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Bestuursverslag 

Jaarverslag 2017 

1. Missie van het SWV 

 

In de wettekst (artikel WVO 17a) staat de volgende opdracht geformuleerd voor de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ‘Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren 

en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 

krijgen.  

 

Het SWV Passend onderwijs VO/VSO 31.02 ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in 

samenwerking met ouders en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdhulp, etc.) 

kinderen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige deelname aan de maatschappij. Daarbij gaan 

we er vanuit dat elk kind uniek is en eigen mogelijkheden en talenten heeft.  

 

De aangesloten besturen bij dit SWV gaan daarbij uit van de volgende kernwaarden: 

• Het leren en ontwikkelen van kinderen staat centraal;  

• De betrokken besturen en scholen zien elkaar als partner. Er is een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van een passend onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod.  

• Besturen en scholen zijn gericht op integrale samenwerking met gemeenten en jeugdhulp;  

• Een cruciale rol voor ouders/verzorgers bestaat in de vorm van educatief partnerschap.  

  

Het SWV wil ervoor zorgdragen dat alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in dit SWV een 

ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Daartoe wordt voor betreffende leerling een 

breed ontwikkelingsperspectief opgesteld waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar cognitieve 

mogelijkheden, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de talenten van leerlingen. 

Uiteindelijk streeft het SWV ernaar om voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief op te 

stellen.  
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2. Organisatie 

2.1  Juridische organisatie 

De juridische status van SWV VO/VSO 31.02 is een stichtingsvorm.  

De regio van ons SWV VO/VSO 31.02 omvat de volgende gemeenten: Roermond, Leudal, Maasgouw, 

Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen. Alle schoolbesturen met één of meer vestigingen voor regulier 

voortgezet onderwijs en/of speciaal voortgezet onderwijs (VSO cluster 3 en 4) in dit gebied zijn lid 

van dit SWV. Daarnaast nemen vijf besturen met (een) vestiging(en) voor VSO buiten de regio deel 

aan het samenwerkingsverband.  

Bestuur  VO  VSO  

Zeven besturen VO en VSO binnen de regio:      

Stichting onderwijs Midden- Limburg (SOML)  4    

Stichting CITAVERDE College  1    

Stichting Praktijk onderwijs Roermond e.o.  1    

Aloysiusstichting    1  

Onderwijsgroep Buitengewoon     1  

Stichting Herman Broeren    1  

Onderwijsstichting De Wijnberg    1  

      

Vijf aangesloten VSO besturen buiten de regio:      

Stichting Adelante onderwijs    1  

Stichting Alterius    1  

Stichting Kindante    1  

Stichting Kempenhaeghe    1  

Stichting Tyltylschool de Maasgouw Maastricht    1  

      

Totaal    15 leden 
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2.2  Bestuur  

 

De wet Goed Bestuur, met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, is met de 

inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs ook van toepassing op het SWV. De besturen van 

dit SWV hebben gekozen voor een stichtingsmodel waarbij sprake is van een functionele scheiding 

van intern toezicht en bestuurs- en uitvoeringstaken in de vorm van scheiding tussen een algemeen 

bestuur en een raad van toezicht. Alle deelnemende besturen hebben een 

aansluitingsovereenkomst getekend. Bij de oprichting van het SWV zijn er statuten en een 

huishoudelijk reglement opgesteld. 

  

 Raad van Toezicht  

 

Namen Raad van Toezicht leden:  

 

1. Dhr. M. Kikken  

2. Dhr. R. Stevens 

3. Dhr. J. Janssen 

4. Dhr. J. Verstegen 

5. Dhr. P. Freij 

6. Dhr. F. Vromen  

7. Dhr. M.  Seerden 

8. vacant (Kempenhaeghe) 

9. Dhr. F. Thiessen  

10. Dhr. T. Bisscheroux 

11. Mevr. C. Gillissen 

12. Dhr. A. Kerstens 

13. Mevr. T. van Hoogstraten 

 

De Raad van Toezicht kent 13 leden: elk aangesloten bestuur is door één afgevaardigde 

vertegenwoordigd plus een lid op voordracht van de Ondersteuningsplanraad (deze laatste plaats is 

pas in 2015 ingevuld). De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en de gang van zaken binnen het SWV. Voor de statuten en het huishoudelijk reglement 

verwijzen we naar de website.  
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 Algemeen bestuur  

 

Namen bestuursleden:  

1. Dhr. A. Nuss  

2. Dhr. A. Martens / Dhr. J. Gijzen  

3. Mevr. P.  de Bruijn / Dhr. T. Houben 

4. Dhr. J. Fasen  

5. Mevr. A. Geenen – Coenen  

6. Dhr. F. Schatorjé  

7. Dhr. P.  Zegers 

8. Dhr. A. Kempe 

9. Mevr. L.  Paulussen 

10. Mevr. M.  Kurvers 

11. Dhr. T.  Bisscheroux 

12. Dhr. B. Dieteren 

13. Mevr. M. Hopman  

14. Mevr. M. Hertroijs 

15. Dhr. G. Beckers  

 

De stichting bestaat uit twaalf deelnemende besturen. Het algemeen bestuur bestaat uit 15 leden, 

aangezien de stichting SOML vier leden levert. De overige besturen leveren allemaal één lid. 

Aangezien een aantal besturen van buiten de regio zich laten vertegenwoordigen, zullen 

vergaderingen van het algemeen bestuur geen 15 leden kennen. Het algemeen bestuur is belast met 

het algemeen bestuur van de stichting en het uitzetten van het beleid van de stichting. Per 1 

augustus 2017 heeft de heer Nuss het voorzitterschap overgenomen van de heer Martens. 

 

 Dagelijks bestuur   

Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 

penningmeester en lid) dat beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt.  

  

2.3 Bezoldiging 

 

Zowel de Raad van Toezicht als het Algemeen Bestuur verrichten hun werkzaamheden binnen het 

SWV VO/VSO 31.02 onbezoldigd. De instelling van waaruit de leden van het Dagelijks Bestuur 

afkomstig zijn, worden schadeloos gesteld door middel van een vergoeding  van € 12.500 per jaar. De 

bestuursleden zijn allen afkomstig vanuit hun eigen organisaties en hebben daar een taakstelling 

richting het SWV gekregen. 
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2.4 Medezeggenschap  

 

 Samenstelling OPR  

In 2014 is de OPR formeel opgericht. De samenstelling van de OPR is er uiteindelijk als volgt gaan 

uitzien: De OPR heeft 14 leden, die 13 besturen/scholen vertegenwoordigen. SOML kreeg een extra 

lid, zodat de stemverhouding 7 leden VO en 7 leden VSO is. Een aantal besturen laten zich 

vertegenwoordigen (St. Adelante/ St. Kindante, beide ouderstemmen) door Onderwijsgroep 

Buitengewoon, dus 3 besturen worden vertegenwoordigd door 1 lid. In 2017 waren er 2 vacatures in 

de OPR die helaas niet konden worden ingevuld: 1 oudervertegenwoordiging vanuit Citaverde en 1 

personeelsvertegenwoordiging vanuit Kempenhaege.  

