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Voorwoord 

 

Het jaar 2020 verliep voor velen anders dan verwacht. De covid-19 pandemie en de sluiting van 

middelbare scholen zorgde voor grote vragen en zorgen over de ontwikkeling van leerlingen en 

speciaal over leerlingen waar extra ondersteuning nodig is. De crisis heeft zichtbaar gemaakt dat in 

zeer korte tijd op alle niveaus in de regio ketengericht is samengewerkt om de jongeren zo goed 

mogelijk in beeld te brengen en passende ondersteuning te leveren. Scholen, gemeenten, 

samenwerkingsverbanden, leerplicht, jeugdprofessionals; iedereen stelde zich tot doel om kwetsbare 

leerlingen zo goed mogelijk in samenwerking met elkaar begleiden, op afstand en daar waar nodig ook 

in de fysieke nabijheid.  

Ondanks het feit dat scholen primair hun focus hadden bij het omschakelen naar andere vormen van 

onderwijs en om dat zo goed mogelijk te doen en ondanks het feit dat alle overleggen digitaal moesten 

plaatsvinden, heeft het swv in 2020 toch veel kunnen bereiken. Ik licht er een paar uit. 

Het vso en vo hebben rondom het thema hb (hoogbegaafdheid) samengewerkt. Het vo heeft op het 

vso een training en individuele begeleiding verzorgd aan hb-leerlingen over de werking van executieve 

functies. Dit biedt een mooi vertrekpunt voor verdere samenwerking vo-vso en omgekeerd.  De 

uitvoering van het totale hb-beleid is geevalueerd en op onderdelen bijgesteld: we gaan naar twee 

groepsarrangementen in de regio, beperken bureaucratie in individuele arrangementen en gaan meer 

insteken op scholing en kennis-deling in de regio. 

De inspectie daagde ons in 2019 (inspectierapport april 2019) uit om ‘het goede nog beter te maken’. 

In dit kader heeft een ontwikkeltraject plaatsgevonden om de positie van de begeleiders passend 

onderwijs en de ambulant begeleiders te verhelderen.  Wat is hun rol in de basis- en breedte 

ondersteuning en wat is de rol van de scholen en hoe kun je aantonen dat de inzet van de 

professionals bijdraagt aan de doelstellingen? Hierop is antwoord gegeven in een nieuw 

visiedocument. Scholen en begeleiders maken nu veel meer concrete afspraken over resultaten en 

evalueren tussentijds en jaarlijks de opbrengsten.  

In 2020 hebben bestuur en directie met een extern begeleider alle voorbereidingen getroffen om de 

governance aan te passen naar een two tier model, waarbij bestuur en toezicht statutair gescheiden 

zijn. Het toezicht is versterkt door de werving en aanstelling van een onafhankelijk voorzitter (met 

stemrecht) van de raad van toezicht. Met ingang van 15 december 2020 zijn de nieuwe statuten van 

kracht geworden. 

Er is in de regio met RSV Breda, de gemeenten en Driespan/Koraal een nieuw onderwijs-zorg 

arrangement (voorziening) ontwikkeld voor leerlingen die zonder een zeer intensief dagprogramma 

met jeugdhulp, onderwijs en arbeidstoeleiding tussen wal en schip of in een gesloten setting belanden. 

Het ontwikkeltraject heeft alle partijen veel geleerd hoe allerlei bestuurlijke, organisatorische en 

financiele hobbels uiteindelijk genomen kunnen worden om een zeer specifieke doelgroep beter te 

kunnen bedienen in de regio. In december 2020 is de twee-jarige pilot formeel geaccordeerd door alle 

partijen. 

De tweede helt van 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor een nieuw 

ondersteuningsplan 2021-2025. We hebben met allerlei betrokkenen een sterkte-zwakte analyse 

uitgevoerd om te komen tot prioriteiten en ambities voor de komende planperiode. Van opr tot 

schoolbestuurders tot ondersteuningscoordinatoren: er is veel draagvlak voor het intensiveren van de 

overgang po-vo voor kwetsbare leerlingen en voor de doorontwikkeling van de aansluiting onderwijs 
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en jeugdhulp. Daarnaast is duidelijk geworden dat we binnen het swv concrete stappen gaan zetten 

om het dekkend aan bod vmbo te versterken en om te onderzoeken of een vorm van symbiose met 

het vso de stap naar meer inclusie dichterbij kan brengen. 

Het aantal thuiszitters (ongeoorloofd verzuim langer dan 4 weken) in dit samenwerkingsverband is 
stabiel laag en bovendien zijn deze leerlingen, alsmede de leerlingen die om psychische redenen niet 
alle dagen naar school gaan, allemaal in beeld. De Plusvoorziening voert integraal casemanagement uit 
met mandaat vanuit jeugdhulp en onderwijs. Met deze integrale aanpak loopt swv ROOS vo landelijk 
voorop als het gaat om integrale regie op thuiszitters en leerlingen die deels naar school gaan.  
 
 Van de vo leerlingen die extra ondersteuning (breedte ondersteuning) ontvangen, gaat 79% over naar 
het volgende leerjaar of slaagt voor het examen. Deze uitkomst is nagenoeg gelijk aan de ambitie 
(80%) om de leerlingen zo veel als mogelijk te behouden voor het onderwijs. 
 
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften willen niet alleen in het onderwijs houden, we willen 
de leerlingen zo veel als mogelijk laten deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daar waar het beter 
passend is, gaan leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het deelname percentage vso 
ligt in swv ROOS vo net als afgelopen jaren onder het landelijk gemiddelde (3,59% tegenover 3,72% 
landelijk). Hiermee voldoen we aan de eigen normen. Landelijk is wel sprake van een stijging van het 
deelname percentage vso en dat zien we ook binnen swv ROOS vo. Leerlingen die voorheen niet 
deelnamen aan onderwijs, stromen nu het so in en daarna naar het vso. Dit is vooral een ontwikkeling 
die zichtbaar is in het cluster-3 onderwijs. 
 
Bestuur en directie hebben in 2019 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve om 
hiermee meerjarig een specifiek ondersteuningsarrangement te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
Door de scholen is met het swv een plan uitgewerkt voor een bovenschools arrangement. Het gaat om 
een kortdurend arrangement voor vmbo-leerlingen en onderbouw havo-leerlingen, die tijdelijk in een 
andere setting onderwijs krijgen. Dit arrangement moet bijdragen aan een ononderbroken schoolgang, 
voorkomen van uitval, het behoud van de schoolloopbaan in het reguliere onderwijs en het 
voorkomen van dure vormen van jeugdhulp zoals dagbesteding. Het swv stelt op basis van kritische 
succesfactoren een budget beschikbaar voor dit arrangement. Het arrangement is vanaf maart 2020 
operationeel. Dit viel samen met de eerste lockdown voor scholen als gevolg van de corona pandemie.  
 
Ondanks het bijzondere jaar is er op allerlei niveaus en met ketenpartners veel bereikt. De ambities 
voor de nieuwe planperiode zijn in 2020 opgehaald en verwerkt in een nieuw ondersteuningsplan. Dat 
geeft mooi richting aan 2021. 
 
De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van het jaarverslag hebben we wederom samengevat op 
een A4, zodat we een handig middel hebben om met interne en externe partners het gesprek aan te 
gaan over de doelen, middelen en resultaten van passend onderwijs in de regio. 
 
 
April 2021, drs. G.A.  Huizinga-Mijnhart, directeur-bestuurder  
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1. Het jaar 2020 in vogelvlucht   

Behaalde resultaten in cijfers  

  2018 2019 2020 

Aantal vo- en vso-leerlingen swv 1 oktober (dashboard) 7615  7420 7272 

Aantal aangesloten besturen 7 7 7 

Aantal vo-locaties 7 7 7 

Aantal scholen vso-locaties binnen het swv 2   2 2 

Aantal gemeenten 3 3 3 

Aantal vergaderingen toezichthoudend bestuur + gezamenlijke bijeenkomst 5 5 6 

Aantal vergaderingen directeuren en swv 6 5 5 

Aantal vergaderingen/bijeenkomsten ondersteuningscoördinatoren, 
begeleiders passend onderwijs (bpo) en ambulant begeleiders (ab) REC 3 

5 5 3 

Aantal intervisie bijeenkomsten ondersteuningscoördinatoren 1 2 1 

Aantal intervisie bijeenkomsten bpo/ab 6 6 6 

Aantal vergaderingen ondersteuningsplanraad (opr) met swv 2 4 (waarvan 2 
met toezicht-
houder) 

3 (waarvan 2 
met toezicht-
houder) 

Aanvragen in Kindkans kalenderjaar (tlv/vso, centraal arrangement, tlv/pro) 189 228 232 

Aantal maal swv aanwezig bij groot overleg voor individuele leerlingen 28 58 34 

Aantal aanvragen die om diverse redenen niet inhoudelijk zijn doorgezet 11 21 19 

Aantal beschikkingen tlv/vso 100 130 121 

Deelnamepercentage vso 3,29% (3,55% 
landelijk) 

3,57% (3,62% 
landelijk) 

3,59% (3,72 
%landelijk) 

Aantal beschikkingen tlv/pro 60 46 47 

Deelnamepercentage pro  3,60% (3,02% 
landelijk) 

3,41% (3,07 
landelijk) 

3,50% 3,19% 
landelijk). 

Aantal beschikkingen lwoo aanwijzingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aantal beschikkingen centraal arrangement 6 9 + 3x 
maatwerk 

13 

Aantal absoluut verzuimers belastbaar met onderwijs 1 3 1 

Aantal afwijzingsbrieven in het kader van zorgplicht 2 3 4 

Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en opgelost  8: 4 OC&W, 4 
thuiszittend 

8: 4 OC&W, 
3 absoluut 
verzuim, 1 
thuiszittend 

7: 4 OC&W, 1 
absoluut 
verzuim, 2 
thuiszittend 

Aantal thuiszitters gemeld bij inspectie en openstaand in december 2 thuiszittend 1 OC&W 
1 absoluut 
verzuim 

2 OC&W 
1 thuiszittend 

Aantal (deels) gegronde klachten en/of bezwaren tegen swv 0 0 0 

Beschikbare middelen swv € 9.483.767 € 9.678.161 € 10.022.577 

Nettoresultaat swv    € 179.264    € 240.221 € 206.056 

Weerstandsvermogen ( excl. Bestemmingsreserve)      € 97.000    € 196.679 € 350.790 

Bestemmingsreserve               € 0 
 

   € 355.205 € 407.151 
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Behaalde resultaten in woorden  

Basis-en breedteondersteuning & dekkend aanbod 

 

 Het aantal officiële thuiszitters OC&W is door intensieve samenwerking tussen scholen, 

leerplicht en het swv stabiel laag. De Plusvoorziening wordt ingezet als casusregisseur bij 

trajecten waar processen en resultaten stagneren. Hierdoor beschikt het swv over een snelle 

interventie mogelijkheid op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. 

 Er is een traject afgerond om te komen tot een gedragen visie over de rol van de bpo’ers en 

ab’ers bij het verhogen van de kwaliteit en het niveau  van de basis- en breedteondersteuning 

op scholen. Er is gestart met de nieuwe werkwijze die de rollen en doelen verhelderen. Start- 

en evaluatie gesprekken aan de hand van smart-afspraken zijn onderdeel van dit traject. 

 Er is na evaluatie besloten om op twee plaatsen groepsarrangementen hb in te zetten zodat in 

Roosendaal en in Oudenbosch een aanbod is voor de specifieke groep hb-leerlingen die extra 

begeleiding nodig heeft bij leren en ontwikkelen. 

 Het arrangement ‘bovenschoolse voorziening’ is in de uitvoeringsfase gegaan. Er is nu een 

kortdurend arrangement beschikbaar in Roosendaal voor vmbo-leerlingen en leerlingen uit de 

onderbouw havo die tijdelijk op een andere locatie onderwijs en intensieve begeleiding krijgen 

in nauwe samenwerking met de hulpverlening, als dat nodig is. Doel is terugkeer naar het vo. 

 Er zijn vanuit het swv weer trainingen verzorgd voor professionals uit de scholen rondom opp’s 

en daarmee ook handelingsgericht werken. Dit draagt bij aan de onderlinge uitwisseling van 

kennis en goede voorbeelden om planmatig onderwijs en zorg in te zetten en monitoren. 

 

Diepteondersteuning   

Van de 7272 vo/vso-leerlingen (1-10-2020) in het swv zijn er 208 bediend door het swv. In totaal zijn 

voor de 208 leerlingen 232 aanvragen in Kindkans verwerkt: 13 leerlingen kregen een centraal 

arrangement, 121 leerlingen kregen een beschikking (of verlenging) tlv/vso,  47 leerlingen kregen een 

pro/tlv beschikking en voor 23 leerlingen is advies uitgebracht. Ook zijn 42 leerlingen begeleid vanuit 

de Plusvoorziening. 

 Op de teldatum 1-10-2020 is het vso percentage in swv ROOS vo opnieuw lager dan het landelijk 

gemiddelde (3,59% tegenover landelijk 3, 72%) met een miniem verschil t.o.v. vorig jaar. 

Hiermee is voldaan aan de eigen norm van het swv (maximaal landelijk gemiddelde). In de 

toekomst wordt een stijging verwacht als gevolg van een hogere instroom met name vanuit het 

so cluster-3 onderwijs omdat meer leerlingen participeren in het onderwijs dan voorheen.  

 Een onderdeel van het hb beleid is de samenwerking op het vso Het Brederocollege. De vo 

begaafdheidsprofielschool (BPS), het Norbertus Gertrudis Lyceum, heeft met haar expertise op 

het gebied van HB in 2020 een module over de werking van executieve functies verzorgd voor 

vso hb-leerlingen, in combinatie met individuele gesprekken. 

 Samen met RSV Breda, Stichting Het Driespan en de twee jeugdhulp regio’s West-Brabant-West 

en West-Brabant-Oost is een pilot voor een specifiek onderwijs-zorg arrangement voor cluster-4 

leerlingen ontwikkeld en goedgekeurd: Plein 3. Doelgroep zijn de jongeren die uit de gesloten 

plaatsingen komen of daar dreigen te belanden en die aangewezen zijn op een zeer intensieve 

begeleiding vanuit zowel het vso als de jeugdhulp. 

 Het Aventurijncollege (vso) heeft drie onderwijs zorg arrangementen in huis voor specifieke 

gedragsproblemen. De beide swv’s, swv Brabantse Wal VO en swv ROOS vo, hebben met de 

school en de jeugdhulpregio West-Brabant-West bereikt dat twee van deze onderwijs-
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zorgarrangementen worden omgevormd tot groepsarrangementen. Dit zorgt voor snelle inzet 

van hulp en het draagt er aan bij dat jongeren met complexe problemen toch deelnemen aan 

het onderwijs in plaats van verwijzing naar dagbesteding. 

Kwaliteit, communicatie en toezicht 

 Er staat een stevige professionele organisatie met een kwaliteitscultuur: alle geledingen werken 

continu aan het realiseren van de doelstellingen en ‘om het goede nog beter te maken’.  

 Alle opleidingen van de scholen vo en vso zijn door de inspectie beoordeeld met een 

basisarrangement. De inspectie heeft nog niet alle scholen kunnen beoordelen met het 

onderzoekskader 2017. 

 Strategische doelen zijn vertaald in 7 kengetallen en diverse meetbare kritische succes factoren 

(ksf’s) en voor 1 oktober hebben vo scholen verantwoordingsdata opgeleverd, welke zijn 

verwerkt in dit jaarverslag. In december is tussentijds verantwoord aan het bestuur op een deel 

van de kengetallen. 

 Er is een heldere overlegstructuur tussen het swv en de directies van scholen, 

ondersteuningscoördinatoren, bpo/ab-overleg, themabijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten 

voor bpo’ers/ab’ers en gezamenlijke scholing op kernthema’s. Op het gebied van hb zijn 

verschillende gestructureerde overlegvormen operationeel (beleid, uitvoering, directie etc.). 

 Het jaarverslag is beschikbaar in A4- formaat zodat het gesprek over doelen, prestaties en 

middelen beter gevoerd kan worden met interne en externe stakeholders. 

 Het bestuur heeft in 2019 -na evaluatie- besloten tot aanpassingen van de governance. In 2020 

zijn alle voorbereidingen getroffen, waardoor met ingang van 15 december 2020 bestuur en 

toezicht statutair gescheiden zijn. De onafhankelijk voorzitter van de raad van toezicht is in 2020 

geworven. In december 2020 is zijn inwerktraject gestart. 

 

 

Samenwerking in netwerken 

 Met de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk is gewerkt aan de uitvoering van de 

thema’s die zijn opgenomen in de Regionaal Educatieve Agenda 2017- december 2020. (REA). 

Het convenant is verlengd, zodat in 2021 een nieuwe REA opgesteld kan worden met actuele 

doelen en speerpunten.  

 Tijdens de corona-pandemie en de sluiting van de scholen is door scholen, gemeenten en swv 

intensief samengewerkt om kwetsbare leerlingen goed in beeld te houden en passende opvang 

of ondersteuning te regelen. Dit proces kwam snel en efficiënt tot stand op lokaal en regionaal 

niveau. 

 De samenwerking met swv po Roosendaal-Moerdijk is intensiever geworden op bestuurlijk- en 

beleidsmatig gebied, maar ook op het niveau van casussen zodat overgangen voor leerlingen 

beter konden worden voorbereid. 

 Met de 9 West-Brabantse gemeenten en de swv’s in de regio wordt samengewerkt in de 

Overlegtafel Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Dit heeft geleid tot beleidskaders en afstemming 

zodat nieuwe oplossingen en werkwijzen die bijdragen aan een ononderbroken schoolgang 

sneller ingezet kunnen worden. Voorbeeld is de pilot Warande 3.0/Plein 3. Swv ROOS vo draagt 

bij aan de totstandkoming van de nieuwe inkoop strategie onderwijs-jeugdhulp. Al deze 

activiteiten hebben bijgedragen aan een sterkere aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de 

regio. 
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Ontwikkelpunten 

 Samen met gemeenten meer inzetten op preventieve interventies zodat schoolgang door kan 

gaan. Het verder ontwikkelen van effectieve onderwijs-zorgcombinaties zodat leerlingen zo veel 

als mogelijk (regulier) onderwijs kunnen blijven volgen, ook bij complexe situaties. 

 Samenwerking met swv po 30.02 continueren en vanuit periodiek gezamenlijke 

overlegmomenten concretere afstemming op gesignaleerde ontwikkelpunten inzetten. 

 Bestuurlijke, beleidsmatige en andere maatregelen nemen die bijdragen aan een meer soepele 

overgang po-vo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

 Blijvende aandacht voor de uitvoering van het Thuiszitterspact, een tijdige registratie en actie 

(m@zl) op verzuim. Met gemeenten, jeugdprofessionals, leerplicht en school werken aan korte 

doorlooptijden voor integrale oplossingen. 

 Het dekkend aanbod vmbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften met de werkgroep 

oppakken, zodat er een duidelijk en aanvullend aanbod is op de verschillende scholen en 

leerlingen zo veel als mogelijk naar reguliere scholen kunnen, mogelijk met een symbiose 

constructie. 

 Met het swv po 30.02 en het cluster 3 onderwijs de stijging van het so en vso in de regio 

analyseren  en indien mogelijk beleid voorbereiden. 
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2. 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 schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft swv 

ROOS vo steeds naar passende onderwijs(zorg) arrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm 

krijgen. Om dit te realiseren wordt met ketenpartners een duurzaam dekkend netwerk neergezet. 

 

Missie en visie 

Swv ROOS vo wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs om 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 belangrijke 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  

In 2020 is de wijziging van de governance voorbereid en ook daadwerkelijk doorgevoerd. Tot 15 

december 2020 werd gewerkt met een bestuur-directie model, waarbij de directeur was 

gemandateerd met de uitvoerende bestuurlijke taken en de 7 bestuursleden het intern toezicht 

houdend orgaan vormden. Het intern toezichtkader gaf richting aan deze invulling. 

Vanaf 15 december 2020 gelden de nieuwe statuten, waarbij een organieke scheiding is aangebracht 

tussen bestuur en toezicht. Het raad van toezicht model is ingevoerd. 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. Met deze wijzigingen is invulling gegeven aan de wens om bestuur en toezicht 

beter te scheiden en om het toezicht meer onafhankelijk te maken. 

 

samenstelling intern toezichthoudend bestuur tot 15-12-2020  

Mevrouw drs. D. van Kelle MBA (voorzitter) 

Mevrouw drs. M.J.C. Broodbakker (secretaris)  tot 1-9-2020 

Mevrouw M.W.J.G. de Leeuw Msc (lid) vanaf 26-10-2020 
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De heer R.W. Engelse  (lid, gemandateerd door Mevrouw A.A. Kaim (lid CvB Stichting Curio 

Onderwijsgroep West-Brabant) 

De heer drs. J.C. van Wettum (lid en vanaf 1-9-2020 secretaris) 

Mevrouw E. Danneels MLE (lid, gemandateerd door De heer J.M.P.C. Verdaasdonk (voorzitter CvB, 

Stichting KPO Roosendaal) 

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

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

De directeur van het swv is tot 15 december 2020 mevrouw drs. G.A. Huizinga-Mijnhart. 

 

Samenstelling raad van toezicht vanaf 15-12-2020 

De heer Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE (voorzitter) 

Mevrouw drs. D. van Kelle MBA (lid) 

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

De heer R.W. Engelse (lid, gemandateerd door Mevrouw A.A. Kaim (lid CvB Stichting Curio 

Onderwijsgroep West-Brabant) 

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

Mevrouw E. Danneels MLE (lid, gemandateerd door De heer J.M.P.C. Verdaasdonk (voorzitter CvB, 

Stichting KPO Roosendaal) 

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

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

De directeur-bestuurder van het swv is vanaf 15 december 2020 mevrouw drs. G.A. Huizinga-

Mijnhart. 

In 2020 heeft het toezichthoudend bestuur vier keer regulier vergaderd; de vergadering van maart 

verviel door de ingestelde lockdown. Bestuur en directie hebben met begeleiding van een extern 

adviseur in 2020 intensief aandacht besteed aan de wijziging van de governance en alle bijbehorende 

documenten en procedures. Op 15 december 2020 zijn de nieuwe statuten van kracht geworden. 

Vanaf dat moment kent het swv een two  tier model met een raad van toezicht, onder leiding van 

een externe voorzitter met stemrecht en een directeur-bestuurder.  

Het bestuur heeft verder het jaarverslag 2019 goedgekeurd. Tevens is besloten tot het instellen van 

een bestemminsreserve, zodat de ondersteuningsmiddelen meerjarig kunnen worden ingezet voor 

een specifiek ondersteuningsarrangement. Het swv financiert dit bovenschoolse arrangement onder 

bepaalde voorwaarden, zoals de concrete bijdrage aan de doelstellingen en resultaten van het swv. 

