemming stakeholders.
• Doelmatigheid planning.
• Helderheid voor ouders wat scholen kunnen bieden.
• Goede werking governance.

Realisatie kalenderjaar 
2021

• Er heeft in 2021 geen beoordeling door de inspectie plaatsgevonden.
• De jaarlijkse AVG check door de externe FG van de CED groep heeft 

begin februari 2022 plaatsgevonden over kalenderjaar 2021. De privacy  
bewustwording binnen swv ROOS vo is hoog, het kantoor werkt vrij-
wel papierloos en de aandachtspunten uit de jaarlijkse check van  
januari 2021 zijn nagenoeg allemaal opgevolgd. Er zijn geen incidenten/ 
datalekken gemeld. De afspraak is gemaakt dat swv ROOS vo expliciet  
checkt en dit ook via de mail laat bevestigen dat het schoolbestuur 
dat tot augustus 2021 personeel detacheerde, conform de afspraken 
uit de verwerkersovereenkomst alle data van de personeelsleden 
heeft overgedragen.

• Er zijn geen klachten ingediend.
• De kernprocessen HR en financiële administratie zijn op orde en aan-

gepast door de samenwerking met administratiekantoor Groenen-
dijk. Deze dienstverlener laat de beschreven beheersingsprocessen 
jaarlijks door een accountant controleren. Op basis daarvan beschikt 
Groenendijk over het ISAE-3000 keurmerk. Na bespreking met de 
MRP wordt een aantal HR-protocollen in 2022 vastgesteld.

• Bestuur en toezicht zijn statutair gescheiden. De voorzitter van de rvt 
adresseert concrete casussen en reflecteert met toezicht en bestuur 
op rollen.

• Er is een fraude-risico-analyse opgesteld die in 2022 besproken gaat 
worden met de raad van toezicht.

Analyse realisatie • De AVG scan bestaat uit 10 thema’s waarbij groen, oranje of rood 
gescoord kan worden. Groen is het hoogst haalbare, rood het laagst 
haalbare. Swv ROOS vo scoort 9 van de 10 thema’s groen en 1 oranje.  
Het aandachtspunt betreft het in beeld brengen welke verwerkers-
overeenkomsten nog kritisch bekeken moeten worden.

Maatregelen • Geen, actie op overdracht AVG gegevens is ingezet.
• In 2022 vindt brede reflectie op de (werking van de) governance plaats 

in samenwerking met swv Brabantse Wal.
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Hoofdstuk 2B: Rapportage voortgang en resultaten deel B 
Ondersteuningsplan ontwikkelagenda 2021 - 2025

Inleiding

Deze paragraaf bevat een rapportage over de tussenstand en resultaten van de ambities, speerpunten 
en activiteiten zoals die zijn opgenomen in het ondersteuningsplan 2021-2025. Deze paragraaf volgt 
de tekst van het ondersteuningsplan met daarbij opgenomen de resultaten en stand van zaken over de 
eerste vijf maanden waarin het ondersteuningsplan in werking is getreden (augustus-december 2021).
Over de resultaten zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan 2017-2021 is in bijlage drie gerap-
porteerd.

Ambitie 1 Versterken dekkend aanbod vmbo-scholen
Projectdoel Met ingang van cursusjaar ’22-’23 is er een versterkt aanbod vmbo ge-

realiseerd, met specifieke klassen en meer herkenbare inzet en verant-
woording van de middelen vanuit het swv hiervoor (licht/rebound). Doel 
is meer leerlingen thuisnabij regulier vmbo- onderwijs te kunnen laten 
volgen.

Ook hebben ouders, leerlingen en po-scholen bij de start van het cursus-
jaar beter zicht op de verschillende mogelijkheden hiervoor op de 3 vmbo- 
scholen en weten ze de weg naar deze scholen (thuisnabij) te vinden.

Het betreft hier vmbo-leerlingen (uit so/sbo/po) die worden opgevangen 
binnen het reguliere vmbo, specifiek kwetsbare leerlingen met achterstanden  
en (lichte) gedragsproblemen.

Acties/resultaten • Analyse deelname pro en mogelijke effecten op het aanbod vmbo
• De drie vmbo-scholen (b-k-gl) beschikken over een omgeving waarin 

een gestructureerde pedagogisch didactische benadering van leer-
lingen met een specifieke onderwijsbehoefte mogelijk is. Dit vindt in 
een kleine setting plaats.

• De drie scholen samen verzorgen een aanbod voor basis-, kader- en 
indien nodig/betaalbaar voor de gemengde en theoretische leerweg-
leerlingen.

Realisatie • Onderzoek haalbaarheid en planvorming specifiek aanbod in Roosen-
daal (vmbo). Start staat gepland voor ’22-’23.

• Voorbereidingen getroffen voor verdere uitbouw van ondersteunings-
klassen.

• Onderzoek naar financiële haalbaarheid gebeurt voor augustus 2022, 
besluitvorming najaar 2022.

Analyse realisatie Conform planning.

Maatregelen Niet van toepassing.

Ambitie 2 Doorstroom anderstaligen po-vo
Projectdoel Voorkomen dat leerlingen vanuit het po onterecht op verkeerde niveau/

schoolsoort terecht komen, als gevolg van onvoldoende taalvaardigheid  
en inzet in po-periode.

Acties/resultaten • Samenwerking tussen scholen po- en vo-scholen versterken.
• Ondersteunen nader inhoudelijk onderzoek vanuit swv po.
• In samenwerking met po hierop vervolgens beleid ontwikkelen,  

zodat leerlingen op een passende onderwijsplek instromen.
Realisatie Binnen het SWV PO3002 wordt in 2021/2022 een onderzoek uitgevoerd 

naar de reden van de toename onderinstroom die vooral plaatsvindt in 
cluster drie. In dit onderzoek wordt o.a. anderstaligheid en/of taalachter-
stand als mogelijke verklaring van deze instroom verder onderzocht.

Analyse realisatie Niet van toepassing.

Maatregelen Vanuit vo scherp zijn op de uitkomsten van het onderzoek. Na afronding 
onderzoek formuleren van een gezamenlijk actieplan PO-VO.

Ambitie 3 Versterken overgang po naar vo
Projectdoel Leerlingen met extra ondersteuning ervaren een effectieve en efficiënte 

overgang van po naar vo en komen op de goede onderwijsplek terecht.
Acties/resultaten • Bestuurlijke afspraken po-vo en swv.

• Po en vo borgen een soepele overgang voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, inclusief afstemming hoogbegaafdheids-
aanbod po-vo en overdrachten. Leerlingen ervaren een effectief en 
efficiënt overdrachtsproces tussen po en vo.

Realisatie Beide swv’s hebben in hun nieuwe ondersteuningsplan beleid opgenomen  
over de samenwerking po-vo voor groep 7-8 leerlingen met ondersteu-
ningsbehoeften. Uitvoering hiervan is gestart. Binnen het project HB is 
de overgang po-vo geagendeerd. M.n. voor leerlingen vanuit het sbo,  
so en Lavoor worden knelpunten ervaren.

Analyse realisatie De urgentie voor de versterking van de overgang po-vo is toegenomen. 
Nu kan gebruikt gemaakt worden van de huidige infrastructuur binnen 
BoVo en bijvoorbeeld netwerk HB in po en vo.

Maatregelen Consolideren huidige samenwerking en versterken urgentie overgang po-vo 
en kansengelijkheid in inspiratiebijeenkomst najaar ’22.
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Ambitie 4 Afstemming met gemeente en jeugdhulpverlening
Projectdoel Onderwijs en Jeugdhulp zijn beter op elkaar afgestemd in en rond scholen. 

Er wordt sneller een integraal traject ingezet, waardoor de schoolloopbaan 
vaker ononderbroken doorgang vindt.

Acties/resultaten • Uitvoering geven aan REA-afspraken: ontwikkelen groepsarrange-
menten oza voor vso en mogelijk vo, gezamenlijk plan voor werken 
volgens het handelingsgericht integraal arrangeren (alle partijen aan 
1 tafel met 1 plan), meer preventie op scholen.

• Ervaring opdoen met de pilot jeugdprofessional onderwijs (in 
Roosendaal) in relatie tot preventie.

Realisatie Er is met input van schoolbesturen een nieuwe REA vastgesteld voor swv 
po en vo met de vijf gemeenten (2022-2025) met een jaarplan voor 2022.
Mede door de pandemie en de inzet van NPO middelen zijn door scholen 
afspraken gemaakt over meer inzet van jeugdhulp (GGZ- steunpunt of 
jp’er) op scholen.

Analyse realisatie Uitvoering REA jaarplan start 2022.

Maatregelen Sterkhouders vo koppelen aan gemeenten voor de uitvoering van de  
speerpunten 2022.

Ambitie 5 Voorkomen uitval bovenbouwleerlingen vmbo/mavo
Projectdoel Met ingang van uiterlijk cursusjaar 2024- 2025 is er voor leerlingen in 

bovenbouw vmbo/mavo, en soms 4 havo of afstromers uit de havo- die 
weinig gemotiveerd lijken, voorzien in een onderwijsroute, die kansrijk is 
voor de verdere schoolloopbaan.

Acties/resultaten • Onderzoek doen naar de vraag wat de succes bevorderende facto-
ren zijn voor het onderwijs aan deze leerlingen en op basis hiervan 
uitspraken doen over een afgestemd aanbod.

• Er is in de regio afgestemd aanbod ontwikkeld (vanuit vo en mbo) 
voor veertien- /vijftienjarige leerlingen die om complexe redenen 
niet gemotiveerd zijn het vmbo af te maken en vsv-er of thuiszitter 
dreigen te worden, en die te jong zijn om naar de entree opleiding te 
gaan.

Realisatie Start is gepland in ’23- ’25.
In het directeurenoverleg is overeengekomen de start van het project te 
vervroegen naar schooljaar ’21-’22. Het swv heeft een eerste verkennende 
bijeenkomst met oco’s en RBL georganiseerd, in mei/juni 2022 vindt een 
concrete start van het project plaats.

Analyse realisatie Op koers, versnelling.

Maatregelen Niet van toepassing.

Ambitie 6 Informatievoorziening voor ouders versterken
Projectdoel Ouders ervaren heldere informatie over het aanbod in de regio en de 

afstemming van dat aanbod tussen po-vo-mbo.
Acties/resultaten • Oudersteunpunt met swv po opzetten (bij beleid minister) of anders 

verbeteringen doorvoeren in de ontsluiting van informatie over  
dekkend aanbod/voorzieningen/routes etc.

• Behoeften van ouders moeten eerst meer helder worden vanuit  
landelijk onderzoek en gesprekken in de regio.

Realisatie De start was gepland in ’23.
Door ontwikkelingen vanuit OC&W is de start datum vervroegd naar 1 
augustus ’22 voor wat betreft de informatiefunctie. In deze stap is  
inbegrepen een uitvraag naar de informatiebehoeften van ouders.

Analyse realisatie Op koers, versnelling.

Maatregelen Niet van toepassing.

Ambitie 7 Symbiose vo- vso, vso- vo en pro-vso (2021-2025)
Projectdoel Leerlingen ontmoeten elkaar en volgen deels ook samen onderwijs.  

Meer leerlingen volgen onderwijs in het reguliere vo. Realisatie van een 
tussenstap richting inclusief onderwijs.

Acties/resultaten • Onderzoeken voortzetting samenwerking vo-vso voor hoogbegaafde 
leerlingen met collega-swv’s en vso.

• Onderzoeken samen met schoolbesturen symbiose mogelijkheid 
vmbo-vso- klas

• Onderzoeken naar andere activiteiten gericht op samenwerking/ 
ontmoeten vo-vso, inclusief pro- vso.

Realisatie • Plan t.b.v. ondersteuningsklas vmbo Roosendaal is gereed (invoering 
2022-2023).

• Ook voor leerlingen op grens vmbo/vso, als eerste stap.
• Voor de bsvz is expertise vanuit het vso ingezet (ortho pedagoog)

Analyse realisatie • Er is een eerste stap gezet naar uitbreiding beter dekkend aanbod 
vmbo door kleine gestructureerde setting aan te bieden op de  
locaties. In 2022-2023 wordt onderzocht of een stap verder gegaan 
kan worden door meer vso expertise in te zetten en ook nog meer 
leerlingen regulier onderwijs te kunnen laten volgen.

