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Bestuursverslag 2018 
 

1. Voorwoord 
 

Voor u ligt het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 van Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02. 
Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag 2018. Op 1 augustus is de wet 
passend onderwijs van start gegaan en daarmee ook het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Aangesloten schoolbesturen hebben vanaf deze datum de zorgplicht, de middelen en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Om dit te verwezenlijken werken zij 
samen in ons samenwerkingsverband. Voor dit jaarverslag is het ondersteuningsplan 2015-2019 het 
uitgangspunt.  
 
In 2018 is gestart met het visietraject dat in 2019 moet leiden tot een nieuw ondersteuningsplan 
2019-2023. “Wij faciliteren de optimale groei van elke jongere binnen het voortgezet onderwijs in 
ons onderwijsgebied met als doel waardige deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst” is 
het kompas dat ons in 2018 en verder leidt. De hoofdstukjes besturing, risicomanagement, 
bedrijfsvoering, kwantitatieve gegevens m.b.t. leerlingen en de financiële situatie worden 
uiteindelijk in de jaarrekening van cijfers voorzien. Op deze wijze kunt u al lezend kennis nemen van 
het reilen en zeilen van ons samenwerkingsverband.  
 
Het jaarverslag 2018 wordt ook openbaar gemaakt via de website: www.swvvomiddenlimburg.nl.  
 
 

  

http://www.swvvomiddenlimburg.nl/
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2. Bedoeling van passend onderwijs & kernthema’s 
 
De wettelijke opdracht van passend onderwijs (WVO-artikel 17a) staat als volgt omschreven:  
‘Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteunings-
voorzieningen 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’.  

 
In het visietraject 2018 hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden als het gaat 
om passend onderwijs en over de bedoeling van passend onderwijs voor ons als scholen, besturen 
en samenwerkingsverband. Dit heeft geresulteerd in de volgende beschrijving van de bedoeling (the 
why) van (passend) onderwijs voor ons als samenwerkingsverband.  

 
Wij faciliteren de optimale groei van elke jongere binnen het voortgezet onderwijs in ons 
onderwijsgebied met als doel waardige deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst. 

 
Uit deze beschrijving wordt duidelijk dat passend onderwijs geen ander(e) (be)doel(ing) heeft dan 
kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in onze regio. Een 
belangrijke conclusie uit het visie-traject is dat we nog bewuster 
willen uitgaan van een ontwikkelingsgerichte benadering van 
leerlingen. De leerlingen zelf moeten centraal staan bij al onze 
beslissingen. We realiseren ons dat we niet alleen de opdracht 
hebben om leerlingen succesvol door te laten stromen naar 
vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Maar dat we daarbij 
ook een pedagogische opdracht hebben, gericht op het welzijn 
van leerlingen.  
We streven ernaar om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij 
onderwijs te realiseren, door de expertise in de klas en naar de 
leerling te brengen. Dat zal niet voor alle leerlingen de passende 
onderwijsplek zijn. Daarom investeren we ook in speciaal 
voortgezet onderwijs voor die beperkte doelgroep leerlingen die 
alleen op deze scholen tot ontwikkeling en leren komen.  

 
Kernthema’s  
Voor de komende vier jaar hebben we een viertal thema’s bepaald waar we ons specifiek op willen 
richten en waarbij we de ontwikkelingen en resultaten cyclisch zullen volgen:  

 Expertise (er)kennen en delen 

 Zichtbare basisondersteuning en sterke zorgstructuur 

 Doorgaande ontwikkelingslijn 

 Flexibel VO 
De gemeenschappelijke noemer in deze thema’s is preventie. Om er zorg voor te dragen dat meer 
kinderen succesvol en thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen, willen we sterker inzetten op 
preventief werken. Of het nu gaat om tijdig signaleren als onderdeel van een goede zorgstructuur of 
over een goed afgestemd overgangstraject van een leerling van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. 
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3. Besturing 
 