De monitoring van het arrangement is in het bestuur aan de orde geweest. Tot slot heeft het bestuur 

tijdens haar laatste vergadering in december de meerjarenbegroting 2021-2025 vastgesteld. 

In 2020 heeft het toezichthoudend bestuur twee keer overleg gevoerd met de 

ondersteuningsplanraad (opr). In het voorjaar is gesproken over de wijzigingen in de governance en 

in het najaar is gesproken over de kansen richting een meer inclusie en diversiteit en de ontwikkeling 

richting een nieuw ondersteuningsplan. 

De schoolbesturen hebben in een aparte sessie in november 2020 deelgenomen aan een digitale 

input-sessie met het swv over voor het nieuwe ondersteuningsplan 2021-2025.  
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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 het voorjaar heeft de opr positief advies uitgebracht over de functieprofielen voor de 

onafhankelijk voorzitter van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder. Een lid van de opr 

heeft geparticipeerd in de BAC-gesprekken voor beide functies.  

In het najaar heeft de opr input gegeven voor de zelfevaluatie en de prioritering van de ambities voor 

het nieuwe ondersteuningsplan. Tot slot heeft de opr de meerjarenbegroting besproken, inclusief de 

bestemmingsreserve die wordt aangewend voor een bovenschools ondersteuningsarrangement. De 

meerjarenbegroting heeft instemming verkregen van de raad. 

In september is de voorzittershamer van de opr overgedragen aan het ouderlid vanuit Curio 

prinsentuin oudenbosch. In het verslagjaar zijn diverse wisselingen geweest bij leden van de opr; 

eind 2020 was de raad weer nagenoeg compleet. 

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. 

 

Organisatie passend onderwijs  

Swv ROOS vo is een stichting. Bij de bestuurlijke inrichting staan vanuit de kernwaarden eenvoud en 

transparantie centraal. Passend onderwijs vindt eerst en vooral in de klas en in de school plaatst. Het 

swv ondersteunt scholen bij het versterken van de ondersteuning met professionals in de scholen en 

met de inzet van middelen. Het swv draagt met beleidsontwikkeling zorg voor het versterken en 

verrijken van het dekkende aanbod in de regio. Swv en scholen hebben ieder een eigen rol maar 

bereiken de doelen voor passend onderwijs alleen door goed samen te werken in de keten. 

Kennisdeling en leren en ontwikkelen nemen dan ook een belangrijke plaats in op de agenda. 

Tot half december was de governance van het swv ingericht volgens het bestuur-directie model. Het 

bestuur had in dit model de meeste van haar bevoegdheden gemandateerd aan de directeur. De 

dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband berustte bij de directeur. De directeur geeft 

leiding aan het team passend onderwijs: Een senior orthopedagoog, beleidsadviseur, secretaresse en 

de begeleiders passend onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft geen eigen personeel in dienst, 

alle mensen zijn in loondienst bij de vo-scholen. Een van de aangesloten scholen levert op basis van 

een dienstverleningsovereenkomst de inzet voor kwaliteitszorg en controlling. Het bestuur als intern 

toezichthouder, de directeur in de rol van dagelijks bestuurder en het team zetten zich gezamenlijk in 

om de opdracht van het samenwerkingsverband uit te voeren met alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband. 

Vanaf half december 2020 is de governance aangepast naar het two tier model waarbij bestuur en 

toezicht statutair gescheiden zijn. De raad van toezicht bestaat uit 7 leden vanuit de aangesloten 
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besturen en een onafhankelijk voorzitter met stemrecht. De directeur-bestuurder is belast met het 

bestuur van de stichting en legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de raad van 

toezicht.  

 

Tot 15-12-2020 : 
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Vanaf 15-12-2020: 
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Adviescommissie  

De adviescommissie van het samenwerkingsverband behandelt alle aanvragen vanuit de scholen 

voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het vso (of een verlenging van de tlv), de aanvraag 

voor een tlv voor het praktijkonderwijs of de afgifte van een centraal arrangement. 

De adviescommissie heeft van augustus tot en met februari tweewekelijks zitting gehad en vanaf 

maart tot en met september 2020 waren er wekelijks zittingen, om in het belang van de leerlingen en 

de scholen de doorlooptijden van de aanvragen zo kort mogelijk te houden. Dit is een behoorlijke 

investering in tijd, maar het heeft bijgedragen aan de snelle verwerking van aanvragen. 

In 2020 heeft de adviescommissie 209 (212 in 2019) aanvragen voor tlv vso, tlv praktijkonderwijs en 

arrangementen behandeld. 19 tlv vso aanvragen en 6 tlv pro aanvragen hebben om uiteenlopende 

redenen niet geleid tot afgifte van een tlv/arrangement. Daarnaast heeft de adviescommissie 23 (16 

in 2019) advies- en consultatievragen van diverse scholen besproken (in totaal 232 aanvragen). 

Samenstelling van de commissie 

De samenstelling en werkwijze van de adviescommissie is conform de principes van het 

bestuursrecht en is ingericht met twee deskundigen en een voorzitter. De rol van deskundigen en 

voorzitter worden roulerend ingevuld. In de commissie is oog voor de onafhankelijkheid van de 

betrokken deskundigen en voorzitter. Wanneer een lid van de adviescommissie betrokken is geweest 

in het voortraject van een leerling, heeft deze persoon geen rol in het te nemen besluit. 

Praktijkonderwijs 

Voor het behandelen van de tlv’s praktijkonderwijs geldt een andere procedure, dan bij de tlv-

aanvragen voor het speciaal onderwijs. Bij twijfelgevallen (grensgebied en/of onderling tegenstrijdige 

criteria) wordt een uitgebreide adviescommissie bijeengeroepen waarin alle drie de vmbo scholen en 

het samenwerkingsverband zitting hebben. In 2020 is het niet nodig geweest om met deze 

uitgebreide adviescommissie bij elkaar te komen. Wel waren er in de behandeling van de dossiers 

voor praktijkonderwijs enkele bijzonderheden: 

- Niet alle basisscholen lijken precies op de hoogte te zijn van de landelijke criteria voor 

praktijkonderwijs. Er worden hierdoor leerlingen aangemeld met verkeerde of onvolledige 

gegevens of met resultaten die niet passend zijn binnen de criteria voor praktijkonderwijs. 

- Een toenemend aantal leerlingen wordt aangemeld vanuit groep 7 voor het praktijkonderwijs 

(of het vso). 

De adviescommissie heeft naar aanleiding van de toenemende vraag vanuit groep 7 over de 

betreffende leerlingen contact gezocht met het swv po en orthopedagogen van de betreffende 

schoolbesturen po. Na gerichte inhoudelijke gesprekken over de ondersteuningsbehoeften van de 

aangemelde leerlingen, aangevuld met enkele observaties vanuit het praktijkonderwijs, is besloten 

voor een aantal leerlingen een overstap naar het voortgezet onderwijs nog met één jaar uit te 

stellen. Dit om de kans op een succesvolle overstap zo groot mogelijk te maken. 

Verlengingen tlv vso 

In aparte zittingen heeft de adviescommissie uitgebreid gesproken over de aanvragen voor 

verlengingen van tlv’s, dan wel voor de toelichting op nieuwe tlv aanvragen. Dit geeft vso scholen de 

mogelijkheid om hun aanvragen toe te lichten en draagt bij aan de dialoog over kansen voor 

leerlingen (vso-vo of maatwerk). Bij leerlingen waar de adviescommissie in de toekomst mogelijke 

kansen voor het regulier onderwijs ziet, is dit in de gesprekken nadrukkelijk besproken in 2019. Bij 

enkele leerlingen is dit middels een aanvullende opdracht/schrijven in de begeleidende brief bij de 
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tlv geformuleerd. De gesprekken hierover in 2020 hebben niet direct geleid tot meer leerlingen die 

de overstap maken naar het regulier onderwijs. In gesprekken met de vso-scholen wordt duidelijk dat 

vaak ouders, leerlingen, maar mogelijk ook vso-scholen de stap terug naar het regulier onderwijs 

groot vinden. Angst, onbekendheid en grote verschillen tussen de onderwijsvoorzieningen van het 

regulier onderwijs en het vso lijken hierin en rol te spelen. Kansen kunnen mogelijk vergroot worden 

wanneer tussenvoorzieningen kunnen worden gecreëerd om de overstap te verkleinen en 

samenwerking tussen het regulier en het voorgezet speciaal onderwijs kan worden vergroot. In het 

nieuwe ondersteuningsplan wordt een doel opgenomen om de haalbaarheid van deze ambitie nader 

te onderzoeken. Dit vanuit het oogpunt dat een plaatsing in het vso tijdelijk kan zijn en een overstap 

naar een meer reguliere setting ook voor de verdere schoolloopbaan van de leerling van meerwaarde 

kan zijn. 

In 2020 is er vanuit de adviescommissie voor gekozen om een opdracht/onderzoek voor overstap 

naar het regulier onderwijs vaker en nadrukkelijker op te laten nemen in de begeleidende brief bij 

afgifte van de tlv. Vso-scholen worden gevraagd om bij een eventuele verlenging aan te geven wat zij 

hebben gedaan om een overstap te kunnen realiseren/onderzoeken. Daarnaast is het swv altijd 

bereid om mee te zoeken naar de meest passende reguliere vo-school. De adviescommissie probeert 

middels deze werkwijze de gesprekken over een mogelijke overstap naar het regulier onderwijs 

open, maar kritisch te voeren. Een dergelijk verzoek/boodschap is in 2020 ook een aantal keer 

opgenomen in de begeleidende brief bij afgifte van de tlv met een hogere bekostigingscategorie. 

Voor deze leerlingen is met de vso-school afgesproken toe te gaan werken naar een meer reguliere 

vso-setting. Deze stap wordt door de adviescommissie als mogelijk haalbaar en van meerwaarde 

gezien voor de ontwikkeling van de leerling, kijkende naar het uitstroomperspectief.   

Signalen vanuit de adviescommissie 

- De instroomleeftijd vanuit het so in het vso lijkt af te nemen. De adviescommissie ziet dat het 

aantal 12-jarigen met name vanuit het zmlk-onderwijs toeneemt. Het is vanuit de 

adviescommissie niet mogelijk om op basis van individuele afwegingen/behoeften van 

leerlingen te kunnen besluiten of dit wel of niet passend is. Het gaat hier meer om 

organisatorische aspecten van de betreffende so en vso-scholen die dit onderscheid bepalen.  

- Vanwege de lockdown in het voorjaar van 2020 was het niet mogelijk om leerlingen vanuit 

groep 8 met grote onderwijs- ondersteuningsbehoeften mee te laten lopen in het vo, als 

onderdeel in de toelatingsprocedure. Na een observatie op de eigen school, zijn de meeste van 

deze leerlingen uiteindelijk alsnog gestart in het regulier vo. Deze leerlingen zullen goed gevolgd 

worden in hun ontwikkelingen. 

- Mogelijk onder invloed van Covid-19 wordt een aantal leerlingen vanuit het po/sbo/so zeer laat 

aangemeld binnen het voortgezet onderwijs. Dit maakt een zorgvuldig onderzoeksproces in de 

aanmeldprocedure lastiger. Het blijkt lastig voor po/sbo/so scholen om tijdig te zien/herkennen 

dat leerlingen nog niet zijn aangemeld.  

- Het swv heeft in het jaar 2020 een training opp schrijven aangeboden aan de vo-scholen. Binnen 

de adviescommissie is zichtbaar dat de kwaliteit van de opp’s is verbeterd voor de scholen die 

hebben deelgenomen. In januari 2021 wordt een nieuwe training aangeboden aan de 

scholen/professionals die nog niet hebben kunnen deelnemen, maar hier wel behoefte aan 

hebben.  

Verrichte acties naar aanleiding van signalen en bevindingen 
 
-      Het swv is aangesloten bij de BOVO-werkgroep om beter in kaart te brengen waar kansen en     
       mogelijkheden liggen in verbetering van de po-vo aansluiting. 
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- Vanuit het swv vo is een informatiebrief opgesteld voor alle po-, sbo, so-scholen met 

relevante informatie over aanmeldingen in het vo. Hierbij is ook toelichting gegeven op de 

criteria die gelden voor aanmelding in het praktijkonderwijs. 

- Met het swv po zijn afspraken gemaakt over de overstap van bijzondere groepen leerlingen 

met als doel om deze leerlingen eerder en beter in beeld te krijgen. Thuiszittende leerlingen 

die de overstap gaan maken naar het vo, leerlingen die vanuit het po de overstap wensen te 

maken vaar het vso of leerlingen die vanuit groep 7 de overstap zouden willen maken naar 

het vo, worden door de po/sbo/so-school altijd eerst voor besproken met het swv po. Het 

swv po kan indien zij inschatten dat dit nodig is, contact leggen met het swv vo. 

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 

Bezwaaradviescommissie 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 2020 is één bezwaar ingediend bij het swv. De 6-weken termijn voor het indienen 

van een bezwaar was ruim verstreken. Daarom is het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Wel heeft 

het swv bemiddeld om alsnog de betreffende leerling weer terug te begeleiden naar een passende 

onderwijsplaats.  
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3A. KENGETALLEN 

Voor een doelmatige planning en control cyclus en het verkrijgen van inzicht in de resultaten van het 

swv, zijn eind 2015 kengetallen ontwikkeld zodat hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden 

aan het bestuur. De kengetallen zijn in januari 2016 vastgesteld. De zeven kengetallen zijn: 

1. Voldoen aan zorgplicht. 

2. Dekkend onderwijsaanbod. 

3. Deelname vso. 

4. Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen. 

5. Kwaliteit basisondersteuning (op school). 

6. Kwaliteit extra ondersteuning (op school). 

7. Kwaliteit management en organisatie (swv). 

 

Kengetal 1 Voldoen aan zorgplicht   

Het doel van zorgplicht is voor iedere jongere binnen de regio een passend onderwijsaanbod te 

realiseren. 

Ouders en leerlingen melden zich aan bij een school van hun keuze. Wanneer een school denkt de 

gevraagde ondersteuning niet te kunnen bieden, doet zij een beroep op het swv voor advies, een 

arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring. De procedures hiervoor zijn helder, het gehele 

proces van aanvraag tot beschikking wordt vastgelegd en gevolgd in het digitale programma 

Kindkans. 

Wanneer de school ‘vol’ zit, wordt onderling tussen scholen gezocht naar een oplossing. Bij 

tussentijdse instroom is soms sprake van een complex proces en daarbij neemt het swv een actieve 

rol op zich. Het swv stuurt bij als oplossingen dreigen te stagneren of er verwarring blijkt te bestaan 

bij scholen over rollen en verantwoordelijkheden. 

Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 4 indicatoren: het aantal absoluut verzuimers 

(dat volgens Leerplicht toe is aan onderwijs), het aantal afgewezen leerlingen, het onderwijsresultaat 

van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en het inspectieoordeel over de 

onderwijsresultaten per school. 

 

Wat opvalt 

In kalenderjaar 2020 is 1 absoluut verzuimer gemeld bij het swv om te worden bemiddeld naar 

onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn vier afwijzingsbrieven in het kader van zorgplicht door de 

scholen verstuurd. Twee leerlingen hebben een plek in het vso gekregen, een leerling bleef op de 

eigen school en de andere leerling is verwezen naar het eigen swv. 

 

Alle opleidingen in het vo en vso realiseerden naar het oordeel van de inspectie, in 2017 en 2018 

voldoende onderwijsrendementen. Dit wordt het behalen van het basisarrangement genoemd. In 

Voldoen aan de zorgplicht DVC NGM NGL JTC MLO MLZ PT totaal
Aantal absoluut verzuimers (door LPA aangeduid als plaatsbaar in vo of vso) 1

Onderwijsrendement opleidingen scholen geen 

oordeel

geen 

oordeel

geen 

oordeel

basisar-

rangement

geen 

oordeel

geen 

oordeel

geen 

oordeel

Positief bevorderingsresultaat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 75% 85% 73% 90% 68% 73% 92% 79%

Realisatie 2019-2020
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2019 en 2020 heeft de inspectie aan de hand van het nieuwe kader nog niet alle scholen beoordeeld, 

of slechts enkele standaarden. Als dit aan de orde is, registreert de inspectie op haar site ‘zonder 

actueel oordeel’. 

In schooljaar 2015-2016 is voor het eerst systematisch het bevorderingsresultaat gevolgd van de 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De interne norm is dat 80% van deze groep 

leerlingen aan het einde van het schooljaar een positief bevorderingsresultaat haalt. In schooljaar 

2015-2016 was de score 78%, in 2016-2017 was de score 76%, in schooljaar 2017-2018 was de score 

73%, in 2018-2019 was de score 74% en in 2019-2020 is de score 79%. De scores liggen (net) onder 

de eigen ambitie maar vertonen een stijgende lijn. Complexe problematiek heeft effecten op de 

schoolprestaties. Mogelijk kan een snellere inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp bijdragen 

aan het realiseren van de ambitieuze norm. Daarnaast wordt overwogen de uitleg van de norm te 

verruimen naar 75% omdat in veel gevallen schoolgang voorop staat en soms afstroom of een jaar 

doubleren meer in het belang is van de ontwikkeling een leerling dan het vasthouden aan het 

eerdere niveau. 

 

Kengetal 2 Dekkend onderwijsaanbod 

Doel is om gezamenlijk binnen 6 – 10 weken een passend aanbod te realiseren voor alle leerlingen in 

de regio. We streven ernaar dat geen enkele leerling thuiszit, verwijtbaar aan het swv. 

Het ministerie van OC&W definieert het begrip thuiszitters als volgt: 

 leer- en kwalificatie plichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, 

zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven (absoluut verzuim). 

 leer- en kwalificatie plichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, 

maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (relatief verzuim). De onderwijsinspectie is in 

de loop van 2016 bij de uitvraag van thuiszitters onderscheid gaan maken tussen relatief 

verzuim van 4 weken tot 3 maanden en langdurig relatief verzuim,  langer dan 3 maanden. 

Een jongere die een vrijstelling voor de leerplicht heeft ontvangen, is geen thuiszitter. Leerplichtigen 

kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat 

ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat ze 

onderwijs volgen in het buitenland. Nog niet in alle gevallen vraagt de leerplichtambtenaar vooraf 

aan het swv advies, voordat een vrijstelling wordt afgegeven. Regionaal is dit wel afgesproken om te 

bevorderen dat meer leerlingen deelnemen aan het onderwijs.  

Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 3 indicatoren: Het aantal thuiszitters, het 

aantal gegrond verklaarde klachten tegen het swv en de doorlooptijd behandeling aanvragen tlv’s en 

centrale arrangementen binnen de wettelijke termijn. 

Thuiszitters  

Het aantal thuiszitters wordt per swv 4 keer per jaar uitgewisseld met de inspectie via het digitaal 

schooldossier. In deze uitwisseling worden de leerlingen die absoluut verzuimen apart gemeld van de 

leerlingen waarbij sprake is van langdurig relatief verzuim (ongeoorloofd). 

Het swv komt aan de gegevens door actief een uitvraag te doen bij de aangesloten vo en vso scholen 

en door een vergelijking te maken met de gegevens vanuit het RBL, die vaak te laat zijn voor 

verwerking richting de inspectie. 

Het swv registreert niet alleen het relatief verzuim, waarbij het gaat om ongeoorloofd verzuim langer 

dan 4 weken. Er wordt ook gekeken naar leerlingen die om psychische redenen verzuimen en (deels) 
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onderwijs en/of dagbesteding volgen. De registratie ‘thuiszittende leerlingen’ bevat die leerlingen 

met complexe problematiek waarbij de terugkeer naar het onderwijs extra aandacht vraagt. 

Thuiszitters 
gemeld bij 
inspectie 

Opgelos
t 2017 

Openstaan
d in 
december 
2017 

Opgelos
t in 
2018 

Openstaan
d in 
december 
2018 

Opgelos
t in 
2019 

Openstaan
d in 
december 
2019 

Opgelos
t in 
2020 

Openstaan
d in 
december 
2020 

Aantal absoluut 
verzuimers 
gemeld door LPA 

1 1 1 0 2 1 1 0 

Aantal langdurig 
relatief 
verzuimers 
(OC&W < 3 
maanden, 
minimaal 4 
weken) 

0 0 2 0 1 1 (eerder 
gemeld als 
thuis-
zittend) 

2 1 

Aantal langdurig 
relatief 
verzuimers 
(OC&W > 3 
maanden, 
minimaal 4 
weken) 

1 0 1 1 3 0 0 1 

Thuiszittende 
leerlingen 
(psychisch/medis
ch ziek, artikel 11 
onder d) 

2 1 5 1 0 0 1 1 

Totaal 4 2 9 2 6 2 4 3 

 

Vanwege corona is er in juni 2020 geen actuele uitvraag geweest naar de thuiszitters. Het totaalbeeld 

is hierdoor mogelijk vertekend.  

Wat opvalt 

Thuiszitters 

In de uitwisseling met de inspectie worden enkel die absoluut verzuimers gemeld waarvan de 

coördinator leerplicht oordeelt dat het swv deze leerlingen kan en moet opvangen omdat ze 

belastbaar zijn met onderwijs. In 2020  is 1 absoluut verzuimer door LPA gemeld bij het swv, 

waarvoor een onderwijsplek gezocht moest worden. De leerling had na de overstap naar het vo eerst 

een beroep gedaan op vrijstelling. Na afwijzing van dit verzoek, heeft de leerling een plek gevonden 

binnen het voortgezet speciaal onderwijs. De meeste thuiszitters (relatief verzuim langer dan 4 

weken ongeoorloofd) vallen onder de regie van leerplicht: er is een passend aanbod vanuit het 

onderwijs en in vrijwel alle gevallen gecombineerd met inzet van de jeugdhulpverlening, maar het 

lukt niet om de leerling daadwerkelijk te laten deelnemen aan dat traject. In de meeste gevallen leidt 

leerplicht deze casussen ook door naar Veilig Thuis en/of jeugdprofessional. Het is niet meer nodig 

gebleken een formele thuiszitterstafel bij elkaar te roepen omdat onderwijs, jeugdhulp en leerplicht 

gezamenlijk komen tot trajecten en oplossingen. Dit komt mede doordat de Plusvoorziening 

casusregie biedt vanuit zowel het perspectief vanuit onderwijs als vanuit jeugdhulp.  

In 2020 hebben de betrokken gemeenten van het swv en het swv ROOS vo via de stuurgroep REA  

een akkoord gegeven op het beleggen van de doorzettingsmacht bij de Plusvoorziening. Het doel 

hiermee is om doorlooptijden te kunnen verkorten om tot een duurzame oplossing voor zowel het 

onderwijs als ondersteuning aan de leerling/het gezinssysteem te kunnen komen. Er is afgesproken 

dat de regisseur de bevoegdheid heeft om partijen aan te wijzen tot handelen en hier termijnen aan 
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te koppelen. Dit betekent dat er aan het begin van het proces afspraken worden gemaakt over wat 

de interventie moet opleveren (resultaat/doelen) en wanneer (termijn). Ook worden betrokken 

partijen/professionals aangezet tot actie. Hoe hier uitvoering aan wordt gegeven is aan de 

betreffende partij/professional.  