• In 2022 wordt uitgezocht of de bestaande samenwerking vo- vso op 
gebied van HB-leerlingen (zowel op het vso als in het vo) verder kan 
worden uitgebreid.

Maatregelen Op schema. In het najaar een sessie po-vo swv en scholen over meer inclu-
sie en de prioritering van symbiose-ontwikkelingen vanuit de doorgaande 
po-vo ontwikkeling.
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Ambitie 8 Ontwikkelagenda ministerie OCW (25 punten minister Slob)
Projectdoel Het SWV is in de periode 2021- 2025 flexibel en wendbaar t.a.v. de initiatie 

en implementatie van de door het ministerie genoemde 25 punten, voor 
zover ze al niet zijn meegenomen in de reeds benoemde 7 ambities.

Acties/resultaten • De ontwikkelagenda is in de PDCA-cyclus van het swv opgenomen.
• Er vindt in december 2020 een eerste analyse plaats op de overlap 

tussen de ambities van het SWV en de 25 punten van het OCW.
• Deze analyse wordt uitgewerkt in resultaten en aan het project  

ontwikkelagenda toegevoegd.
• Ieder jaar volgt in oktober/november een nieuwe analyse en wordt 

besloten welke consequenties er zijn voor de voortgang van het  
jaarplan en de op te stellen begroting.

Realisatie Het ouder- en jeugdsteunpunt is in 2021, anders dan gepland in de  
ambitie, in de uitvoering naar voren gehaald. T.b.v. de plaats in de  
ontwikkelagenda in de PDCA van het swv wordt het kamerdebat in maart 
2022 afgewacht. Het swv heeft dan meer inzicht in de prioritering van de 
thema’s door de minister.

Analyse realisatie In Q2 2022 wordt de analyse op de overlap van de ambities van het swv 
en de ontwikkelagenda van het ministerie van OCW aangeleverd.

Maatregelen Q2 analyse gevolgen OCW voor prioritering, capaciteit, inzet middelen
en personeel op die maatregelen.
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Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering
3.1 Analyse van het resultaat

Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van 
baten en lasten.

Analyse realisatie 2021 versus realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021:

Bedragen in € Realisatie 
2021 (A)

Begroting 
2021 (B)

Verschil  
(A)-(B)

Realisatie 
2020 (C)

Verschil  
(A)-(C)

BATEN

Rijksbijdrage 10.177.575 9.896.101 281.474 9.994.630 182.945

Overige baten 7.332 57.000 -49.668 27.946 -20.614

Totale baten 10.184.907 9.953.101 231.806 10.022.576 162.331

LASTEN

Personele lasten 817.317 759.181 58.136 726.613 90.704

Huisvestingslasten 16.758 23.062 -6.304 16.602 156

Overige lasten 772.718 269.861 502.857 321.787 450.931

Doorbet. aan schoolbesturen 8.968.741 8.888.676 80.065 8.750.238 218.503

Totale lasten 10.575.534 9.940.780 634.754 9.815.240 760.294

Saldo baten en lasten -390.627 12.321 -402.948 207.336 -597.963

Financiële baten en lasten -5.447 -5.000 -447 -1.280 -4.167

Resultaat -396.074 7.321 -403.395 206.056 -602.130

Analyse van het resultaat 2021 ten opzichte van de begroting
Het gerealiseerd resultaat 2021 bedraagt negatief € 396.074. Dit betreft een negatieve afwijking ad
€ 403.395 ten opzichte van de begroting 2021. Deze afwijking is als volgt opgebouwd:

Bedragen in € Bedragen in €

Meer rijksbijdragen 281.474

Meer overige baten -49.668

Minder huisvestingslasten 6.304

238.110

Meer personele lasten 58.136

Meer overige lasten 502.857

Meer doorbetalingen aan schoolbesturen 80.065

Meer financiële lasten 447

641.505

Verklaring afwijking resultaat 2021 versus begroting 2021   -403.395

Meer rijksbijdragen dan begroot (€ 281.474)
De toename rijksbijdragen is enerzijds veroorzaakt door een indexatie van de middelen voor lichte en 
zware ondersteuning in juli 2021. Voor deze indexatie was in de begroting 2021 geen bedrag opgenomen.  
Daarnaast is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging ontvangen 
voor zware ondersteuning. Voor de periode augustus tot en met december 2021 betreft dit een extra 
bekostiging ad € 75.793, voor het volledige schooljaar 2021/2022 € 181.903.

Meer personele lasten dan begroot (€ 58.136)
De hogere personele lasten zijn te verklaren door dotaties aan personele voorzieningen. Met ingang 
van 1 augustus 2021 is het personeel in dienst van het samenwerkingsverband. Tot 1 augustus 2021 
waren de medewerkers in dienst van Vereniging O.M.O. en werden gedetacheerd naar het samen-
werkingsverband. Als gevolg van deze gewijzigde situatie heeft het samenwerkingsverband een aantal 
personele voorzieningen gevormd in 2021.
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Meer overige lasten dan begroot (€ 502.857)
Ultimo 2021 zijn de verplichtingen uit de overeenkomst betreffende het in stand houden van de boven-
schoolse voorziening (bsvz) tot en met 1 augustus 2025, opgenomen in een voorziening verlieslatende 
contracten. Deze dotatie opgenomen onder de overige lasten bedraagt in 2021 € 419.583 en verklaart 
dus voor een groot deel de toename van de overige lasten ten opzichte van de begroting. Naast deze 
dotatie zijn de kosten hoger dan begroot, doordat het samenwerkingsverband meer arrangementen 
heeft ingekocht in 2021 en doordat het samenwerkingsverband in de loop van 2021 is geconfronteerd 
met het wegvallen van de financiële ondersteuning zoals deze was ingericht vanuit één van de deelne-
mende schoolbesturen. Het samenwerkingsverband is hierdoor genoodzaakt halverwege het jaar een 
overstap te maken naar een administratiekantoor en heeft ook een (externe) controller aangesteld.  
Dit proces heeft extra kosten opgeleverd.

Meer doorbetalingen aan schoolbesturen dan begroot (€ 80.065)
De hogere doorbetalingen worden met name verklaard door:

Meer in € Minder in € Per saldo  
meer

107.972

13.349

28.561

91.005

19.684

8.222

4.104

71.707

37.305

(V)so overdracht 1 okt t-1

Pro overdracht 1 okt t-1

vso, overdrachtpeildatum

Doorbetalingen lwoo

Doorbetalingen uitvoering breedteondersteuning 

Doorbetalingen versterking basisondersteuning 

Doorbetalingen reboundbudget 

Doorbetalingen arrangementen

Project hoogbegaafdheid

Overige afdrachten -

230.987 150.922

80.065

De hogere afdrachten voor (v)so op basis van peildatum 1 oktober 2020, de doorbetalingen lwoo, de 
uitvoering breedteondersteuning, versterking van de basisondersteuning en het reboundbudget zijn al-
lemaal gerelateerd aan de indexatie van de middelen, welke is doorbetaald op basis van gecorrigeerde  
beschikkingen aan de deelnemende schoolbesturen. De lagere overdracht voor pro en vso op basis van 
de peildatum 1 februari 2021 heeft direct te maken met lagere leerlingaantallen dan waarmee in de 
begroting 2021 is gerekend.

Analyse van het resultaat 2021 ten opzichte van het resultaat 2020
De exploitatierekening 2021 vertoont een negatieve afwijking ten opzichte van de exploitatierekening 
2020 ad € 602.130. De belangrijkste verschillen tussen de exploitatie 2020 en 2021 zijn als volgt weer te 
geven:

Bedragen in € Bedragen in €

Toename rijksbijdragen 182.945

Afname overige baten -20.614

Afname huisvestingslasten -156

Afname financiële baten en lasten -4.167

158.008

Toename personele lasten 90.704

Toename overige lasten 450.931

Toename doorbetalingen aan schoolbesturen 218.503

760.138

Mutatie resultaat 2021 versus 2020 -602.130

Toename rijksbijdragen (€ 182.945)
De rijksbijdragen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 toegenomen als gevolg van minder verplichte  
afdrachten vso op basis van de peildatum 1 oktober. Op 1 oktober 2020 was het aantal leerlingen in  
het vso 252 (1 oktober 2019: 256). Dit betreft een afname met 4 leerlingen, maar daarnaast is ook de 
categorie verdeling anders geworden. Het aantal vso leerlingen in de hoogste categorie 3 is afgenomen 
met 5 leerlingen. Daarnaast is in 2021 € 75.793 extra middelen ontvangen in het kader van het Natio-
naal Programma Onderwijs en is in 2021 het deel van 2020 betreffende de indexatie over 2020/2021 
verantwoord omdat deze indexatie na het opstellen van de jaarrekening 2020 bekend is geworden.

Toename personele lasten (€ 90.704)
In de loop van 2021 is het personeel in dienst van het samenwerkingsverband gekomen. Deze overgang 
betekende voor de medewerkers ook een overgang naar een andere cao. Vereniging OMO, waar het 
personeel tot 1 augustus 2021 in dienst was, had namelijk een eigen cao. Na 1 augustus 2021 vallen 
de medewerkers weer onder de cao vo. Door afwijkingen tussen de beide cao’s heeft het swv ROOS vo 
ongeveer € 7.000 extra kosten gehad in 2021 op grond van een overgangsregeling met het personeel.
Eén van de medewerkers is in 2021 langdurig ziek geworden hetgeen geleid heeft tot hoge arbo kosten 
en een dotatie aan een personele voorziening voor langdurig zieken. Daarnaast zijn in 2021 ook andere 
personele voorzieningen gevormd die in 2020 nog niet aan de orde waren omdat er toen nog sprake 
was van inhuur van extern personeel.
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Toename overige lasten (€ 450.931)
Ook hier is de dotatie aan de voorziening verlieslatende contracten ad € 419.583 de belangrijkste
oorzaak voor de toename van de overige lasten. In 2020 was deze dotatie niet aan de orde.

Toename doorbetalingen aan schoolbesturen (€ 218.503)
De mutatie in de afdrachten aan schoolbesturen 2021 ten opzichte van 2020 is als volgt opgebouwd:

Meer in € Minder in € Per saldo  
meer

109.948

1.258

159

30.805

11.168

14.177

7.904

62.802

43.095

(V)so overdracht 1 okt t-1

Pro overdracht 1 okt t-1

vso, overdrachtpeildatum

Doorbetalingen lwoo

Doorbetalingen uitvoering breedteondersteuning 

Doorbetalingen versterking basisondersteuning 

Doorbetalingen reboundbudget 

Doorbetalingen arrangementen

Project hoogbegaafdheid

Overige afdrachten -

259.076 40.573

218.503 

De hogere afdrachten voor (v)so op basis van peildatum 1 oktober 2020, de doorbetalingen lwoo en de 
uitvoering breedteondersteuning zijn allemaal gerelateerd aan de indexatie van de middelen, welke zijn 
doorbetaald aan de vso scholen en de deelnemende schoolbesturen. Op het budget voor lichte onder-
steuning heeft in 2021 een hogere correctie ondersteuningsbekostiging pro (€ 37.873) plaatsgevonden, 
waardoor de overdrachten voor de versterking basisondersteuning en het reboundbudget in 2021 lager 
waren dan in 2020.

In 2020 zijn geen arrangementen doorbetaald, waardoor het aantal arrangementen doorbetaald in 
2021 de toename ten opzichte van 2020 betreft. In 2021 hebben de activiteiten in het kader van het 
project hoogbegaafdheid weer meer plaats kunnen vinden, nadat deze in 2020 in verband met de pan-
demie in veel gevallen waren opgeschort. Dit verklaard een toename van de uitgaven voor dit project in 
2021 ten opzichte van 2020.