 

De OPR heeft een eigen reglement, statuut en huishoudelijk reglement opgesteld. Verder is ook het 

statuut, reglement en huishoudelijk reglement van het bestuur van het SWV goedgekeurd.  

 

De belangrijkste onderwerpen die in 2017 met de OPR zijn besproken: Meerjarenbegroting, 

Governancestructuur, OPDA, opting out LWOO, Kwaliteitsbeleid en educatief partnerschap ouders. 

Voor het volledige overzicht verwijzen we naar het jaarverslag OPR 2017, dat op onze website staat.   

3. Governance  

Het SWV VO/VSO 31.02 kent een bestuur dat werkt volgens het Raad van Toezicht model. Het 

bestuur bestaat uit een Algemeen bestuur met een voorbereidend Dagelijks Bestuur. De Raad van 

Toezicht heeft daarbij de taak tot toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de gang van 

zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de belangen van de stichting en zal zo nodig 

daarnaar handelen. Het SWV VO/VSO 31.02 hanteert daarbij de code Goed Bestuur VO Raad. De 

wijze waarop de Raad van Toezicht haar vergaderingen belegt is hier een voorbeeld van. 

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. In 2015 is de Raad van Toezicht 

samen met het Algemeen Bestuur begonnen om het gehele bestuursmodel te evalueren. Dit 

gebeurde onder leiding van de heer F. de Vylder. Naar aanleiding van het proces en de uitkomsten 

zijn er besluiten genomen. 

Het proces is in alle openheid, serieus en langdurig met elkaar op een constructieve wijze doorlopen. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal aanbevelingen welke het bestuur en de RvT hebben 

overgenomen. 

Bij de opstart van het SWV VO/VSO 31.02 in 2014 waren alle leden van de RvT afkomstig uit de 

aangesloten besturen. Dit zou wellicht de schijn van afhankelijk kunnen wekken. Uit de evaluatie 

kwam naar voren dat het raadzaam zou zijn om op termijn naar een onafhankelijke RvT met een 
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kleinere omvang toe te gaan groeien. Dit besluit is in 2017 genomen en alle voorbereidingen zijn 

getroffen om in 2018 daadwerkelijk over te kunnen gaan naar een RvT met 3 of 5 leden, die allen niet 

werkzaam zijn bij een van de aangesloten besturen. 

Momenteel bevindt het SWV VO/VSO 31.02 zich in de fase dat de statuten en het huishoudelijk 

reglement zijn goedgekeurd en dat op 5 juni 2018 de huidige RvT zal terugtreden en een nieuwe RvT 

zal worden geïnstalleerd. Benoemingen hebben reeds plaatsgevonden. 

4. Gevoerd beleid 

4.1  Inhoudelijk  

In het ondersteuningsplan 2016 – 2020 is het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd. 

Goed onderwijs en een goed functionerende ondersteuningsstructuur zijn de kern van Passend 

Onderwijs. Een sterke basis zorgt ervoor dat het mogelijk is om op termijn meer leerlingen in het 

regulier voortgezet onderwijs te houden. Om deze doelstelling te realiseren heeft het SWV een 

‘standaard’ voor de basisondersteuning ontwikkeld. De standaard bestaat uit acht referenties die 

beschrijven welk kwaliteitsniveau de schoolbesturen voor V(S)O willen bereiken. Daarnaast heeft 

het bestuur de doelstelling willen realiseren door het inzetten van arrangementen (in de begroting 

genoemd: VO-projecten voor € 300.000) en deskundigheidsbevordering plus (€ 90.180). 

 

De standaard is door het ‘oude’ SWV VO 52.01 in mei 2013 vastgesteld en is overgenomen door de 

besturen van het SWV VO/VSO 31.02. De bestuurlijke vaststelling van de standaard betekent dat alle 

schoolbesturen zich inspannen om in hun schoolbeleid het afgesproken niveau te behalen.  

 

Binnen de basisondersteuning onderscheiden we 8 referenties:  

1. De school heeft een goed pedagogisch-didactisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig;  

2. De school heeft zicht op de ontwikkeling en vorderingen van alle leerlingen en legt deze vast in 

het digitaal leerlingvolgsysteem;  

3. De school werkt opbrengstgericht en handelingsgericht en investeert gericht in het versterken 

van de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel;  

4. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een regionaal dekkend 

aanbod en waarin is vastgelegd hoe zij tegemoet komt aan uiteenlopende onderwijsbehoeften 

van leerlingen;  

5. De school heeft een effectieve interne ondersteunings- en begeleidingsstructuur en geeft actief 

invulling aan de verbinding tussen deze interne structuur en ondersteuning en begeleiding door 

kernpartners om de school;  

6. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast en past het 

beleid aan als op grond van toets resultaten blijkt dat leerlingen met een stagnerende 
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onderwijsleerlijn onvoldoende progressie hebben gemaakt ten opzichte van het moment 

waarop ondersteuning is gestart;  

7. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over volgens 

vastgesteld beleid op school-, bestuurs- en samenwerkingsverband niveau;  

8. De school zorgt voor een heldere afstemming van rollen en verantwoordelijkheden van 

leerling, ouders, docenten en ondersteuners ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling en 

betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen.  

4.2  Personeel 

Het SWV VO/VSO 31.02 heeft geen personeel in dienst. Alle inzet wordt gepleegd middels 

detachering of op contractbasis.  

De coördinator SWV VO/VSO 31.02 wordt voor 0,8 fte gedetacheerd vanuit Onderwijsgroep 

Buitengewoon. 

Het SWV VO/VSO 31.02 wordt voor 0,54 fte secretarieel ondersteund via detachering vanuit SOML. 

Het BTO bestaat uit 4 leden. Twee leden worden gedetacheerd vanuit Praktijkonderwijs Roermond 

(0,14 fte en 0,25 fte). Voor de overige 2 leden is een overeenkomst afgesloten met de organisatie van 

waaruit zij werken (304 uur & 360 uur op jaarbasis).  

4.3  Financieel  

 

Het samenwerkingsverband heeft te maken met een aantal verplichte uitgaven waarvan in 2017 een 

afdracht VSO, afdracht PRO en afdracht LWOO gold.  

 

Om in schooljaar 2020-2021 een verwijzingspercentage naar het VSO te hebben dat gelijk is aan het 

landelijke verwijzingspercentage worden er zowel bovenschools als op schoolniveau ondersteuning 

georganiseerd. Dit is uitgewerkt in programma’s: 

1. Maatwerk  en Zorgstructuur 

2. OPDA 

3. Syntheseklassen 

4. Organisatie kosten 

5. VO-projecten 

6. Ambulante dienst 

7. LWOO- en PRO-indicatie 

8. Onderzoek 

9. Deskundigheidsbevordering plus 
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4.4   Treasury en investeringsbeleid 

Het samenwerkingsverband heeft een eigen treasurystatuut opgesteld dat eind 2017 is 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Administratiekantoor SOML verricht alle betalingen, 

na goedkeuring door de voorzitter en penningmeester. Het samenwerkingsverband beschikt 

uitsluitend over een rekening-courant, conform de regelgeving voor beleggen en belenen 

2010. Er is geen sprake van beleggingen, derivaten of andere zaken. Het SWV heeft 

uitsluitend liquide middelen bij gerenommeerde Nederlandse banken. 