Dit swv volgt intensief met de scholen, leerplicht, de jeugdprofessionals en het Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG) de leerlingen die om psychische dan wel medische redenen (of een combinatie) tijdelijk 

minder belastbaar zijn met onderwijs (Voorheen Leerplichtwet artikel 11 onder d, vanaf 1 augustus 

2018 vallend onder de Variawet). Deze leerlingen zijn formeel geen thuiszitter, maar we sturen wel 

op een passend aanbod vanuit een gecombineerde inzet onderwijs en jeugdhulp, om complete uitval 

voor te zijn. Thuiszittende leerlingen, die vielen onder de leerplichtwet artikel 11 onder d en nu 

onder de Variawet, worden in bijzondere situaties toch door dit swv bij de inspectie gemeld. Hiervan 

is sprake als het traject onvoldoende helder is vormgegeven of de oorzaak van thuiszitten 

onvoldoende bekend is. In 2020 zijn 2 leerlingen gemeld die vallen onder deze categorie 

(‘thuiszittend’). Op deze casussen wordt extra monitoring gezet vanuit het swv. 

Een efficiëntere en betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp blijft een belangrijk speerpunt 

voor het swv. Recent landelijk onderzoek naar thuiszitters laat zien dat internaliserende 

problematiek en systeemproblematiek oververtegenwoordigd zijn bij thuiszittende leerlingen. (M.H. 

van Binsbergen e.a., Niet thuisgeven: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen, 

Kohnstamminstituut 2019). 

Het terugdringen van deze problematiek is een opgave van onderwijs en gemeenten samen. Kansen 

worden gezien in een meer preventieve inzet van jeugdhulp binnen de scholen en het inzetten van 

onderwijs- zorgarrangementen binnen een school. Met de gemeente Roosendaal wordt op een 

vmbo-locatie in dit kader gestart met een pilot Jeugdprofessional Onderwijs (JPO). Deze jp’er is meer 

frequent op school aanwezig en zet meer in op de verbinding met het systeem en preventie.  

Doorlooptijd & klachten  

Ten aanzien van de doorlooptijd valt op dat alle aanvragen voor een tlv of een arrangement nadat ze 

compleet zijn verklaard, binnen 3 werkweken worden behandeld door de adviescommissie, waarna 

de voorzitter beslist. Het tijdsbestek tussen het indienen van een aanvraag door een school en het 

moment van ‘compleet’ verklaren van het aanvraagdossier door de adviescommissie varieert nogal. 

Soms worden aanvragen door een school alvast deels klaargezet en is een beschikking pas op een 

later moment nodig, soms heeft de school relatief veel tijd nodig om de ontbrekende gegevens aan 

te vullen in het aanvraagdossier. Hoe eerder scholen het swv en ouders betrekken bij een mogelijke 

aanvraag, des te vlotter het formele aanvraagproces doorlopen kan worden. De adviescommissie 

spreekt met ouders wanneer tlv aanvragen vanuit het vo worden gedaan, zodat helder is of school en 

ouders dezelfde oplossing voor ogen hebben of dat er nog andere opties mogelijk zijn. Deze 

werkwijze voorkomt bezwaren.  

In het verslagjaar 2020 is één bezwaar ingediend bij het swv. Omdat het termijn voor het indienen 

van een bezwaar op de tlv ruimschoots was verstreken, is het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. 

Wel heeft het SWV bemiddeld om alsnog de betreffende leerling weer terug te begeleiden naar een 

passende onderwijsplaats.  
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Kengetal 3 Deelname vso  

Doel is om leerlingen zo veel als mogelijk deel te laten nemen aan het regulier onderwijs en hiertoe 

het aantal vso-leerlingen terug te dringen en het aantal (v)so leerlingen dat geplaatst kan worden in 

het regulier onderwijs te vergroten. 

Een goed beeld van het aantal vso-leerlingen is nodig om te weten of we de doelstelling ‘reductie van 

het aantal vso-leerlingen’ realiseren. Vanaf de nieuwe planperiode (2018-2021) is de reductie vso 

nader gedefinieerd als reductie tot het landelijk gemiddelde (norm).  Ieder jaar wordt een analyse 

gemaakt van de leerlingenstromen richting het voorgezet speciaal onderwijs. 

Voor het schooljaar 2020-2021 (teldatum 1-10-2020) zien we dat het vso percentage , net als in 

2019-2020 en 2018-2019 net onder het landelijke gemiddelde ligt (3,59% tegenover 3,72% landelijk). 

Daarnaast zien we dat het aantal tlv aanvragen vanuit het vo is teruggelopen (20 in 2018-2019, 14 in 

2019-2020). De tlv aanvragen vanuit het vo betreffen met name leerlingen uit de vmbo 

basis/kaderopleiding die het alsnog niet redden met breedteondersteuning op de scholen. 

Systeemproblematiek is hier sterk vertegenwoordigd. 
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Als we nader inzoomen (op de data van het Dashboard passend onderwijs) dan constateren we dat: 

- Het deelname percentage pro heel licht is gegroeid (met negenhonderdste) conform het 

landelijke beeld. Wel ligt onze deelnamepercentage pro nog steeds boven het landelijk 

gemiddelde (3,50% tegenover 3,19% landelijk). De uitstroom vanuit de isk is een belangrijke 

verklaring voor dit  percentage, alsmede de ligging van de school ten opzichte van de andere 

pro scholen. In de periode van het nieuwe ondersteuningsplan wordt opnieuw een analyse 

uitgevoerd naar deze percentages. Het valt op dat de meeste leerlingen op de pro-school 

slagen voor hun entree-diploma en hun loopbaan vervolgen in het mbo. Dit wordt 

meegenomen bij de nieuwe analyse. 

- Ook blijkt uit de overzichtstabel dat in ons samenwerkingsverband 0,47% van de leerlingen 

een lwoo indicatie heeft. Dit is veroorzaakt door een menselijke fout in de 

leerlingenadministratie van een van de scholen. Sinds 2017-2018 heeft het 

samenwerkingsverband gekozen voor opting out. De registratieve fout is in november 

hersteld maar helaas nog niet zichtbaar in het Dashboard. Na correctie is het percentage nul. 

 

 

 

 

-    Het percentage tlv’s vanuit het vo blijft beduidend lager liggen dan het landelijk gemiddelde: 

4,76% tegenover 8,54% landelijk. Dit is een daling ten opzichte van vorig schooljaar (zowel 

binnen ons swv als landelijk). Het betreft vooral leerlingen uit de tweede klas die na 

intensieve breedteondersteuning het als gevolg van systeemproblematiek alsnog niet redden 

in het reguliere onderwijs of leerlingen met een zmlk profiel die gestart zijn in het 

praktijkonderwijs. 
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-    De terugstroom vanuit het vso naar het vo ligt lager dan het landelijk gemiddelde, maar 

andersom gaan er beduidend minder leerlingen vanuit het vo naar het vso. Het 

praktijkonderwijs neemt naar verhouding iets meer leerlingen vanuit het vso op dan 

landelijk.   

 

Binnen het kengetal “deelname aan het vso” meten we ons functioneren af aan 3 indicatoren: het 

aantal aangevraagde/beschikte tlv’s, het aantal teruggeplaatste leerlingen vanuit het vso naar het vo 

en het aantal teruggeplaatste leerlingen met een positief bevorderingsresultaat. 

Het resultaat op de indicator “aantal beschikte tlv’s/vso” is gegenereerd op basis van de data in 

Kindkans, de resultaten op de 2 andere indicatoren komen uit de verantwoordingsrapportage. 

realisatie kalenderjaar 2020 

tlv/vso aanvragen tlv 2020 beschikkingen tlv 2020 

totaal 154 135 

vanuit vso 140 121 

vanuit vo 14 14 

 

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat 19 tlv aanvragen uit 2020 niet hebben geleid tot van 

een afgifte tlv. Het komt voor dat de adviescommissie vragen formuleert aan de aanvragende school 

op basis van de ingediende dossiers. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan of alternatieve 

trajecten naar voren komen, waardoor aanvragen soms niet meer door worden gezet. Bij andere 

dossiers blijkt soms dat de hulpvraag niet correct is of een andere swv betrokken dient te worden.   
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geen verlenging tlv/vso i.v.m. uitschrijving 
(diploma, andere school) 

6 

afgerond 1 

niet in behandeling 2 

dossier aanhouden 2 

foutieve hulpvraag 3 

voorlopige aanmelding/aanmelding 5 

totaal 19 

 

 

Leerlingen vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs in het reguliere onderwijs met 

breedteondersteuning 

In het schooljaar 2019-2020 hebben 27 leerlingen breedteondersteuning ontvangen, die afkomstig 

zijn het (v)so. Ruim 80% volgt een vmbo opleiding. Dit blijkt uit de decentrale 

verantwoordingsgegevens van de vo scholen.  

 

school van herkomst havo vmbo-b vmbo-gt vmbo-k vwo Eindtotaal 

speciaal (basis) onderwijs 4 13 2 7 1 27 

Eindtotaal% 15% 48% 7% 26% 4% 100% 

 

Van de 27 leerlingen die afkomstig zijn uit het speciaal (basis) onderwijs, heeft 85% een positief 

bevorderingsresultaat gehaald: 9 leerlingen hebben een diploma gehaald, 13 leerlingen zijn 

bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde studie, 1 leerling is bevorderd naar het volgende 

leerjaar van een hogere studie, 2 leerlingen zijn blijven zitten en van 2 leerlingen is het 

bevorderingsresultaat onbekend.  

 

Wat opvalt 

We zien dat meer vo scholen leerlingen vanuit het vso een meeloop- en observatieperiode 

aanbieden en dat daarna met ouders, leerling en school samen gekeken wordt naar de meest 

passende onderwijsplek. Door Covid-19 stond deze ontwikkeling voor het eerst onder druk. 

Uit de gegevens van het dashboard blijkt dat in 2020 1,56% van de vso leerlingen is ingestroomd in 

praktijkonderwijs. Dit percentage is hoger dan het landelijke gemiddelde van 0,33%. Het percentage 

leerlingen dat vanuit het vso is ingestroomd in het vo is met 0,39% lager dan het landelijke 

gemiddelde van 1,33%.  

De leerlingen die afkomstig zijn uit het speciaal (basis)onderwijs en breedteondersteuning ontvangen 

in het vo, zijn succesvol, afgemeten aan het positieve bevorderingsresultaat van 85%. 

Het aantal terugplaatsingen vanuit het vso is een blijvend punt van aandacht. De adviescommissie 

onderzoekt jaarlijks met de vso scholen welke leerlingen de overstap naar regulier zouden kunnen 

maken. Andersom stromen relatief weinig leerlingen vanuit het vo naar het vso.  
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Kengetal 4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 

Doel van het financieel beleid is een duidelijke relatie tot de beoogde resultaten, vanuit een 

meerjarenperspectief en met inzicht in de eventuele risico’s.  

Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 2 indicatoren: een goedgekeurde jaarrekening 

door de accountant en een decentrale verantwoording door de scholen middels een vast format voor 

zowel lwoo middelen als middelen lichte en zware ondersteuning. 

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd. Er zijn in 2020 middelen doorgezet naar de vo-scholen. De 

scholen hebben de inzet van de middelen over het jaar 2020 verantwoord aan de hand van een vast 

format, gerelateerd aan de doelstellingen van het swv. Met de scholen is besloten de 

verantwoording voortaan (vanaf 2020-2021) te koppelen aan schooljaren.  

 

De middelen van het samenwerkingsverband zijn in 2020 als volgt verdeeld:  

 

 

Nadere onderverdeling van de bijdrage aan vo-scholen ten behoeve van ondersteuning: 
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Vergelijk bijdrage aan vo-scholen ten behoeve van ondersteuning 2020 versus 2019: 

 

De lwoo middelen zijn door vmbo scholen in grote lijn ingezet om groepen te verkleinen, extra 

reken- en taalonderwijs te bekostigen en voor de inzet van remedial teaching. Daarnaast zijn de 

middelen ingezet voor begeleiding op sociaal-emotioneel gebied (formatie) en voor aanvullende 

maatwerktrajecten en de bekostiging van materialen. 

De middelen voor lichte ondersteuning zijn bedoeld ter versterking van de basisondersteuning. De 

scholen hebben met de middelen vanuit het swv onderdelen bekostigd die de scholen hebben 

benoemd in hun schoolondersteuningsprofiel. Het gaat dan vooral om trainingen (zoals rots en 

watertrainingen, faalangstreductie, sociale vaardigheden, trainingen gericht op executieve functies 

etc.). Daarnaast wordt een deel van de kosten van het ondersteuningsteam opgevoerd, zoals kosten 

voor de ondersteuningscoördinator, intern begeleiders, versterkt mentoraat en de aanschaf van 

materialen. 

De rebound middelen (onderdeel van het budget lichte ondersteuning) worden door de drie vmbo 

scholen vooral ingezet om leerlingen tijdelijk in een aparte groep/klas/time-out voorziening te 

begeleiden, al dan niet met inzet van onderwijsassistenten. 

De middelen zware ondersteuning zijn bedoeld voor de uitvoering van de decentrale 

breedteondersteuning. Scholen hebben deze middelen ingezet om  begeleiders te financieren, 

externe trajecten in te kopen of om andere vormen van maatwerk te bekostigen. 



30 
 

Kengetal 5 Kwaliteit basisondersteuning  

Doel van de basis en breedte-ondersteuning is het bieden van ondersteuning op maat binnen de 

reguliere scholen om te voorkomen dat de ontwikkeling van de leerling stagneert. 

Goed en gedifferentieerd onderwijs en een sterke ondersteuningsstructuur zijn de kern van passend 

onderwijs. Een hoge kwaliteit van de basisondersteuning betekent goede onderwijsresultaten, 

professionele docenten, een veilig en uitdagend schoolklimaat, actieve signalering, systematische 

dossieropbouw, eenvoudige en snelle procedures.  

Binnen dit kengetal meten we ons functioneren af aan 2 indicatoren: groei op de onderscheiden 

elementen in het interne onderzoek ‘kwaliteit basisondersteuning’ en een onderbouwde SWOT van 

de kwaliteit basisondersteuning. In de 1e planperiode is eenmaal een brede (zelf)evaluatie uitgevoerd 

en is tweemaal de scan Passend Onderwijs afgenomen. De resultaten zijn breed besproken en 

hebben mede geleid tot onze huidige ontwikkelagenda. In het najaar van 2020 heeft voor de 2e keer 

een brede zelfevaluatie plaatsgevonden, als 1e stap in het werkproces om te komen tot het nieuwe 

ondersteuningsplan 2021-2025. Door de pandemie en de prioritering die hieruit volgt, is in overleg 

met de schooldirecteuren besloten de scan passend onderwijs en de ronde tafel gesprekken over de 

uitkomsten, uit te stellen tot het najaar van 2021. Toch is het swv met de ondersteuningsteams en 

directie wel in overleg over de smart geformuleerde doelen voor de versterking van de 

ondersteuning. Begeleiders passend onderwijs en de locaties maken sinds september 2020 per 

schooljaar afspraken over de bijdrage/doelen van de begeleider in relatie tot de schooleigen doelen 

gericht op passend onderwijs. Halverwege het schooljaar wordt een tussen evaluatie uitgevoerd en 

aan het einde van het schooljaar een eindevaluatie. De rode draad uit alle evaluaties wordt door het 

swv met de schooldirecteuren besproken in het directeurenoverleg. 

Wat opvalt 

Vanuit de scholen is er stevig draagvlak om de begeleiders passend onderwijs in toenemende mate 

vooral in te zetten op docent coaching, waarmee voldaan wordt aan de behoefte van de docenten. 

Locaties verschillen in de uitgangssituatie. De ene locatie heeft intern meer personeel opgeleid en 

gefaciliteerd voor de begeleiding dan de andere locatie. De koppeling aan de sturing op 

professionalisering in de scholen wordt meegenomen in het visietraject over de rol van de 

begeleiders passend onderwijs en de scholen bij de versterking van de basisondersteuning.  

In 2019 is naar aanleiding van signalen uit de adviescommissie over een dalende kwaliteit van de 

ontwikkelingsperspectief plannen (opp) een training voor scholen opgezet en gestart. De training is 

een interventie om scholen te helpen het handelingsgericht werken beter te ontwikkelen binnen de 

scholen en om ondersteuning daarmee ook effectiever te laten zijn. De eerste effecten op het gebied 

van meer handelingsgericht werken zijn zichtbaar met een positief resultaat. In het verslagjaar heeft 

de adviescommissie met een aantal locaties reflectiegesprekken gevoerd naar aanleiding van een 

aantal casussen. Doel hiervan is leren en verbeteren. 

 

Kengetal 6 Kwaliteit extra ondersteuning (op school) 

In schooljaar 2019-2020 hebben 340 leerlingen breedteondersteuning ontvangen op basis van een 

regulier ontwikkelingsperspectiefplan (opp).  Dit is 4,84% van het totaal aan vo leerlingen. 

Van de groep leerlingen volgt 56% een vmbo opleiding en 43% een havo of vwo opleiding. In 

vergelijking met vorig jaar betreft het 2% meer havo/vwo leerlingen en 2% minder vmbo leerlingen. 
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opleidingssoort aantal leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte volgens 
decentrale 
verantwoordingsrapportage 

% leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte 
naar studie 

vmbo- basis/kader  119 35% 

vmbo- gt 72 21% 

havo/vwo 149 43% 

Totaal 340 100% 

 

Van de 340 leerlingen met een volledig opp gaat 79% over naar het volgende leerjaar van dezelfde of 

een hogere studie of slaagt voor het examen. Dat is net onder de eigen gestelde norm van 80%. 

Scholen geven aan dat een versnelling van de inzet van laagdrempelige hulp mogelijk kan bijdragen 

aan het eerder weer goed kunnen presteren van leerlingen, op het niveau dat mag worden verwacht. 

In vergelijking met voorgaande schooljaren is het aantal leerlingen dat extra ondersteuning heeft aan 

wisseling onderhevig. Deze schommeling wordt mede beïnvloed door de ‘definitie aanscherping’ van 

wat wel en niet onder ‘extra’ ondersteuning valt. 

jaar aantal leerlingen 
met een opp 

positief 
bevorderingsresultaat 

geen of onduidelijk 
bevorderingsresultaat 

negatief 
bevorderingsresultaat 

2015-2016 424 78% 9% 13% 

2016-2017 470 76% 8% 16% 

2017-2018 288 73% 5% 22% 

2018-2019 377 74% 7% 20% 

2019-2020 340 79% 8% 12% 

 

Het percentage positief bevorderingsresultaat is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, het 

percentage onduidelijke bevorderingsresultaten is afgenomen. 

De scholen zorgen jaarlijks voor een evaluatie van het opp met de leerling en de ouders. Voor zover 

bij het swv bekend zijn er geen klachten en bezwaren tegen schoolbesturen ingediend over de 

kwaliteit van de ondersteuning en de opp’s. Scholen brengen na deze evaluaties in beeld of op 

schoolniveau de opbrengsten van de ondersteuning voldoen aan de eigen norm. 

Hoewel het vso percentage licht is gestegen maar nog net onder het landelijk gemiddelde ligt, vraagt  

dit veel inzet van school, jeugdprofessionals en swv. Het aantal thuiszitters (verwijtbaar verzuim) is 

ook laag, maar het aantal leerlingen dat niet verwijtbaar verzuim kent, maar verzuim vanwege 

psychische problematiek, is groter. Dat zijn ook de leerlingen met opp’s. volgens de principes van 

handelingsgericht werken, zodat ondersteuning ook effectiever kan zijn. 

Verbetering is mogelijk als scholen en swv meer en eerder laagdrempelige hulp de school in krijgen 

zodat leerlingen niet als gevolg van wachtlijsten of lange aanvraagprocedures, uitvallen op school. Bij 

de leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen, is vaak sprake van internaliserende problematiek 

en systeemproblematiek. Dit maakt een integrale oplossing vanuit jeugdhulp en onderwijs 

noodzakelijk. Hiertoe zijn met gemeenten eerste plannen gemaakt en start in Roosendaal een pilot 

met een jeugdprofessional onderwijs (JPO), gericht op de beschreven beweging gekoppeld zijn. 

Mede als gevolg van de covid-19 pandemie zijn er signalen dat het aantal leerlingen met ernstige 

angst- en depressieklachten toeneemt. Scholen en jeugdprofessionals bekijken wat nodig is om de 

leerlingen te kunnen begeleiden. 
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Jaar beschikkingen 
arrangement swv 

2015-2016 4 

2016-2017 7 

2017-2018 6 

2018-2019 13 

2019-2020 13 

 

De 13 arrangementen betreffen 9 maal een observatie arrangement op Het Aventurijncollege en 4  

keer een arrangement hoogbegaafdheid.  

De 9 observatie arrangementen betreffen in totaal 6 verschillende leerlingen. Drie leerlingen hebben 

na de observatie een tlv gekregen. Voor de andere 3 leerlingen loopt het arrangement -mede door 

Covid-19- nog door in 2021. 

Binnen het swv is er ook een Plusvoorziening. Dit is een vorm van breedteondersteuning middels 

casusregie, gericht op overbelaste jongeren. In kalenderjaar 2020 zijn vanuit deze voorziening 42 vo 

en vso leerlingen intensief begeleid zodat de schoolloopbaan kan worden voortgezet. Ter 

vergelijking: in 2019 zijn 48 leerlingen door de Plusvoorziening begeleid. Voor verdere gegevens 

verwijzen we naar het jaarverslag van de Plusvoorziening. 

Wat opvalt 

Er zijn geen klachten (bij het swv bekend) tegen schoolbesturen of swv over de kwaliteit van de 

ondersteuning of de opp’s.  

Er is tevredenheid over de inzet van ambulant begeleiders en begeleiders passend onderwijs waar 

het gaat om individuele en groepsbegeleiding en coaching van docenten. Het duurzaam vergroten 

van het handelingsrepertoire van docenten vraagt meer planmatige sturing vanuit schoolleiding. Het 

swv kan hierbij ondersteunen. Het opgestarte visietraject over de rol van de begeleiders passend 

onderwijs gaat op dit punt richting geven. 

 

Kengetal 7 Kwaliteit management en organisatie (swv) 

Het doel van kwaliteitszorg is te kunnen sturen op de kwaliteit van de opbrengsten die het 

samenwerkingsverband zich ten doel stelt.  