3.2 Analyse van de vermogenspositie

De balans van het samenwerkingsverband is op de afgelopen drie balansdata als volgt:

Bedragen in € 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

ACTIVA

Vorderingen 7.469 75.230 28.537

Liquide middelen 841.986 847.676 1.453.232 

Totaal vlottende activa 849.455 922.906 1.481.769 

ACTIVA TOTAAL 849.455 922.906 1.481.769 

PASSIVA

Algemene reserve 196.679 350.790 286.074

Bestemmingreserves 355.205 407.151 75.793 

Totaal eigen vermogen 551.884 757.941 361.867

Voorzieningen - - 457.096

Kortlopende schulden 297.571 164.965 662.806 

PASSIVA TOTAAL 849.455 922.906 1.481.769 

Op de balans van 31-12-2021 zijn de liquide middelen hoger doordat een aantal doorbetalingen aan 
schoolbesturen met betrekking tot 2021 pas hebben plaatsgevonden in 2022. Dit verklaart ook de 
hogere kortlopende schulden op balansdatum 31-12-2021. Ultimo 2021 is een voorziening voor verlies-
latende contracten gevormd. Deze voorziening was op voorgaande balansdata niet aan de orde.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal signaleringsgrenzen (boven en/of ondergrens) vastge-
steld voor een aantal financiële kengetallen. Hieronder worden deze financiële kengetallen toegelicht 
en wordt vermeld hoe de uitkomst van het kengetal voor samenwerkingsverband ROOS vo zich verhoudt  
tot de vastgestelde signaleringsgrenzen.
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De hoogte van deze kengetallen zijn voor het samenwerkingsband ROOS vo ultimo 2019, 2020 en 2021 
als volgt:

Kengetal Berekeningswijze Signalerings 
waarden
Inspectie

2019 2020 2021

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen + 
voorzieningen/
totaal vermogen

< 0,30 0,65 0,82 0,55

Liquiditeit Vlottende activa/kort 
vreemd vermogen

Middel: < 1,0 2,85 5,59 2,24

Absolute om-
vang liquide 
middelen

Stand liquide
middelen op  
balansdatum

<€ 100.000 841.986 847.676 1.453.232

Rentabiliteit Resultaat/ 
totale baten

0-5% 0,50% 2,06% -3,89%

Mogelijk 
bovenmatig 
publiek eigen 
vermogen

Eigen vermogen/ 
totale baten

> 3,5 % 6,6% 7,6% 3,6%

Solvabiliteit 2
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen en het vreemd vermogen en verschaft zo 
inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan 
worden voldaan. De Inspectie voor het Onderwijs heeft vastgesteld dat de solvabiliteit minimaal 0,3 
moet zijn om een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de  
verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen. Een bovengrens is niet vastgesteld.

Liquiditeit
De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan 
worden voldaan. De Inspectie voor het Onderwijs heeft voor instellingen met baten tussen 3 en 12  
miljoen (categorie Midden) als ondergrens een current ratio van 1,0 vastgesteld. Boven deze signale-
ringsgrens is er volgens de Inspectie geen sprake van onder liquiditeit.

Absolute omvang liquide middelen
De Inspectie van het Onderwijs heeft eind 2021 als nieuwe signaleringswaarde toegevoegd de absolute 
omvang van de liquide middelen. Deze absolute omvang moet minimaal € 100.000 bedragen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel 
een negatief exploitatieresultaat.
 

Mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen
De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een samenwerkingsverband rede-
lijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en om risico’s op te vangen.  
Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde.  
Voor samenwerkingsverbanden is de formule 3,5% van de totale brutobaten maar met een minimum 
van € 250.000. Voor samenwerkingsverband ROOS vo is de berekende signaleringswaarde ultimo 2021 
3,5% van € 10.184.907 ofwel € 356.472.

Voor samenwerkingsverband ROOS vo ligt het berekende percentage eigen vermogen/totale baten met 
3,6% net boven de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs. In de continuïteitsparagraaf 
wordt hier nader op ingegaan.

3.3 Treasuryverslag

Het samenwerkingsverband hanteert een door het bestuur vastgesteld treasurystatuut in overeenstemming  
de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
2016, gedateerd 6 juni 2016 en gewijzigd 5 december 2018. Het treasurystatuut is vastgesteld door 
de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de raad van toezicht. Hierin wordt het treasurybeleid 
uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader 
van de treasuryfunctie.

Het jaar 2021
Samenwerkingsverband ROOS vo heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De gelden staan op 
bankrekeningen bij de Rabobank. In 2021 is het samenwerkingsverband geconfronteerd met
negatieve rente op de banksaldi boven € 250.000.
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Hoofstuk 4: Continuïteitsparagraaf
In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het voorgenomen 
beleid voor de komende 4 jaar.

4.1 Leerlingaantallen en personele bezetting

Leerlingaantallen
In de meerjarenbegroting vastgesteld in december 2021 is uitgegaan van de volgende leerling prognose:

1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025

Prognose Prognose Prognose Prognose

Vo overige 6.778 6.888 6.983 6.910 6.838 6.796

leerlingen pro 247 254 250 241 240 238

Totaal vo 7.025 7.142 7.233 7.151 7.078 7.034

VSO

Categorie 1 221 216 218 216 214 212

Categorie 2 16 17 16 15 15 15

Categorie 3 15 16 24 24 24 24

Totaal 252 249 258 255 253 251

Groei vso

Categorie 1 1 1 1 1 1 1

Categorie 2 0 0 0 0 0 0

Categorie 3 0 0 2 3 2 1

Totaal 1 1 3 4 3 2

Deze leerling aantallen zijn gebaseerd op een combinatie van informatie vanuit de vo scholen in het 
samenwerkingsverband en de leerling prognose volgens het scenariomodel VOION.

In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat het percentage deelname vso stabiliseert op 3.57%. 
Het landelijk deelname percentage vso op 1 oktober 2021 was 3,77%.

gemiddeld deelname 
% vso 1-10-2021 en 
prognose

1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025

vso-totaal vso % vso-totaal vso % vso-totaal vso % vso-totaal vso % vso-totaal vso %

vso categorie laag 216 3,02% 218 3,02% 216 3,02% 214 3,02% 212 3,02%

vso categorie midden 17 0,24% 16 0,21% 15 0,21% 15 0,21% 15 0,21%

vso categorie hoog 16 0,22% 24 0,34% 24 0,34% 24 0,34% 24 0,34%

249 3,49% 258 3,57% 255 3,57% 253 3,57% 251 3,57%

Personele bezetting

Actueel Verwachting

Personele bezetting in fte 2021 2022 2023 2024 2025

Management/directie 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Overige medewerkers 5,2 5,2 5,2 4,6 4,6

Totaal 5,8 5,8 5,8 5,2 5,2

Verwacht wordt dat het personeel in loondienst in 2024 zal afnemen doordat een langdurig zieke  
medewerkster in de loop van 2023 uit dienst zal gaan. Verder worden geen mutaties voorzien.
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4.2 De meerjarenbegroting 2022-2025

Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat de meerjarenbegroting uitgaat van de huidige (bekende)  
wet- en regelgeving, waarbij het risico groot is dat de realisatie daarvan in de toekomst zal afwijken, 
ook omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit verslag niet gewerkt met scenario’s, noch hebben wij 
aan de accountant opdracht gegeven om onderstaande meerjarenbegroting te controleren.

Het verwachtte verloop van het eigen vermogen en de samenstelling daarvan volgt uit de meerjarenbalans:

Bedragen in € 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

ACTIVA

Vorderingen 28.537 7.760 7.760 7.760 7.760

Liquide middelen 1.453.232 492.270 493.763 508.803 575.110

Totaal vlottende activa 1.481.769 500.030 501.523 516.563 582.870

ACTIVA TOTAAL 1.481.769 500.030 501.523 516.563 582.870

PASSIVA

Algemene reserve 286.074 282.644 284.137 299.177 365.484

Bestemmingreserves 75.793 - - - -

Totaal eigen vermogen 361.867 282.644 284.137 299.177 365.484

Voorzieningen 457.096 442.096 287.096 122.096 37.513

Kortlopende schulden 662.806 217.386 217.386 217.386 217.386

PASSIVA TOTAAL 1.481.769 500.030 501.523 516.563 582.870

Investeringen
Gezien de omvang en werkwijze van het samenwerkingsverband is in beperkte mate sprake van inves-
teringen. In de meerjarenbegroting zijn geen investeringen in materiële vaste activa opgenomen.

Eigen vermogen
Het publiek eigen vermogen van het samenwerkingsverband exclusief de bestemmingsreserve NPO  
ultimo 2021 ligt onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs. In de meerjaren-
begroting valt de bestemmingsreserve NPO in 2022 vrij waarna het totale eigen vermogen ultimo 2022, 
2023 en 2024 blijft onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs.
 

Ultimo 2025 heeft het samenwerkingsverband op basis van deze meerjarenbegroting een licht boven-
matig eigen vermogen. Per 1 augustus 2025 gaat echter een nieuwe ondersteuningsplan in werking, 
waarin uitgaven kunnen zijn opgenomen die ervoor zorgen dat het samenwerkingsverband onder de 
signaleringswaarde zal blijven.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn in omvang afhankelijk van het moment van betaling. Een aantal verplich-
tingen keren jaarlijks terug op de balans als kortlopende schuld. Ultimo 2021 waren de kortlopende 
schulden incidenteel hoog doordat de volledige factuur voor de exploitatie van de bovenschoolse voor-
ziening in 2021 ad € 188.038 pas in 2022 is ontvangen en doordat in 2022 nog een bedrag ad € 255.692 
aan doorbetalingen lwoo 2021 betaald is. De verwachting is dat voor de komende jaren de kortlopende 
schulden ongeveer gelijk zullen blijven.

De staat van baten en lasten op grond van de richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstel-
lingen laat volgens de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 het volgende beeld zien:

Bedragen in € Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025

BATEN

Rijksbijdrage 10.082.575 10.226.236 10.576.334 10.708.033 10.816.113

Overige overheidsbijdra-
gen en subsidies 95.000 43.161 0 0 0

Overige baten 7.332 216.110 250.000 165.000 145.000

TOTALE BATEN 10.184.907 10.485.507 10.826.334 10.873.033 10.961.113

LASTEN

Personele lasten 817.317 745.928 759.864 764.570 791.102

Huisvestingslasten 16.758 16.640 16.930 17.188 17.378

Overige lasten 772.718 196.705 198.703 111.747 112.040

Doorbet. aan schoolbestu-
ren 8.968.741 9.526.664 9.849.344 9.964.488 9.974.286

TOTALE LASTEN 10.575.534 10.485.937 10.824.841 10.857.993 10.894.806

Saldo baten en lasten -390.627 -430 1.493 15.040 66.307

Financiële baten en lasten -5.447 0 0 0 0

Resultaat -396.074 -430 1.493 15.040 66.307
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Baten
De baten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen afgezet tegen het daarvoor geldende tarief. In de 
meerjarenbegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de tarieven met 2%.

Lasten
De personele lasten van het samenwerkingsverband zullen in 2022 afnemen. Doordat het personeel in 
2021 in dienst is gekomen bij het samenwerkingsverband is niet langer btw verschuldigd over de inhuur 
van een aantal personeelsleden. Vanaf 2023 zullen de personele lasten weer toenemen als gevolg van 
cao verhogingen en tredeverhogingen op grond van de cao vo. De doorbetalingen aan schoolbesturen 
vormen het grootste deel van de uitgaven van het samenwerkingsverband. De toename van deze door-
betaling heeft voor een groot deel een relatie met mutatie van het aantal leerlingen binnen het samen-
werkingsverband en de indexatie van de tarieven met 2 %.
 
Programmabegroting
De begroting wordt sinds 2017 sterker opgebouwd als een programmabegroting, waarin een koppeling 
is gelegd tussen beleid (ondersteuningsplan) en financiën. In de programmabegroting vindt een nadere 
uitsplitsing op hoofdonderdelen plaats. De meerjaren programmabegroting is als volgt weer te geven:

4.3 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

In het ondersteuningsplan 2021-2025 is een risico-analyse opgenomen. De risico’s benoemd in het on-
dersteuningsplan 2021-2025 zijn bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 en aangevuld 
of nader toegelicht op grond van een geactualiseerde inschatting. De in november 2021 geformuleerde 
risico’s zijn ook bij het opmaken van dit bestuursverslag actueel.