3.1. Juridische organisatie 
De regio van ons samenwerkingsverband omvat de volgende gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, 
Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Alle schoolbesturen met één of meer vestigingen voor 
regulier voortgezet onderwijs en/of speciaal voortgezet onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) in dit 
gebied zijn lid van dit samenwerkingsverband. Daarnaast nemen vijf besturen met (een) 
vestiging(en) voor VSO buiten de regio deel aan het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband is voor ons een samenwerking tussen verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs, waarbij het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) één van de ‘smaken’ van voortgezet 
onderwijs is.  
De juridische status van SWV VO/VSO 31.02 is een stichtingsvorm. De stichting bestaat uit twaalf 
deelnemende besturen; 7 besturen VO en VSO binnen de regio en 5 besturen VSO buiten de regio:  

 Stichting Onderwijs Midden-Limburg 

 Stichting CITAVERDE College 

 Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. 

 Aloysiusstichting 

 Onderwijsgroep Buitengewoon 

 Stichting Herman Broeren 

 Onderwijsstichting De Wijnberg 
 

 Stichting Adelante Onderwijs 

 Stichting Alterius 

 Stichting Kindante 

 Stichting Kempenhaeghe 

 Stichting Tyltylschool de Maasgouw Maastricht 
 
3.2.  Governance 
De code Goed Bestuur, met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, is met de 
inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs ook van toepassing op samenwerkingsverbanden. 
Het SWV VO/VSO 31.02 hanteert de code Goed Bestuur VO Raad. 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. In 2018 is 
het statuut en het huishoudelijk reglement opnieuw opgesteld. Deze documenten staan op onze 
website: www.swvvomiddenlimburg.nl  
  
3.3. Bestuur 
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. 
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 
penningmeester en lid) dat beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werkt.  
 
Bestuursleden: 
De stichting bestaat uit 12 aangesloten organisaties. SOML heeft 4 bestuurszetels; de overige 
aangesloten organisaties hebben er 1. In 2018 zijn er bij diverse organisaties wisselingen geweest in 
de afvaardiging naar het bestuur SWV.  
 

http://www.swvvomiddenlimburg.nl/
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SOML Dhr. A. Nuss (voorzitter, lid DB) 
Dhr. J. Gijzen 
Dhr. T. Houben 
Dhr. J. Fasen 

CITAVERDE college Dhr. F. Schatorjé (tot mei; penningmeester, lid DB) 
Mevr. M. van Kempen (mei tot oktober) 
Mevr. E. Laeven (vanaf oktober; penningmeester, lid DB) 

Praktijkonderwijs Roermond Mevr. A. Geenen (secretaris, lid DB)  

Stichting Herman Broeren Mevr. L. Paulussen (lid DB) 

Aloysiusstichting Dhr. P. Zegers (tot augustus) 
Dhr. R. Schreurs (vanaf augustus) 

Onderwijsgroep Buitengewoon Mevr. H. van der Kruis (tot april) 
Dhr. P. van de Laar (vanaf september) 

Onderwijsstichting De Wijnberg 
 

Mevr. M. Hopman (tot september) 
Dhr. G. Nijboer (vanaf september)  

Stichting Adelante Onderwijs Mevr. M. Kurvers 

Stichting Alterius Dhr. T. Bisscheroux 

Stichting Kindante Dhr. B. Dieteren 

Stichting Kempenhaeghe Mevr. M. Hertroijs 

Stichting Tyltylschool de 
Maasgouw Maastricht 

Dhr. G. Beckers (tot augustus) 
Dhr. J. Phyl (vanaf augustus) 

 
Het Algemeen Bestuur verricht de werkzaamheden binnen het SWV VO/VSO 31.02 onbezoldigd. De 
organisaties van waaruit de leden van het Dagelijks Bestuur afkomstig zijn, worden voor de inzet 
gecompenseerd door middel van een vergoeding van €12.500 per jaar. De bestuursleden zijn allen 
afkomstig vanuit hun eigen organisaties en functioneren vanuit een taakstelling richting het SWV. 
 