Jaarlijks wordt er een liquiditeitsprognose opgesteld. 

Investeringen vinden slechts op kleine schaal plaats, uitsluitend in boeken en ICT ten behoeve van de 

leerlingen van het OPDA. 

5. Risicomanagement  

In 2017 is er een nieuwe risicoanalyse opgesteld en deze is op 22-2-2018 door het bestuur 

vastgesteld. 

 In bijlage 2 wordt dit in combinatie met de meerjarenbegroting nader toegelicht 
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6. Leerlingenaantallen en prognoses  

 

1. Leerlingen  

  

  

 LWOO * PRO * Overig VO * Totaal VO * 

01-10-2014 1.156 169 7.859 9.184 

01-10-2015 1.135 171 7.798 9.104 

01-10-2016 1.087 186 7.517 8.790 

01-10-2017 969 196 7.359 8.524 

 

 Categorie 

‘Laag’ * 

Categorie 

‘midden’ * 

Categorie 

‘hoog’ * 

VSO totaal * 

01-10-2014 424 14 33 471 

01-10-2015 397 13 31 441 

01-10-2016 375 15 20 410 

01-10-2017 378 13 19 410 

 

* Gegevens Dashboard 

  

2. Deelname %  

  

VO 31.02 LWOO PRO VSO 

01-10-2014 12,59% 1,84% 5,13% 

01-10-2015 12,47% 1,88% 4,84% 

01-10-2016 * 12,37% 2,12% 4,66% 

01-10-2017* 11,36% 2,30% 4,81% 

  

*Eigen berekening percentages 

 

 Landelijk  LWOO PRO VSO 

01-10-2014 10,59% 2,94% 3,63% 

01-10-2015 10,38% 2,97% 3,47% 

01-10-2016 9,44% 2,99% 3,45% 

01-10-2017 8,28% 3,01% 3,48% 

 

Het aantal leerlingen speciaal onderwijs d.d. 01-10-2017 is nog hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Op basis van deze kengetallen is de conclusie dat het SWV een gezamenlijke opdracht heeft om in de 
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toekomst voor meer leerlingen een passende plek in het regulier onderwijs te realiseren middels 

bijvoorbeeld het ontwikkelen en inzetten van arrangementen. Het VSO zal hier een belangrijke rol in 

krijgen. Het VSO kan de reguliere scholen hierin adviseren en ondersteunen.   

 

7. Financiële situatie  

Het samenwerkingsverband werkt, vanaf 2017, met een begroting op basis van kalenderjaar.  

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen onroerende eigendommen. De leerlingen van het 

OPDA blijven ingeschreven bij de eigen school. Middels een symbiose-overeenkomst worden zij 

geplaatst bij het OPDA en  zijn gehuisvest in het pand KEC Donderberg. 

Het samenwerkingsverband heeft geen externe financiering, alles wordt met eigen middelen 

gefinancierd. 

 7.1 Exploitatieresultaat 2017 in relatie tot de begroting 2017 

 

De hogere Rijksbijdrage is vooral gelegen in het feit dat zowel de lichte als de zware bekostiging 

hoger is uitgevallen (ca € 252.000). De overige baten blijven achter bij de begroting vanwege het feit 

dat er veel minder leerlingen hebben verbleven bij het OPDA (en de hieraan gekoppelde bijdragen 

vanuit de scholen derhalve ook niet ontvangen zijn). 

De personele lasten zijn vrijwel gelijk aan hetgeen begroot is. 

Exploitatieresultaat 2017 736.643€          

Begrotingsresultaat 2017 697.307€          

Afwijking 39.336€             

Rijksbijdragen 252.442€          

Overige baten -202.500€         

Personele lasten 15.827€             

Afschrijvingen 5.787€               

Huisvestingslasten 2.502€               

Overige instellingslasten -13.602€           

Overige  93€                     

Afwijking 39.336€             

Grootste afwijkingen begroting/realisatie (afgerond)
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Zowel de afschrijvingen als de huisvestingslasten waren niet specifiek begroot. 

7.2 Exploitatieresultaat 2017 in relatie tot het exploitatieresultaat 2016 

Met name door de hogere Rijksbijdragen laat het resultaat een stijging zien van € 22.888 t.o.v. het 

resultaat 2016. Het begrote resultaat voor 2017 was € 697.307. 

7.3 Vermogenspositie en overige balansposten 

 

Het bestuur is van mening dat een dergelijk hoog bedrag voor de algemene reserve onwenselijk is. 

Daarom wil het de middelen zo inzetten dat deze optimaal bijdragen aan de doelen van het 

samenwerkingsverband. Volgens de statuten zijn dat: 

a. Het in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs. 

b. Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 

tussen alle scholen voor VO en VSO in onze regio. 

c. Het realiseren dat zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken, in samenwerking met de ketenpartners in 

onderwijs en zorg. 

d. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs bieden voor leerlingen die zorg behoeven. 

e. Het in stand houden van bovenschoolse voorzieningen en expertise van het VSO, cluster 3 en 

4. 

Om te zorgen dat we ons regionaal samenwerkingsverband in stand houden is een gezonde 

financiële basis voor nu en in de toekomst van belang. Het bestuur werkt daarom ook met een 

sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast is in beeld gebracht welke risico’s mogelijk op ons af 

kunnen komen. Door middel van een risicoanalyse  is dit nader uitgewerkt. Uit deze analyse blijkt dat 

voor een gezonde financiële basis €837.000 aan reserve gehouden dient te worden. Zie bijlage 2. 

Het bestuur wil het restant inzetten om de andere doelen van het samenwerkingsverband te 

behalen. Om zicht te krijgen hoe de middelen het meest effectief kunnen worden ingezet heeft 

bestuur een visie-traject opgestart. De uitkomsten van dit visietraject zullen worden vertaald naar 

een actieplan. Het bestuur gaat de algemene reserves minus het bedrag uit de risicoanalyse 

beschikbaar stellen voor de uitvoering van het actieplan. Dit betreft niet-structurele uitgaven.  

Als de plannen uitgewerkt zijn zal dat vertaald worden in de meerjarenbegroting 2019 en verder. Dit 

betekent dat deze begroting niet sluitend zal zijn. De algemene reserves zullen dan aangewend 

worden om deze tekorten op te vangen. 
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8 Continuïteitsparagraaf  

 

Het SWV kent vier hoofdbronnen van inkomsten:  

a. Bedrag per leerling voor realisatie lichte ondersteuning; 

b. Bedrag LWOO-leerling; 

c. Bedrag per PRO-leerling; 

d. Bedrag per leerling voor realisatie zware ondersteuning; 

e. Middelen ter verevening; 

f. Overige baten. 