  Risico op uitval van derde- en vierdeklassers jonger dan 16 jaar zonder effectief aanbod.
  Toename instroom in het vso vanuit met name cluster 3 mede als gevolg van hogere onder  

instroom so, terwijl het Ministerie van OCW vasthoudt aan bekostiging 2011;
  De stijging van het so-deelname percentage van m.n. cluster 3 door grotere onder instroom in de 

regio. Dit kan voor een groei vso zorgen vanaf 2024 en later; Mede als gevolg van de pandemie 
bestaat ook een risico op stijging van de instroom in het vso cluster 4;

  Zorgaanbieders die regie pakken op onderwijs en onduidelijkheid over zorglandschap hierdoor;
  De onvoorspelbaarheid van de beleidsmaatregelen OCW na de evaluatie passend onderwijs en 

de effecten hiervan op het ondersteuningsplan en het budget van het samenwerkingsverband. 
Als gevolg van de verbetermaatregelen passend onderwijs kan een nieuw kabinet opdrachten en 
projecten beleggen bij de samenwerkingsverbanden, waar geen bekostiging tegenover staat;

  Opvang van de effecten van covid en inzet van de NPO middelen vraagt veel tijd en aandacht van 
scholen waardoor minder ruimte is voor onderlinge afstemming en uitwisseling;

  Het door het Ministerie van OCW uitstellen van besluitvorming ver de nieuwe bekostiging pro/
lwoo tot 1 januari 2025 en het effect daarvan op de verdeling van de middelen over de samen-
werkingsverbanden. Daarnaast kan een interne evaluatie van de verdeelsleutels lwoo leiden tot 
ander beleid. Dat heeft geen gevolgen voor het budget lwoo op het niveau van het samenwer-
kingsverband maar wel voor de onderlinge verdeling;

  Ondanks aanpassing van de governance structuur naar een two tier-model lijkt de Inspectie van 
het Onderwijs toe te willen naar een model zonder vertegenwoordigers van schoolbesturen in de 
raad van toezicht; Dat brengt hogere kosten met zich mee voor de inrichting en voor het aantal 
overleg-organen;

  Deelname pro blijft hoger dan het landelijk gemiddelde en krimpt niet mee met de krimp in  
leerlingen aantallen in de regio;

  Continuïteit ondersteuningsteams waardoor risico bestaat op gaten in de ondersteuning met  
gevolgen voor het samenwerkingsverband;

  Toename diversiteit en rol gemeenten ten aanzien van samenwerking jeugdhulp en de wacht-
lijsten in de jeugdhulpverlening;

  Omvang samenwerkingsverband bij veranderende eisen (extra taken samenwerkingsverband) 
door het Ministerie;

  Het arrangement van de bovenschoolse voorziening wordt binnen de looptijd van het ondersteu-
ningsplan geëvalueerd. Als voldaan wordt aan de doelstellingen moet structurele financiering na 
2026 worden geborgd;

   Er bestaat risico op een generieke korting op de budgetten van samenwerkingsverbanden als de 
sector onvoldoende resultaat boekt op het terugdringen van de ‘bovenmatige’ reserves.
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Ondanks, dat het samenwerkingsverband een aantal personeelsleden met ingang van 1 augustus 2021 
in dienst heeft genomen, komen we op basis van een actualisatie van deze risicoanalyse tot de conclusie  
dat het samenwerkingsverband de geïdentificeerde risico’s – voor zo ver nu in te schatten- kan afdekken  
uit een buffervermogen dat aansluit bij de signaleringswaarde die het ministerie hanteert. In feite zijn 
de financiële risico’s voor het samenwerkingsverband zeer gering. Financiële tegenvallers kunnen te 
allen tijde verrekend worden met de aan de deelnemende scholen over te dragen middelen. Omdat dit 
de scholen mogelijk voor problemen stelt bij het bieden van passend onderwijs binnen hun stichting, is 
de meerjarenbegroting zo opgesteld dat dit zo veel als mogelijk is wordt voorkomen.

4.4 Maatregel 23: bovenmatige reserves

In juli 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs nieuwe signaleringswaarden voor de reserves ontwikkeld:  
het normatieve publieke eigen vermogen. Met deze signaleringswaarde geeft de Inspectie van het  
Onderwijs aan welk eigen vermogen een samenwerkingsverband maximaal mag aanhouden om de  
genoemde risico’s in financiële zin het hoofd te bieden. Voor samenwerkingsverbanden is de formule:

0,035 x totale brutobaten, met een minimaal risicobuffer van € 250.000.

Voor het samenwerkingsverband ROOS vo bedraagt de signaleringswaarde op basis van de
vastgestelde begroting voor 2022: 0,035 x € 10.485.507 = € 366.993.

Het samenwerkingsverband heeft in maart 2021, evenals alle andere samenwerkingsverbanden, een 
brief van de minister ontvangen dat het uiterlijk 7 mei 2021 een concreet bestedingsplan moet hebben 
voor het snel én doelmatig afbouwen van de (eventuele) bovenmatige reserves. Deze bestedingsplannen  
zijn een nadere uitwerking van het gezamenlijke plan (sectorplan) dat in januari 2021 door de PO-Raad, 
de VO-raad, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en het Netwerk LPO op aangeven van de  
minister is opgesteld. De minister heeft dit plan goedgekeurd. Het sectorplan laat zien hoe de samen-
werkingsverbanden hun reserves concreet inzetten voor het verbeteren van passend onderwijs en  
hoe hij de samenwerkingsverbanden kan aanspreken en afrekenen op de voortgang van de afspraken.  
Het sectorplan geeft aan dat samenwerkingsverbanden hun bovenmatige reserves afbouwen in 2021 
en 2022, en, als het om redenen van doelmatigheid echt niet anders kan, een restant in 2023. Met de 
goedkeuring van het sectorplan is een generieke korting op de budgetten 2021 - 2022 van alle samen-
werkingsverbanden voorkomen.

Het samenwerkingsverband ROOS vo heeft in 2021 een negatief resultaat gerealiseerd, waardoor er op 
31-12-2021 geen bovenmatig eigen vermogen is. Op grond van de exploitatieresultaten in de meerja-
renbegroting in deze paragraaf blijft het vermogen van het samenwerkingsverband de komende jaren 
onder de signaleringswaarde.

4.5 Impact van de Coronacrisis

Hoewel de coronacrisis diepgaand impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde
risico’s ten aanzien van de continuïteit van de stichting. Daarnaast verwachten wij geen significante 
bijstelling van de toekomstige exploitaties. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de 
gezondheid van de leerlingen en het personeel en de kwaliteit van het onderwijs. Deze risico’s zijn voor-
alsnog echter nog niet te kwantificeren in financiële zin.

4.6 Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft onze voortdurende aandacht en wij baseren daar, waar mogelijk, onze keuzes op, 
dan wel stemmen aanpassingen daarop aan.

4.7 Rapportage risicobeheersingssysteem

Samenwerkingsverband ROOS vo heeft een stelsel van interne risicobeheersings- en controlemaatregelen  
(AO/IC). De financiële-en HR-administratie zijn ondergebracht bij Groenendijk Onderwijsadministratie. 
Deze dienstverlener is door een accountant beoordeeld op de eisen voor het kwaliteitskeurmerk ISAE 
3000. Het swv heeft in 2021 een fraude risicoanalyse opgesteld. Een beschrijving van de administratieve 
organisatie, aangepast op de nieuwe situatie met de uitbesteding, heeft nog niet plaats gevonden.

Roosendaal, 2 april 2022, 
G.A. Huizinga-Mijnhart, directeur-bestuurder
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Hoofdstuk 5: Verslag raad van toezicht swv ROOS vo 2021
Algemeen

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in dat 
het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling ervoor dient te zorgen dat de functies van bestuur en 
intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden.

2021 is het eerste volledige jaar dat samenwerkingsverband ROOS vo gewerkt heeft met een organieke 
scheiding tussen bestuur en toezicht, en met een onafhankelijk voorzitter. Organieke scheiding houdt in 
dat de functies van bestuur en toezicht worden verdeeld over twee organen: een raad van toezicht (rvt) 
die toeziet en een professioneel bestuur (directeur-bestuurder) dat bestuurt. Omdat hier sprake is van 
twee organen heet dit de ‘two-tierstructuur’.

De raad van toezicht heeft de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd en 
decharge verleend aan de directeur-bestuurder. De strategische doelstellingen van het samenwerkings-
verband werden gemonitord aan de hand van het ondersteuningsplan 2021-2025, dat, na verkregen 
positief advies van zowel het directeurenoverleg als van de wethouders van de gemeenten Roosendaal, 
Halderberge en Moerdijk, en na verkregen instemming van de OPR, zijn in maart 2021 door de rvt 
goedgekeurd.

De raad van toezicht heeft in het jaar 2021 regulier vergaderd in de maanden maart, mei, oktober en december.  
Vanuit de raad van toezicht werd in maart en in september deelgenomen aan een opr vergadering.  
De auditcommissie vergaderde in april en in november.

In juni werd in plaats van de reguliere rvt vergadering gekozen voor een vergadering van de school-
bestuurders zonder de onafhankelijk voorzitter met als onderwerp de REA. In december werd extra 
vergaderd in verband met wijzigingen in de begroting n.a.v. de beleidswijziging inzake de bestemmings-
reserve.

Als gevolg van de geldende coronamaatregelen hebben de overlegsituaties grotendeels digitaal plaats-
gevonden maar gelukkig ook een enkele keer fysiek. Verder werd uit efficiency overwegingen bij uitzon-
dering gekozen voor schriftelijke besluitvorming.

De meerjarenbegroting, de jaarrekening en de risicoanalyse werden in eerste instantie besproken in de 
auditcommissie en van advies voorzien ten behoeve van behandeling in de eerstvolgende vergadering 
van de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht heeft steeds in goede afstemming met 
de directeur- bestuurder de rvt-vergaderingen voorbereid en heeft op die momenten, en waar gewenst 
ook tussentijds, invulling gegeven aan de klankbordrol. In het najaar zijn, vooralsnog puur intern, prealabele  
beraadslagingen gevoerd over mogelijke wijzen van verdere toenadering tot zowel swv po als ook tot 
het naburige swv vo Brabantse Wal, met als intentie te verkennen of en in hoeverre samenwerking op 
welk vlak dan ook wellicht zou kunnen leiden tot synergie en/of verhoging van de efficiency in de be-
drijfsvoering. In 2022 zal hier verdere voortgang aan worden gegeven.

De resultaten van het samenwerkingsverband werden door de rvt periodiek gemonitord. Tijdens de 
vergaderingen is steeds onderscheid gemaakt tussen de besluitvormende onderdelen en overige 
bespreekpunten. Stringent werd de hand gehouden aan de scheiding van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de te onderscheiden gremia zoals rvt en directeurenoverleg.

Uiteraard zijn bij vrijwel elke vergaderingen de landelijke ontwikkelingen in het passend onderwijs aan 
de orde gekomen en de betekenis die deze voor het samenwerkingsverband hebben. Jaarlijkse evaluatie  
van het eigen functioneren, los van het functioneren in samenwerking met het bestuur, heeft in het 
verslagjaar – mede door vigerende coronamaatregelen - niet kunnen plaatsvinden en zal zo spoedig 
mogelijk in het opvolgende jaar ingepland worden. De laatste driejaarlijkse zelfevaluatie onder leiding 
van een externe voorzitter vond plaats in 2020.

Verantwoording wettelijke taken.

Naast de reeds hierboven vermelde zaken zoals goedkeuren van het strategisch meerjarenplan, de 
begroting, en de jaarrekening, implicerend ook het toezicht houden op rechtmatige en doelmatige 
besteding van de middelen, is er gedurende het verslagjaar tevens toezicht gehouden op de naleving 
van overige wettelijke verplichtingen, en zijn de verplichtingen als werkgever naar behoren uitgevoerd. 
Voorts heeft er in het verslagjaar geen wijziging van accountant plaatsgevonden en is de accountants-
controle naar tevredenheid verlopen. De effecten van de wetswijziging inzake de WBTR (Wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen) zijn onderzocht en besproken, waarbij besloten werd tot statutenwijziging 
per eerste gelegenheid en verder geen aanpassingen nodig zijn in de aansprakelijkheidsverzekering.

Verantwoording op grond van de code goed bestuur.

De geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid,  
professionaliteit, integriteit en openheid. Voor de rvt zijn deze principes tijdens het verslagjaar de leidraad  
geweest bij zowel alle belangenafwegingen als in de daaruit voortvloeiende besluitvorming. Expliciet is 
gedurende het verslagjaar het maatschappelijk belang van het samenwerkingsverband steeds centraal 
gesteld waarbij geen ruimte werd toegestaan voor eventuele schoolbestuurlijke belangen. De remuneratie- 
commissie heeft in november een voortgangsgesprek met de directeur-bestuurder gevoerd, waarbij 
ook het functioneren van de directeur-bestuurder werd geëvalueerd. Door de voorzitter werd hiervan 
een kort resumé gegeven in de daaropvolgende rvt–vergadering. De leden rvt melden nevenwerkzaam-
heden en bij mogelijk tegenstrijdig belang, wordt dat besproken in rvt en volgt besluitvorming over de 
gevolgen. In december werd een concrete melding van één van de leden ingebracht, waarbij unaniem 
de conclusie getrokken werd dat deze nevenfunctie niet leidt tot situaties waarbij sprake zou zijn van  
tegenstrijdige belangen. De leden van de raad van toezicht ontvingen geen vergoeding vanuit het  
samenwerkingsverband voor hun werkzaamheden, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, 
die een vergoeding ontvangt die past binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK.
J.G.F.W. van der Horst, voorzitter
 
Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht (2021), is opgenomen in  
Bijlage 1 bij dit jaarverslag.
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Roosendaal,   .....................................................................   mei 2022
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J.G.F.W. van der Horst   J.J.G. van den Oord
(voorzitter)

......................................................................................................  .......................................................................................................

R.S. Hofkes  D. van Kelle – de Jong  
  (vicevoorzitter)

......................................................................................................  .......................................................................................................

E.M.K. Danneels  M.W.J.G. de Leeuw-Reulen

......................................................................................................  .......................................................................................................

R.W. Engelse  A.J.M. Geessinck
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is be-
paald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs 
(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin 
aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrek-
king hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,  
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en 
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor 
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende  
jaarrekeningpost. Door afronding op hele euro’s kunnen in het verslag kleine verschillen worden gecon-
stateerd. 

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling. 

I.v.m. de overgang naar een ander administratiekantoor kunnen er rubriceringsverschillen ontstaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waar-
de en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van on-
inbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen en overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa hebben 
een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Liquide  
middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking 
staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter 
directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
 
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstel-
lingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt  
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 
van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afge-
zonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmo-
gelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting.  
Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een 
derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als be-
stemmingsfonds.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen extra 
bekostiging. Deze regeling eindigt op 31-07-2023, maar besteding van de middelen kan plaatsvinden 
tot 31-07-2025. Het bestuur heeft besloten om voor de bedragen die per 31 december van het jaar nog 
niet besteed zijn een bestemmingsreserve genaamd NPO te vormen.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waar-
schijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat 
kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht.  
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening 
jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel 
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een 
looptijd langer dan één jaar.

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB):
De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget.

Het basisbudget is voor personeelsleden, die maximaal 50 klokuren verlof (per fte) hebben gespaard  
en dit in de toekomst willen gaan opnemen. Deze uren zijn gewaardeerd tegen de loonkosten per uur. 
Dit is verhoogd met de werkgeverslasten.

Het aanvullend budget betreft aanvullend verlof voor de oudere werknemers (vanaf 57 jaar). De hoogte 
van de voorziening is gebaseerd op het aantal uur vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen 
de bijdrage van de werkgever is in deze voorziening berekend. Er is gerekend met een opnamekans van 
80% en een rekenrente van 1% (conform model VO-Raad).

jaarrekening 2021
deel B:
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Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuit-
keringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker  
in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen 
jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele 
blijfkans en een rekenrente van 1 %.
 
Voorziening langdurig zieken (bij eigen risicodragerschap ziekteverzuim en/of WGA):
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende de eerste 2 
jaar. Voor medewerkers die per balansdatum langdurig ziek zijn (en dit naar verwachting blijven) wordt 
een voorziening gevormd voor de loonkosten van de nog resterende maanden van deze periode. Dit 
vanuit de veronderstelling dat deze medewerkers tijdens hun ziekte geen prestaties voor de instelling 
leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de nominale waarde. De dotatie wordt ten laste van de 
personeelskosten gebracht. De werkelijke loonkosten voor deze medewerkers worden onttrokken aan 
de voorziening.

Voorziening verlieslatende contracten:
In de balans wordt een voorziening voor verlieslatende contracten opgenomen wanneer de naar ver-
wachting te behalen voordelen uit een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om aan 
de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De over-
lopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend  
en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. 
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroom overzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vast-
stellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen 
opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van 
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten  
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. SWV: De Rijksbijdragen betreffen de 
(bruto) door OCW toegekende vergoedingen. Doorbetalingen aan de onderwijsinstellingen zijn verant-
woord onder de Doorbetalingen aan schoolbesturen.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is ver-
lopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen 
subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouder-
bijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeid-
sprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. 
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen  
als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van ver-
rekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemid-
delde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is 
dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra 
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 
is 110,2%. Per ultimo 2020 was deze 93,5%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte  
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toege-
rekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Swv: Tevens worden hier de doorbetalingen aan de onderwijsinstellingen verantwoord. Deze zijn on-
derscheiden in de verplichte afdrachten, generieke afdrachten op basis van het ondersteuningsplan en 
specifieke afdrachten (arrangementen).

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rente-
voet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders  
dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct 
uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten 
voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van 
het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil. De instelling loopt geen prijsrisico’s.  
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteen-
gezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.

B2 BALANS PER 31 december 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

Bedragen in € 31 december 2021 31 december 2020

ACTIVA
1) Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 0 1.900
Overige vorderingen 0 10
Overlopende activa 28.537 73.319

28.537 75.230

2) Liquide middelen 1.453.232 847.676

Totaal 1.481.769 922.906

PASSIVA
3) Eigen vermogen

Algemene reserve 286.074 350.790
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 75.793 407.151

361.867 757.941

4) Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 37.513 0
Overige voorzieningen 419.583 0

457.096 0

5) Kortlopende schulden

Crediteuren 129.737 104.907
Belasting en premie sociale verzekeringen 15.344 0
Te betalen pensioenpremies 6.631 0
Overige kortlopende schulden 345 0
Overige voorzieningen 510.750 60.058 

662.806 164.965

Totaal 1.481.769 922.906



54 55

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 

Bedragen in € Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten
3.1 Rijksbijdragen 10.082.575 9.801.101 9.876.297

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 95.000 95.000 118.333

3.5 Overige baten 7.332 57.000 27.946

10.184.907 9.953.101 10.022.576

Lasten
4.1 Personele lasten 817.317 759.181 726.613

4.3 Huisvestingslasten 16.758 23.062 16.602

4.4 Overige instellingslasten 772.718 269.861 321.788

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 8.968.741 8.888.676 8.750.238

10.575.534 9.940.780 9.815.240

Saldo baten en lasten -390.627 12.321 207.336

Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 0 0 10

5.5 Financiële lasten 5.447 5.000 1.290

Financiële baten en lasten -5.447 -5.000 -1.280

Resultaat -396.074 7.321 206.056

B4  KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het sal-
do baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor 
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

Bedragen in € 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten - 390.627 207.336
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 0 0
- Mutaties voorzieningen  457.096 0

457.096 0
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 46.693 - 67.769
- Kortlopende schulden 497.841 - 132.606 

544.534 -200.375
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 611.003 6.961
- Ontvangen interest 0 18
- Betaalde interest - 5.447 - 1.290

- 5.447 -1.272
Kasstroom uit operationele activiteiten 605.556 5.689

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 0 0

0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 0 0

0 0

Mutatie liquide middelen 605.556 5.690

Beginstand liquide middelen 847.676 841.986

Mutatie liquide middelen 605.556 5.690

Eindstand liquide middelen 1.453.232 847.676
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B5  Toelichting op de balans

Bedragen in € 31-12-2021 31-12-2020

1) Vorderingen
Debiteuren 0 1.900
Overige vorderingen 0 10
Overlopende activa 28.537 73.319

28.537 75.230

Overige vorderingen 0 10
0 10

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 28.537 73.319

28.537 73.319

Specificatie vooruitbetaalde kosten: 31-12-2021 31-12-2020

Vooruitbetaalde groeibekostiging 20.777 0
Vooruitbetaalde herbestedingsverplichting 0 62.566
Vooruitbetaalde huur 7.656 7.560
Vooruitbetaalde verzekeringspremie 0 3.043
Overige vooruitbetalingen 104 150
Totaal 28.537 73.319

2) Liquide middelen
Specificatie banktegoeden: 31-12-2021 31-12-2020

Banktegoeden 1.453.232 847.676
Betaalrekening bestuur 1.203.231 847.585
Spaarrekening bestuur 250.001 91
Totaal 1.453.232 847.676

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
De afname van de liquide middelen is toegelicht bij het kasstroomoverzicht.

Bedragen in €
Saldo 

1-1-2021 Resultaat
Overige 
mutaties

Saldo 
31-12-2021

3) Eigen vermogen
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Algemene reserve 350.790 -64.715 0 286.074

Bestemmingsreserves publiek (A)
Bestemmingsreserve 407.151 -407.151 0 0
Bestemmingsreserve NPO 0 75.793 0 75.793

407.151 -331.358 0 75.793

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 407.151 -331.358 0 75.793

Eigen vermogen 757.941 -396.074 0 361.867

Bedragen in €

Saldo 
1-1- 
2021 Dotaties

Onttrek-
kingen Vrijval

Saldo  
31-12- 
2021

Kort- 
lopend

deel 
< 1jaar

Lang- 
lopend

deel 
> 1jaar 

4) Voorzieningen
Personeel:
Voorziening langdurig zieken 0 35.448 0 0 35.448 30.384 5.064
Voorziening LFBPB 0 420 0 0 420 420 0
Voorziening jubilea 0 1.645 0 0 1.645 0 1.645

0 37.513 0 0 37.513 30.804 6.709

Overig:
Voorziening verlieslatend 
contract 0 419.583 0 0 419.583 15.000 404.583

Voorzieningen 0 457.096 0 0 457.096 45.804 411.292

Langlopend deel >1 jaar is alsvolgt te verdelen:
 Middellang <5 jaar Lang>5 jaar
Langdurig zieken 5.064
Jubilea  1.645
Verlieslatend contract 404.583

In 2021 heeft het samenwerkingsverband een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd  
voor een overeenkomst gesloten voor de instandhouding van de bovenschoolse voorziening tot en  
met 1 augustus 2025 als uitwerking van dit arrangement in het ondersteuningsplan 2021-2025.
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Bedragen in € 31-12-2021 31-12-2020

5) Kortlopende schulden
Crediteuren 129.737 104.907
Belasting en premie sociale verzekeringen 15.344 0
Te betalen pensioenpremies 6.631 0
Overige kortlopende schulden 345 0
Overlopende passiva 510.750 60.058

662.806 164.965

Crediteuren 129.737 104.907

Belasting en premie sociale verzekeringen Loonheffing 15.344 0

Te betalen pensioenpremies 6.631 0

Overige kortlopende schulden 345 0

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld 10.152 0
Vooruitontvangen bedragen 22.747 38.437
N.t.b. Bindingstoelage 1.127 0
Overige 476.724 21.621

510.750 60.058

Specificatie overlopende passiva 2021 2020
Nog te betalen BSZV 188.038 0
Nog te betalen doorbet. LWOO 255.692 0
Nog te betalen accountantskosten 8.702 10.750
Nog te betalen groeibekostiging 1.690 1.690
Nog te betalen advieskosten 3.914 0
Nog te betalen arrangementen 18.688 0
Nog te betalen inhuur beleidsmedewerker 0 4.471
Nog te betalen mytylschool 0 4.500
Overige overlopende passiva  0 210
Totaal  476.724 21.621

Model G
 Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1 
Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 
uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Omschrijving
Toewijzing 
Kenmerk Datum

De activiteiten zijn ultimo  
verslagjaar conform de subsidie-
beschikking geheel uitgevoerd 
en afgerond

Subsidie begaafde leerlingen  
PO en VO

VO/1387562 08-11-2019 Nee

G2A
Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, 
aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving
Toewijzing 
Kenmerk Datum