3.4.  Raad van Toezicht  
De RvT van het SWV 31.02 verantwoordt in haar hoofdstuk in het jaarverslag haar werkzaamheden 
gedurende het verslagjaar. Borging van kwaliteit en continuïteit is voor de RvT leidend op basis van 
de code Goed Bestuur VO-raad. De RvT is in 2018 zes keer, samen met het dagelijks bestuur (DB) 
bijeengekomen. De voorzitter Bestuur en de voorzitter RvT stellen in samenspraak en in overleg de 
agenda voor de RvT bijeenkomsten op tijdens het zogenaamde vooroverleg RvT-DB. 
 
Het Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 is ingericht volgens het besturingsmodel RvT/Bestuur. In 
2018 was deze Raad samengesteld uit leden afkomstig van elk van de aangesloten organisaties. In 
het verslagjaar is de RvT omgevormd tot een onafhankelijke Raad van leden die niet afkomstig zijn uit 
c.q. betrokken zijn bij de aangesloten organisaties. Tevens is de omvang teruggebracht van 13 naar 5 
leden. Hiertoe heeft de Rvt een BAC ingericht welke middels een externe wervingsprocedure eerst 
vier leden en later nog één lid geworven heeft. Vanaf juni 2018 is de oude RvT afgetreden en is de 
nieuwe Raad geïnstalleerd. De RvT is per 1 januari 2019 uitgebreid met het laatste onafhankelijke 
vijfde lid.  
 
Tijdens de overgangsfase bestond de RvT uit vijf leden, inclusief de oud-voorzitter die tot eind 
december 2018 de voorzittersrol heeft vervuld. Vanaf 2019 is de Raad volledig onafhankelijk. De 
kwaliteitszetel, voorgedragen door de OPR, is door dezelfde persoon bekleed als in de oude RvT. 
Hierdoor konden er twee leden in 2018 de historie overdragen aan de nieuwe leden. Ter 
kennismaking is de nieuwe RvT en het dagelijks bestuur voor de eerste keer in september 2018 
bijeengekomen en is breed geïnformeerd over het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband. 
De RvT toetst het bestuursbeleid aan de statuten en de daaraan verbonden reglementen en de 
wettelijke verplichtingen. De code Goed Bestuur VO wordt nageleefd. Het leidend beginsel is het 
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bewaken van de maatschappelijke norm: handelt het Algemeen Bestuur in overeenstemming met 
het maatschappelijk belang? Centraal daarbij staat telkens de vraag: Is dit goed voor het kind dat 
extra ondersteuning behoeft en hebben of houden we op deze wijze een passend dekkend aanbod in 
onze regio?  
 
De RvT handelt op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de in 2018 opnieuw vastgestelde 
en goedgekeurde statuten, het daarop gebaseerde huishoudelijk reglement en de te onderscheiden 
verantwoordelijkheidsgebieden, zoals daar is toezicht en controle op de strategische doelstellingen 
en daarvan afgeleid de prestaties, toezicht op de jaarbegroting en meerjarenbegroting, aanwijzing 
van de registeraccountant. De RvT fungeert tevens als sparringpartner voor het Bestuur. 
 
Bezoldiging Raad van Toezicht: 
De leden van de oude RvT ontvingen geen bezoldiging,. Bij de overgang naar een onafhankelijke Raad 
is besloten dat er een vergoeding verstrekt wordt, die gelijkstaat aan het maximale bedrag dat er 
voor een vrijwilligersvergoeding per belastingjaar wettelijk uitgekeerd mag worden. De RvT stelt zelf 
haar bezoldiging vast. 
 
In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit: 
Raad van Toezicht leden jan-juni 2018: 

Citaverde College Dhr. J. Janssen (voorzitter) 

SOML Dhr. M. Kikken 

Praktijkonderwijs Roermond Dhr. R. Stevens 

Aloysiusstichting Dhr. J. Verstegen 

OG Buitengewoon Dhr. P. Freij 

Stichting Herman Broeren Dhr. F. Vromen 

De Wijnberg Dhr. M. Seerden 

Kempenhaeghe Vacant 

Tyltylschool de Maasgouw Dhr. F. Thiessen 

Stichting Alterius Dhr. T. Bisscheroux 

Adelante Mevr. C. Gilissen 

Stichting Kindante Mevr. T. van Hoogstraten 

Op voordracht OPR Dhr. A. Kerstens 

 
Raad van Toezicht leden vanaf juni 2018: 

 Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) 

1. Dhr. J. Janssen 
(voorzitter) 

Voorzitter College van 
Bestuur Citaverde College 

Lid algemeen bestuur SBB 
Bestuurslid Groene Norm 
Bestuurslid Kwaliteitsnetwerk MBO 
Bestuurslid Groene Tafel 
Penningmeester Bestuur 
Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO Parkstad e.o.VO-31.06 
Secretaris Bestuur 
samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO-31.03 Weert, 
Nederweert en Cranendonck 
Lid Stuurgroep VSV RMC 38 
Lid Stuurgroep VSV RMC 39 
Lid AOC Raad 
Bestuurslid Borderless Network 
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Voorzitter Raad van Advies IVN - 
Limburg 

2. Mevr. A. Hidding Fulltime toezichthouder Lid RvT PAMM, voorzitter RvT RAP 
Voorzitter RvT POVH/POVV 
Lid RvT GGZ Momentum 
Lid RvT De Gelderhorst 
Lid RvT IBASS 
Lid RvT SSOE  
Voorzitter RvT Burgerkracht Limburg 
Lid RvT a.i. ‘t Nut 

3. Mevr. L. Sieben Gepensioneerd Voorzitter cliëntenraad zuyderland 
ziekenhuis 
Lid RvT stichting Triade 
Lid bezwarencommissie examens LVO 
Parkstad 
Vertrouwenspersoon stichting 
Alterius 

4. Dhr. D. Becker Jurist - 

5. Dhr. A. Kerstens Gepensioneerd Op voordracht OPR. 
           
Kennisneming 
De RvT heeft kennis genomen van de opnieuw in 2018 vastgestelde statuten, van het opnieuw in 
2018 vastgestelde huishoudelijk reglement, van het opstarten van het visietraject met als doel een 
nieuw vierjarig Ondersteuningsplan 2019-2023 vast te stellen in 2019, van de financiële en 
kwalitatieve kwartaalrapportages inclusief de bijgestelde risicoparagraaf inclusief de bestuur 
kwartaalrapportages en reflectiewerkzaamheden, evenals de realisatie van de in het jaarplan 2018 
vastgestelde doelen.  
 
Advisering 
Alle voorgenomen- en concept beleidsstukken zijn aan de RvT ter advies voorgelegd waaronder o.a. 
het conceptplan AVG en het voorgenomen bestuursbesluit LWOO Opting Out. Tot slot heeft de RvT 
kennis genomen van het jaarplan en de jaaragenda 2019.  
 
Goedkeuring 
De RvT heeft in 2018 de meerjarenbegroting 2018-2021 inclusief de risicoparagraaf, de 
vermogenspositie en het jaarverslag en jaarrekening 2017 goedgekeurd. De RvT heeft goedkeuring 
verleend aan de aanpassing treasurystatuut en heeft kennisgenomen van de accountantscontrole 
jaarrekening 2017. Daarbij heeft de RvT een financiële commissie ingericht. Tevens heeft de RvT haar 
goedkeuring verleend aan het opheffen van het OPDA en zich vergewist van voortzetting opvang 
kinderen binnen de aangesloten scholen. 
 
Werkgeversrol Klankbord 
De RvT is formeel geen werkgever van het Samenwerkingsverband. Volgens de statuten vaardigt de 
aangesloten organisatie een medewerker af, die toetreedt tot het Algemeen Bestuur. Het Algemeen 
Bestuur benoemt uit haar midden de leden van het Dagelijks Bestuur. De RvT heeft toezicht 
gehouden en heeft instemming verleend aan de wijze waarop deze bestuursleden hun 
werkzaamheden uitvoerden. Wellicht ten overvloede: het SWV heeft geen personeel in dienst.  
De RvT heeft in het verslagjaar formeel en informeel als klankbord gefungeerd voor het DB onder 
meer voor financiën in de meest brede zin, het visietraject en de keuzes t.a.v. het opheffen van het 
OPDC/OPDA. 
Tot slot heeft de RvT besloten in 2019 haar toezichtvisie, toezichtkader en het informatieprotocol 
nader uit te werken. Parallel daaraan heeft de RvT een deskundigheidsbevorderende route 
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uitgestippeld in samenspraak met het DB. 
 