 Het samenwerkingsverband heeft de komende jaren te maken met een aantal verplichte uitgaven 

zoals de afdracht LWOO, afdracht PRO en de afdracht VSO. 

Om in schooljaar 2020-2021 een verwijzingspercentage naar het VSO te hebben dat gelijk is aan het 

landelijke verwijzingspercentage wordt er zowel bovenschools als op schoolniveau ondersteuning 

georganiseerd. Dit is uitgewerkt in programma’s: 

 

1. Maatwerk  en Zorgstructuur 

2. OPDA 

3. Syntheseklassen 

4. Organisatie kosten 

5. VO-projecten 

6. Ambulante dienst 

7. LWOO- en PRO-indicatie 

8. Onderzoek 

9. Deskundigheidsbevordering plus 

Omdat de financiële stromen op onderdelen nog ondoorzichtig zijn houdt het bestuur een post 

onvoorzien aan van maximaal 3% van de baten. 

9 Klachten 

Er zijn geen externe klachten geweest in 2017. 

10 Verslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en 

handelt daarbij op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en daarop gebaseerde 

documenten.   
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De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf maal vergaderd in het bijzijn van het Dagelijks Bestuur. 

Onderwerpen die in deze vergaderingen aan bod zijn gekomen:  

- Governance 

- Huishoudelijk reglement en statuut  

- Jaarcijfers en jaarverslag 2016 

- Kwartaalrapportages 2017: financieel & bestuursrapportages werkzaamheden Algemeen 

Bestuur 

- Kwaliteitsbeleid 

- Begroting 2018  

- Meerjarenbegroting 2018-2022 

- Treasurystatuut 

- Auditcommissie 

- Jaarplan 2018 

De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gehecht aan: 
 
- Jaarrekening – jaarverslag 2016 
- Huishoudelijk reglement & statuut  
- Begroting 2018 
- Treasurystatuut 
- Jaarplan 2018  
 
Bij de start van het SWV is afgesproken dat na 2 jaar de governance structuur geëvalueerd zou 
worden. Dit proces is in 2015 gestart waarbij externe ondersteuning is ingezet en heeft tot 
september 2017 gelopen. In 2017 zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten geweest van het 
Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht.  Naar aanleiding hiervan is besloten over te gaan naar 
een onafhankelijke Raad van Toezicht van maximaal 5 leden. Naar verwachting is deze onafhankelijke 
Raad van Toezicht medio 2018 geïnstalleerd.  
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Jaarrekening 
Grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs. Tevens worden de richtlijnen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

nageleefd. 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. 

Kasstroom overzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en deposito's met een looptijd van langer dan 3 

maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 

Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 

leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen.  

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten, 

verminderd met de toegepaste lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische 

levensduur en de eventuele restwaarde. 
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Vorderingen    

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere 

waardeverminderingen bepaalt SWV 31.02 de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere 

waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de staat van baten en lasten.    

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.       

Eigen vermogen         

Het eigen vermogen bestaat uit algemene (publieke) reserves.     

  

Voor een verdere toelichting van het vermogen wordt verwezen naar de jaarrekening.   

Resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zijn voor 

het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

Opbrengsten 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan 

aantonen. 

Afschrijvingen 

Activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 
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Rentebaten en rentelasten  

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  
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Balans 2017 Stichting Samenwerkingsverband 31.02 

 

 

  

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 1.278 2.168            Algemene reserve 1.872.123   1.135.480     

Leermiddelen 6.245 9.359            Totaal eigen vermogen 1.872.123  1.135.480  

Totaal vaste activa 7.523 11.527        

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 568.241       389.738         

Overlopende activa 105.279 84.661          Totaal kortlopende schulden 568.241      389.738      

Totaal vorderingen 105.279 84.661        

Liquide middelen

Bank 2.327.562 1.429.031    

Totaal liquide middelen 2.327.562 1.429.031  

Totaal activa 2.440.364 1.525.218   Totaal passiva 2.440.364   1.525.218   

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016
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Staat van baten en lasten 2017 Stichting Samenwerkingsverband 31.02 

 

  

Begroting

2017 2016 2017

Baten

Rijksbijdragen OCW 2.157.192    2.012.603    1.904.750   

Overige overheidsbijdragen -                -                -               

Overige baten 22.500          376.008       225.000      

Totaal baten 2.179.692   2.388.610   2.129.750  

Lasten

Personele lasten 265.827       590.704       250.000      

Afschrijvingen 5.787            7.848            -               

Huisvestingslasten 2.502            1.018            -               

Overige instellingslasten 1.168.841    1.075.220    1.182.443   

Buitengewone lasten -                -                -               

Totaal lasten 1.442.956   1.674.790   1.432.443  

Financiële baten -                -                -               

Financiële lasten 93                  66                  -               

Saldo financiële baten & lasten -93                -66                -               

Resultaat uit gewone bedrijfs-

voering 736.643       713.755       697.307      
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Kasstroom 2017 

  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 736.643       713.755       

Afschrijvingen 5.787           7.848           

Mutaties werkkapitaal

- vorderingen 20.618-         50.011-         

- kortlopende schulden 178.503       90.203-         

157.884       140.214-       

900.314       581.390       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa (investeringen) 1.783-           943-               

1.783-           943-               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie overige langlopende schulden -                -                

-                -                

Mutaties liquide middelen 898.531     580.447     

Beginstand liquide middelen 1.429.030   848.584       

Mutatie liquide middelen 898.531       580.447       

Eindstand liquide middelen 2.327.562   1.429.030   

2017 2016
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 2017 

Materiele vaste activa 

 

 

 

De overlopende activa bestaan voornamelijk uit de vooruitbetaalde groeibekostiging voor het 

schooljaar 2017/2018. 

 

 

Het saldo is opgebouwd door de gelden welke ontvangen zijn van het DUO. 

  

Inventaris & 

apparatuur Leermiddelen Totaal

Verkrijgingswaarde t/m 2016 41.578                     15.571                     57.149                     

Afschrijving t/m 2016 -39.411                   -6.211                     -45.622                   

Investeringen 2017 1.783                       -                           1.783                       

Afschrijvingen 2017 -2.673                     -3.114                     -5.787                     

Desinvesteringen 2017 -                           -                           -                           

Desinvesteringen afschrijvingen 2017 -                           -                           -                           

Boekwaarde 31-12-2017 1.278                       6.245                       7.523                       

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

Overlopende activa 105.279                 84.661                     

Totaal 105.279                 84.661                     

Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

Rabobank SWV NL06 RABO 0157283119 2.327.562 1.429.031               
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Eigen Vermogen (voor 100% publiek vermogen) 

 
 

De aanwezige reserves van het oude Samenwerkingsverband zijn per 1 augustus 2014 ingebracht. 

 

Kortlopende schulden 

 
 

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit de nog niet betaalde kosten m.b.t. het OPDA. 

De rekening courant (schuld) met SOML is in 2018 afgelost. 