Het samenwerkingsverband werkt transparant, planmatig en resultaatgericht. In 2015-2016 zijn de 

strategische doelen, zoals beschreven in het ondersteuningsplan 2018-2021, geconcretiseerd in 7 

kritische succesfactoren en meetbaar gemaakt met behulp van meerdere indicatoren. Rapportages, 

benchmarkgegevens en evaluaties worden gebruikt om trends en knelpunten te signaleren, en op 

grond hiervan nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en bestaande situaties te borgen en/of te 

verbeteren. Naast het beheersen en versterken van de zogeheten basiskwaliteit, investeert het swv 

ook veel in de ontwikkeling van passend onderwijs. Hierbij gaat het vooral om werken aan ambities, 

experimenteren, fouten mogen maken en innoveren. 

Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn in 2017 de specifieke ambities en doelstellingen voor de 

komende vier jaren opgesteld. Deze zijn verwerkt in het huidige ondersteuningsplan, deel B. In dit 

jaarverslag wordt specifiek  ingaan op de resultaten van deze ambities uit deel B van het 
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ondersteuningsplan (ontwikkelagenda). 

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

 Borging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

Op hoofdlijnen zijn de taken van de staf binnen het swv beschreven. Een intern toezichtkader en 

een managementstatuut zijn aanwezig. Taken die door de directeur(-bestuurder) zijn 

gemandateerd naar medewerkers, zijn vastgelegd op papier.  

 

 Een transparant, effectief en efficiënt proces van toewijzing extra ondersteuning:  

De inspectie heeft de procedures en de werkwijze bekeken en heeft in haar rapport van april 2019 

geoordeeld dat dit proces van beoordelen en toewijzen snel, efficiënt en zorgvuldig is.  

Door verdere digitalisering via het programma Kindkans is bovendien de verwerking minder 

bewerkelijk geworden met goede borging van de privacy van dossiers. De inspectie constateerde 

daarom dat het proces van toewijzing vlot en zorgvuldig verloopt.  

 

 Voldoen aan de vereisten van de AVG:  

Sinds de komst van de AVG (mei 2018) heeft swv ROOS vo een externe Functionaris 

Gegevensbescherming (FG-CED groep) en een interne privacy officer aangesteld. 

Waar in 2018 en 2019 het accent lag op bewustwording van en kennisdeling/scholing over de 

AVG, lag in 2019 en 2020 de focus op de werkprocessen in lijn brengen met de wettelijke 

vereisten die voortkomen uit de aangescherpte wetgeving. De in 2018 en 2019 opgestelde 

vereiste documenten (IPB- beleid, privacyreglement, gedragscode, protocol datalekken) zijn in 

2019 en 2020 geëvalueerd en aangescherpt. Elementen uit de eerdere privacywetgeving (WbP) 

zijn vervangen door artikelen uit de AVG. Deze aangescherpte documenten zijn in maart 2020 in 

het bestuur na advisering door de opr vastgesteld. 

Het swv heeft invulling gegeven aan haar informatieplicht door o.a. een privacyverklaring op de 

website te plaatsen en een folder voor ouders te schrijven over hoe swv ROOS vo omgaat met 

persoonsgegevens en de rechten van leerlingen en ouders. 

Ook de werkprocessen van het swv zijn geëvalueerd en zo heringericht dat de kans op een 

beveiligingsincident en datalek is geminimaliseerd. Dit is o.a. gerealiseerd door de mogelijkheden 

van de applicatie Kindkans beter te benutten en het hele proces van aanvragen, beoordelen, 

beschikken, communiceren en archiveren hierin te laten plaatsvinden. Er is eind oktober gestart 

met  2FA autorisatie voor het inloggen in Kindkans. Ook zijn de benodigde 

verwerkersovereenkomsten opgesteld met partners waarmee persoonsgegevens worden 

uitgewisseld. Eind 2020 is een protocol opgesteld waarin staat beschreven hoe wij de 

bewaartermijnen handhaven. Verreweg de meeste persoonsgegevens zijn opgeslagen in de 

applicatie Kindkans. Aan de hand van nieuwe functies in Kindkans kunnen de gegevens per 

hulpvraag worden geanonimiseerd of gearchiveerd. 

 

Uit de eerste terugkoppeling blijkt dat de bewustwording van de AVG hoog is, de lijnen kort, en de 

werkprocessen vrijwel papierloos zijn. Binnen het swv hebben zich geen beveiligingsincidenten en 

datalekken voorgedaan. Uit de tweede terugkoppeling blijkt dat het jaarplan voldoende is 

geconcretiseerd om het hoge niveau van bewustwording vast te houden en aan te tonen dat de 

naleving van verplichtingen verankerd is. Tevens is de autorisatiestructuur beschreven en het 

register voor verwerkingen opgezet. Beide documenten hebben nog aandacht nodig in 2021.  

 

 Een doelmatige overlegstructuur:  

Er is een heldere overlegstructuur met veel ruimte voor intervisie en collegiale uitwisseling van 

kennis. Gepland zijn de overleggen van de intern toezichthouders, de opr, het directeurenoverleg, 

het overleg met ondersteuningscoördinatoren (inclusief intervisie) en ib’ers van het vso, overleg 
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met ambulant begeleiders en begeleiders passend onderwijs en intervisie met deze groep, plus 

een jaarlijkse bijeenkomst.  

 

 Heldere informatie en communicatie met ouders en leerlingen:  

Communicatie loopt primair via de scholen. Het swv heeft de schoolondersteuningsprofielen op 

de website geplaatst en regelmatig informatie op de website van het swv aangevuld. 

 

 Het externe inspectieoordeel van de aanwezige kwaliteit binnen het swv:  

In oktober 2018 heeft de inspectie het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek verricht, het rapport is 

gepubliceerd in april 2019. Het onderzoek bestond uit twee dagen met ronde tafel gesprekken, 

dossieronderzoek en een verificatie onderzoek op de scholen van Stichting Markland College. Het 

inspectierapport stelt dat dit swv op alle onderdelen ‘groen’ scoort, van kwaliteitsbeleid, dekkend 

aanbod, ondersteuningstoewijzing tot de wijze waarop het interne toezicht in de praktijk 

functioneert. De handreikingen voor verdere ontwikkeling zijn inmiddels opgepakt. 

 

 De afstemming met gemeenten en andere zorgaanbieders binnen en buiten het swv:  

Het convenant REA met de gemeenten is in 2020 verlengd, zodat in 2021 een nieuwe REA 

ontwikkeld kan worden.  De meer overkoepelende thema’s die binnen de grotere jeugdhulpregio  

West-Brabant West moeten worden opgepakt, zoals de inkoopvisie, worden vanuit de REA 

gevolgd maar niet meer geïnitieerd. Het swv participeert dus zowel in de REA, als in het overleg 

met jeugdhulpregio en de zes swv po en vo in deze regio. Dit heeft geleid tot een document over 

gedeelde waarden en een werkagenda over de verbinding van onderwijs en jeugdhulp.  

Wat opvalt 

De verbinding tussen alle overleggen binnen het swv is duidelijk aanwezig. Het beleid van het swv is 

volgens de bevindingen van de inspectie herkenbaar op de werkvloer in scholen. Het hb overleg in de 

regio bereikt zowel directeuren als specialisten en uitvoerders van vo en vso en zorgt zo voor 

verbinding op de verschillende niveaus Dat geldt ook voor de gezamenlijke ontwikkeling van de 

interne voorziening. Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van samenwerking en verbinding. 
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3B.       Rapportage voortgang en resultaten deel B Ondersteuningsplan  

            (ontwikkelagenda 2018-2021)  
 

Inleiding 

Deze paragraaf bevat een rapportage over de tussenstand en resultaten van de ambities, 

speerpunten en activiteiten zoals die zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan 2018-2021. Deze 

paragraaf volgt de tekst van het ondersteuningsplan met daarbij opgenomen de resultaten en stand 

van zaken zoals deze eind 2020 zijn gerealiseerd. 

Tekst Ondersteuningsplan: 

 

In de jaren 2018-2021 werken we samen verder aan de kwaliteit van passend onderwijs in onze 

regio. Bestuurders, directeuren en docenten werken samen aan het verder verstevigen van de 

basisondersteuning. Daar zijn alle leerlingen bij gebaat. Leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte hebben gedreven en inzichtrijke professionals om zich heen nodig, die 

samen met hen eraan werken om aan die behoefte tegemoet te komen. Dat vraagt om 

betrokkenheid en faciliteiten. Ouders hebben er recht op om te weten wat haalbaar is, docenten 

hebben wellicht handelingsadviezen nodig en moeten een integraal onderdeel van de oplossing 

mogen en willen zijn, ondersteuningscoördinatoren kunnen door met elkaar samen te werken de 

ondersteuningsmogelijkheden vergroten. Het samenwerkingsverband kan nog meer aandacht 

besteden aan variatie en versterking van het dekkend aanbod door samenwerking met andere 

samenwerkingsverbanden, gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening en zorgaanbieders. Met 

als belangrijkste doel de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot vaardige, zelfverzekerde 

volwassen burgers met een betekenisvolle rol in een complexe samenleving. Dat realiseren we 

zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en in het speciaal onderwijs wanneer regulier niet meer 

passend of verantwoord is. Hieronder volgt per kengetal een opsomming van verbeterpunten. 

 

Kengetal 1 Voldoen aan zorgplicht   

- Directies dragen er zorg voor dat de procedure van aanmelding van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in het kader van de zorgplicht op de juiste wijze wordt toegepast: de 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften hebben binnen zes weken een passend 

onderwijsaanbod. Het samenwerkingsverband werkt met een procedure met betrekking tot 

zorgplicht en aanmeldingen. Als de school van aanmelding zelf niet de benodigde ondersteuning 

kan leveren, gaat zij in overleg met ouders, andere scholen en het samenwerkingsverband op 

zoek naar de meest passende plaats voor de leerling. De zorgplicht gaat dan over op de school 

die de leerling gaat plaatsen. We hebben geleerd dat dit proces vraagt  om een tijdig overleg 

met de scholen en het samenwerkingsverband, eventueel aangevuld met de jeugdprofessional 

en leerplichtambtenaar in de regio. Het vraagt regie vanuit de school van aanmelding in 

afstemming met het samenwerkingsverband. 
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- Directies streven naar het verbeteren van het overgangs- en toelatingsbeleid door het 

intensiveren van communicatie met basisonderwijs en ouders; dit voorkomt verkeerde 

plaatsingen en frustratie bij leerlingen met alle gevolgen van dien. 

 

- Het nieuwe format schoolondersteuningsprofielen helpt scholen en externe partners bij het 

inzichtelijk maken van het aanbod in de regio. Het cluster 4 onderwijs in de regio is gevraagd op 

dit punt ook met de samenwerkingsverbanden in de regio het aanbod per vso school te 

verhelderen. 

Doel   Alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en die belastbaar zijn 

met onderwijs en die zich aanmelden bij een school hebben binnen zes 

(max. 10) weken een passende onderwijsplek. 

Normering Er is geen sprake van niet geplaatste leerlingen mede als gevolg van 

onduidelijke ondersteuning (schoolondersteuningsprofielen). 

Budget Geen extra investering. 

Actiehouder Swv: Ontwerp nieuw format schoolondersteuningsprofiel 

Schooldirecties: vaststellen nieuwe SOP’s en casusregie bij afwijzingen 

leerlingen en zoeken naar andere passende plek i.s.m. swv. 

Actie Swv > ontwerp nieuw SOP middels werkgroep dat voldoet aan criteria van       

eenduidigheid, duidelijkheid, vergelijkbaarheid etc. 

Directies scholen > vaststellen SOP eigen school en casusregie. 

Tussenresultaat 

2020 

Het nieuwe format SOP is in april 2018 opgeleverd en door de VO scholen in 

gebruik genomen en tevens geplaatst op websites van scholen en swv. In die 

gevallen waarin een leerling op grond van ondersteuning niet geplaatst kon 

worden, hebben school en swv gezamenlijk opgetrokken. Acties gerealiseerd. 

Nb een van de 25 maatregelen van de minister na de evaluatie van passend 

onderwijs in november 2020, zet in op het invoeren van een landelijk 

ambitieus niveau van basisondersteuning. Zodra het landelijke niveau bekend 

is, stellen we de formats SOP bij. 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen: Doelstelling gerealiseerd, staand beleid.  
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Kengetal 2 Dekkend onderwijsaanbod 

- Het samenwerkingsverband stimuleert en faciliteert samenwerking tussen vso en vo en 

onderzoekt specifiek een mogelijkheid tot symbiose voor de groep hoogbegaafde leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften. Dit doet SWV ROOS VO met de omliggende 

samenwerkingsverbanden omdat de scholen van Het Driespan buiten de grenzen van swv ROOS 

vo zijn gevestigd en omdat de omvang van de doelgroep samenwerking ook bedrijfsmatig 

noodzakelijk maakt. De expertise die op het gebied van hoogbegaafden aanwezig is op een van 

de vo-scholen in het samenwerkingsverband (Norbertus Gertrudis Lyceum) wordt hierbij 

ingezet. De werkgroep hoogbegaafden krijgt de opdracht om in deze richting te ontwikkelen. 

 

- Het samenwerkingsverband neemt initiatief om samen met de gemeenten en de jeugdhulp 

nieuwe arrangementen te creëren waarin onderwijs en zorg samen optrekken; Hiertoe is een 

overlegtafel gemeenten en swv ingericht. 

 

Doel   We creëren minimaal twee vormen van nieuwe ‘arrangementen’. 

• Een arrangement waarin vo en vso middels symbiose onderwijs bieden aan 

hoogbegaafde  leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

• Een onderwijs-zorg arrangement voor leerlingen die zowel vanuit onderwijs 

als vanuit de jeugdhulp extra ondersteuning nodig hebben om de 

schoolloopbaan te kunnen voortzetten. 

Normering Normering.     

• Op alle scholen is beleid en ondersteuningsdeskundigheid aanwezig ten 

aanzien van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen 

(basisondersteuning). Hoogbegaafde leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften zijn adequaat ondersteund, afgemeten aan 

onderwijsresultaten en leerlingentevredenheid. 

 • Leerlingen kunnen op maat van een onderwijs-zorg arrangement gebruik 

maken, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor jeugdigen 

verbeterd en de samenwerking meerwaarde oplevert. Dit wordt afgemeten. 

aan onderwijsresultaten, tevredenheid van leerlingen, medewerkers van 

school en van jeugdhulp. 
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Budget  

Actiehouder Het samenwerkingsverband stelt vervolgopdracht werkgroep hoogbegaafden 

op, waarna de voorzitter gaat ontwikkelen met de werkgroep, ondersteund 

door swv. Het swv is actiehouder t.a.v. ontwikkelen onderwijs-

zorgarrangement via de overlegtafel onderwijs met de 9 gemeenten en de 

drie swv’s. 

Actie Benutten van het netwerk met aanpalende swv, stichting Het Driespan en de 

betrokken gemeenten. 

Tussenresultaat • Het beleid inclusief verschillende arrangementen voor hoogbegaafde 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, is gereed (december 2018) 

en vastgesteld. Vanaf september 2019 geven scholen uitvoering aan het 

verhoogde niveau basisondersteuning en zijn de individuele arrangementen 

aangeboden. Tevens is het groepsarrangement op het Norbertus Gertrudis 

Lyceum gestart en heeft deze school een module over executieve functies 

uitgevoerd op en samen met vso Het Brederocollege. De projectleider hb 

bewaakt met de projectgroep en beleidsgroep de uitvoering, opbrengsten 

en kwaliteit van het project. Eind 2020 is besloten vanaf 2021 het 

groepsarrangement ook aan te bieden op het Markland College in 

Oudenbosch. De twee locaties die een groepsarrangement aanbieden aan 

hb leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, ondersteunen vanaf 

2021 beiden 1 andere havo-vwo locatie op individueel casus niveau. 

• Er loopt op Het Aventurijncollege een pilot OZA met de GGZ voor 

leerlingen met ernstige angstklachten (de BOTS-klas), waar ook leerlingen 

van dit swv aan deelnemen. Op Het Aventurijncollege zijn ook twee 

arrangementen voor specifieke doelgroepen ingericht. Met de twee swv, 

het vso en de jeugdhulpregio is een traject ingezet om beide 

arrangementen om te vormen tot groepsarrangementen.  

Tot slot is ook het onderwijs-zorgarrangement Plein 3.0 ontwikkeld en in de 

uitvoering gegaan, met financiering vanuit twee jeugdhulpregio’s en RSV 

Breda en swv ROOS vo. 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen: Beleid en arrangementen zijn ontwikkeld en in uitvoering. Extra inzet  

             op signaleringsvermogen (basisondersteuning hb) wordt vanuit het  

             project ingezet om meer leerlingen te kunnen bedienen. 

 

Kengetal 3 Deelname vso  

 

- De directies van de vo scholen zorgen gezamenlijk voor een dusdanige kwaliteit van de basis- 

 en breedteondersteuning dat het aantal toelaatbaarheidsverklaringen kan dalen. Het 

 samenwerkingsverband wil zich maximaal op de mediaan van de landelijke verdeling blijven 

 bevinden, oftewel; er zijn evenveel swv met een hoger percentage 

 toelaatbaarheidsverklaringen als met een lager percentage toelaatbaarheidsverklaringen. 

 Om dit te bereiken in een tijd waarin het aantal leerlingen in onze regio daalt, worden de 

 volgende subdoelen gesteld:   
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- Het percentage tlv’s midden en hoog mag niet verder stijgen. 

- Het percentage tlv’s categorie laag moet dalen. 

 

Doel   Afname van deelname vso. 

 

Normering Het samenwerkingsverband blijft zich maximaal op de mediaan van de 

landelijke verdeling bevinden als het gaat om het percentage tlv’s. 

Budget Middelen inzet begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders 

vanuit REC 3, ondersteuningsmiddelen die verdeeld worden naar de scholen 

indien begroting dit toelaat, plus het budget beschikbaar voor centrale (OZA) 

arrangementen. 

Actiehouder Directies scholen voor wat betreft de kwaliteit van de basis en decentrale  

breedteondersteuning. Het swv voor wat betreft de kwaliteit van de inzet van 

de begeleiders passend onderwijs en meting van effecten. 

Actie Directie stelt plan op voor verder versterken van de basis in de school en 

voert dit uit. Het swv faciliteert met begeleiders passend onderwijs en 

ambulant begeleiders inzet en gezamenlijke scholing 

ondersteuningscoördinatoren en directies. 

Tussenresultaat • Het deelname percentage vso is per 1-10-2020 miniem gestegen ten 

opzichte van 2019 maar ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde (3,59% 

versus 3,72% landelijk).. Het aantal tlv’s vanuit het vo is beduidend lager dan 

het landelijk gemiddelde. De doelstelling (en norm) om het vso percentage 

maximaal op het niveau van het landelijk gemiddelde te houden, is 

gerealiseerd, mede door een stijging van het landelijk gemiddelde. De stijging 

van het zmlk onderwijs in de regio(vanuit het so) is een punt van zorg, mede 

vanwege de krimp in de regio. Meer leerlingen nemen deel aan onderwijs. 

Met swv po en het cluster-3 onderwijs wordt gekeken naar de doelgroep en 

de vraag wat passend is. 

 

• De behoefte bij docenten om meer te doen aan professionalisering op het 

gebied van passend onderwijs, los van coaching door begeleiders passend 

onderwijs, onverminderd groot, blijkt uit de scan passend onderwijs 

(december 2018/januari 2019). Het swv heeft tijdens het directeurenoverleg 

met schooldirecties gesproken hoe zij hier planmatig op inzetten binnen de 

termijn van het ondersteuningsplan. 

 

• De inzet van de begeleiders passend onderwijs gericht op kennisoverdracht 

richting docenten wordt herkend op scholen, maar vraagt om een 

operationalisering van de doelstelling en een strakkere koppeling aan de 

sturing vanuit de schoolleiding (advies onderwijsinspectie). In 2019 is daarom 

een project opgestart om te komen tot een gezamenlijke visie op de rol van 

de begeleiders passend onderwijs en scholen waar het gaat om de versterking 
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van de basisondersteuning op de scholen. De nieuwe visie en acties worden 

verwerkt in het nieuwe ondersteuningsplan. 

 

• Het swv heeft voor personeel van de scholen een training ontwikkeld in 

2019 over handelingsgericht werken en ontwikkelingsperspectieven (opp’s). 

De training is in 2019 en 2020 uitgevoerd. Dit draagt bij aan de behoefte aan 

meer kennis en vaardigheden op het gebied van ondersteuning. 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen: Doelstelling deelnamepercentages tlv’s behaald. 

Groen: Project visie rol BPO en scholen op versterking basisondersteuning  

              is vastgesteld en in uitvoering. 

 

 

 

 

Kengetal 4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 

- Als de middelen van het samenwerkingsverband toereikend zijn, worden budgetten verdeeld 

onder de vo-scholen. Het samenwerkingsverband doet dit om scholen in staat te stellen, in 

overleg met ouders, snel de meest passende breedteondersteuning in te kunnen zetten. Dit 

beleid voorkomt bureaucratische aanvraagprocedures bij het samenwerkingsverband en 

bevordert dat de ondersteuning met ouders snel op school kan worden ingezet. 

 

- Swv ROOS vo wil wél jaarlijks meten in hoeverre de geboden ondersteuning bijdraagt aan de 

doelen van het samenwerkingsverband op het gebied van dekkend aanbod, de reductie van 

thuiszitters en de versterking van de basisondersteuning en het terugdringen van het aantal 

toelaatbaarheidsverklaringen. Als het samenwerkingsverband (na aftrek van reguliere lasten) 

middelen kan verdelen onder de scholen, stellen scholen aan het begin van het schooljaar een 

plan van aanpak op aan de hand van een format vanuit het samenwerkingsverband en na afloop 

van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd (kwalitatief en kwantitatief) over het 

bereiken van de doelstellingen. Deze resultaten worden in het directeurenoverleg, het bestuur 

en het werkoverleg met de ondersteuningscoördinatoren besproken. De gesprekken krijgen 

verdieping doordat we met een werkgroep gaan kijken naar een beter dekkend aanbod vmbo. 

Daarin komen inhoud en de inzet van middelen samen. 

 

 

Doel   Het samenwerkingsverband heeft zicht op de doelmatigheid van de inzet 

van de middelen. 

Normering Doelen op gebied van versterking van de basisondersteuning, reductie 

thuiszitters en reductie vso (tlv) en onderwijssucces van leerlingen met een 

opp in het reguliere onderwijs worden bereikt. 

Budget Geen. 
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Actiehouder Schooldirecties leveren volgens format swv plan van aanpak 

breedteondersteuning in en verantwoorden de resultaten jaarlijks volgens 

format. Het swv draagt zorg voor de formats, analyses, rapportages en de 

bespreking van de resultaten in de overlegvormen. 