3.5. Medezeggenschap  
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). De leden van de OPR zijn 
voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de besturen/scholen in ons SWV. De 
ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (wijziging van) het ondersteuningsplan. 
Daarnaast is de OPR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende het 
samenwerkingsverband. De scholen vaardigen leden af voor de OPR, waarbij personeel en ouders in 
deze raad evenredig vertegenwoordigd zijn. De OPR heeft 14 leden, de helft van het aantal leden 
wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders/leerlingen.  
In 2018 waren er 7 vacatures (2 personeel/5 ouders) in de OPR die helaas niet konden worden 
ingevuld. 
 
Het bestuur voert minimaal 5 keer per jaar overleg met de OPR. De OPR wordt voorgezeten door een 
door de raad benoemde voorzitter uit het eigen midden.  
 
De belangrijkste onderwerpen die in 2018 met de OPR zijn besproken: Visietraject, 
Meerjarenbegroting, Kwartaalrapportages, OPDA, opting out LWOO, AVG en Projecten. Voor het 
volledige overzicht verwijzen we naar het jaarverslag OPR 2018, dat op onze website staat.   
 
Gemeenten 
Het SWV is in overleg met gemeenten. Er is veelvuldig overleg tussen de coördinator en diverse 
ambtenaren, zoals leerplichtconsulenten en beleidsambtenaren. Op bestuurlijk niveau wordt via het 
OOGO overleg gevoerd. In 2018 heeft er helaas geen OOGO plaatsgevonden. Het stond gepland voor 
4 april 2018 maar is helaas geannuleerd i.v.m. een te gering aantal deelnemers van de zijde van de 
gemeenten.  
 
Klachten 
Er zijn geen klachten geweest in 2018.  
 
Ouders 
In het kader van het visietraject hebben we in 2018 een bijeenkomst georganiseerd met ouders van 
syntheseklassen. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de voorzieningen, de werkwijze en 
verbeterpunten. Zowel ouders als het SWV hebben deze bijeenkomst als zeer waardevol ervaren. De 
intentie is uitgesproken om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te organiseren.  
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4. Risicomanagement 
 
Begin 2018 heeft het bestuur van SWV VO 31.02 besloten te gaan werken met een risicoprofiel. Op 
diverse gebieden (leerlingen, zorgkwaliteit, personeel en organisatie) zijn risicofactoren bepaald. Per 
factor is een inschatting gemaakt van de kans en de impact van de gebeurtenis. In februari 2018 is 
het profiel voor het eerst vastgesteld. Het geschatte risico was toen €837.000.  
Besloten is om het risicoprofiel twee keer per jaar te actualiseren. Daarom is het profiel in november 
2018 opnieuw bekeken. De belangrijkste besluiten bij deze bijstelling waren:   
 
Risicofactor Leerlingen:  

 aantal syntheseleerlingen groeit. De kans is ingeschat op ‘mogelijk (40-60%)’. Dit schooljaar is 
het nodig geweest om bij Citaverde twee syntheseklassen 1e jaar te hebben. Het is nog niet 
duidelijk of dit eenmalig nodig was of dat er structureel meer syntheseleerlingen zijn.  
Besloten: de kans op ‘mogelijk’ laten staan. Mocht ook komend jaar een dergelijke uitbreiding 
nodig zijn, zal de kans op ‘waarschijnlijk (60-80%)’ gezet worden. 

 andere bekostiging LWOO. Dit gaat zeker gebeuren. Het is alleen nog niet duidelijk of het ook 
een versobering van het budget betekent. Dat wordt begin 2019 waarschijnlijk duidelijk. 
Besloten: zolang niet duidelijk is hóe het budget verandert, geen wijzigingen aanbrengen m.b.t. 
dit punt in het risicoprofiel.  

 grotere tussentijdse instroom per 1-2. In het afgelopen schooljaar was er juist minder instroom 
VSO op 1 februari. Wellicht zou de kans verlaagd kunnen worden naar 'onwaarschijnlijk (20-
40%)'.  
Besloten: wachten met een eventuele aanpassing tot de 1-februaritelling 2019 bekend is.  