  

31-12-2017 31-12-2016

Kapitaal per 01/01 1.135.480 421.725                  

Resultaat 2017/2016 736.643 713.755                  

Totaal 1.872.123              1.135.480               

31-12-2017 31-12-2016

Rekening Courant SOML 413.829 183.164                  

Overlopende passiva 154.411 206.574                  

Totaal 568.241                 389.738                  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017 

Rijksbijdragen 

 

Het betreft hier de volgende subsidies: (aanvullende) bekostiging zware ondersteuning SWV en lichte 

ondersteuning VO. De doorbetaling rijksbijdragen betreft de bedragen welke vanuit de 

rijksbekostiging zijn doorbetaald aan de aangesloten besturen. 

Overige baten 

 

De overige baten personeel zijn de bedragen welke de scholen betalen voor opvang van leerlingen in 

het OPDA. 

Personele lasten 

 

Onder de post detachering zijn opgenomen de kosten van het personeelsleden, werkzaam zijn bij het 

OPDA en het SWV. 

2017 2016

Rijksbijdragen OCW -                    -                

Overige subdidies OCW 3.328.705       3.165.602    

Af: doorbetaling rijksbijdrage -1.171.513      -1.152.999  

Totaal 2.157.192       2.012.603    

2017 2016

Overige baten personeel 22.500             243.900       

Overige baten materieel -                    -                

Detacheringsbaten -                    132.108       

Uitkering UWV -                    -                

Totaal 22.500             376.008       

2017 2016

Detachering 143.338           464.683       

Extern deskundigen 28.624             -                

1.565                11.091          

-                    16.286          

Overige personele lasten 92.300             98.645          

Totaal 265.827           590.704       

Nascholing en 

deskundigheidsbevordering

Kosten welzijn, gezondheidszorg & 

preventie
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Afschrijvingen 

 

 Huisvestingslasten 

 
 

Overige instellingslasten 

 

Dat de post overige kosten administratie & beheer negatief staat opgenomen in dit kostenoverzicht 

heeft te maken met het feit dat de schuld aan KEC Donderberg na langdurige onderhandeling 

afgewikkeld is ten faveure van het Samenwerkingsverband. De kosten Samenwerkingsverbanden zijn 

gestegen door de hogere ambulante inzet. 

2017 2016

Inventaris en apparatuur 2.673                4.734            

Leermiddelen 3.114                3.114            

Totaal 5.787                7.848            

2017 2016

Huur gebouwen en terreinen 2.502                800                

Onderhoudscontracten -                    -                

Klein onderhoud -                    218                

Schoonmaakwerkzaamheden derden -                    -                

Totaal 2.502                1.018            

2017 2016

Kantoorbenodigdheden 137                   200

Verbindingskosten (tel, fax, internet) 84                      660                

Drukwerk 8.329                2.771            

Contributies, lidmaatschappen & abonn. 680                   1.160            

Accountantskosten 7.381                8.297            

Vergaderkosten 1.023                1.796            

Representatiekosten 1.714                1.357            

Overige kosten administratie & beheer -15.614            60.000          

Kosten automatisering 3.679                1.243            

Kosten software en licenties 2.237                8.506            

Verzekeringskosten 1.458                109                

(on)kosten boekenfonds -                    504                

Samenwerkingsverbanden 1.157.734       988.618       

Totaal overige instellingslasten 1.168.841       1.075.220    
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Financiële baten en lasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

Financiële baten -                    -                

Financiële lasten 93                      66                  

Totaal financiele baten en lasten -93                    -66                

Accountantskosten 2017 2016

PWC PWC

Controle van de jaarrekening 7.381,00€  8.297,00€  

Andere controle werkzaamheden -€             -€             

Fiscale advisering -€             -€             

Andere niet-controlediensten -€             -€             

7.381,00€  8.297,00€  

Kengetallen 2017 2016

Solvabiliteit 0,77 0,74

Liquiditeit -current ratio- 4,28 3,88

Rentabiliteit 33,80% 29,88%

Weerstandsvermogen 85,89% 47,54%
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A.F.J.M. Martens F.P.M. Schatorjé

Voorzitter Penningmeester

SWV 31.02 SWV 31.02

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/07 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 0,00 0,00

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee

Bezoldiging

Beloning -€                                                     -€                                                                                    

Belastbare onkostenvergoeding -€                                                     -€                                                                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                                     -€                                                                                    

Totaal bezoldiging -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging 181.000€                                            181.000€                                                                           

Uitkeringen in 2017 wegens beëindiging dienstverband

Totaal toegekende uitkeringen wegens

beëindiging dienstverband -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximunm ontslag-

uitkering 181.000€                                            181.000€                                                                           

Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 0,00 0,00

Bezoldiging

Beloning -€                                                     -€                                                                                    

Belastbare onkostenvergoeding -€                                                     -€                                                                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                                     -€                                                                                    

Totaal bezoldiging -€                                                     -€                                                                                    

A. Nuss A. Geenen-Coenen

Voorzitter Secretaris

SWV 31.02 SWV 31.02

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2016 01/08 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 0,00 0,00

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee

Bezoldiging

Beloning -€                                                     -€                                                                                    

Belastbare onkostenvergoeding -€                                                     -€                                                                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                                     -€                                                                                    

Totaal bezoldiging -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging 181.000€                                            181.000€                                                                           

Uitkeringen in 2017 wegens beëindiging dienstverband

Totaal toegekende uitkeringen wegens

beëindiging dienstverband -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximunm ontslag-

uitkering 181.000€                                            181.000€                                                                           

Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 nvt 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) 0,00 0,00

Bezoldiging

Beloning -€                                                     -€                                                                                    

Belastbare onkostenvergoeding -€                                                     -€                                                                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                                     -€                                                                                    

Totaal bezoldiging -€                                                     -€                                                                                    
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BIJLAGE 1 Begroting  

 

 

Kengetallen personeel 

In de meerjarenbegroting zijn geen specifieke personeelslasten opgenomen aangezien er geen 

personeel in dienst is van het samenwerkingsverband, er worden uitsluitend personen ingehuurd op 

detacheringsbasis. 

Kengetallen leerlingen 

Het samenwerkingsverband heeft geen leerlingen, waardoor er ook geen kengetallen gepubliceerd 

kunnen worden. 

Meerjarenbegroting SWV 31.02

2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdragen OCW 3.116.732   2.658.216   2.137.281   1.843.098   1.804.207   

Overige overheidsbijdragen -               -               -               -               -               

Overige baten -               -               -               -               -               

Totaal baten 3.116.732  2.658.216  2.137.281  1.843.098  1.804.207  

Lasten

Personele lasten 700.000      676.900      658.624      640.841      623.538      

Afschrijvingen 7.523           -               -               -               -               

Huisvestingslasten -               -               -               -               -               

Overige instellingslasten 2.095.695   1.722.111   1.403.829   1.202.257   1.180.669   

Buitengewone lasten -               -               -               -               -               

Totaal lasten 2.803.218  2.399.011  2.062.453  1.843.098  1.804.207  

Financiële baten -               

Financiële lasten -               

Saldo financiële baten & lasten -               -               -               -               -               

Resultaat uit gewone bedrijfs-

voering 313.514      259.205      74.828         -               -               
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Voor het OPDA (project) werd rekening gehouden met 20 leerlingen, opbrengst per leerling (vanuit 

de deelnemende scholen) maximaal € 7.500,= per schooljaar en de kosten per schooljaar worden 

geraamd op  € 11.000,= per leerling. Dit project loopt op 31 juli 2018 ten einde. 