Tussenresultaat In 2019 is na overleg met directeuren besloten om de financiële 

verantwoording voortaan per schooljaar te laten plaatsvinden. Daarnaast gaat 

een werkgroep met directeuren en swv aan de slag om de middelen die aan 

scholen worden verstrekt, sterker te koppelen aan de programma doelen van 

de nieuwe planperiode (2021-2025). Dit doen we in de werkgroep dekkend 

aanbod vmbo. 

 

• Over schooljaar 2019-2020 is verantwoording afgelegd door scholen. De 

resultaten op het gebied van reductie thuiszitters en deelname percentage 

vso zijn goed. Er is ook verantwoording afgelegd over inzet van lwoo middelen 

op basis van een vooraf ingediend plan. 

 

 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen:  Doelstelling decentrale verantwoording over 2020 bereikt. 

Oranje: erkgroep dekkend aanbod vmbo (inclusief de inzet van middelen)   

              wordt midden 2021 opgestart. 

      

 

 

Kengetal 5 Kwaliteit basisondersteuning (op school) 

 

- Ondersteuningscoördinatoren gaan kennis uitwisselen over de volgende onderwerpen zodat 

 zij met elkaar de basisondersteuning van de scholen naar een hoger plan kunnen tillen: 

   - Uitwisselen ervaringen inzet onderwijsassistenten en opvanglokalen (actiehouder 

 Curio Prinsentuin Oudenbosch). 

   -  Omgaan met allochtone ouders (actiehouder het Jan Tinbergen College). 

   -  Differentiatie in de klassen (actiehouder het Jan Tinbergen College). 

   -  Regie en ‘alignment’ van alle betrokken bij een plan voor een leerling (actiehouder de  

       Mytylschool en De Kameleon).  

   -  Regie van jongeren op plan (actiehouder Het Brederocollege). 

   -  Functie en werking Opvanglokaal (actiehouder het Markland College Oudenbosch). 

- Begeleiders passend onderwijs coachen docenten als het gaat om handelingsgericht werken; 

- Begeleiders passend onderwijs besteden extra aandacht aan executieve functies; 

- Ondersteuningscoördinatoren werken samen om preventief aanbod (basisondersteuning) 

 gerichter in te zetten; 

- Directeuren besteden meer aandacht aan het voorzien in informatie en trainingen over 

 werkwijzen Passend Onderwijs; 

- Directeuren, begeleiders passend onderwijs, ondersteuningscoördinatoren en mentoren 

 spreken elkaar aan op (hun rol bij) het verstevigen van handelingsgericht werken in de klas. --
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- Directeuren organiseren geregeld overleg met de begeleiders over de voortgang op dit 

 thema zodat ondersteuning en lijn voortdurend in contact hierover zijn. 

 Bovenstaande doelstellingen worden zowel in het overleg van de 

 ondersteuningscoördinatoren als in het directeurenoverleg jaarlijks gemonitord. 

 

 

Doel   Versterken van de basisondersteuning. 

Normering De kwaliteit van de basisondersteuning wordt afgemeten aan diverse 

elementen van de basisondersteuning, waaronder: 

• De leerontwikkeling van leerlingen is inzichtelijk vastgelegd en wordt 

systematisch met ouders en leerlingen besproken. 

• Voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoeften wordt een opp 

opgesteld, waarbij de ouders minimaal zijn betrokken bij het 

handelingsgerichte deel. 

• De basis- en breedteondersteuning is versterkt door de systematische inzet 

van onderwijsassistenten en het gebruik van opvanglokalen. 

• Er is een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd met het effect dat docenten 

zich beter ondersteund voelen bij handelingsgericht werken en differentiëren 

in de klas. 

• Betrokkenen zijn van mening dat de voorgestelde verbeteringen 

systematisch worden opgestart, gevolgd en geëvalueerd. 

• De zelfevaluatie ‘kwaliteit basisondersteuning’ afgenomen in 2018 laat een 

hogere score zien in vergelijking met de nulmeting in 2015. 

• Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen daalt en is vergelijkbaar met het 

landelijk gemiddelde. 

Budget Inzet budget schoolbesturen voor scholing en ondersteuningsinstrumenten en 

budget swv voor evaluatie onderzoek kwaliteit basisondersteuning, pm. 

Actiehouder Directies faciliteren ondersteuningscoördinatoren om hun 

verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven uit te kunnen voeren en 

verstrekken hun de opdracht om met kennisuitwisseling te werken aan het 

versterken van de basisondersteuning. 

Onderzoek basisondersteuning faciliteren: swv. 

Actie • Onderzoek basisondersteuning uitvoeren. 

• Oco faciliteren en de verbinding tussen MT en oco verstevigen> kennis 

deling. 

• Scholingsplan HGW/professionalisering opgesteld en wordt uitgevoerd. 

Tussenresultaat • Scan passend onderwijs op vo scholen uitgesteld in 2020 als gevolg van de 

covid-19 pandemie en verplaatst naar oktober 2021. Wel is zicht op de 

vorderingen van de te bereiken resultaten per locatie via het visie traject bpo 

en de plannings- en evaluatierondes die hieraan gekoppeld zijn. 
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• Planmatige inzet en sturing op professionalisering in kader van passend 

onderwijs: verdient extra aandacht 2021-2025. Regelmatig bevraagd en 

besproken tijdens het directeurenoverleg. Het delen van kennis lijkt meer 

onder druk te staan nu de krimp meer merkbaar wordt in de regio. 

Signaal 

tussenresultaat 

Oranje: Scan passend onderwijs met gesprekken uitgesteld (naar 2021), wel  

               zicht op de afspraken (en realisatie) tussen bpo en locatie. Er is  

               tevredenheid bij beide partijen over de planmatige inzet van dit  

               traject. 

Oranje: Effecten van een meer planmatige aanpak en sturing schooldirecties  

              op thema het professionalisering verdienen aandacht.  

 

Kengetal 6 Kwaliteit extra ondersteuning (op school) 
 

- Ouders stemmen altijd in met het handelingsdeel van ontwikkelingsperspectief plan (opp) 

 voor hun kind; 

- Door intensiever samenwerking tussen vso en vo werken we aan nieuwe arrangementen 

 voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte; 

- De samenwerking met regionale naastgelegen verbanden verstevigen we zodat we meer 

 diversiteit in het aanbod kunnen brengen. 

 

Doel   Alle ouders voelen zich optimaal betrokken. 

Normering • Ouders scoren bij een zelfevaluatiemeting tevredenheid t.a.v. de 

communicatie over de in te zetten basis en extra ondersteuning. 

• Er zijn geen klachten bij de Geschillencommissie over scholen in het kader 

van het opp. 

• Er zijn geen klachten over de inzet van begeleiders passend onderwijs/ 

ambulant begeleiders. 

• Elk opp en de jaarlijkse evaluatie er van is ondertekend door een ouder. 

• Ondersteuningscoördinatoren, directieleden en andere betrokkenen in de 

scholen hebben kunnen deelnemen aan door het swv aangeboden scholing 

gericht op afstemmingsoverleg met ouders over een opp. Deelnemers geven 

aan meer vaardig te zijn na de training. 

Budget Scholing op communicatie met ouders over in te zetten ondersteuning/ opp’s. 

Swv koopt in en verrekent met scholen, budgetneutraal swv, middelen uit  

professionaliseringsbudget scholen/swv. 

Actiehouder Schooldirecties en ondersteuningscoördinatoren: voorkomen klachten en 

geschillen over opp, sturing op overeenstemming en ondertekening opp en 

evaluatie opp. Swv ontwikkelt scholingsmodule en biedt dit aan na overleg 

met directeuren en ondersteuningscoördinatoren. 
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Actie Voor 2021 vindt opnieuw scholing plaats op het gebied van opp’s, inclusief 

handelingsgericht werken en de afstemming met ouders. 

Tussenresultaat • Er zijn in 2020 – voor zo ver bekend bij het swv- geen klachten van ouders 

bij de Geschillen Commissie behandeld tegen schoolbesturen over de 

ondersteuning of opp’s. Er zijn ook geen klachten over bejegening begeleiding 

door begeleiders passend onderwijs. 

• Van de opp’s  is 92 %  na een jaar geëvalueerd met ouders.  

• De scholing over opp’s is ook in 2020 ingezet. 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen:  Geen klachten, ruim 90 % van opp’s zijn geëvalueerd met ouders.  

 

Kengetal 7 Kwaliteit management en organisatie (swv) 

 

Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van governance van passend 

onderwijs, heeft het bestuur in oktober 2019 een evaluatie gehouden op het thema governance 

onder leiding van een extern adviseur. Deze evaluatie heeft geleid tot belangrijke richtinggevende 

uitspraken over de aanpassing van de governance. Het bestuur heeft besloten om statutair bestuur 

en toezicht te gaan scheiden en om meer onafhankelijkheid aan het toezicht te gaan toevoegen. In 

2020 zijn alle voorbereidingen getroffen (aanpassing statuten, reglementen, functieprofielen, 

werving voorzitter raad van toezicht ). Op 15 december 2020 zijn de nieuwe statuten gepasseerd en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe externe voorzitter van de raad van toezicht 

heeft in december 2020 de laatste bestuursvergadering in het oude model bijgewoond. Tijdens deze 

vergadering is onder leiding van een extern adviseur geoefend met een aantal casussen, om een 

aanscherping van het rolbewustzijn van rvt en bestuur in het nieuwe model te bevorderen.  

Doel   Binnen en buiten het Samenwerkingsverband is er sprake van eenduidige en 

heldere communicatie. Het onderling aanspreken – vanuit de verschillende 

rollen- op afspraken en verantwoordelijkheden is standaard. De kwaliteit van 

het directeurenoverleg wordt versterkt. 

Normering • Betrokkenen zijn tevreden over de communicatie en over het nakomen van 

gemaakte afspraken. 

• Er wordt efficiënt gewerkt. Ondersteunend hierbij zijn o.a. het gebruik van 

een jaaragenda, actie en besluitenlijst, projectplannen. Het 

directeurenoverleg heeft zich ontwikkeld tot een volwassen beleidsvormend 

orgaan van waaruit projectgroepen worden aangestuurd. 

• Er wordt effectief gewerkt; de jaardoelen zijn gerealiseerd. 

Budget Professionaliseringsbudget directeurenoverleg p.m. 

Actiehouder Raad van toezicht en bestuur swv. 

Actie Inzet activiteiten die bijdragen aan kwaliteit van Goed Bestuur en Toezicht. 

Tussenresultaat Rvt en bestuur agenderen in 2021 de omvang met de verschillende rollen, 

mede aan de hand van casussen. 
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Met het DO zijn afspraken gemaakt wie vanaf 2021 de nieuwe voorzitter 

wordt en hoe adviezen vanuit het DO aan het bestuur tot stand komen. In het 

voorjaar van 2021 wordt gesproken over de vervolgstappen die nodig zijn 

voor een goede rolinvulling. 

Signaal 

tussenresultaat 

Groen:  Er is sprake  van positieve kwaliteitscultuur (oordeel van inspectie). 

Alle voorbereidingen voor een adequate uitvoering van de nieuwe 

governance zijn getroffen in 2020. 
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4. Bedrijfsvoering 

Analyse van het resultaat 

In onderstaande analyse wordt aangegeven hoe de verschillende cijfers uit de jaarverslaggeving 2020 

zich verhouden tot de vergelijkende cijfers over de vorige verslagperiode. 

Resultaat 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 206.056. Er was een resultaat begroot van € 45.905 negatief. Het 

behaalde resultaat is daarmee € 251.961 beter dan begroot. Dit betere resultaat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door:  

 hoger dan begrote tarieven voor bekostiging  

  lager dan begrote kosten voor 1. pilot interne voorziening, 2. uitvoering arrangementen 

hoogbegaafdheid en 3. kosten organisatie en personeel. 

Baten 

De opbouw van de post Rijksbijdrage OCW is hieronder weergegeven. 

 

 2020 2019 

Bekostiging zware ondersteuning 
materiële instandhouding   € 214.981  € 216.940 

Correctiebedrag verevening zware 
ondersteuning materiële instandhouding  -€ 0  -€ 8.180 

Bekostiging zware ondersteuning 
personeel   € 4.486.953   € 4.410.464  

Correctiebedrag verevening zware 
ondersteuning personeel  -€ 104.172  -€ 271.144 

Bekostiging lichte ondersteuning  € 733.899  € 718.976 

Correctiebedrag lichte ondersteuning  n.v.t.  n.v.t. 

Bekostiging lichte ondersteuning lwoo  € 3.378.953  € 3.301.710 

Bekostiging lichte ondersteuning pro  € 1.142.366  € 1.116.252 

Subsidieregeling begaafde leerlingen  € 23.317  € 36.419 

Rijksbijdrage OCW   € 9.876.297    € 9.521.438  

 

 

De totale beschikbare middelen voor het samenwerkingsverband zijn de Rijksbijdrage OCW                            

(€ 9.876.297), de baten uit de Plusvoorziening en VSV (€ 118.333) en de overdracht bekostiging van 

vo aan vso (€ 27.947), samen € 10.022.577 
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Begroting 

De begroting wordt sinds 2017 sterker opgebouwd als een programmabegroting, waarin een 

koppeling is gelegd tussen beleid (OP) en financiën. In de programmabegroting vindt een nadere 

uitsplitsing op hoofdonderdelen plaats. 

De begroting voor 2020 is een realistische begroting, ook gerelateerd aan het beschikbare 

weerstandsvermogens. In deze begroting zijn de leerlingaantallen realistisch begroot (voorheen meer 

behoudend) Uitsluitend de aantallen leerlingen groeibekostiging zijn behoudend begroot. 

SWV ROOS VO is een klein samenwerkingsverband waardoor relatief kleine mutaties in bijvoorbeeld 

leerlingaantallen grote financiële impact hebben en noodzaken tot bijstelling van de verdeelsleutels 

voor de financiële middelen en/of het financiële beleid. 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER ONDERDEEL

Begroot 2020 Werkelijk 2020 Verschil 2020

lichte ondersteuning algemeen

  waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% - baten 351.280 366.949 15.669

  waarvan bijdrage versterking basisondersteuning - lasten -330.477 -342.507 -12.030

  saldo bijdrage versterking basisondersteuning 20.803 24.442 3.639

  waarvan rebound budget 25% - baten 175.641 183.475 7.834

  waarvan rebound budget - lasten (5/12-deel) -165.238 -172.062 -6.824

  saldo rebound budget 10.403 11.413 1.010

  waarvan budget arrangementen 25% - baten 175.641 183.475 7.834

  waarvan bijdrage VO-scholen budget arrangementen - baten 49.000 27.946 -21.054

  waarvan budget arrangementen - lasten -129.980 -95.961 34.019

  saldo budget arrangementen 94.661 115.460 20.799

saldo lichte ondersteuning algemeen 125.867 151.315 25.448

lichte ondersteuning LWOO - opting-out

 baten op basis van % LWOO per 1-10-2012 3.226.329 3.378.953 152.624

 lasten - afdracht LWOO aan VO-scholen -3.226.329 -3.378.953 -152.624

saldo LWOO 0 0 0

lichte ondersteuning PRO

 baten op basis van % PRO per 1-10-2012 1.090.767 1.142.366 51.599

 lasten - afdracht PRO via DUO -1.132.375 -1.188.014 -55.639

saldo PRO -41.608 -45.648 -4.040

zware ondersteuning (exclusief hoogbegaafden) 4.426.182 4.604.104 177.922

verevening zware ondersteuning -100.501 -104.172 -3.671

totaal zware ondersteuning - baten 4.325.681 4.499.932 174.251

afdracht VSO, teldatum, (via DUO) -3.075.646 -3.233.420 -157.774

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging -36.945 -22.794 14.151

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging -26.996 -15.930 11.066

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding vanuit VSO -361.317 -355.469 5.848

bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning -343.130 -355.625 -12.495
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Vanuit de ontvangen Rijksbijdragen voor lichte en zware ondersteuning worden de kosten van de 

begeleiders passend onderwijs, de inkoop van ambulante begeleiding vanuit het vso (De Kameleon en 

Mytylschool) en de organisatiekosten van het samenwerkingsverband bekostigd. Daarnaast worden 

vanuit de ontvangen Rijksbijdragen gelden verdeeld naar de aangesloten scholen, is er een 

arrangement hoogbegaafdheid (deels uit extra subsidie) en een pilot interne voorziening. Om de pilot 

meerjarig in stand te kunnen houden is een bestemmingsreserve getroffen  

 

De rapportage-onderdelen zijn als volgt samen te vatten (in euro’s): 

 Werkelijk 
2020 

Verschil 
met 

begroting 
   
Saldo lichte ondersteuning algemeen 151.315 +25.448 
Saldo lichte ondersteuning pro -45.648 -4.040 
Saldo zware ondersteuning 411.926 +174.403 
Kosten organisatie samenwerkingsverband -311.538 +56.149 
 ----------- ----------- 
Resultaat 206.056 +251.961 
 ======= ======= 

 

 

 

 

Pilot nieuwe voorziening -285.000 -179.282 105.718

zware ondersteuning - hoogbegaafden - baten 95.638 97.831 2.193

subsidie - hoogbegaafden - baten 43.161 23.317 -19.844

ontwikkeling en uitvoering arrangementen hoogbegaafden - lasten -95.923 -46.634 49.289

bijdrage VO-scholen residentiële plaatsingen - baten 8.000 0 -8.000

kosten residentiële plaatsingen - lasten -10.000 0 10.000

saldo zware ondersteuning 237.523 411.926 174.403

kosten organisatie samenwerkingsverband -367.687 -311.538 56.149

plusvoorziening 

baten 100.000 100.000 0

lasten -100.000 -100.000 0

saldo plusvoorziening 0 0 0

SVS - NT2 - baten 18.000 18.333 333

SVS - NT2 - doorbetaling -18.000 -18.333 -333

Saldo 0 0 0

Resultaat -45.905 206.056 251.961
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Saldo lichte ondersteuning algemeen 

De totale baten voor lichte ondersteuning zijn € 31.337 hoger dan begroot. 
Dit is een gevolg van hogere tarieven per leerling dan begroot was.  
 

+31.337 

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

-18.854 

De ontvangsten inzake overdracht van bekostiging door de vo-scholen aan 
het samenwerkingsverband in verband met plaatsing op een 
bovenschoolse voorziening en/of het vso zijn € 21.054 lager dan begroot. 
Er zijn minder plaatsingen en/of plaatsingen met een kortere looptijd 
geweest dan begroot. 
 

-21.054 

In 2020 zijn de kosten voor bovenschoolse arrangementen € 34.019 lager 
dan begroot. Buiten de op basis van contract afgesproken 
observatieplaatsen zijn er minder ‘’extra’’ arrangementsplaatsen ingekocht 
dan begroot. 
 

+34.019 

 + 25.448 
 

Saldo lichte ondersteuning pro 

Het verschil van het saldo lichte ondersteuning pro ten opzichte van de 
begroting is veroorzaakt door een hoger bekostigingstarief per pro-
leerling. 

-4.040 

 

Saldo zware ondersteuning 

De totale baten voor zware ondersteuning zijn € 174.251 hoger dan 

begroot. Dit is een gevolg van hogere tarieven voor bekostiging en 

verevening dan begroot en het percentage GPL leraren is naar boven 

bijgesteld. 

 

+174.251 

De hoger dan begrote tarieven per leerling voor de baten (uit voorgaande 

post) zorgen ook voor een verschil in de afdrachten vso. Deze zijn 

gebaseerd op hetzelfde tarief. 

 

-157.774 

De tweede post die hiermee samenhangt is de bijdrage uitvoering breedte-

ondersteuning aan vo-scholen. Ook hier zijn de hoger dan begrote 

bedragen per leerling oorzaak van het verschil. De bijdrage is hoger dan 

begroot.  

 

-12.495 

Per 1-2-2020 en per 1-2-2019 is er sprake van groeibekostiging. De 

ondersteuningsbekostiging en basisbekostiging worden overgedragen aan 

de betreffende vso-scholen. In de begroting was zowel voor 1-2-2019 als 

+25.217 
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voor 1-2-2020 uitgegaan van 5 leerlingen groei-bekostiging. Uiteindelijk 

bleken er op beide peildata maar 2 leerlingen te zijn op  wie 

groeibekostiging van toepassing was. Dit leidt tot een lager dan begrote 

afdracht. 

 
De kosten voor inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop ambulante 

begeleiding vanuit het vso (De Kameleon/ Mytylschool) waren hoger dan 

begroot in verband met indexering na opstellen begroting (-5.575). De 

loonkosten inhuur begeleiders passend onderwijs hoger dan begroot door 

CAO ontwikkelingen (-6.647). 

De kosten voor inzet begeleiders passend onderwijs zijn lager dan begroot 

doordat de reservering ziektekostenvervanging niet behoefde te worden 

aangesproken en de opleidingskosten en overige personeelskosten lager 

dan begroot waren (+18.070).  

 

+5.848 

De daadwerkelijke start en invulling van het arrangement interne 

voorziening heeft vertraging opgelopen door het coronavirus. De inzet van 

personeel en materieel heeft plaatsgevonden op basis van een regulier 

kalenderjaar vanaf maart 2020 (circa € 20.000 minder dan begroot).Voor 

2020 was begroot dat ook het niet bestede deel van 2019 besteed worden. 

Dit is niet gerealiseerd (€ 85.000 minder dan begroot) 

+105.718 

  

Per saldo is er een resultaat op hoog begaafdheid (onderdeel zware 
ondersteuning) gerealiseerd. De invulling van het project hoogbegaafdheid 
en de wijze van verdeling is aangepast ten opzicht van de aanvraag en 
begroting. Voor 2020 zijn de bedragen beschikt op basis van de werkelijk 
uitgevoerde activiteiten en/of toegekende uren. De uitputting van de 
individuele arrangementen zijn achtergebleven, mede als gevolg van 
Corona. 
 

+31.638 

Voor residentiele plaatsingen was voor 2020 per saldo een last van € 2.000 
begroot. Er zijn in het boekjaar geen residentiele plaatsingen aan de orde 
geweest. 

+2.000 

 +174.403 
Kosten organisatie samenwerkingsverband 

De kosten inzake organisatie samenwerkingsverband zijn € 56.419 lager 
dan begroot. Op verschillende onderdelen wijkt de realisatie af van de 
begroting: 
 

 

Minder kosten zelfevaluatie / ondersteuningsplan / communicatie +19.000 
Minder kosten beleidsmedewerker (deel kosten verantwoord in project 
hoogbegaafdheid) 

+21.000 

Geen vergoeding onafhankelijk voorzitter (pas medio dec. benoemd) +5.000 
Lagere overige personeelskosten, met name opleidingskosten +3.546 
Diversen +7.873 
  
 +56.419 
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Resultaatbestemming 

In deze jaarrekening is de resultaatbestemming verwerkt over verslagjaar 2020.  

 

Accountantscontrole  

De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door Van Ree Accountants. 