 
Risicofactor Organisatie: 

 de constructie ‘geen eigen personeel’ is niet meer te handhaven. Het besluit om geen eigen 
personeel aan te stellen blijft staan. Omdat de aangeslotenen afstappen van 
detacheringsconstructie bij inzet ambulante begeleiding, is het echter wel een aandachtspunt 
binnen het SWV. Er wordt nu soms gewerkt met ZZP-constructies.  
Besloten: toevoeging bij ‘gebeurtenis’ dat we ook werken met andere constructies zoals ZZP. Bij 
‘kans’ vooralsnog geen wijziging opnemen.  

 SWV is BTW-plichtig voor niet-onderwijsgerelateerde functies. Aanleiding voor deze nieuwe 
risicofactor is een mogelijke wijziging in het beleid van de belastingdienst.  
Besloten: deze nieuwe risicofactor toevoegen aan het profiel.  

 
Met bovenstaande besluiten is het nieuwe risicoprofiel vastgesteld in november 2018 (zie blz. 31). 
Het totale financiële risico wordt hiermee €847.000.   
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5. Bedrijfsvoering  

5.1  Inhoudelijk  
In het jaarplan van 2018 zijn de doelstellingen van het SWV in zeven onderdelen geclusterd. Per 
onderdeel zal aangegeven worden waar aan gewerkt is en de mate waarin de doelen behaald zijn.  
 
Bestuurlijke zaken 

 Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 zijn volgens planning opgesteld.  

 In het kader van het visietraject zijn er gesprekken met diverse stakeholders gevoerd. In 
gezamenlijkheid is de WHY van het SWV geformuleerd. De belangrijkste uitkomsten van het 
visietraject vormen de basis van het ondersteuningsplan 2019-2023. Maatschap Onderwijs 
ondersteunt het SWV bij het opstellen van dit nieuwe ondersteuningsplan. Het eerste concept 
van dit nieuwe plan is in december gedeeld met de leescommissie en de OPR. Het plan zal 
medio 2019 ingediend worden bij Inspectie van OCW.  

 De begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023 zijn vastgesteld. De OPR heeft instemming 
verleend en de RvT heeft beide documenten goedgekeurd. Afgesproken is dat medio 2019 de 
begroting opnieuw bekeken wordt. Het nieuwe ondersteuningsplan is dan definitief en de 
gesprekken met de aanbieders van ambulante begeleiding zijn dan afgerond; beide 
ontwikkelingen zijn mogelijk aanleiding om de begroting bij te stellen. Tevens zullen we daarbij 
een plan opnemen om onze reserves terug te gaan dringen.  

 
Financiën 

 Na elk kwartaal is een financiële kwartaalrapportage opgemaakt. Het eerste half jaar liep de 
realisatie redelijk in de pas met de begroting. In het derde kwartaal was er een positief resultaat 
van ruim 7 ton. Dit werd veroorzaakt door hogere baten ivm een nabetaling en lagere lasten 
omdat de tussentijdse groei VSO geringer was dan verwacht.  

 Het risicoprofiel is geactualiseerd en in november opnieuw vastgesteld. Het totale risico is 
vastgesteld op €847.000. 

 
Organisatie SWV 

 In juni is de onafhankelijke RvT gestart. 

 Het plan van aanpak mbt AVG is vastgesteld. Er is een Functionaris gegevensbescherming 
aangesteld. Naast de vastgestelde rol die de FG’er heeft, ondersteunt zij het SWV daarnaast met 
het opstellen van de benodigde documenten in het kader van de AVG.   