Bedrag  
van de 
toewijzing

Ontvangsten 
t/m vorig  
verslagjaar

Totale  
subsidiabele
kosten t/m 
verslagjaar

Saldo  
per 1 januari  
verslagjaar

Ontvangen  
in
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in  
verslagjaar

Te verrekenen  
per 31 december 
verslagjaar

 €  €  €  €  €  €  €

Totaal  €  €  €  €  €  €  €

G2b
Subsidides die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvvor de subsidie isverstrekt, 
doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving
Toewijzing 
Kenmerk Datum

 
Bedrag  
van de  
toewijzing

Ontvangen  
t/m vorig
verslagjaar

Totale  
subsidiabele 
kosten t/m 
verslagjaar

Saldo  
per 1januari  
verslagjaar

Ontvangen  
in  
verslagjaar

Subsidiabele
kosten in 
verslagjaar

Saldo per  
31 december  
verslagjaar

 €  €  €  €  €  €  €

Totaal  €  €  €  €  €  €  €
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4.1.1.2 Sociale lasten 18.531 0 0

4.1.1.3 Pensioenlasten 21.618 0 0

4.1.2 Overige personele lasten
Nascholing BPO'ers 258 0 1.790
Loonkosten uitbesteed werk 298.096 376.966 358.613
Loonkosten BPO-ers/Ambulante begeleiding 287.620 382.215 351.389
Kosten Arbo 8.229 0 0
Dotatie voorziening langdurig zieken 35.448 0 0
Dotatie voorziening LFBPB 420 0 0
Dotatie voorziening jubilea 1.645 0 0
Overige personeelskosten 4.055 0 10.078
Overige personeelskosten BPO'ers 493 0 2.290
Werkkosten FA 484 0 0
Deskundigheidsbev. scholen 0 0 2.454

636.748 759.181 726.613

Personeelsbezetting 2021 2020
Aantal FTE’s Aantal FTE’s

DIR 0,60 0,00
OOP 5,20 0,00

5,80 0,00

Tot en met 31 juli 2021 was het personeel van het samenwerkingsverband in dienst bij één van de 
deelnemende schoolbesturen en werden de loonkosten (in een aantal gevallen inclusief btw) doorbe-
last aan het samenwerkingsverband. Per 1 augustus 2021 is het personeel in dienst getreden bij het 
samenwerkingsverband. Als gevolg hiervan bestaan de kosten gepresenteerd onder 4.1.1 Lonen en 
salarissen uit de loonkosten van augustus t/m december 2021. De kosten voor de doorbelasting van de 
lonen en salarissen van januari tm juli van de directeur-bestuurder, de secretaresse en de teamleider ad 
€108.646,- zijn in 2021 gepresenteerd onder de loonkosten uitbesteed werk. Daaronder vallen ook de 
kosten voor inhuur van de beleidsmedewerker en de inhuur van Spring ad €57.507,- voor het pluspro-
ject plusvoorziening en de kosten van de inzet op de subsidie voor hoogbegaafdheid ad. €21.000,-.

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Bedragen in € Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1  Rijksbijdragen OCW 10.082.575 9.801.101 9.876.297

10.082.575 9.801.101 9.876.297

3.1.1  Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen zware ondersteuning pers. 4.541.958 4.596.349 4.382.781
Rijksbijdragen zware ondersteuning mat. 213.560 0 214.981
Rijksbijdragen lichte ondersteuning pers. 740.154 720.824 733.899
Rijksbijdragen vergoeding PRO 1.105.752 1.122.014 1.142.366
Rijksbijdragen vergoeding LWOO 3.409.758 3.318.753 3.378.953
Rijksbijdragen vergoeding NPO 24.393 0 0
Overige subsidies Ministerie van OCW 47.000 43.161 23.317

10.082.575 9.801.101 9.876.297

3.2  Overige overheidsbijdragen en subsidies
Subsidie Plusvoorziening 95.000 95.000 100.000
Subsidie NT2 0 0 18.333

95.000 95.000 118.333
 

3.5  Overige baten 7.332 57.000 27.946
Overige baten 7.332 57.000 27.946

 

Lasten
4.1  Personele lasten
4.1.1  Lonen en salarissen 140.420 0 0
4.1.1.2 Sociale lasten 18.531 0 0
4.1.1.3 Pensioenlasten 21.618 0 0
4.1.2  Overige personele lasten 636.748 759.181 726.613

817.317 759.181 726.613

4.1.1  Lonen en salarissen
Salariskosten directie 33.041 0 0
Salariskosten OOP 22.183 0 0
Salariskosten BPO / Ambulant 125.345 0 0
Correctie sociale lasten -18.531 0 0
Correctie pensioenen -21.618 0 0

140.420 0 0
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WNT-verantwoording 2021 SWV VO Roosendaal
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing  
op het SWV VO Roosendaal. Het voor het SWV VO Roosendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2021 € 209.000. Dit bedrag betreft de sectornorm voor het onderwijs. Als SWV zijn de complexiteits-
punten niet van toepassing.

1 Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen 
Met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 
van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als top-
functionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021
bedragen x € 1 G. Huizinga
Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,6
Dienstbetrekking ja, vanaf 01-08-2021

Bezoldiging
Beloning  plus belastbare onkostenvergoeding € 68.822
Beloningen  betaalbaar op termijn € 4.413
Subtotaal € 73.235

Individueel bezoldigingsmaximum € 125.400
-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2021 € 73.235

Reden waarom  de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting  op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 G. Huizinga 

Directie en vanaf 15-12
Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 0,5
Dienstbetrekking nee

Bezoldiging
Beloning  plus belastbare onkostenvergoeding € 63.881
Beloningen  betaalbaar op termijn € 0
Subtotaal € 63.881

Individueel bezoldigingsmaximum € 100.500
-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2020 € 63.881

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021
bedragen x € 1 J.G.F.W. van der Horst
Functiegegevens Voorzitter RVT

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging € 5.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 31.350

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 5.000

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de  
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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Gegevens 2020
bedragen x € 1 J.G.F.W. van der Horst
Functiegegevens Voorzitter RVT

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging € 0
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 0

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezodiging van € 1.800 of minder

Naam Topfunctionaris Functie
D. van Kelle - de Jong Vice voorzitter RVT
J.C. van Wettum Lid RVT (afgetreden per 02-11-2021) 
R.S. Hofkes Lid RVT
E.M.K. Danneels Lid RVT
M.W.J.G. de Leeuw - Reulen Lid RVT
R.W. Engelse Lid RVT
G.J.J. Kusters Lid RVT
J.J.G. van den Oord Lid RVT (toegetreden per 02-11-2021)

3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbe-
trekking 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen in € Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 10.216 10.150 10.060

4.3.4 Energie en water 2.500 2.500 2.500

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.542 1.500 1.542
4.3.8 Overige 2.500 8.912 2.500

16.758 23.062 16.602

4.3.1 Huur
Huur huisvesting 10.216 10.150 10.060

10.216 10.150 10.060
4.3.4 Energie en water
Energie en water 2.500 2.500 2.500

2.500 2.500 2.500

4.3.5  Schoonmaakkosten
Schoonmaakkosten 1.542 1.500 1.542

1.542 1.500 1.542

4.3.8  Overige
Huisvestingslasten 2.500 8.912 2.500

2.500 8.912 2.500

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 24.730 33.136 12.065
4.4.4  Overige 747.988 236.725 309.723

772.718 269.861 321.788

4.4.1  Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 9.434 15.927 969
Accountantskosten 12.896 11.429 11.096
Telefoonkosten 2.399 5.780 0

24.730 33.136 12.065

4.4.4 Overige
Representatiekosten 210 0 0
Contributies 7.058 1.125 7.149
Abonnementen 10.285 0 112
Deskundigenadvies 41.740 15.000 17.127
Kantoorbenodigdheden 1.486 0 3.817
Kopieerkosten 208 0 0
Verzekeringen 3.043 3.100 3.043
Vacatiegelden RVT 5.000 0 0
Vacatiegelden OPR 3.004 5.500 3.743
Inkoop bovenschoolse voorziening 188.038 200.000 179.282
Inkoop arrangementen 62.057 10.000 95.961
Dotatie voorziening verlieslatend contract 419.583 0 0
Informatietechnologie 5.000 0 0
Overige uitgaven 1.277 2.000 -512

747.988 236.725 309.723
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4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdr. uit te voeren door OCW 4.532.641 4.438.017 4.421.434
4.5.2  Doorbetaling op basis van 1 februari 38.565 67.126 38.724
4.5.3  Overige doorbetalingen aan schoolbest. 4.397.536 4.383.533 4.290.080

8.968.741 8.888.676 8.750.238

4.5.1 Verplichte afdr. uit te voeren door OCW
4.5.1.1 Afdracht (V)so 3.343.368 3.235.396 3.233.420
4.5.1.3 Afdracht Pro 1.189.273 1.202.621 1.188.014

4.532.641 4.438.017 4.421.434

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari
4.5.2.1 Afdracht groei bekostiging 38.565 67.126 38.724

38.565 67.126 38.724

4.5.3  Overige doorbetalingen aan schoolbest.
Doorbet. LWOO 3.409.758 3.318.753 3.378.953
Doorbet. Uitvoering breedteondersteuning 366.793 347.109 355.625
Doorbet. Versterking basisondersteuning 328.330 320.108 342.507
Doorbet. Reboundbudget 164.158 160.054 172.062
Doorbet. Arrangementen 62.802 134.509 0
Doorbet. HBG 65.695 103.000 22.600
Doorbet. NT2 0 0 18.333

4.397.536 4.383.533 4.290.080

Financiële baten en lasten

5.1  Financiële baten
Rentebaten 0 0 10

0 0 10

5.5  Financiële lasten
Overige financiële lasten 5.447 5.000 1.290

5.447 5.000 1.290

Totaal financiële baten en lasten -5.447 -5.000 -1.280

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 12.296 11.429 11.096
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet - controle-diensten 600 0 0

Totaal accountantslasten 12.896 11.429 11.096
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Model E Verbonden partijen

Naam
Juridische
Vorm 2021

Statutaire
zetel

Code
activiteiten

Eigen
Vermogen 
31-12-2021
€

Resultaat
jaar 2021 €

Art.2:403
BW
Ja/Nee

Deelname
%

Consolidatie
Ja/Nee

Stichting Markland College Stichting Oudenbosch 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Ons Middelbaar Onderwijs Vereniging Tilburg 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting ROC West-Brabant Stichting Etten-Leur 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Roosendal

Stichting Roosendaal 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Katholiek Primair Onderwijs 
Roosendaal

Stichting Roosendaal 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting R.K. Mytylschool  
Roosendaal

Stichting Roosendaal 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Het Driespan Stichting Etten-Leur 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

B10  NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voor de kantoorruimte te Roosendaal is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden middels schriftelijke opzegging met een opzeg-
termijn van 6 maanden of zoveel eerder als partijen overeen kunnen komen.

Het betreft een bedrag van € 10.410,- voor 2022.

B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Maatregel 23 in het kader van het Verbeterplan Passend Onderwijs
De landelijke Commissie M23 (namens PO raad, VO raad en alle samenwerkingsverbanden) heeft aan 
de minister in februari 2021 een collectief plan aangeleverd hoe de bovenmatige reserves te verminderen.  
Dit Sectorplan is akkoord bevonden, zodat collectieve korting op de baten voorlopig van de baan was. 
In januari 2022 is een tweede monitor uitgevoerd door de werkgroep M23. Bij het opmaken van deze 
jaarrekening is nog onbekend of de tweede monitor, waarin duidelijk zal zijn of de samenwerkingsver-
banden de doelstelling voor 2021 gaan behalen, gaat leiden tot een generieke korting in het kader van 
maatregel 23 van het verbeterplan Passend Onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs
In februari 2021 heeft de Minister een Nationaal Plan Onderwijs aangekondigd met investering van 8,5 
miljard. In dit plan staan ‘maatregelen voor specifieke groepen’ opgenomen : “voor het speciaal onderwijs,  
het praktijkonderwijs, voor nieuwkomers en voor de scholen en leerlingen in Caribisch Nederland worden  
specifieke maatregelen genomen. Zo wordt het budget van de samenwerkingsverbanden verhoogd omdat  
leerlingen naar verwachting langer in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar 
school gaan. Praktische punten zoals verlenging van indicaties zullen hierbij worden meegenomen.”
Onduidelijk is nog, welke middelen de samenwerkingsverbanden voor het schooljaar 2022/2023 gaan 
ontvangen en hoe hoog de kosten zullen zijn voor leerlingen die langer in het vso zullen verblijven.