 

Financiële verantwoording  

Omdat situaties van samenwerkingsverbanden sterk verschillen, kan alleen via een organisatie-

specifieke risicoanalyse het noodzakelijke weerstandsvermogen worden bepaald. 

Hiertoe zijn de mogelijke risico’s benoemd en is een inschatting gemaakt van de kans dat deze zich 

voordoen. Er is gekwantificeerd welke kosten voortvloeien uit het zich manifesteren van een risico. 

Tot slot is het weerstandsvermogen bepaald op basis van de bovengenoemde factoren, ervan 

uitgaande dat de kans gering is dat alle risico’s zich op hetzelfde moment manifesteren. Jaarlijks 

wordt de risicoanalyse geactualiseerd. Nieuw is dat er, vooralsnog zonder onderbouwing, een bedrag 

van € 50.000 is toegevoegd voor de risico’s die voortvloeien uit het hebben van personeel in eigen 

dienst. Deze risico’s zullen de komende periode nader onderbouwd worden met relevante normen. 

Hiermee komt het berekende benodigde netto-weerstandsvermogen uit op € 250.000. 

Het weerstandsvermogen is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 9 december 2020.  

Het bedrag van het eigen vermogen dat € 250.000 te boven gaat is/wordt opgenomen in de 

bestemmingsreserve voor het arrangement interne voorziening. Tijdens het opstellen van het 

jaarverslag 2019 is er ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve. Deze 

bestemmingsreserve is gevormd binnen het eigen vermogen om zodoende op lange termijn 

middelen te reserveren voor een specifieke bestemming: het arrangement interne voorziening. 

Uitgangspunt van het swv is immers dat de middelen van het swv worden ingezet voor 

onderwijsondersteuning aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften en dat zo veel als 

mogelijk continuïteit kan worden geboden. In de jaren 2023, 2024 en 2025 worden de middelen uit 

de bestemmingsreserve aangewend en daarmee doelmatig besteed. 

Met bovenstaande werkwijze voldeed het swv aan haar verplichtingen. Nieuw is dat er een 

signaleringswaarde is opgesteld voor het normatief eigen vermogen (3,5% met een minimum van      

€ 250.000,=)  

Op 17 november, de dag na het debat in de Tweede Kamer over evaluatie van passend onderwijs, 

ontving dit swv  een brief van de inspectie met de melding dat het swv mogelijk een bovenmatig 

vermogen heeft. Uit de rekenhulp vloeit voort dat het swv een normatief eigen vermogen mag 

hebben van € 350.790 (gebaseerd op gegevens 31 dec. 2020). 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond ‘bovenmatige reserves’ en het daarmee 

samenhangende afbouwplan en het dringende advies scherper te begroten heeft de raad van 

toezicht ingestemd met het aanhouden van een weerstandsvermogen ter hoogte van het normatief 

eigen vermogen. 

 

Dit is in het voorstel van de resultaatverdeling verwerkt.  

De bestemmingsreserve heeft instemming van de opr en het intern toezichthoudend bestuur en is 

opgenomen in de meerjarenbegroting. 
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Financiële kengetallen 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een instelling is, dit om te signaleren of de instelling 

misschien een deel van haar kapitaal niet of inefficiënt benut voor de vervulling van haar taken. Eind 

2020 is de kapitalisatiefactor van het samenwerkingsverband 0.09 (2019: 0,09).  

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en het balanstotaal, en 

geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van het samenwerkingsverband. Eind 2020 is 

het solvabiliteitspercentage van het samenwerkingsverband 82% (eind 2019: 65%).  

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. De rentabiliteit over 

2020 bedraagt afgerond 2,06% (2019: 2,48%)  

De current ratio is een graadmeter van de liquiditeit. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van 

de korte termijn vorderingen plus de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. 

De current ratio per eind 2019 bedraagt 5.59% (eind 2019: 2,85%).  

 

Treasury 

Het samenwerkingsverband bankiert bij de Rabobank en heeft een rekening courant rekening en een 

spaarrekening. De bankprocedure is vastgelegd in een beschrijving. Hierin is vastgelegd wie 

tekeningsbevoegd is op het gebied van bankzaken. Het beleid beleggen en belenen is vastgelegd in 

een treasurystatuut. In 2019 is het treasurybeleid geactualiseerd en in lijn gebracht met de gewijzigde 

regelgeving. 

In 2020 is net als in 2019 geen sprake van beleggingen, beleningen of derivaten. 

 

Continuïteitsparagraaf 

Kengetallen 

 

Onderstaand een aantal kengetallen binnen het samenwerkingsverband rondom de verwachte 

leerlingenaantallen en meerjarencijfers. 

Kengetallen 01-10-
2019 

1-10-
2020 

1-10-
2021 

1-10-
2022 

01-10-
2023 

01-10-
2024 

   prognose prognose prognose prognose 

Leerlingenaantallen       

Vo overig (bekostigd) 6.920 6.775 6.789 6.742 6.578 6.486 

lwoo 0 0 0 0 0 0 

pro 244 246 253 251 243 241 

Totaal vo 7.164 7.021 7.042 6.993 6.821 6.727 

vso 1 224 221 215 215 215 215 

vso 2 12 16 16 16 19 12 

vso 3 20 15 15 15 18 18 

Totaal vso 256 252 246 246 252 252 
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Leerlingenaantallen 
in % 

      

pro 
(landelijk) 

3,4% 
(3,07%) 

3,50%  
(3,07%) 

3,59% 3,59% 3,56% 3,58% 

vso 1 (laag) 
(landelijk) 

3,13%  
(3,20%) 

3,15% 
(3,29%) 

3,05% 3,07% 3,15% 3,20% 

vso 2 (midden) 
(landelijk) 

0,17% 
(0,18%) 

0,23% 
(0,20%) 

0,23% 0,23% 0,28% 0,18% 

vso 3 (hoog) 
(landelijk) 

0,28% 
(0,24%) 

0,21% 
(0,24%) 

0,21% 0,21% 0,26% 0,27% 

 

De leerlingaantallen zijn ontleend aan: 

 1-10-2019 vo & vso -leerlingen: DUO-beschikking zware ondersteuning materiele ondersteuning 

2020, aanmaakdatum 01-09-2020; 

 1-10-2020 vo & vso-leerlingen: Kijkglas 1 teldatum 01-10-20120 aanmaakdatum 03-12-2020 

 1-10-2021, 1-10-2022,1-10-2023 en 01-10-2024: meerjarenbegroting 2021-2025; 

 (landelijke) percentages 1-10-2019 en 1-10-2020: mijn.vensters.nl 

 

Ten aanzien van de deelnamepercentages vso wil het samenwerkingsverband zich op de mediaan van 

de landelijke verdeling blijven bevinden. Het beleid is erop gericht dat de percentages vso midden en 

vso hoog niet verder mogen stijgen en dat het percentage vso laag daalt. 

Het samenwerkingsverband heeft per 1-1-2018 gekozen voor opting out van de landelijke criteria en 

de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo. Daardoor wordt er geen registratie meer 

bijgehouden van het aantal lwoo-leerlingen vanaf 1-10-2017. 

Beleidsvoornemens  

De meerjarenbegroting is gebaseerd op door het bestuur ingenomen uitgangspunten ten aanzien van 

de ontwikkeling van de totale leerlingaantallen voor vo en vso in zijn geheel en in het bijzonder de 

ontwikkelingen van de pro-leerlingen.  

Mochten er meer vso- en/of pro-leerlingen komen dan nu is verwacht, dan zal de 

meerjarenbegroting andere uitkomsten geven.  

De wijze van verdeling van middelen is beschreven in het Ondersteuningsplan 2018-2021. Zoals daar 

ook vermeld is in het bestuur afgesproken dat deze verdeling wordt gehanteerd zolang de financiële 

situatie van het samenwerkingsverband dit toelaat (eigen vermogen > minimum 

weerstandsvermogen). 

Het eigen vermogen kan niet negatief zijn. In deze gevallen wordt in het jaar x gekort op de 

doorbetaling. 

Wanneer het eigen vermogen positief is, maar lager dan het minimum weerstandsvermogen wordt 

gekort op de doorbetaling aan de vo-scholen in het jaar x+1. 

Vanaf 2019 wordt het budget rebound weer voor volledig jaar uitbetaald conform het 

ondersteuningsplan. Ook is door het bestuur besloten dat – in het kader van een stabiele bijdrage in 

de kosten van ondersteuning voor de vo-scholen – het budget voor breedte-ondersteuning 

standaard voor 75% wordt doorbetaald aan de vo-scholen (2018). 
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Zoals reeds in 2019 begroot, is er voor gekozen geld te begroten voor een arrangement voor een 

interne ondersteuningsvoorziening. Doelstelling van deze interne en thuisnabije voorziening ligt in 

het voorkomen van uitval, thuiszitten of gedeeltelijke uitval en het bijdragen aan een doorlopende 

schoolloopbaan door een goede samenwerking van scholen, swv, gemeenten leerplicht en 

jeugdhulp. Uitgangspunt is jaarlijks een bedrag van € 200.000 extra kosten.  

Er dient tevens bezien te worden hoe deze voorziening,‐indien hij voldoet aan de verwachting‐

toekomstbestendig gemaakt kan worden. Mede gezien het feit dat de getroffen bestemmingsreserve 

om deze voorziening in stand te kunnen houden, naar verwachting in 2024 uitgeput zal zijn. 

Het jaar 2025 kent een negatief resultaat. De meerjarenbegroting is door het intern toezichthoudend 

bestuur goedgekeurd onder voorwaarde van het ontwikkelen van beleid teneinde ook voor 2025 een 

sluitende begroting te realiseren. 

 
Om komende jaren de middelen voor hoogbegaafden volledig te besteden en hiermee een groter 
effect te bereiken is in 2020 is besloten om vanaf 2021 op twee plekken binnen het swv 
groepsarrangementen te bekostigen en daarnaast extra te investeren in scholing en kennisdeling.  
 
Het intern toezichthoudend bestuur heeft in december goedkeuring gegeven aan het plan om  in de 

loop van 2021 personeel in eigen dienst te nemen. 

Er worden geen ontwikkelingen verwacht op het gebied van duurzaamheid. In 2019 is een traject 

gelopen om te onderzoeken of de planning en control cyclus, met name de onderlinge informatie 

uitwisseling en verantwoording, aangepast kan worden zodat deze beter aansluit op de 

bedrijfsvoering van zowel het samenwerkingsverband als de scholen. Uitkomst is dat met ingang 

2020-2021 de verantwoording plaatsvindt op basis van schooljaren.  

 

De evaluatie van de verdeelsleutels lwoo is in 2020 opgestart en krijgt een vervolg in 2021 en kan 

mogelijk resulteren in nieuw beleid.   

In 2020 is de werkgroep dekkend aanbod vmbo van start gegaan. In het nieuwe ondersteuningsplan 

zal het ontwikkelen van een beter dekkend aanbod vmbo als een speerpunt opgenomen worden. 

Hieruit vloeit mogelijk aanpassing van het financieel beleid voort. 

De meerjarenbegroting van de balansen per ultimo 2021, 2020 en 2023 is als volgt: 

 

MEERJARENBEGROTING BALANS

Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

ACTIVA

10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           

880.262         893.169         837.091         668.246         363.615         

890.262         903.169         847.091         678.246         373.615         

PASSIVA

348.359         347.216         344.118         337.350         248.615         

416.903         430.953         377.973         215.896         

125.000         125.000         125.000         125.000         125.000         

890.262         903.169         847.091         678.246         373.615         

Bestemmingsreserve

TOTAAL PASSIVA

Vlottende activa

  Vorderingen

  Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

Algemene reserve

Kortlopende schulden
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MEERJARENBEGROTING RESULTAAT

Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025

lichte ondersteuning algemeen

waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% - 

baten 360.412 361.745,00     356.720         339.082         329.442         

waarvan bijdrage versterking basisondersteuning - lasten -320.108 -307.206,00    -305.651        -302.580        -295.127        

saldo bijdrage versterking basisondersteuning 40.304 54.539,00       51.069           36.502           34.315           

waarvan rebound budget 25% - baten 180.206 180.206 180.206 180.206 180.206

waarvan rebound budget - lasten -160.054 -153.603,00    -152.826        -151.290        -147.563        

saldo rebound budget 20.152 26.603,00       27.380           28.916           32.643           

waarvan budget arrangementen 25% - baten 180.206 180.206 180.206 180.206 180.206

waarvan bijdrage VO-scholen budget arrangementen - 

baten 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000

waarvan budget arrangementen - lasten -134.509 -133.328,00    -135.031        -136.425        -139.154        

saldo budget arrangementen 94.697 95.878,00       94.175           92.781           90.052           

saldo lichte ondersteuning algemeen 155.153 177.020,00     172.624         158.199         157.010         

lichte ondersteuning LWOO - opting-out

baten op bas is  van % LWOO per 1-10-2012 3.318.753          3.324.891       3.301.756      3.220.546      3.176.164      

las ten - a fdracht LWOO aan VO-scholen -3.318.753         -3.324.891      -3.301.756     -3.220.546     -3.176.164     

saldo LWOO -                     -                  -                 -                 -                 

lichte ondersteuning PRO

baten op bas is  van % PRO per 1-10-2012 1.122.014 1.124.089 1.116.267 1.088.811 1.073.807

lasten - a fdracht PRO via  DUO -1.202.621 -1.231.834 -1.222.096 -1.183.145 -1.173.407

saldo PRO -80.607 -107.745 -105.829 -94.334 -99.601

4.502.940 4.461.665       4.452.440      4.386.703      4.299.595      

0 -                  -                 -                 -                 

totaa l  zware ondersteuning - baten 4.502.940 4.461.665       4.452.440      4.386.703      4.299.595      

afdracht VSO, teldatum, (via DUO) -3.235.396 -3.154.314      -3.154.314     -3.213.977     -3.288.371     

-38.380 -57.303           -57.303,00     -57.303,00     -57.303,00     

-28.746 -40.797           -40.797,00     -40.797,00     -40.797,00     

-382.215 -395.349         -405.816        -417.265        -428.241        

bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning -347.109 -349.564         -346.598        -308.776        -260.122        

Arrangement bovenschoolse voorziening -200.000 -200.000         -200.000        -200.000        -200.000        

0 -                  75.000           200.000         180.000         

zware ondersteuning - hoogbegaafden - baten 93.409 92.503            92.334           91.016           89.181           

subsidie- hoogbegaafden - baten 43.161 43.161            -                 -                 -                 

-103.000 -103.000         -103.000        -103.000        -103.000        

bijdrage VO-scholen residentiële plaatsingen - baten 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

kosten residentiële plaatsingen - lasten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

saldo zware ondersteuning 302.664 295.001          309.946         334.600         188.942         

kosten organisatie samenwerkingsverband -369.889 -351.369         -357.819        -367.310        -370.982        

plusvoorziening 

baten 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

lasten -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

saldo plusvoorziening 0 ## -                  ## -                 ## -                 ## -                 

Resultaat 7.321 12.907      18.922     31.155     -124.631  

ontwikkeling en uitvoering arrangementen hoogbegaafden - 

lasten

Aanwending bestemmsteningsreserve tbv arrangement 

bovenschoolse voorziening

zware ondersteuning (exclusief hoogbegaafden)

verevening zware ondersteuning

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), 

ondersteuningsbekostiging

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), 

basisbekostiging

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding 

vanuit VSO
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Het samenwerkingsverband huurt vanaf 1 augustus 2019  kantoorruimte bij een van de aangesloten 

schoolbesturen (KPO), waar ook het swv PO is gehuisvest.  

Op het gebied van personeel hebben er in 2020 geen ontwikkelingen gespeeld met een behoorlijke 

betekenis. Het samenwerkingsverband heeft in dit verslagjaar geen eigen personeel in dienst. Het 

personeel is in dienst bij één van de aangesloten vo-besturen en wordt gedetacheerd naar het 

samenwerkingsverband.  Vanaf 1 september 2019 is het swv btw verschuldigd over de 

detacheringskosten van directie en staf (dit geldt nog niet voor de begeleiders passend onderwijs). 

Het swv is voornemens om medio 2021 personeel in eigen dienst te nemen. 

 

Er is geen sprake van voorgenomen investeringen.  

Er is in relatief beperkte mate sprake van contractactiviteiten en zogeheten derde 

geldstroomactiviteiten met niet-aangesloten partijen bij het samenwerkingsverband. Voor zover hier 

wel sprake van is zijn dit activiteiten met een beperkte omvang waarvan de verwachting is dat deze 

de continuïteit niet in belangrijke mate zullen beïnvloeden. 

In de verslagperiode is passend onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd en dit heeft geleid tot 25 

aangekondigde maatregelen. De financiële impact van deze maatregelen is op dit moment nog 

onvoldoende helder. Dat geldt niet voor de norm van het weerstandsvermogen. In plaats van een 

signaleringswaarde (standpunt inspectie) heeft de minister hier een harde norm van gemaakt en de 

swv opdracht gegeven het bovenmatige eigen vermogen versneld af te bouwen, onder dreiging van 

een landelijke generieke korting. 

 Er hebben zich in 2020 geen ontwikkelingen van belang voorgedaan op het gebied van 

duurzaamheid.  

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem  

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld zijn eind 2015 voor een doelmatige planning en control cyclus 

kengetallen ontwikkeld zodat hieromtrent periodiek gerapporteerd kan worden aan het bestuur. De 

zeven kengetallen, die de rode draad vormen van de ambities in het Ondersteuningsplan 2018-2021, 

zijn: 

1. Voldoen aan zorgplicht. 

2. Dekkend onderwijsaanbod. 

3. Deelname vso. 

4. Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen. 

5. Kwaliteit basisondersteuning (op school). 

6. Kwaliteit extra ondersteuning (op school). 

7. Kwaliteit management en organisatie (swv). 

 

Ten aanzien van punt 4 is er een jaarkalender waarin de momenten per jaar zijn vastgelegd, waarop 

intern gerapporteerd wordt over de gerealiseerde resultaten in relatie tot de begroting, waarop de 

jaarrekening gereed moet zijn en waarop de begroting goedgekeurd moet worden.   

Scholen hebben in 2020 de inzet van de middelen verantwoord aan de hand van een vast format, 

gerelateerd aan de doelstellingen van het swv. De inspectie heeft in haar rapport van april 2019 het 

kwaliteitszorgsysteem van dit samenwerkingsverband als een sterk punt aangemerkt.  



57 
 

Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden  

 

Het bestuur vindt een goede planning & control functie essentieel zodat risico’s en onvoorziene 

omstandigheden tijdig worden gesignaleerd. De risicoanalyse heeft een structurele plek op de 

agenda van het bestuur en wordt voorbereid met de financiële commissie uit het bestuur. 

In de risico analyse is per risico is bepaald wat de financiële impact kan zijn van het betreffende risico 

en wat de kans is dat dit risico zich voordoet. De risico analyse wordt jaarlijks geactualiseerd en 

besproken met de raad van toezicht. Het huidig benodigde netto weerstandsvermogen is voor 2020 

na analyse verhoogd en vastgesteld op € 250.000. 

De ontwikkelingen rond het weerstandsvermogen kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van het 

beleid rond de bestemmingsreserve en het weerstandsvermogen. 

 

De minister van OCW heeft bij de evaluatie van passend onderwijs 25 verbetermaatregelen 

aangekondigd. Met name de financiële impact hiervan is nog onduidelijk. Mede door het tijdstip 

waarop deze maatregelen zijn aangekondigd was het niet mogelijk een eventuele impact op te 

nemen in de meerjarenbegroting en de risicoanalyse.  

De volgende risico’s zijn actueel: 

 Het wel of niet kunnen volhouden van de deelname percentages vso (maximaal op niveau 

landelijk gemiddelde), gelet op de stijging van het deelname percentage so (landelijk), waardoor 

een verhoging vso een risico vormt. Regionaal zien we een verhoging van het deelname 

percentage cluster 3 onderwijs (po en vo), terwijl de regio als geheel te maken heeft met krimp 

van leerlingaantallen. 

 Het niet inzetten van een daling van het deelname percentage praktijkonderwijs in relatie tot de 

bekostiging pro en de aankomende wijziging hierin (de uitwerking is nog niet bekend). In 2021-

2022 voeren we in de regio een nieuwe analyse uit waar mogelijk nieuwe maatregelen uit 

voortvloeien. 

 De verwachtingen van passend onderwijs zijn onderwijs zijn hooggespannen, waardoor de roep 

om individueel maatwerk en extra arrangementen groot is terwijl de middelen van het swv 

begrensd zijn. 

 Het aantal residentiële leerlingen voor rekening van het samenwerkingsverband is niet direct vanuit 

het onderwijs te sturen en niet goed te voorspellen. Het percentage is nu relatief laag maar ook 

onvoorspelbaar. Met de stichting Het Driespan zijn afspraken gemaakt over de bekostiging van vso 

onderwijs ingeval van kortdurende plaatsingen zodat niet voor een heel jaar bekostiging wordt 

ingehouden als dat niet nodig is. 

 De gevolgen van de Covid 19 pandemie zouden op langere termijn kunnen leiden tot een grotere 

behoefte aan duurdere vormen van onderwijs. 

 De aangekondigde wijzigingen in de bekostiging lwoo en verevening zijn nog onduidelijk. Ze kunnen 

leiden tot minder lwoo-middelen voor de regio. Dit kan de ondersteuning op scholen onder druk 

zetten met negatieve effecten voor het swv. 

 

…………………………. 

Roosendaal, 26 mei 2021, G. Huizinga-Mijnhart, w.g. directeur-bestuurder (tot 15 december 2020 in 

de rol van directeur)  
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5.  Verslag van het intern toezichthoudend orgaan swv ROOS vo 2020 

Het jaar 2020 is het laatste jaar geweest waarbij in het samenwerkingsverband is gewerkt met een 

functionele scheiding via het bestuur/directiemodel. Het bestuur heeft tot 15 december 2020 de rol 

gehad van intern toezichthoudend orgaan, waarna is overgegaan naar een model met een directeur-

bestuurder en een raad van toezicht en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursbevoegdheden 

werden tot 15 december 2020 volgens het in 2016 vastgestelde toezichtkader en 

managementstatuut gemandateerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. Het 

toezichthoudend bestuur heeft de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag 

goedgekeurd en de koers van het samenwerkingsverband bewaakt aan de hand van het 

ondersteuningsplan waarin ook de strategische doelen zijn opgenomen. Het toezichtkader sluit aan 

bij wat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs is bepaald met betrekking tot bestuur en bij de 

bepalingen over horizontaal toezicht uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. Daarbij staat het 

maatschappelijk belang van het samenwerkingsverband centraal en gaat dit voor het eventuele 

schoolbestuurlijke belang. In het verslagjaar hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij in het 

toezichthoudend bestuur sprake was van tegenstrijdige belangen. De leden van het intern 

toezichthoudend bestuur ontvingen geen vergoeding vanuit het samenwerkingsverband voor hun 

werkzaamheden, wat eveneens het geval was voor de leden van de Raad van Toezicht in de nieuwe 

governance. Uitzondering hierop is de per 15 december aangetrokken onafhankelijk voorzitter, die 

een vergoeding ontvangt die past binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK.  