Meerjaren balans 

Aangezien de resultaten jaarlijks worden toegevoegd aan het eigen vermogen, er vrijwel geen 

investeringen plaats vinden en dus de (overtollige) liquide middelen niet worden uitgegeven zal de 

balanspositie vrijwel niet veranderen. 

Indien de beleidsresultaten worden behaald dan laat de begroting de komende jaren een positief 

resultaat zien. Het bestuur is voornemens om deze middelen in te zetten voor activiteiten die de 

ambitie van het samenwerkingsverband positief zullen beïnvloeden. Vanaf schooljaar 2016/2017 zijn 

er daarom extra middelen ingezet voor deskundigheidsbevordering bij de medewerkers op de 

scholen. Ook is er geld gereserveerd om onderzoek te doen naar maatregelen die nog ingezet 

kunnen worden om het resultaat te behalen.  

Het bestuur heeft een risicoanalyse bij de meerjarenbegroting vastgesteld, zie bijlage 2. Hierin wordt 

geschetst welke risico’s zich kunnen voordoen en wat de financiële consequenties daarvan kunnen 

zijn. Vanwege de continuïteit voor de organisatie heeft het bestuur besloten om een deel van de 

middelen te reserveren ter afdichting van deze risico’s. 
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Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 1.278            Algemene reserve 2.185.637   1.872.123     

Leermiddelen 0 6.245            Totaal eigen vermogen 2.185.637  1.872.123  

Totaal vaste activa 0 7.523          

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000       568.241         

Overlopende activa 100.000 105.279       Totaal kortlopende schulden 100.000      568.241      

Totaal vorderingen 100.000 105.279      

Liquide middelen

Bank 2.185.637 2.327.562    

Totaal liquide middelen 2.185.637 2.327.562  

Totaal activa 2.285.637 2.440.364   Totaal passiva 2.285.637   2.440.364   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.444.842   2.185.637     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.444.842  2.185.637  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 100.000 100.000       Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 0 100.000      

Liquide middelen

Bank 2.544.842 2.185.637    

Totaal liquide middelen 2.544.842 2.185.637  

Totaal activa 2.544.842 2.285.637   Totaal passiva 2.544.842   2.285.637   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.519.670   2.444.842     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.519.670  2.444.842  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 100.000 100.000       Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 0 -               

Liquide middelen

Bank 2.619.670 2.544.842    

Totaal liquide middelen 2.619.670 2.544.842  

Totaal activa 2.619.670 2.544.842   Totaal passiva 2.619.670   2.544.842   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.519.670   2.519.670     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.519.670  2.519.670  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 100.000 100.000       Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 0 -               

Liquide middelen

Bank 2.619.670 2.619.670    

Totaal liquide middelen 2.619.670 2.619.670  

Totaal activa 2.619.670 2.619.670   Totaal passiva 2.619.670   2.619.670   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.519.670   2.519.670     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.519.670  2.519.670  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 100.000 100.000       Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 0 -               

Liquide middelen

Bank 2.619.670 2.619.670    

Totaal liquide middelen 2.619.670 2.619.670  

Totaal activa 2.619.670 2.619.670   Totaal passiva 2.619.670   2.619.670   

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021
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Toelichting meerjaren exploitatie 

De Rijksbijdragen zullen de komende jaren afnemen, daar staat tegenover dat de verplichte 

afdrachten ook minder worden. 

De projecten van het SWV zullen de komende jaren doorgetrokken worden, met dien verstande dat 

de toegekende arrangementen aan de VO-scholen in 2018 ophouden te bestaan en dat de 

maatwerkbekostiging (voorheen LGF) jaarlijks afgebouwd gaat worden. 

 

Model E 

Geen verbonden partijen aanwezig, derhalve model E niet van toepassing. 

 

Model G 

De instelling heeft geen geoormerkte subsidies en/of niet-geoormerkte subsidies met 

prestatieverplichting ontvangen. Derhalve is model G niet van toepassing. 
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BIJLAGE 2 Toelichting meerjarenbegroting 2018-2022  en risicoanalyse. 

In de begroting van het kalenderjaar 2018 en de meerjarenbegroting van het SWV VO 31-02 zijn de 

cijfers opgesteld op basis van de ervaringen en trends die de afgelopen jaren zijn opgedaan.  Vanaf 

de start van passend onderwijs zijn de begrotingen ingericht met als uitgangspunt het behalen van de 

door de overheid opgelegde verevening. Maar in de loop der jaren blijkt dat de eerder ingezette 

beleidslijn, waarbij we ervan uitgingen dat de daling van het aantal leerlingen in het speciaal 

onderwijs gelijke tred zou houden met de vereveningsopdracht, te ambitieus is gebleken. Waar we 

de eerste jaren van passend onderwijs een behoorlijke daling wisten te realiseren, blijkt deze nu te 

stagneren. Er valt nog wel winst te behalen, maar grote verschuivingen van leerlingstromingen (VSO 

naar VO) zijn niet meer te verwachten. De oorspronkelijke streefcijfers in 2020 (259 leerlingen in het 

speciaal onderwijs; oktober 2017 waren het er nog 409) waren gebaseerd op de vastgestelde 

verevening (waarbij voor het hele land werd uitgegaan van gelijke percentages VSO-plaatsingen) 

blijken voor ons SWV niet realistisch. Dat heeft ons doen besluiten een  realistische prognose en 

daaraan gerelateerde begroting op te stellen. De in bijgaande begroting verwerkte aantallen VSO-

leerlingen zijn gebaseerd op de huidige aantallen leerlingen van de VSO-scholen. De prognose voor 

2020 zou dan uitkomen op 370 leerlingen in het VSO.  Bovenstaande laat onverlet dat het SWV zich 

blijft richten op versterking van de basisondersteuning op de scholen, door de budgetten beleidsrijk 

in te zetten, om daarmee op de lange termijn het aantal leerlingen in het VSO zo laag mogelijk te 

krijgen. In het eerder vastgestelde jaarplan 2018 is daartoe onder “ondersteuningsvormen” een 

aantal activiteiten en doelstellingen opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft tevens besloten een 

breed onderzoek te (laten) doen naar de oorzaken van het minder dan verwacht dalen van het aantal 

VSO-leerlingen en het niet kunnen verwezenlijken van de vereveningsopdracht. Hiertoe wordt 

samenwerking gezocht met andere samenwerkingsverbanden, aangezien deze vraag zich bij veel 

meer samenwerkingsverbanden voordoet.  