B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € -396.074 als volgt over de reserves.

2021
Resultaat algemene reserve -64.715

Bestemmingsreserve -407.151
Bestemmingsreserve NPO 75.793 
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A)   -331.358
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -331.358

Resultaat Eigen vermogen -396.074
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B13  ONDERTEKENING JAARVERSLAG

Vaststelling door de directeur-bestuurder Roosendaal, ............. mei 2022

......................................................................................................

G.A. Huizinga-Mijnhart

Goedkeuring door de raad van toezicht 

Roosendaal,   .....................................................................   mei 2022

......................................................................................................  .......................................................................................................

J.G.F.W. van der Horst (voorzitter) J.J.G. van den Oord

......................................................................................................  .......................................................................................................

R.S. Hofkes  D. van Kelle – de Jong (vicevoorzitter)

......................................................................................................  .......................................................................................................

E.M.K. Danneels  M.W.J.G. de Leeuw-Reulen

......................................................................................................  .......................................................................................................

R.W. Engelse  A.J.M. Geessinck
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OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING
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BIJLAGEN
Bijlage 1   Nevenfuncties leden raad van toezicht in 2021

Samenstelling raad van toezicht

Namen functie Nevenfuncties Termijn
De heer mr.  
J.G.F.W. van der Horst 
MFE (voorzitter)

Voormalig Executive 
Vice President  
Rabobank Group

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht en auditcommissie 

Diabetes Fonds Nederland op voordracht van 
Diabetes Vereniging Nederland

• Voorzitter BestuurStichting Cultuurhuis 
Bovendonk

Bezoldigde nevenfuncties:
• Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht- 

swv ROOS vo (30.02)

1e termijn tot 15-12-2024, 
hierna nog 1 keer hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

Mevrouw drs.  
D. van Kelle-de Jong 
MBA (vicevoorzitter)

Voorzitter College  
van Bestuur -  
St. Markland College

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht- swv ROOS 

vo (30.02)
• Ledenadviseur Regionale Samenwerking-VO- 

raad
• Lid Algemeen Bestuur VO-Raad per 3-6-2021
• Ambassadeur Agenda Beroepsonderwijs 

West- Brabant
Bezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Stichting Cito
• Voorzitter Auditcommissie Vervangingsfonds/

Participatiefonds (Tot 8-2-2021 Lid Auditcom-
missie  
Vervangingsfonds/Participatiefonds)

1e termijn tot 15-12-2024, 
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

Mevrouw  
M.W.J.G. de 
Leeuw-Reulen  
Msc, (lid)

Rector SG Tongerlo - 
Ver. Ons Middelbaar 
Onderwijs

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02)
Bezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht - stichting Bravoo 

Waalwijk
• Lid Raad van Toezicht - Omroep Brabant Son

1e termijn tot 15-12-2024,  
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

De heer  
R.W. Engelse
– (lid, gemandateerd 
door Mevrouw A.A. 
Kaim (lid CvB Stichting 
Curio Onderwijsgroep
West-Brabant)

Directeur onderwijs 
Curio - Stichting Curio 
Onderwijsgroep  
West- Brabant

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02)
• Lid Raad van Toezicht- SWV De Langstraat 

(30.09)

1e termijn tot 15-12-2024,  
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

De heer drs.  
J.C. van Wettum  
(lid)

Rector Jan Tinbergen 
College – Bestuurder 
Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02) 

tot 2-11-2021
• Lid Raad van Advies Lerarenopleidingen - 

Fontys Tilburg
• Auditor Collegiale HGErvisitaties TTO - Nuffic
• Managementcoach -VO-Akademie
Bezoldigde nevenfunctie:
• Lid Raad van Toezicht - Bravis Ziekenhuizen - 

Roosendaal

1e termijn tot 2-11-2021

De heer  
J.J.G. van den Oord 
MME (lid)

Rector Jan Tinbergen 
College - Bestuurder 
Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02) 

vanaf 2-11-2021

1e termijn tot 2-11-2025,  
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

Mevrouw  
E.M.K. Danneels  
MLE (lid- gemanda-
teerd door De heer 
J.M.P.C. Verdaasdonk 
(voorzitter CvB, Stich-
ting KPO Roosendaal)

Directeur De Kameleon 
(vso) - Stichting  
Katholiek Primair  
Onderwijs Roosendaal

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02)
• Toezichthoudend bestuurder – SWV 3001 VO 

SWV Brabantse Wal
• Lid deelnemersraad – SWV 3001 PO - SWV 

Brabantse Wal

1e termijn tot 15-12-2024,  
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar

De heer drs.  
G.J.J. Kusters  
(lid)

Directeur-bestuurder 
Mytylschool (vso) - 
Stichting R.K.  
Mytylschool
Roosendaal

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- SWV ROOS VO (30.02)
• Toezichthoudend bestuurder- SWV 3001 VO
• Lid deelnemersraad  – SWV 3001 PO
• Lid deelnemersraad  – SWV 3002 PO
• Bestuurslid - LOOK: landelijk overleg onder-

wijs en kinderrevalidatie – Utrecht

1e termijn tot 15-12-2024,  
uitgetreden op 8-3-2022

De heer drs.  
R.S. Hofkes  
(lid)

Programmadirecteur 
onderwijs-Koraal 
(Stichting Het Driespan 
(vso) is onderdeel van 
de onderwijsgroep, 
Koraal)

Onbezoldigde nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht- swv ROOS vo (30.02)
• Toezichthoudend bestuurder- SWV 3001 VO
• Bestuurder - SWV 3003 VO
• Toezichthoudend bestuurder - SWV 3009 VO
• Toezichthoudend bestuurder - SWV 3004 VO
• Bestuurder - SWV 3005 VO
• Toezichthoudend bestuurder - SWV 3003 PO
• Bestuurder - SWV 3004 PO
• Toezichthoudend bestuurder - SWV 3002 VO
• Toezichthoudend bestuurder - SWV 3005 PO

1e termijn tot 15-12-2024,  
hierna steeds hernoembaar 
voor periode van 4 jaar
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Bijlage 2  Jaarverslag Plusvoorziening 2021

De Plusvoorziening is een samenwerking tussen het Samenwerkingsverband VO Roosendaal en omstreken  
en de drie gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. De genoemde partijen geven samen vorm 
aan de doelstelling van het Thuiszitterspact. Zo realiseren de gemeenten en het onderwijs een sluitende  
thuiszittersaanpak, met als doel: geen enkele jongere heeft langer dan drie maanden geen passend 
aanbod van onderwijs en/of zorg.

In 2021 zijn 53 leerlingen nieuw aangemeld bij de Plusvoorziening. Daarnaast waren er nog 35 leerlingen  
vanuit 2020, waarvan de begeleiding in 2021 nog deels doorliep. De meerderheid van de aangemelde 
leerlingen volgen onderwijs binnen het vmbo, danwel praktijkonderwijs.

School Aantal leerlingen Niveau/leerjaar
Da Vinci College vmbo 2 3 kader, 2 basis,
Da Vinci College praktijkonderwijs 9 leerjaar 1 (4x), leerjaar 2 (2x),  

leerjaar 3 (2 x), leerjaar 4.
Norbertus Gertrudis Mavo 0
Curio Prinsentuin Oudenbosch 7 1 basis (3x), 2 basis, 1 kader, 2 kader, 1 tl
Markland College Oudenbosch 9 1 basis/kader, 1 kader/mavo, 2 basis,  

2 kader, 2 tl, 3 basis, 3 kader, 3 tl, 4 kader
Markland College Zevenbergen 1 2 tl
Norbertus Gertrudis Lyceum 5 3 havo (2x), 2 vwo (2x) , 3 vwo
Jan Tinbergen College 3 2 tl, 4 havo (2x)
Het Brederocollege 2 2 havo, 4 tl
Het Berkenhofcollege 5 Diverse leerjaren
Het Aventurijncollege 3 1 basis, 2 basis/kader, 3 kader
De Kameleon 3
Plein 3 2
‘t Tij 1
Hondsberg 1
Totaal 53

Van de 53 begeleide leerlingen, waren bij de start van de begeleiding 22 leerlingen volledig uitgevallen 
op school. 17 Van deze leerlingen hebben uiteindelijk hun onderwijs weer (deels) opgepakt (stand van 
zaken in december 2020). Van de 31 leerlingen die nog volledig of deels onderwijs zijn helaas 3 leerlingen  
alsnog volledig uitgevallen en bleek een intensieve behandeling eerst voorliggend te zijn. Eén Leerling 
heeft uiteindelijk, mede gezien zijn leeftijd en uitstroomperspectief, de keuze gemaakt om te gaan werken.

Resultaat leerlingen plusvoorziening Totaal
Schoolgang voortgezet/weer opgestart binnen eigen school 28
Schoolgang deels voortgezet in combi met
dagbesteding/behandeling 7
Overstap vso 3
Overstap andere vo school 1
Overstap vso-vo 1
Gesloten plaatsing 1
Behandeling/dagbesteding (geen onderwijs mogelijk) 5
Nog thuis 1
Vrijstelling 1
Bovenschoolse voorziening 3
Geslaagd 1
Arbeid 1
Totaal 53

Naast het begeleiden van deze trajecten is de Plusvoorziening in 2021 135 keer benaderd voor advies- en  
consultatievragen. Deze vragen worden gesteld aan de casusregisseur van de 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.

Opvallendheden over 2021:
• In 2021 is het aantal begeleidingstrajecten en advies/consultatievragen binnen de Plusvoorziening 

behoorlijk toegenomen. Binnen de Plusvoorziening wordt zichtbaar dat een toename van de potentiele  
uitvallers mogelijk gerelateerd kan worden aan onzekerheid/wisselvalligheid in de continuïteit in de 
schoolgang vanwege corona. De drempel naar school wordt groter na een periode thuis. Tevens is 
zichtbaar dat verminderde motivatie door het ontbreken van perspectief (diploma, voortgang, maar 
ook activiteiten waarin plezier kan worden beleefd) een complicerende factor betreft. Binnen de 
Plusvoorziening worden momenteel veel leerlingen gezien met psychische klachten als ASS, stem-
mingsproblemen, angst en prikkelverwerkingsmoeilijkheden.

• Bij een groot deel van de begeleidingstrajecten is systemisch inzet/begeleiding nodig, naast begelei-
ding/behandeling van de leerling.

• De gevolgen van corona waren duidelijk merkbaar in de ingezette trajecten. Het duurde i.v.m. lock-
downs en wachtlijsten langer voordat hulpverlening en passende onderwijstrajecten konden starten.  
Aanpassingen van eerder gemaakte plannen waren eveneens geregeld aan de orde. Het gevolg 
was dat trajecten langer duurde voordat effect zichtbaar was of zwaardere inzet uiteindelijke nodig 
bleek.