 

Het toezichthoudend bestuur heeft in het jaar 2020 regulier vergaderd in de maanden mei, juni, 

oktober en december. Daarnaast heeft het bestuur in november deelgenomen aan een thematische 

bijeenkomst in het kader van het komen tot een nieuw ondersteuningsplan. De 

ondersteuningsplanraad is in 2020 twee keer bezocht, in juni en in september. Vanwege de COVID-

19 pandemie hebben alle overlegsituaties digitaal plaats gevonden en is de bestuursvergadering van 

maart niet doorgegaan. De besluitvorming met betrekking tot de interne bestemmingsreserve die 

niet uitgesteld kon worden tot de vergadering in mei heeft om dezelfde reden schriftelijk 

plaatsgevonden. 

 

De financiële commissie is in 2020 tweemaal bij elkaar gekomen en heeft de meerjarenbegroting, de 

jaarrekening en de risicoanalyse besproken en ten behoeve van de bestuursvergaderingen voorzien 

van een advies. Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen met betrekking tot de eerder benoemde 

accountant geweest en de accountantscontrole is naar tevredenheid verlopen. De remuneratie-

commissie heeft in juli een beoordelingsgesprek met de directeur gevoerd waarna het onderwerp 

aanstellingsomvang van de directeur-bestuurder in de bestuursvergadering is geagendeerd, deze 

bleek met de bestaande omvang niet langer toereikend. De voorzitter van het toezichthoudend 

bestuur heeft met de directeur de bestuursvergaderingen voorbereid en heeft op die momenten en 

waar nodig tussentijds invulling gegeven aan de klankbordrol. In het najaar zijn als gevolg van het 

overgaan naar een nieuwe governance extra gesprekken en gevoerd ten behoeve van het benoemen 

van de directeur in de rol van directeur-bestuurder en van het aantrekken van een onafhankelijk 

voorzitter. Het wervings- en selectietraject om te komen tot een onafhankelijk voorzitter is begeleid 

door een extern bureau, welke ook heeft gezorgd voor openbare plaatsing van de vacature.  

 

Het bestuur heeft als toezichthouder de resultaten van het samenwerkingsverband periodiek 

gemonitord. Tijdens de bestuursvergaderingen is steeds onderscheid gemaakt tussen de 

besluitvormende onderdelen waarmee het bestuur als toezichthouder instemming heeft en de 

bespreekpunten. Besluitvorming is zoveel mogelijk in het overleg met de schoolleiders onder leiding 

van de directeur van het samenwerkingsverband voorbereid. In de bestuursvergaderingen heeft 
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naast de eerder genoemde besluiten over de meerjarenbegroting, jaarrekening en jaarverslag, 

vorming van een bestemmingsreserve en uitbreiding van de aanstellingsomvang van de directeur-

bestuurder besluitvorming plaatsgevonden, evenals besluiten die te maken hebben met het invoeren 

van de nieuwe governance, de wijziging van detachering naar personeel in dienst en de indicatoren 

voor tussentijdse verantwoording. Naast de eerdergenoemde onderwerpen is in de vergaderingen 

van het toezichthoudend bestuur ook gesproken over de naleving van wettelijke voorschriften en de 

realisatie van het ondersteuningsplan, de ondersteuning bij de scholen en de inrichting van een 

interne voorziening en de activiteiten in het kader van nieuw ondersteuningsplan 2021 – 2025. 

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, zoals 

bijvoorbeeld de evaluatie passend onderwijs en verkenning standpunten inclusief onderwijs. 

In 2020 is ook verder invulling gegeven aan de informele samenwerking met de collega-directeuren 

van een aangrenzende samenwerkingsverband en met het samenwerkingsverband voor primair 

onderwijs, wat mede door het delen van een gezamenlijke huisvesting meer invulling heeft gekregen.  
 

Roosendaal, 26 mei 2021 

 

…………………..      ………………… 

J.G.F.W. van der Horst (voorzitter) w.g.   J.C. van Wettum w.g. 

 

 

 

…………………..                                                                        …………………….. 

R.S. Hofkes w.g.     D. van Kelle – de Jong w.g. 

 

 

  

…………………..                                                                             ……………………… 

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

 

 

 

…………………..      ………………………  

R.W. Engelse w.g.     G.J.J. Kusters w.g.    
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DEEL B: JAARREKENING 
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JAARREKENING 2020 
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Balans per 31 december 2020 (na voorstel resultaatbestemming) 

 

Activa 31-12-2020 31-12-2019 

     

Vlottende activa     

Vorderingen € 75.230  € 7.469  

Liquide middelen € 847.676  € 841.986  

  € 922.906  € 849.455 

     

TOTAAL ACTIVA  € 922.906  € 849.455 

     

     

     

Passiva   

     

Eigen vermogen  € 757.941  € 551.884 

     

Kortlopende schulden  € 164.965  € 297.571 

     

TOTAAL PASSIVA  € 922.906  € 849.455 
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Staat van baten en lasten 2020 

Baten 2020  
Begroot    

2020  2019  

       

Rijksbijdragen € 9.876.297  € 9.484.138  € 9.521.438  
Overheidsbijdragen en  
-subsidies overige  
overheden € 118.333  € 118.000  € 99.998  

Overige baten € 27.947  € 57.000  € 56.725  

       

Totaal baten  € 10.022.577  € 9.659.138  € 9.678.161 

       

Lasten       

       

Personeelslasten € 730.356  € 744.043  € 672.087  

Overige lasten  € 334.646  € 605.864  € 145.186  
Doorbetalingen aan 
schoolbesturen € 8.750.239  € 8.355.136  € 8.620.516  

       

Totaal lasten   € 9.815.241  € 9.705.043  € 9.437.789 

       

Saldo baten en lasten  € 207.336    -  € 45.905  € 240.371 

       

Financiële baten € 10  € 0  € 18  

Financiële lasten -€ 1.290  € 0  -€ 168  

  -€ 1.280              € 0       -€ 150 

Totaal resultaat  € 206.056    -€ 45.905    € 240.221 
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Kasstroomoverzicht over 2020 

 2020  2019  

     

Kasstroom uit operationele 
activiteiten     

Saldo baten en lasten  € 207.336  € 240.371 

Veranderingen in werkkapitaal:     

Afname (toename) van kortlopende 
vorderingen -€ 67.769  -€ 7.451  

Toename (afname) van kortlopende 
schulden -€ 132.606  € 104.298  

  -€ 200.375  € 96.847 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  € 6.961  € 337.218 

     

Ontvangen interest € 18  € 19  

Betaalde interest -€ 1.290  -€ 168  

  -€ 1.272  -€ 149 

     

Kasstroom uit operationele 
activiteiten  € 5.689  € 337.069 

     

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten  € 0  € 0 

     

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten  € 0  € 0 

     

Overige balansmutaties  € 1  € 0 

Toename (afname) van liquide 
middelen  € 5.690  € 337.069 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Toelichting algemeen 

Activiteiten 

De jaarrekening strekt ter verantwoording voor de financiën over het boekjaar 2020 van Stichting 

Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. Het samenwerkingsverband heeft ten doel: 

 het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van 

artikel 17a lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

 het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 

tussen alle scholen; 

 het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; 

 een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de regio woonachtige 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

 

Verslagjaar 

Het verslagjaar 2020 is het kalenderjaar 2020.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

De jaarrekening over 2020 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling Jaarverslaggeving 

onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in 

Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en 

verslaggevingsvoorschriften opgenomen. De bedragen in de jaarrekening worden gepresenteerd in 

euro’s. 

Continuïteit 

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit. 

Schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 

de herziening gevolgen heeft. 

Vergelijkende cijfers 

De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig ten behoeve van het inzicht en de vergelijkbaarheid met het 

voorgaand jaar, aangepast. 
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Grondslagen van waardering en bepaling van resultaat  

Algemeen 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder 

aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen 

De gelden die zijn opgenomen onder het eigen vermogen betreffen publieke gelden. De algemene 

reserve geldt ter waarborging van de continuïteit van de het samenwerkingsverband op lange 

termijn. In deze jaarrekening is de resultaatbestemming verwerkt over het verslagjaar. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.  

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 

zijn te plaatsen. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen (subsidie) gelden en de lasten met 

betrekking tot het samenwerkingsverband over het boekjaar. Resultaten worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij bekend zijn. 

Rijksbijdragen 

De ontvangen rijksbijdragen worden tijdsevenredig aan het jaar toegerekend waarop deze 

betrekking hebben. 

Overige overheidsbijdragen –en subsidies 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode. In het overzicht wordt 

weergegeven welke geldmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze 

gebruik gemaakt is van deze middelen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de 

financiering van de activiteiten en in de liquiditeit en solvabiliteit van de stichting. 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

Balans 

 31-12-2020 31-12-2019 

     

Vorderingen     

     

Debiteuren  € 1.900  € 4.258 

Overlopende activa  € 73.330  € 3.211 

Vorderingen  € 75.230  € 7.469 

     

     

     

Vooruitbetaalde kosten  € 73.319  € 3.193 

Te ontvangen interest  € 10  € 18 

Overige overlopende activa  € 1  € 0 

Overlopende activa  € 73.330  € 3.211 

     

     

 31-12-2020 31-12-2019 

     

Liquide middelen     

     

Tegoeden op bankrekeningen  € 847.676  € 841.986 

Liquide middelen  € 847.676  € 841.986 
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EIGEN VERMOGEN 

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

 
Stand per   
1-1-2020 

Netto-
resultaat 

Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2020 

     

Eigen Vermogen     

     

Algemene reserve € 196.679 € 154.111  € 350.790 

Bestemmingsreserve € 355.205 € 51.945 € 1 € 407.151 

Eigen vermogen € 551.884 € 206.056 € 1 € 757.941 

 

Resultaatbestemming 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 206.056 en is conform het voorstel tot resultaatbestemming 

toegevoegd aan de algemene reserve tot het niveau van het normatieve eigen vermogen ad 

€ 350.790. Het overige deel van het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019 

     

Schulden aan OCW/EZ  € 0  € 0 

Crediteuren  € 104.907  € 220.655 
Schulden ter zake van werk door 
derden € 4.471  € 4.824 

Overige kortlopende schulden  € 6.400  € 54.598 

Overlopende passiva  € 49.187  € 17.494 

Kortlopende schulden  € 164.965  € 297.571 

     

     

Vooruitontvangen bedragen  € 38.437  € 6.744 

Accountants- en administratiekosten  € 10.750  € 10.750 

Overige  € 0  € 0 

Overlopende passiva  € 49.187  € 17.494 
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Toelichting ontwikkeling balansposten 

Vorderingen  

Per 31-12-2020 bestaat de post vorderingen uit € 1.900 debiteuren en € 73.330 overlopende activa. 

De overlopende activa bestaan uit € 73.319 vooruitbetaalde kosten (herbesteding Mytylschool, 

huisvestingskosten, printerkosten en assurantiepremies 2021) en € 10 te ontvangen rente. Per 31-12-

2019 bestaat de post uitsluitend vooruitbetaalde kosten en € 18 te ontvangen rente. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar minimaal gestegen met circa 1%. De 

kasstroom uit bedrijfsoperaties is voor 2020 € 6.961 ten opzichte van 2019 € 337.218. Dit is te 

verklaren door toename in kortlopende vorderingen ad € 67.769,  een afname kortlopende schulden 

ad € 132.606 en een positief resultaat 2020 ad € 206.056. 

Eigen vermogen 

Het verloop in eigen vermogen 2020 betreft de resultaatbestemming 2020 ad € 206.056.  

Kortlopende schulden 

Crediteuren 

De openstaande crediteuren per 31-12-2020 betreft een moment opname per balansdatum, per 

heden zijn alle openstaande posten ultimo 2020 betaald. 

Schulden ter zake van werk door derden 

Per balansdatum 31-12-2020 & 31-12-2019 betreft deze post nog te ontvangen factuur voor 

beleidsmedewerker maand december, welke wordt gedetacheerd door SWV PO Roosendaal-

Moerdijk.  

Overige kortlopende schulden 

Deze post betreft per 31-12-2020 met name op nog te betalen kosten plaatsing leerlingen in vso. 

Overlopende passiva 

Gedurende het boekjaar 2020 is het nog te besteden bedrag aan Regionale Regiegroep Voortijdig 

Schoolverlaten volledig besteed. De balanspost per 31-12-2020 betreft het nog te besteden bedrag 

aan subsidie begaafde leerlingen po en vo nr. VO/1387562, en vooruit ontvangen bedragen 

groeibekostiging (betaling in 2021) tevens is er onder de overlopende passiva een bedrag ad € 10.750 

opgenomen betreffende de accountantskosten. 

Vooruit ontvangen bedragen betrof per 31-12-2019 het nog te besteden bedrag aan subsidie 

hoogbegaafdheid. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

Voor de kantoorruimte te Roosendaal is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden middels schriftelijke opzegging met een 

opzegtermijn van 6 maanden of zoveel eerder als partijen overeen kunnen komen.    
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Staat van baten en lasten 

RIJKSBIJDRAGEN 

Rijksbijdragen 2020 Begroot 2020 2019 
       

Rijksbijdragen OCW  € 9.876.297  € 9.484.138  € 9.521.438 

Rijksbijdragen   € 9.876.297  € 9.484.138  € 9.521.438 

       

Zware ondersteuning 
(materieel)  € 214.981  € 215.357  € 208.760 
Zware ondersteuning 
(personeel)  € 4.382.781  € 4.205.963  € 4.139.320 
Lichte ondersteuning  € 5.255.218  € 5.019.657  € 5.136.939 
Subsidieregeling begaafde 
leerlingen  € 23.317  € 43.161  € 36.419 

Rijksbijdragen OCW  € 9.876.297  € 9.484.138  € 9.521.438 

       

Overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden       

       

Overige overheden  € 118.333  € 118.000  € 99.998 

Overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden  € 118.333  € 118.000  € 99.998 

       

       

       

Overige baten       

       

Overige  € 27.947  € 57.000  € 56.725 

Overige baten  € 27.947  € 57.000  € 56.725 

       

 

Rijksbijdragen 

De Rijksbijdragen betreffen de van OCW ontvangen bekostiging voor zware en lichte ondersteuning, 

voor zover toe te rekenen aan het kalenderjaar. Daarin tevens inbegrepen subsidie begaafde 

leerlingen po en vo. 

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 

Deze baten betreffen de Plusvoorziening, welke is uitgevoerd binnen de Regionale Regiegroep 

Voortijdig Schoolverlaten en de VSV middelen NT2. 

Overige baten 

De overige baten betreffen de aan de scholen in rekening gebrachte bedragen wegens overdracht 

bekostiging voor het plaatsen van leerlingen op een bovenschoolse voorziening of het vso. 
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PERSONEELSLASTEN 

Personeelslasten 2020 Begroot 2020 2019 
       

Overige personele lasten  € 730.356  € 744.043  € 672.087 

Personeelslasten  € 730.356  € 744.043  € 672.087 

       

       

Lasten personeel niet in 
loondienst  € 713.745  € 728.388  € 650.048 
Overige  € 16.611  € 15.655  € 22.039 

Overige personele lasten  € 730.356  € 744.043  € 672.087 
 

Overige personele lasten 

Per 1 september 2019 dient het ter beschikking stellen van deze personeelsleden (directeur, 

directiesecretaresse, kwaliteitsmedewerker, HR-medewerker, financial controller, administratief 

medewerker en notulist) in de BTW te worden betrokken.  

De lasten personeel niet in loondienst zijn door CAO ontwikkelingen (indexering) en BTW heffing (zie 

bovenstaand) hoger dan in 2019. 

Aantal fte 

Het aantal fte in het verslagjaar bedraagt in het verslag jaar nihil (2019: eveneens nihil). 

OVERIGE LASTEN 

 

Separate specificatie kosten 
instellingsaccountant      

Accountantshonoraria voor het onderzoek 
van de jaarrekening  € 11.096  € 10.931  € 10.769 
Andere controlewerkzaamheden  € 0  € 0  € 0 
Fiscale advisering  € 0  € 0  € 5.778 
Andere niet-controlediensten  € 0  € 0  € 0 

Accountantshonoraria  € 11.096  € 10.931  € 16.547 

 

Overige lasten 2020 Begroot 2020 2019 

       

Administratie- en beheerslasten  € 11.096  € 10.931  € 16.547 

Kosten zelfevaluatie en nieuw 
ondersteuningsplan  € 0  € 15.000  € 0 

Inkoop arrangementen  € 95.961  € 129.980  € 86.919 

Inkoop residentiële plaatsen  € 0  € 10.000  € 13.136 
Inkoop bovenschoolse 
voorziening  € 179.282  € 285.000  € 0 
Hoogbegaafdheid (niet 
personeel)  € 25.634  € 95.923  € 2.603 

Overige  € 22.673  € 59.030  € 25.981 

Overige lasten  € 334.646  € 605.864  € 145.186 
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DOORBETALINGEN AAN SCHOOLBESTUREN 

Doorbetalingen aan 
schoolbesturen 2020 Begroot 2020 2019 

       

Verplichte afdrachten uit te 
voeren door OCW  € 4.421.434  € 4.208.021  € 4.507.321 
Doorbetaling op basis van 1 
februari  € 38.724  € 63.941  € 39.044 

Doorbetalingen van rijksbijdragen 
lwoo opting-out  € 3.378.953  € 3.226.329  € 3.301.710 

Overige doorbetalingen van 
rijksbijdragen aan schoolbesturen  € 911.128  € 856.845  € 772.441 

Doorbetalingen aan 
schoolbesturen  € 8.750.239  € 8.355.136  € 8.620.516 

 

Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting-out  per 1 januari 2018. 

Hierdoor worden de LWOO niet meer uitbetaald door OCW maar door het samenwerkingsverband. 

Dit betekend dat de LWOO gelden niet meer vermeld worden als ‘’verplichten afdrachten uit te 

voeren door OCW voor LWOO (onderstaand) ’’ maar als ‘’doorbetalingen van rijksbedragen LWOO 

opting-out (zie hierboven)’’. 

 2020 Begroot 2020 2019 

Verplichte afdrachten uit te 
voeren door OCW voor (v)so  € 3.233.420  € 3.075.646  € 3.286.770 

Verplichte afdrachten uit te 
voeren door OCW voor Lwoo  € 0  € 0  € 0 

Verplichte afdrachten uit te 
voeren door OCW voor pro  € 1.188.014  € 1.132.375  € 1.220.551 

Verplichte afdrachten uit te 
voeren door OCW  € 4.421.434  € 4.208.021  € 4.507.321 

       

Doorbetaling op basis van 1 
februari (v)so  € 38.724  € 63.941  € 39.044 

Doorbetaling op basis van 1 
februari  € 38.724  € 63.941  € 39.044 

 

Per 1 februari 2020 was sprake van (per saldo) 2 leerlingen waarvoor groeibekostiging geldt, per 

1 februari 2019 waren dat er tevens 2. Het materiële deel van de groeibekostiging wordt per 

kalenderjaar afgerekend, het personele deel wordt per schooljaar afgerekend, dit conform de wijze 

van bekostiging door OCW. 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 

  

Financiële baten 2020 Begroot 2020 2019 

       

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten € 10  € 0  € 18 

Financiële baten  € 10  € 0  € 18 

       

       

Financiële lasten 2020  2019 

       

Rentelasten en soortgelijke 
kosten  € 1.290  € 0  € 168 

Financiële lasten  € 1.290  € 0  € 168 
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WNT-verantwoording 2020 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. 
Het voor Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2020 € 201.000 (algemeen maximum, samenwerkingsverband passend onderwijs). 
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling. 

bedragen x € 1   
G. Huizinga 

2020 

G. Huizinga 

2019 

Functiegegevens   Directie Directie 

   Vanaf 15-12 

functie directeur-

bestuurder 

 

Aanvang en einde 

functievervulling  
  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor (in fte)   0,5 0,5 

Gewezen topfunctionaris?   ja/nee ja/nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?   ja/nee ja/nee 

Bezoldiging     

Beloning plus belaste 

onkostenvergoeding 
  € 63.881 € 61.597 

Beloningen betaalbaar op termijn   € 0 € 0 

Subtotaal   € 63.881 € 61.597 

     
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
  € 100.500 € 97.000 

     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag   € 0 € 0 

Totaal bezoldiging   € 63.881 € 61.597 

     
Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan 
  n.v.t. n.v.t. 
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder. 

Tot 15 december 2020 – intern toezichthoudend bestuur 

 

Vanaf 15 december  - Raad van Toezicht 

Naam   

J.G.F.W. van der Horst Voorzitter 

J.C. van Wettum lid van toezichthoudend orgaan 

R.S. Hofkes lid van toezichthoudend orgaan 

D. van Kelle – de Jong lid van toezichthoudend orgaan 

E.M.K. Danneels lid van toezichthoudend orgaan 

M.W.J.G. de Leeuw - Reulen lid van toezichthoudend orgaan 

R.W. Engelse lid van toezichthoudend orgaan 

G.J.J. Kusters lid van toezichthoudend orgaan 

 

 

 

  

Naam topfunctionaris Functie 

D. van Kelle – de Jong Voorzitter 

M.J.C. Broodbakker  Lid 

A.A. Kaim-Lamers Lid 

J.C. van Wettum Secretaris 

J.M.P.C. Verdaasdonk Lid 

G.J.J. Kusters Lid 

R.S. Hofkes Lid 
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Ondertekening Raad van Toezicht 
 

Roosendaal, 26 mei 2021 

 

 

 

…………………..      ………………… 

J.G.F.W. van der Horst (voorzitter) w.g.   J.C. van Wettum w.g. 

 

 

 

…………………..                                                                        …………………….. 

R.S. Hofkes w.g.     D. van Kelle – de Jong w.g. 