Uitgangspunten  

Meer leerlingen in het VSO dan aanvankelijk begroot, betekent een verschuiving van de uitgaven. Het 

Algemeen Bestuur heeft bij het opstellen van de begroting voor de jaren 2018-2022 de uitgaven voor 

een aantal programma’s aangepast, om er zo voor te zorgen dat de begroting meerjarig  sluit. 

Daartoe zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.  

Leerlingenaantallen:    

 De basis voor de meerjarenbegroting is het leerlingenaantal per 1-10-2017.  De prognose 

van het leerlingenaantal voor de daarop volgende jaren is:   

o per 1-10-2018 verminderd met 3,1% ten opzichte van 1-10-2017 

o per 1-10-2019 verminderd met 3,3% ten opzichte van 1-10-2018 

o per 1-10-2020 verminderd met 2,7% ten opzichte van 1-10-2019 
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o per 1-10-2021 en per 1-10-22 gelijk gehouden aan 1-10-2020 

 Het percentage LWOO-leerlingen is ook volgens bovenstaande percentages jaarlijks 

bijgesteld.  

 Het percentage Pro-leerlingen is gebaseerd op de prognosecijfers van de Pro-school in het 

SWV. 

 Het aantal VSO-leerlingen is gebaseerd op het huidige aantal VSO-leerlingen. Jaarlijks wordt 

dit aantal volgens bovenstaande percentages verminderd.  

 De tussentijdse groei op meetmoment 1 februari is gebaseerd op het historisch gemiddelde.  

 

Programma’s: 

- Alle programma’s worden volgens beleidsafspraken in de meerjarenbegroting 

meegenomen.   

- Het budget voor Maatwerk en Zorgstructuur (programma 1) neemt af naar rato van de 

leerlingendaling.  Aangezien het samenwerkingsverband voornemens is om (per 1-8-2018) 

te stoppen met het OPDA in de huidige vorm, is er voor programma 2 vanaf 2019 geen 

budget meer voor opgenomen.  

- Vanaf schooljaar 2018  zijn er op 3 scholen syntheseklassen. In programma 3 gaan we ervan 

uit dat deze situatie de komende jaren onveranderd blijft. 

- In de jaren 2021 en 2022 zijn de organisatiekosten (programma 4) verlaagd door de 

onkostenvergoeding voor de DB-leden te halveren en de BTO-kosten te verlagen, omdat het 

aantal leerlingen ook afneemt.  

- In programma 5 begroten we tot en met 2020 nog budget voor projecten die de 

basisondersteuning kunnen versterken (waardoor meer kinderen dan nu regulier onderwijs 

kunnen volgen), voor de jaren daarna is geen budget meer begroot.  

- Voor de Ambulante diensten (programma 6) wordt het bedrag jaarlijks verminderd, analoog 

aan de daling van het leerlingenaantal. Daarnaast is het Algemeen Bestuur voornemens om 

de inzet van Ambulante Diensten niet langer te baseren op historische gegevens, maar op 

daadwerkelijk benodigde uren, waarbij (meer dan tot nu toe) gericht gewerkt wordt aan 

versterking van leerkrachten en team.  

- Voor programma 7 (LWOO-PRP indicatie) en 8 (Onderzoek) zijn vanaf 2018 geen uitgaven 

meer begroot. De kosten m.b.t. het indiceren van LWOO en PRO zijn ondergebracht bij 

organisatiekosten (programma 4)  

- Voor deskundigheidsbevordering plus (programma 9) is voor 2018 nog een relatief groot 

bedrag voorzien. De uitwerking van de beleidsvoornemens vindt plaats in de eerste helft van 

2018. In 2019 is het bedrag geringer en vanaf 2020 is er geen geld meer voor beschikbaar.  
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- Volgens beleidsafspraken houden we in programma 10 maximaal 3% van de baten aan als 

onvoorzien. Het lukt om tot en met 2020 daar een bedrag voor te begroten.  

  

Risicoanalyse  

Het SWV heeft dit jaar een risico-analyse gemaakt volgens een ander, meer cijfermatig model, dat op 

meer plaatsen in het onderwijs wordt gebruikt. De nu bekende risico’s zijn in beeld gebracht, waarbij 

ze zoveel mogelijk zijn gekwantificeerd. Hierdoor krijgen we een eerste indicatie van de benodigde 

reserve.  Hierdoor wordt duidelijk welk deel van de reserve zonder risico’s uitgegeven kan worden 

aan het onderwijs. Dit dient uiteraard ook beleidsrijk te gebeuren. De bestemming van deze reserve 

zal worden bepaald in overleg met de directeuren via het Directie-overleg. 
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Oorzaak Gebeurtenis = risico Gevolg Maatregel Impact Kans Risico

1. Ontwikkeling totaal 

leerlingaantal

Demografische 

ontwikkelingen

Stabilisering Jaarlijks volgen, bij 

opstellen begroting 
€ 0 - € 50.000

Zeer onwaarschijnlijk 0 - 

20%
2.000,00                   

2. Meer LWOO-leerlingen Meer aanmeldingen vanuit 

NT2

Hogere afdracht LWOO Geen sluitend begroting. Overgaan naar opting 

out
€ 50.000 - € 100.000 Mogelijk 40 - 60% 35.000,00                  

3. Meer PRO-leerlingen Verschuiving van leerlingen 

naar PRO

Hogere afdracht PRO Geen sluitend begroting. ??
€ 0 - € 50.000

Zeer onwaarschijnlijk 0 - 

20%
2.000,00                   

4. Meer VSO-plaatsingen vanuit VO-scholen en 

vanuit PO komen meer 

leerlingen naat het VSO

Hogere afdracht VSO Geen sluitend begroting. Mer syntheseklassen 

en/of betere afstemming 

met PO

€ 100.000 - € 250.000 Mogelijk 40 - 60% 75.000,00                  

5. Hogere verplicht 

herbesteding AB bij VSO

Verplichtingen m.b.t. inhuur 

AB

Minder inzet AB in kwaliteit 

en kwantiteit

Ontevreden lerlingen, ouders 

en scholen

Extra inzet AB
€ 50.000 - € 100.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 21.000,00                  

6. OPDA-plaatsingen blijven 

achter

Meer opvang leerlingen in 

VO-scholen

Extra kosten door 

reservering van 20 plaatsen

Overschrijding budget OPDA Opheffen OPDA in 2018
€ 50.000 - € 100.000

Zeer Waarschijnlijk 80 - 

100%
63.000,00                  

7. Aantal synthesklas 

leerlingen groeit

Oplossing om VSO-

plaatsing te voorkomen

Extra kosten voor 

syntheseklassen

Meer kosten 

syntheseklassen

Syntheseklassen 

maximeren
€ 50.000 - € 100.000 Mogelijk 40 - 60% 35.000,00                  

8. Andere bekostiging 

LWOO

LWOO vergoeding wordt 

niet meer gebasseerd op 1-

10-2012

Ministerile maatregel bekostiging LWOO Versobering begroting
€ 500.000 -> Mogelijk 40 - 60% 250.000,00                