• De Plusvoorziening heeft dit jaar, volgens de nieuwe afspraken (juni 2020) meer gestuurd op door-
looptijden, voortgang van processen en resultaten. Deze sturing is met name gericht geweest 
op jeugdprofessionals, zorgaanbieders, leerplichtambtenaren en oco’s/ib-ers. Een enkele keer is 
opschaling naar lokale aanstuurders van gemeenten en de coördinator RBL West-Brabant aan de 
orde geweest. Zorg heeft de Plusvoorziening over de toename van wachtlijsten bij zorgaanbieders 
en soms ook bij de inzet van jeugdprofessionals op casussen. Dit is een belangrijke oorzaak waar-
door trajecten stagneren en voortgang op zich laat wachten. Daarnaast wordt zichtbaar dat het erg 
persoonsafhankelijk kan zijn welke inzet wordt gekozen en hoe dit wordt gemonitord. Ook dit heeft 
invloed op de snelheid/voortgang/effectiviteit van trajecten.
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Bijlage 3   Samenvatting resultaten samenwerkingsverband inclusief  
ontwikkelagenda

SWV Stoplichtmodel 7 kengetallen

 99% is gerealiseerd 
 tussen 90% en 99% is gerealiseerd 
 minder dan 90% is gerealiseerd

peildatum: 1 februari 2022

Kengetallen 2017 
2018

2018 
2019

2019 
2020

2020 
2021

interne norm toelichting

1 Voldoen aan de zorgplicht
- Aantal absoluut verzuimers (door LPA aangeduid 

als plaatsbaar in vo of vso)
<5 Maximaal gelijk aan landelijke cijfers

- Aantal afgewezen leerlingen die (nog) geen pas-
sende onderwijsplaats hebben 

<5 Maximaal gelijk aan landelijke cijfers

- Onderwijsrendement opleidingen scholen minimaal basis-
arrangement

Alle scholen hebben positief oordeel 
inspectie

- Positief bevorderinsgresultaat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften

>80% Minimaal gelijk aan landelijke cijfers

2 Dekkend onderwijsaanbod
- Aantal thuiszitters (die in staat zijn (deels) onder-

wijs te volgen)
<1% Maximaal gelijk aan landelijke cijfers

- Aantal (gegrond verklaarde) klachten tegen swv 0 Maximaal gelijk aan landelijke cijfers

- Aantal aanvragen tlv's en centrale arrangementen 
dat binnen 3 werkweken door adviescommissie is 
beslist (doorlooptijd)

100% Interne werkprocessen adviescom-
missie swv leiden niet tot overschrij-
den wettelijke termijn

3 Deelname VSO
- Aantal afgegeven tlv's aan vo leerlingen die regu-

lier onderwijs in ons swv hebben gevolgd
< 15 per school-

jaar
Maximaal gelijk aan % in normjaar 
2012

- Aantal leerlingen dat vanuit vso voor vo onderwijs 
worden aangemeld (terugplaatsingen)

2 leerlingen per 
schooljaar

Norm moet nog opgebouwd worden

- Percentage teruggeplaatste leerlingen met positief 
bevorderingsresultaat/diploma 

>80% Leerlingen uit vso halen vo diploma, 
mag vertraagd of lager niveau

Aantal leerlingen uit speciaal basisonderwijs dat in 
het vo onderwijs instroomt

- Vergelijkbaar met landelijke norm

Percentage leerlingen leerlingen uit speciaal ba-
sisonderwijs dat in het vo onderwijs blijft met een 
positief bevorderingsresultaat/diploma

- >80% Vergelijkbaar met landelijke norm

4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiele middelen
- Scholen verantwoorden jaarlijks de decentrale 

breedteondersteuning middels vast format
100% Alle scholen verantwoorden jaarlijks 

- Goedgekeurde jaarrekening door accountant 100% Elk jaarrekening is goedgekeurd

5 Kwaliteit basisondersteuning
- Onderbouwde SWOT analyse van het swv (1e ZE) - - conform meerja-

renplanning
1 x 4 jaar

- Daarna zichtbare groei op de onderscheiden 
elementen

- - continue 
aantoonbare 
verbetering

Aantoonbare groei t.o.v. resultaten ZE 
2014-2015

6 Kwaliteit extra ondersteuning school
- Mate van tevredenheid van ouders, leerlingen en 

docenten over de manier waarop rekening wordt 
gehouden met wat wenselijk en haalbaar is

- - gemiddelde 
tevredenheid 

voldoende

Tevredenheid over de mate waarin 
is rekening gehouden met wensen 
en realiteit bij de inzet van extra 
ondersteuning

- Mate waarin extra ondersteuning is gebaseerd op 
hetgeen is vastgelegd in opp (aantal uitgewisselde 
opp's met BRON en analyse inhoud opp's)

100% Alle leerlingen met extra ondersteu-
ning hebben een opp dat  gezien 
is door ouders, akkoord bevonden 
op het handelingsgerichte deel en 
uitgewisseld is met BRON

- Mate van tevredenheid ouders en leerlingen over 
betrokkenheid bij vaststellen en uitvoeren extra 
ondersteuning

- gemiddelde 
tevredenheid 

voldoende

Tevredenheid ouders en leerlingen 
over de mate waarin en de manier 
waarop zij betrokken zijn bij de inzet 
van extra ondersteuning 

7 Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel borging van TBV's
- Aanwezigheid goedgekeurd managementstatuut 

swv
100% aanwezig De genoemde documenten zijn 100% 

opvraagbaar bij de directeur swv en 
beschikbaar op de site van het swv

- De ondersteunende kernprocessen van financien, 
kwaliteitszorg, personeel zijn beschreven en 
worden nageleefd

100% aanwezig De kernprocessen zijn transparant, 
effectief en efficient en goed bevon-
den door accountant (indien van 
toepassing)

- Aantal klachten tegen swv over  onduidelijkheid 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

0 Er zijn geen gegrond verklaarde 
klachten tegen de tlv's van het team 
SWV

- De beslissingen van tlv's en centrale arrangemen-
ten zijn gebaseerd op opp/IVO velden

100% aanwezig Alle aanvragen tlv's en centrale arran-
gementen zijn gebaseerd op opp/
IVO velden

- Aantal datalekken - - 0 Er zijn geen datalekken die gemeld 
moeten worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

- Aantoonbaar voldoen aan de vereisten van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming

- - aantoonbaar 
voldoen aan 

basisvereisten 
AVG

Positief extern oordeel FG-CED groep 
op de hoofdprocessen

- Aanwezigheid overzicht overlegmomenten op doel 
en doelgroep en frequentie

100% aanwezig Kenmerken van doelmatigheid: 
resultaatgericht vergaderen, stukken 
tijdig aangeleverd, heldere agenda en 
besluitenlijst, actieve participatie

- Aanwezigheid kenmerken van doelmatig verga-
deren

100% aanwezig Participatie, systematische aanwezig-
heid van de leden

- Met ouders en leerlingen wordt gericht gecommu-
niceerd bij complexe aanvragen en situaties

gemiddelde 
tevredenheid 

voldoende

Ouders en leerlingen zijn tevreden 
over de directe en indirecte commu-
nicatie met het swv

- SOP's zijn concreet en staan op websites van de 
scholen en van swv

100% aanwezig aanwezigheid incl concrete beschrij-
vingen

- Informatie op de site is actueel (wordt twee maan-
delijks ververst)

100% actueel Nieuwsberichten worden regelmatig 
ververst, oude informatie wordt 
verwijderd

- Aantal klachten tegen swv over  informatie en 
communicatie

0 Er zijn geen gegrond verklaarde 
klachten over communicatie en  
informatie van het team swv

- Positief rapport van bevindingen inspectie van het 
onderwijs

- - positief oordeel 
inspectie

Rapport bevindingen inspectie over 
kwaliteit swv is positief (harde norm 
ontbreekt op dit moment)

- Zorg en onderwijs zijn op elkaar aangesloten  
(1 kind, 1 plan)

1 kind 1 plan Ontwikkelingen met externen wordt 
gevolgd in de REA agenda's



80 81

Samenvatting ontwikkelagenda SWV (deel B ondersteuningsplan)

De signalering is gebaseerd op het verschil tussen de doelstellingen en de realisatie.

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

peildatum: 1 februari 2022

Beleidsontwikkeling per kengetal Realisatie Doelstelling/Norm

2017 
2018

2018 
2019

2019 
2020

2020 
2021

1 Voldoen aan de zorgplicht
- Juiste procedure van aanmelding van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften op de scholen
heldere en juiste procedure

- Voorkomen van verkeerde plaatsingen van leerlingen 0 niet geplaatste leerlingen

- Transparante, inzichtelijke en vergelijkbare schoolonder-
steuningsprofielen

transparant en helder SOP, per 1-8-2019

2 Dekkend onderwijsaanbod
- Nieuw arrangement vso en vo voor hoogbegaafde leerlin-

gen met extra ondersteuningsbehoeften
betere ondersteuning hb leerlingen met onder-
steuningsvraag, geen afstroom

- Nieuw zorg-onderwijs arrangement vanuit onderwijs en 
jeugdhulp voor leerlingen met extra ondersteuningsbe-
hoeften

aanwezigheid nieuw zorgarrangement

3 Deelname VSO
- Percentage tlv's met bekostigingscategorie midden en 

hoog mag niet verder stijgen
deelnamepercentage op de landelijke mediaan

- Percentage tlv's met bekostigingscategorie laag daalt deelnamepercentage op de landelijke mediaan

- Versterking kwaliteit basisondersteuning planmatige aanpak voor verbetering kwaliteit 
basisondersteuning

4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiele middelen
- Swv heeft zicht op de doelmatigheid van de inzet van de 

middelen
verantwoorde decentrale inzet van middelen

- Swv heeft een inzichtelijk en zo eenvoudige mogelijk syste-
matiek van planning en verantwoording

inzichtelijk/ eenvoudig systeem planning en 
verantwoording

5 Kwaliteit basisondersteuning
- Kennisoverdracht tussen oco's over diverse onderwerpen verdiepen samenwerking, professionalisering 

medewerkers

- Bpo-ers coachen docenten op handelingsgericht werken 
en effectief docentgedrag bij leerlingen met ondersteu-
ningsbehoeften

planmatig en opbrengstgericht werken

- Oco's werken samen om preventief aanbod (basisonder-
steuning) gerichter in te zetten

versterken preventief aanbod basisondersteuning

- Elementen passend onderwijs komen in jaarplanning 
scholen (systematisch overleg tussen directie-bpo-ers, 
scholing, informatie en communicatie)

planmatig en opbrengstgericht werken

6 Kwaliteit extra ondersteuning school
- Geen klachten van ouders geen klachten ouders

- Vergroten betrokkenheid ouders 80 % ouders is tevreden over hun betrokkenheid 
bij passend onderwijs

7 Kwaliteit management en organisatie
- Verbeteren kwaliteitscultuur (elkaar aanspreken in be-

stuur, in directieoverleg en op school, gemaakte afspraken 
nakomen)

80% betrokkenen is tevreden over de kwaliteits-
cultuur passend onderwijs

- Verbeteren bestuursoverleg en directeurenoverleg efficient en effectief werken
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Bijlage 4 Afkortingen- en begrippenlijst

ab ambulante begeleiding
ab’er  ambulant begeleider (vanuit De Kameleon/de Mytylschool), meervoud 

ab’ers
absoluut verzuimer  een leer- en/of kwalificatieplichtige jongere die niet staat ingeschreven bij 

een school of instelling
bao basisonderwijs
bb/kb basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg
BoVo basis en voortgezet onderwijs overleg
bpo begeleiding passend onderwijs
bpo’er begeleider passend onderwijs, meervoud bpo’ers
bsvz bovenschoolsevoorziening
CAO collectieve arbeidsovereenkomst
CJG centrum jeugd en gezin
DUO dienst uitvoering onderwijs
emb ernstig meervoudig beperkt
GGZ geestelijke gezondheidszorg
gl/tl gemengde leerweg/theoretische leerweg
GPO geschillencommissie passend onderwijs
hb hoogbegaafdheid
isk internationale schakelklas
ivo indiceren vanuit onderwijsbehoeften
jp’er jeugdprofessional
ksf kritische succesfactor
LBT landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring
lwoo leerweg ondersteunend onderwijs
MR medezeggenschapsraad (persooneel swv)
oc ondersteuningscoördinator
oco ondersteuningscoördinatorenoverleg
OCW ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
olk onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
op ondersteuningsplan
opp ontwikkelingsperspectiefplan (meervoud opp’s)
opr ondersteuningsplanraad
oza onderwijszorgarrangement
PDCA-cyclus Plan-Do-Check-Act-cyclus (managementmethode)
po primair onderwijs
pro praktijkonderwijs
PTTS posttraumatische stressstoornis
RBL regionaal bureau leerplicht
REA regionaal educatieve agenda
RMC-regio regionaal meld- en coördinatiepunt
sbo speciaal basisonderwijs

so speciaal onderwijs
sop schoolondersteuningsprofiel, meervoud sop’s
SWOT analyse van sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen
swv samenwerkingsverband, meervoud swv’s
swv ROOS vo Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.
tlv toelaatbaarheidsverklaring, meervoud tlv’s
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
vo voortgezet onderwijs
vso voortgezet speciaal onderwijs
vsv voortijdig schoolverlater
WBO/WBW-gemeenten gemeenten in de regio’s West-Brabant-Oost en West-Brabant-West
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
ze zelfevaluatie
zmlk zeer moeilijk lerende kinderen