 

 

  

…………………..                                                                             ……………………… 

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

 

 

 

…………………..      ………………………  

R.W. Engelse w.g.     G.J.J. Kusters w.g.   
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OVERIGE GEGEVENS 
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CONTROLEVERKLARING 
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RESULTAATBESTEMMING 

 

Tijdens de vergadering van de raad van toezicht waarin de jaarverslaggeving zal worden goedgekeurd 

zal worden voorgesteld het resultaat over 2020 toe te voegen aan de algemene reserve tot het 

niveau van het normatieve eigen vermogen ad € 350.790.  Het overige deel van het resultaat is 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Dit 

betekent dat per balansdatum het vrij besteedbare eigen vermogen € 350.790 bedraagt en de 

opgebouwde bestemmingsreserve € 407.151 bedraagt. 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die aanleiding geven tot wijzigen 

van de jaarrekening. 
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Bijlage 1 Nevenfuncties leden intern toezichthoudend bestuur en rvt 

in 2020 

samenstelling intern toezichthoudend bestuur tot 15-12-2020 

Namen functie Nevenfuncties Termijn SWV 3002 VO 

Mevrouw drs. D. van Kelle 
MBA (voorzitter) 

● College van Bestuur  - 
Stichting Markland 
College 
 
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Toezichthoudend bestuurder (voorzitter)- 
SWV 3002 VO 
● Ledenadviseur Regionale Samenwerking-VO-
raad 
● Lid Stuurgroep-Agenda Beroepsonderwijs 
West-Brabant 
Bezoldigde nevenfunctie: 
● Lid Raad van Toezicht -Stichting Cito 
● Lid Raad van Toezicht Stichting Tangent (tot 
1-4-2021) 
 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 15-12-2020 

Mevrouw drs. M.J.C. 
Broodbakker (secretaris) 

● Rector SG Tongerlo - 
Ver. Ons Middelbaar 
Onderwijs tot 1-9-2020 

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Toezichthoudend bestuurder (secretaris)- 
SWV 3002 VO 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 1-9-2020 

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

● Rector SG Tongerlo - 
Ver. Ons Middelbaar 
Onderwijs vanaf 26-10-
2020  
 

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO 
Bezoldigde nevenfuncties: 
● Lid Raad van Toezicht - stichting 
BravooWaalwijk 
● Lid Raad van Toezicht - Omroep BrabantSon 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO vanaf 26-10-2020 tot 
15-12-2020 

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 nevenfunctie: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO  

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 15-12-2020 

De heer drs. J.C. van 
Wettum (lid en vanaf 1-9-
2020 tot 15-12-2020 
secretaris) 

● Rector-bestuurder Jan 
Tinbergen College - 
Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal 
 
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO 
● Lid Raad van Advies Lerarenopleidingen -
Fontys Tilburg 
● Auditor Collegiale HGErvisitaties TTO - Nuffic 
● Managementcoach -VO-Akademie 
Bezoldigde nevenfunctie: 
● Lid Raad van Toezicht - Bravis Ziekenhuizen -
Roosendaal 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid en vanaf 1-
9-2020 secretaris SWV 
3002 VO tot 15-12-2020 

Mevrouw E. Danneels MLE 
(lid-gemandateerd door 
De heer J.M.P.C. 
Verdaasdonk (voorzitter 
CvB, Stichting KPO 
Roosendaal) 

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

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO 
● Toezichthoudend bestuurder – SWV 3001 VO  
   SWV Brabantse Wal 
● Lid deelnemersraad – SWV 3001 PO 
    SWV Brabantse Wal      
 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 15-12-2020 

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

● directeur-bestuurder 
Mytylschool (vso) - 
Stichting R.K. 
Mytylschool Roosendaal 
 
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO 
● Bestuurslid - LOOK: landelijk overleg 
onderwijs en kinderrevalidatie - Utrecht 
 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 15-12-2020 

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

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

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Toezichthoudend bestuurder (lid)- SWV 3002 VO 
● 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 
 

● Toezichthoudend 
bestuurder lid SWV 3002 
VO tot 15-12-2020 
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samenstelling raad van toezicht vanaf 15-12-2020 

Namen functie Nevenfuncties Termijn 

De heer Mr. J.G.F.W. 
van der Horst 
(voorzitter) 

● voormalig Executive Vice 
President Rabobank Group  
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Onafhankelijk voorzitter raad van toezicht- SWV 

3002 VO 
● Lid Raad van Toezicht en auditcommissie 
Diabetes Fonds Nederland op voordracht van 
Diabetes Vereniging Nederland 
● Geregistreerd Business Mediator (NMI) (ADR) 
● Voorzitter Bestuur 
Stichting Cultuurhuis Bovendonk 

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

Mevrouw drs. D. van 
Kelle MBA (lid) 

● College van Bestuur - 
Stichting Markland College 
 
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 
● Ledenadviseur Regionale Samenwerking-VO-
raad 
● Lid Stuurgroep-Agenda Beroepsonderwijs 
West-Brabant 
Bezoldigde nevenfunctie: 
● Lid Raad van Toezicht -Stichting Cito 
● Lid Raad van Toezicht Stichting Tangent (tot 1-
4-2021) 
 

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

Mevrouw M.W.J.G. de 
Leeuw Msc, vanaf 26-
10-2020 (lid) 

● Rector SG Tongerlo - Ver. 
Ons Middelbaar Onderwijs 
vanaf 26-10-2020  
 

Onbezoldigde nevenfunctie: 
●  Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 
Bezoldigde nevenfuncties: 
● Lid Raad van Toezicht - stichting 
BravooWaalwijk 
● Lid Raad van Toezicht - Omroep BrabantSon 

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 nevenfunctie: 
● Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 
 

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

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

● Rector-bestuurder Jan 
Tinbergen College - 
Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal 
 
 

Onbezoldigde nevenfuncties: 
● Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 
● 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 15-12-2024, 
hierna steeds 
hernoembaar voor periode 
van 4 jaar 

Mevrouw E. Danneels 
MLE (lid-
gemandateerd door 
De heer J.M.P.C. 
Verdaasdonk 
(voorzitter CvB, 
Stichting KPO 
Roosendaal) 

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

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 
● 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 3002 VO 
● Bestuurslid - LOOK: landelijk overleg onderwijs 
en kinderrevalidatie - Utrecht 
 

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

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

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

Onbezoldigde nevenfunctie: 
● Lid raad van toezicht- SWV 3002 VO 

● 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 3005 PO 

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

 



88 
 

Bijlage 2 Jaarverslag Plusvoorziening 2020 
 
De Plusvoorziening is een samenwerking tussen het samenwerkingsverband 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.  
  
De Plusvoorziening richt zich op overbelaste jongeren in het voortgezet onderwijs, die uitgevallen 
zijn/dan wel dreigen uit te vallen. De jongeren zijn overbelast geraakt door een complexe, vaak 
gecombineerde problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan systeemproblematiek, 
(v)echtscheiding, armoede, kindeigenproblematiek, sociaal maatschappelijk functioneren, sociaal-
emotionele problematiek als gevolg van traumatische ervaringen enz.  
Deze jongeren zitten veelal thuis (thuiszittende leerlingen) of dreigen thuis te komen zitten. Om deze 
doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen en te kunnen behouden binnen het onderwijs en het 
latere arbeidsproces, is een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdhulpverlening noodzakelijk. 
 
Deelnemende leerlingen staan ingeschreven op een v(s)o-school binnen het swv of zijn woonachtig 

binnen de gemeenten van het swv en zouden gezien hun leeftijd naar een school voor voortgezet 

onderwijs gaan (absoluut verzuimers). De leerlingen volgen onderwijs op uiteenlopende niveaus 

(praktijkonderwijs tot vwo). 

Niet enkel scholen kunnen leerlingen aanmelden voor de Plusvoorziening, maar ook het swv kan 

voorstellen om de Plusvoorziening in te zetten bij casussen waar de voortgang lijkt te stagneren of de 

problematiek dermate complex is dat een duidelijke regiefunctie nodig is. Het swv adviseert hiertoe  

naar aanleiding van de informatie die zij ontvangen vanuit leerplicht en de scholen over actuele 

thuiszitters. Naast de reguliere scholen, kunnen ook leerlingen vanuit het praktijkonderwijs of het 

vso de ondersteuning vanuit de Plusvoorziening ontvangen. 

School Aantal leerlingen  Niveau/leerjaar 

Da Vinci College - VMBO 3  1 basis (2x) , 3 kader 

Da Vinci College -
praktijkonderwijs 

1  leerjaar 3  

Norbertus Gertrudis Mavo 0   

Curio prinsentuin 
oudenbosch 

5  1 basis (2x), 3 basis, 1 
kader, 1 gl 

Markland College 
Oudenbosch 

4  1 basis/kader, 2 basis, 3 
basis, 2 kader 

Markland College 
Zevenbergen 

2  3 mavo, 1 havo 

Het Bredero College 4  2 havo (2x), 3 havo, 4 
havo 

Norbertus Gertrudis 
Lyceum 

4  3 havo, 3 vwo, 4 vwo 
(2x) 

Jan Tinbergen College 4  1 mavo, 2 mavo, 3 
mavo, 4 havo 

Het Berkenhofcollege 3  1 pro (2x), 2 pro 

Het Aventurijncollege 4  1 basis, 2 basis (2x), 3 tl 

De Kameleon 2  Groep 8, leerjaar 1 

basisonderwijs 4  Groep 8 

Kentalis, rec 2 1  Leerjaar 5 

Yulius Onderwijs 1  1 tl 
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Totaal 42   

 

In 2020 zijn 42 leerlingen nieuw aangemeld bij de Plusvoorziening. Daarnaast waren er nog 38 

leerlingen vanuit 2019, waarvan de begeleiding in 2020 nog deels doorliep. 

De problematiek van de leerlingen in de Plusvoorziening is heel divers geweest. Het betreffen 

leerlingen die vanuit (faal)angst, trauma’s, instabiele thuissituatie en/of kindeigen factoren op 

meerdere leefgebieden (school, thuis en/of vrije tijd) uit dreigen te vallen, dan wel volledig zijn 

uitgevallen. De Plusvoorziening heeft geïnvesteerd in het motiveren van ouders en leerlingen voor 

het accepteren van hulpverlening en heeft ondersteund in het vinden van de meest passende zorg 

en/of onderwijsplaats.  Daarnaast zijn gecombineerde trajecten van onderwijs en zorg opgestart. Van 

de 42 begeleide leerlingen, waren er bij de start van de begeleiding 33 leerlingen volledig uitgevallen 

op school. 21 Van deze leerlingen hebben uiteindelijk hun onderwijs weer (deels) opgepakt (stand 

van zaken in december 2019). De 9 leerlingen die nog volledig of deels onderwijs volgden bij 

aanmelding, hebben allen een plek binnen het onderwijs (deels) weten te behouden. 

Resultaat leerlingen plusvoorziening totaal 

Schoolgang voortgezet 6 

Schoolgang deels voortgezet in combi met 
dagbesteding/behandeling 

11 

Overstap mbo 1 

Overstap vso 3 

Observatieplaats vso 2 

Overstap andere vo school/start vo school 1 

Overstap andere vso school 3 

Overstap vavo 1 

Gesloten plaatsing  1 

Behandeling/dagbesteding (geen onderwijs 
mogelijk) 

4 

Nog thuis 3 

Vrijstelling  5 

Bovenschoolse voorziening 1 

totaal 42 

 
Naast het begeleiden van deze trajecten is de Plusvoorziening in 2020 85 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. 
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Bijlage 3 Samenvatting resultaten samenwerkingsverband inclusief 

ontwikkelagenda 

 

 
 

99% is  gereal i seerd 

tussen 99% en 90% is  gereal i seerd 

minder dan 90% is  gereal i seerd

Peildatum 1 februari 2020

kengeta l len 2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

interne norm toel ichting

1 Voldoen aan de zorgplicht
- Aanta l  absoluut verzuimers  (door LPA aangeduid als plaatsbaar in vo of vso) <5 Maximaal  gel i jk aan landel i jke ci jfers

- Aanta l  a fgewezen leerl ingen die (nog) geen passende onderwi jsplaats  hebben <5 Maximaal  gel i jk aan landel i jke ci jfers

- Onderwi js rendement opleidingen scholen minimaal  

bas isarrangeme

Al le scholen hebben pos i tief oordeel  

inspectie- Pos i tief bevorderinsgresultaat leerl ingen met extra  ondersteuningsbehoeften >80% Minimaal  gel i jk aan landel i jke ci jfers

2 Dekkend onderwijsaanbod
- Aanta l  thuiszi tters  (die in staat zijn (deels) onderwijs te volgen) <1% Maximaal  gel i jk aan landel i jke ci jfers

- Aantal  (gegrond verklaarde) klachten tegen swv 0 Maximaal  gel i jk aan landel i jke ci jfers

- Aantal  aanvragen TLV's  en centra le arrangementen dat binnen 3 werkweken door adviescommiss ie 

i s  bes l i s t (doorloopti jd)

100% Interne werkprocessen 

adviescommiss ie swv leiden niet tot 

overschri jden wettel i jke termi jn

3 Deelname VSO

- Aantal  a fgegeven TLV's  aan vo leerl ingen die regul ier onderwi js  in ons  swv hebben gevolgd < 15 per 

school jaar

Maximaal  gel i jk aan % in normjaar 2012

- Aantal  leerl ingen dat vanuit vso voor vo onderwi js  worden aangemeld (terugplaats ingen) 2 leerl ingen per 

school jaar

Norm moet nog opgebouwd worden

- Percentage teruggeplaatste leerl ingen met pos i tief bevorderingsresultaat/diploma >80% Leerl ingen ui t vso ha len vo diploma, 

mag vertraagd of lager niveau

Aantal  leerl ingen ui t speciaa l  bas isonderwi js  dat in het vo onderwi js  instroomt Nog geen norm vastgesteld

Aantal  leerl ingen leerl ingen ui t speciaa l  bas isonderwi js  dat in het vo onderwi js  met een pos i tief 

bevorderingsresultaat

>80% 

4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiele middelen

- Scholen verantwoorden jaarl i jks  de decentra le breedteondersteuning middels  vast format 100% Al le scholen verantwoorden jaarl i jks  

- Goedgekeurde jaarrekening door accountant 100% Elk jaarrekening i s  goedgekeurd

5 Zelfevaluatie kwaliteit swv
- Onderbouwde SWOT analyse van het swv (1e ZE) conform 

meerjaren-

planning

1e ZE voor heel  swv vindt plaats  in 206-

2017

- Daarna zichtbare groei  op de onderscheiden elementen continue 

aantoonbare 

verbetering

Aantoonbare groei  t.o.v. 2014-2015

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

-
Mate van tevreden van ouders , leerl ingen en docenten over de manier waarop rekening wordt 

gehouden met wat wensel i jk en haalbaar i s

gemiddelde 

tevredenheid 

voldoende

Hoe tevreden ouders , leerl ingen en 

docenten zi jn over de mate waarin i s  

rekening gehouden met wensen en 

rea l i tei t bi j de inzet van extra  
6b Kwaliteit extra ondersteuning school, onderdeel OPP
- Mate waarin extra  ondersteuning i s  gebaseerd op hetgeen is  vastgelegd in OPP (aanta l  

ui tgewisselde OPP's  met BRON en analyse inhoud OPP's ) 100%
Al le leerl ingen met extra  

ondersteuning hebben een OPP dat  

gezien i s  door ouders  en ui tgewisseld 

6c Kwaliteit extra ondersteuning school, inzet BPO en AB rec 3
- Mate van tevredenheid met persoon BPO en ervaren meerwaarde van functie BPO gemiddelde 

tevredenheid 

voldoende

Norm wordt in 2018-2019 aangescherpt 

en nader geconcretiseerd

- Al le BPO-ers  beschikken over een persoonl i jk ontwikkel ingsplan (POP) 100%

6d Kwaliteit extra ondersteuning school, onderdeel ouder- en leerling betrokkenheid
- Mate van tevredenheid ouders  en leerl ingen over betrokkenheid bi j vaststel len en ui tvoeren extra  

ondersteuning
gemiddelde 

tevredenheid 

voldoende

Hoe tevreden ouders  en leerl ingen zi jn 

over de mate waarin en de manier 

waarop zi j betrokken zi jn bi j de inzet 

van extra  ondersteuning 

7a Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel borging van TBV's

- Aanwezigheid goedgekeurd managementstatuut swv 100% aanwezig De genoemde documenten zi jn 100% 

opvraagbaar bi j de di recteur swv en 

beschikbaar op de s i te van het swv

- Aanwezigheid goedgekeurd toezichtskader swv 100% aanwezig De betrokkenen handelen hiernaar, 

hetgeen geevalueerd wordt in de 

regul iere gesprekkencyclus

- De ondersteunende kernprocessen (financien, kwal i tei tszorg, PR, P&O) zi jn beschreven en worden 

nageleefd

100% aanwezig De kernprocessen zi jn transparant, 

effectief en efficient en goed bevonden 

door accountant (indien van 

toepass ing)

- Aanta l  klachten tegen swv over  onduidel i jkheid taken, bevoegdheden en verantwoordel i jkheden 0 Er zi jn geen gegrond verklaarde 

klachten tegen de TBV's  van het team 

SWV
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kengeta l len 2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

interne norm toel ichting

7b Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel transparant, effectief en efficient 

proces v toew extra ondersteuning
- De bes l i ss ingen van TLV's  en centra le arrangementen zi jn gebaseerd op OPP/IVO velden 100% aanwezig Al le aanvragen TLV's  en centra le 

arrangementen zi jn gebaseerd op 

OPP/IVO velden

- Aanwezigheid programma om hele proces  van TLV's  en centra le arrangementen te beschri jven en 

monitoren

gemiddelde 

tevredenheid 

voldoende

Kindkans  ondersteunt het proces  van 

aanvraag tot beschikking op 

transparante en efficiente wi jze

- Aanta l  data lekken 0 Er zi jn geen data lekken die gemeld 

moeten worden bi j de Autori tei t 

Persoonsgegevens .

- Aantoonbaar voldoen aan de vereis ten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 100% 

aantoonbaar 

voldoen aan 

bas isvereis ten 

AVG

Pos itief extern oordeel  FG-CED groep 

op de hoofdprocessen

7c Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel doelmatige overlegstructuur
- Aanwezigheid overzicht overlegmomenten op doel  en doelgroep en frequentie 100% aanwezig Kenmerken van doelmatigheid: 

resultaatgericht vergaderen, s tukken 

ti jdig aangeleverd, heldere agenda en 

bes lui tenl i js t, actieve 

- Aanwezigheid kenmerken van doelmatig vergaderen 100% aanwezig Participatie, systematische 

aanwezigheid van de leden

7d Kwaliteit management en organisatie swv, onderdeel informeren en communiceren 

met ouders en leerlingen

- Met ouders  en leerl ingen wordt gericht gecommuniceerd bi j complexe aanvragen en s i tuaties gemiddelde 

tevredenheid 

voldoende

Ouders  en leerl ingen zi jn tevreden over 

de directe en indirecte communicatie 

met het SWV

- SOP's  s taan op webs i tes  van de scholen en van swv 100% aanwezig De leesbaarheid van de SOP's  verdient 

nog aandacht

- Informatie op de s i te i s  actueel  (wordt twee maandel i jks  ververst) Nieuwsberichten worden regelmatig 

ververst, oude informatie wordt 

verwi jderd

- Aanta l  klachten tegen swv over  informatie en communicatie 0 Er zi jn geen gegrond verklaarde 

klachten over communicatie en 

informatie van het team SWV

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

-

Pos i tief rapport van bevindingen inspectie van het onderwi js pos i tief oordeel  

inspectie

Rapport bevindingen inspectie over 

kwal i tei t swv is  pos i tief (harde norm 

ontbreekt op di t moment)

7f Kwaliteit management en organisatie, onderdeel afstemming gemeenten en andere 

zorgaanb. binnen en buiten het swv
- Zorg en onderwi js  zi jn op elkaar aanges loten ( 1 kind, 1 plan) 1 kind 1 plan Ontwikkel ingen met externen wordt 

gevolgd in de REA agenda's
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De s ignalering i s  gebaseerd op het verschi l  tussen doels tel l ingen en rea l i satie

Uitleg signalering

ontwikkel ing gereed, of volgens  schema

heeft aandacht nodig

niet gestart of onvoldoende resultaat

Samenvatting ontwikkelagenda SWV (deel B 

ondersteuningsplan)

pei ldatum: 1 februari  2020

1 Voldoen aan de zorgplicht
- Juis te procedures , verbeteren van overgang- en 

toelatingsbeleid

heldere en juis te procedures

- Voorkomen van verkeerde plaats ingen van leerl ingen 0 niet geplaatste leerl ingen

- Transparante, inzichtel i jke en vergel i jkbare 

schoolondersteuningsprofielen

transparant en helder SOP, per 1-8-2019

2 Dekkend onderwijsaanbod
- Nieuw arrangement vso en vo voor hoogbegaafde 

leerl ingen met extra  ondersteuningsbehoeften

betere ondersteuning hb leerl ingen met 

ondersteuningsvraag, geen afs troom

- Nieuw zorg-onderwi js  arrangement vanuit onderwi js  

en jeugdhulp voor leerl ingen met extra  

ondersteuningsbehoeften

aanwezigheid nieuw zorgarrangement

3 Deelname VSO

- Percentage tlv's  met bekostigingscategorie midden en 

hoog mag niet verder s ti jgen

deelnamepercentage op de landel i jke mediaan

- Percentage tlv's  met bekostigingscategorie laag daalt deelnamepercentage op de landel i jke mediaan

Versterking kwal i tei t bas isondersteuning planmatige aanpak voor verbetering kwal i tei t 

bas isondersteuning conform planning

4 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet 

financiele middelen

- SWV heeft zicht op de doelmatigheid van de inzet van 

de middelen, verdeeld waar mogel i jk de budgetten 

onder de vo-scholen

juis t verantwoorde decentra le inzet van 

middelen op bas is  waarvan onderbouwde 

vervolgstappen worden genomen

SWV heeft een inzichtel i jk en zo eenvoudige mogel i jk 

systematiek van planning en verantwoording

planning & controlcyclus  die in s taat s tel t tot 

verantwoorden en verbeteren

5 Kwaliteit basisondersteuning
- kennisoverdracht tussen oco's  over diverse 

onderwerpen

verdiepen en verankeren samenwerking, 

profess ional isering medewerkers

- bpo-ers  coachen docenten op handel ingsgericht 

werken en effectief docentgedrag bi j leerl ingen met 

ondersteuningsbehoeften

planmatig en opbrengstgericht werken

- oco's  werken samen om preventief aanbod 

(bas isondersteuning) gerichter in te zetten

versterken en verankeren preventief aanbod 

bas isondersteuning

- elementen passend onderwi js  komen in jaarplanning 

scholen (systematisch overleg tussen directie-bpo-

ers , schol ing, informatie en communicatie)

planmatig en opbrengstgericht werken

6 Kwaliteit extra ondersteuning 

- geen klachten van ouders geen klachten ouders

- vergroten betrokkenheid ouders 80 % ouders  i s  tevreden over hun betrokkenheid 

bi j passend onderwi js

7 Kwaliteit management en organisatie
- verbeteren kwal i tei tscul tuur (elkaar aanspreken in 

bestuur, in di rectieoverleg en op school , gemaakte 

afspraken nakomen)

80% betrokkenen is  tevreden over de 

kwal i tei tscul tuur passend onderwi js

- verbeteren bestuursoverleg en directeurenoverleg efficient en effectief werken

Nr Beleidsontwikkeling per kengetal Realisatie Doelstelling/Norm

2017-

2018

2018-

2019      

2019-

2020

2020-

2021