9. Onzekere financiering Het ministerie scherpt 

bekostigingsvoorwaarden 

aan of bezuinigt delen uit 

de bekostigingen

Lagere bekostiging per 

leerling

Financieringstekort, hogere 

werkdruk en kwaliteitsverlies

Goed op de hoogte 

blijven van alle 

veranderingen, op tijd 

anticiperen

€ 50.000 - € 100.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 21.000,00                  

10. Toename EMB-

leerlingen

?? Extrakosten VSO-categorie 

3

VSO-budget is niet meer 

toereikend

Rechtstreekse 

bekostiging scholen
€ 250.000 - € 500.000 Mogelijk 40 - 60% 175.000,00                

11. Grotere tussentijdse 

instroom per 1-2

Ongunstige verekening 1-2 

instroom VSO

Gedurende het 

begrotingsjaar extra kosten 

VSO

Geen sluitend begroting. ??
€ 0 - € 50.000 Mogelijk 40 - 60% 10.000,00                  

689.000,00                

1. Politieke en 

maatschappelijke invloed op 

de onderwijsinhoud

Wissellende 

themaonderzoeken

Veel tijd en energie naar 

onderzoeken

Onvoldoende tijd voor 

primaire taak

Extra inhuur

€ 0 - € 50.000 Mogelijk 40 - 60% 10.000,00                  

2. Kwaliteit zorgbeleid Beleid niet voldoende 

uitgewerkt en geborgd

Eerstelijnssignalering is niet 

op orde

Meer VSO-plaatsingen Extra AB-ondersteuning
€ 50.000 - € 100.000 Mogelijk 40 - 60% 35.000,00                  

3. Kwaliteit AB-diensten is 

onder de maat

De traditionele aanbieders 

kunnen niet meer voldoen 

aan de AB vraag

Onvoldoende kwaliteiet en 

kwantitiet AB

Duurdere inhuur Inhuur AB bij  andere 

partijen € 0 - € 50.000 Waarschijnlijk 60 - 80% 14.000,00                  

4. Projecten leveren 

onvoldoende op

Te weinig voordelen uit de 

projecten

Resultaten blijven achter Stijging VSO-plaatsingen Sterkere tussentijdse 

monitoring op resultaten
€ 0 - € 50.000 Mogelijk 40 - 60% 10.000,00                  

5. Gevolgen opheffen 

OPDA

OPDA is er in de huidige 

constructie niet meer

Er wordt onvoldoende 

gebruik gemaakt van de 

symbiose-trajecten

Stijging VSO-plaatsingen Actief inzetten op 

symbiose trajecten € 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

6. Thuiszitters Toename thuiszitters Inspectie toezicht wordt 

verhoogd

Onvoldoende tijd voor 

primaire taak

Versterken 

thuiszittersoverleg € 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

81.000,00                  

1. De constructie "geen 

eigen personeel" is niet 

meer te handhaven

Partners stappen af van 

detacheringsconstructies

Zelf personeel in dienst 

nemen

Extra werkgeverskosten Werken aan andere 

consructies, bijv. eigen 

pool

€ 100.000 - € 250.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 45.000,00                  

2. Inleenconstructies 

worden duurder

Er wordt meer beroep 

gedaan op duurdere inhuur

Duurdere inhuur Hogere kosten Werken aan andere 

consructies, bijv. eigen 

pool

€ 0 - € 50.000 Mogelijk 40 - 60% 10.000,00                  

3. Ziekteverzuim Toename ziekteverzuim 

inhuur

Minder inzet inhuur Minder diensten worden 

uitgevoerd

Extra ondersteuning
€ 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

61.000,00                  

1. Kwaliteit van 

beleidsplannen en 

processen

Gebrek aan visie 

dagelijkse leiding en 

bestuur

Gebrek aan ontwikkelingen 

op gebied van 

onderwijsontwikkeling, 

financiën, personeel en 

organisatie

Mismatch met de noden van 

de organisatie; onvoldoende 

draagvlak, geen 

basisarrangement, zwakke 

school

Aanspreekcultuur / 

monitoring / 

kwaliteitsbeleidsplan 

naleven 

€ 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

3. Werking AO/IC Geen toezicht op naleving 

AO, onvoldoende 

functiescheiding

Financiele risico's inkoop, eu 

aanbesteding, 

budgetoverschrijding, 

fraude, onvoldoende 

financiële vastlegging

Geen goedkeurende 

accountantsverklaring; 

expoitatietekorten

Aanspreekcultuur / 

monitoring 

€ 50.000 - € 100.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 21.000,00                  

Gebrek aan deskundigheid onverwacht vertrek 

bestuurders

Geen basisarrangement, 

Expoitatietekorten

Aanspreekcultuur / 

monitoring / 

kwaliteitsbeleidsplan 

naleven 

€ 50.000 - € 100.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 21.000,00                  

Niet voldoen aan 

governancecode

onvoldoende toezicht op en 

vastlegging van beleid

Geen basisarrangement, 

Expoitatietekorten

Aanspreekcultuur / 

monitoring / 

kwaliteitsbeleidsplan 

naleven 

€ 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

6. Privacy wetgeving Nieuwe wetgeving 

onvoldoende nageleefd

Persoonsgegevens zijn niet 

beschermd

Boete Werken volgens 

wetgeving en verzekering 

afsluiten

€ 100.000 - € 250.000Zeer onwaarschijnlijk 0 - 20% 15.000,00                  

75.000,00                  

906.000,00                

Procedures niet formeel 

vastgelegd

Risicofactor Personeel

Risicofactor Organisatie

€ 0 - € 50.000 Onwaarschijnlijk 20 - 40% 6.000,00                   

5. Kwaliteit/continuïteit van 

het bestuur

Missen van bekostiging; 

doorlopen van verplichtingen

Risicofactor Leerlingen

Risicofactor Zorgkwaliteit

Aanspreekcultuur / 

monitoring 

2. Kwaliteit van de 

processen

Kwaliteit van processen 

onvoldoende
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BIJLAGE 3 Lijst met afkortingen 

AB  Ambulante Begeleiding   

AO  Administratieve Organisatie 

BTO  Bovenschools Toetsings Orgaan 

BW  Burgerlijk Wetboek  

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs 

EMB  Ernstig Meervoudig Beperkt 

Fte  fulltime equivalent 

IC  Interne Controle 

ICT  Informatie- en communicatietechonologie 

KEC  Kennis en Expertise Centrum 

LGF  Leerling Gebonden Financiering 

LWOO  Leerwegondersteunend Onderwijs  

OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OPDA  Orthopedagogisch Didactisch Arrangement 

OPR  Ondersteuningsplan Raad 

PO  Primair Onderwijs 

PRO  Praktijkonderwijs 

RvT  Raad van Toezicht 

SOML  Stichting Onderwijs Midden-Limburg 

SWV  Samenwerkingsverband 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VO  Voortgezet Onderwijs 

VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs  
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