 
Kwaliteitszorg 

 Er heeft drie keer een inventarisatieronde plaatsgevonden om kwantitatieve gegevens op te 
halen. Het is duidelijk geworden welke informatie zinvol is om cyclisch te verzamelen. De 
doelstelling voor 2018 was om normen m.b.t. kwaliteitszorg vast te stellen. Besloten is dat een 
externe deskundige het SWV gaat ondersteunen in het verder opzetten van kwaliteitsbeleid. 

 
Ondersteuningsvormen 

 Ambulante begeleiding: de visie op de inzet van de AB’er op school is vastgesteld. Alle scholen 
hebben een plan m.b.t. AB, als onderbouwing van de aangevraagde uren. Besloten is om alle 
aangevraagde uren te honoreren. Met alle aanbieders zijn overeenkomsten opgesteld. Het 
bestuur is in het najaar 2018 gestart om overleg te voeren over de inkoop voor schooljaar 19-20 
en over eventuele meerjarige contracten. 

 OPDA: het besluit is genomen om te stoppen met het ODPA per 1-8-2018. Het is mogelijk 
gebleven om een leerling tijdelijk in het VSO te plaatsen, middels een overeenkomst tussen VO 
en VSO (meetellen onderwijstijd). Het SWV monitort de aantallen overeenkomsten. 

 LWOO: op basis van een notitie zijn de diverse opties m.b.t. opting out verkend met het bestuur 
en de directeuren van de scholen. Middels een bestuursopdracht is een werkgroep bezig met 
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het maken van een voorstel voor een nieuwe werkwijze LWOO. Dit voorstel zal in maart 2019 
aan het bestuur voorgelegd worden.  

 Synthesevoorziening: vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de syntheseklas van 
Citaverde is besloten in 2018-2019 een 2e synthese-brugklas te starten op Citaverde. In verband 
met prioritering is in 2018 nog niet gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheid om de 
synthesevoorziening te verbreden. Dit wordt in 2019 opgepakt door een bestuurlijke opdracht 
aan een werkgroep. Hierbij wordt ook de mogelijkheid van doorstroom VSO naar VO 
meegenomen.  

 Projecten: Het bestuur heeft voor de periode augustus 2018 t/m augustus 2021 €497.000 
beschikbaar gesteld voor projecten die gericht zijn op het creëren van mogelijkheden zodat 
zoveel mogelijk jongeren zo thuisnabij en zo regulier mogelijk onderwijs kunnen volgen. Er zijn 6 
projecten goedgekeurd. Deze zijn eind 2018 gestart.  

 Leerlingaantallen VSO: Het SWV heeft deskundig advies ingewonnen bij Infinite m.b.t. de forse 
negatieve vereveningsopdracht waar het SWV aan moet voldoen. In november heeft de 
verdiepingssessie van dit traject plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een rapport met 
aanbevelingen, o.a. op het gebied van doelmatig en resultaatgericht werken. In 2019 worden de 
aanbevelingen verder opgepakt.   

 
Doorgaande lijnen 

 De POVO-wegwijzer is bijgesteld en in oktober 2018 in alle subregio’s gepresenteerd.  

 Het project Adviseur Passend Onderwijs is in november 2018 gestart. Dit project moet eraan 
bijdragen dat het VO vroegtijdig betrokken wordt bij de overstap van het PO naar het VO en de 
leerling op die manier meteen op de juiste plek komt in het VO. 

 Met het MBO heeft afstemming plaatsgevonden over de procedure VSV-makelaars.   
 
Samenwerking met (externe) partners 

 Tijdens het visietraject is met diverse stakeholders gesproken om in dialoog de nieuwe koers van 
het SWV te bepalen.  

 Het overleg met de diverse gemeenten middels een OOGO verloopt de laatste jaren moeizaam. 
Het DB heeft samen met ambtenaren van de gemeenten een voorstel gemaakt voor een nieuwe 
overlegstructuur. Dit voorstel is nog niet besproken, omdat er in 2018 geen OOGO heeft 
plaatsgevonden. Inmiddels is er een bestuurlijk OOGO gepland (8-5-2019). Dit overleg wordt 
ambtelijk voorbereid vanaf maart 2019.  

 
5.2  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 personen: 3 leden en 1 secretarieel medewerker. Van de 3 BTO leden wordt er 
1 gedetacheerd vanuit Praktijkonderwijs Roermond (0,14 fte). Voor de overige twee leden is een 
overeenkomst afgesloten met de organisatie van waaruit zij werken (304 uur & 360 uur op jaarbasis). 
M.b.t. de secretariële ondersteuning van het BTO heeft er in 2018 een personele wisseling 
plaatsgevonden. Van januari tot oktober was de secretarieel medewerker (0,25 fte) gedetacheerd 
vanuit Praktijkonderwijs Roermond. De opvolger is in oktober gestart en wordt gedetacheerd vanuit 
SOML.  
 
5.3  Financieel  
Het samenwerkingsverband heeft te maken met een aantal verplichte uitgaven waarvan in 2018 een 
afdracht VSO, afdracht Pro en afdracht LWOO gold.  
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Het bestuur heeft ervoor gekozen om de middelen (naast de bekostiging VSO, LWOO en Pro) in 2018 
aan de volgende programma's te besteden:  

 Maatwerk en zorgstructuur: ter ondersteuning van de zorgstructuur op de scholen; 

 OPDA: de bovenschoolse voorziening voor intensieve ondersteuningstrajecten, gericht op 
terugkeer naar school van inschrijving. In 2018 bleek deze groep leerlingen te gering (6 
jongeren) om de voorziening in stand te houden. Per 1-8-2018 is het OPDA opgeheven.  

 Synthesevoorziening: de synthesevoorzieningen bieden jongeren de kans om in twee jaar tijd op 
een voor hen veilige manier te schakelen naar het reguliere onderwijs. De klassen voorzien 
duidelijk in een behoefte en zorgen voor goede doorstroomresultaten. Daarom wordt ook de 
komende jaren een deel van de middelen van het SWV ingezet voor de synthesevoorzieningen.  

 Projecten: ter stimulering van innovatie en ontwikkeling van scholen op het gebied van het 
bieden van passend onderwijs. 

 Ambulante begeleiding: ter versterking van het personeel in het reguliere onderwijs en ter 
ondersteuning van de leerlingen om doorstroom naar het VSO te voorkomen; 

 Deskundigheidsbevordering plus: middelen bedoeld ter bevordering van de deskundigheid van 
docenten. In 2018 is de ontwikkeling ingezet om ambulante begeleiding meer docent gericht in 
te zetten en minder leerlinggericht. Hierdoor is de invulling van de middelen van dit programma 
vergelijkbaar geworden met de invulling van programma ‘ambulante begeleiding’ en zijn beide 
programma’s samengevoegd.   

 
5.4   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 2016. 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. 
 

 
 
 

  

2019 2020 2021 2022 2023

Liquiditeitssaldo 1/1 2.946.935             2.914.875           2.854.629             2.769.743           2.785.381           

Exploitatieresultaat 51.319                   -60.246                -84.886                 15.638                 43.261                 

Mutatie voorzieningen + -                          -                        -                         -                        -                        

Afschrijflasten + 1.921                      -                        -                         -                        -                        

Verstrekking hypotheek + -                          -                        -                         -                        -                        

Aflossingsverplichting hypotheek - -                          -                        -                         -                        -                        

Investeringen - -                          -                        -                         -                        -                        

Mutatie activa + 41.899                   -                        -                         -                        -                        

Mutatie passiva - 127.199                 -                        -                         -                        -                        

Liquiditeitssaldo 31/12 2.914.875             2.854.629           2.769.743             2.785.381           2.828.642           

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de begroting van SWV 31.02 per december 2018.

LIQUIDITEITSPROGNOSE SWV 31.02 2019-2023
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6. Kwantitatieve gegevens m.b.t. leerlingen 

 
Leerlingen op teldatum 1-10 (absolute aantallen) inclusief prognose vanaf 2019:  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VO overige 7.798 7.620 7.514 7.318 7.040 6.929 6.861 6.901 

LWOO 1.135 1.074 969 946 910 867 857 848 

Pro 171 186 196 192 175 166 160 160 

Totaal VO 9.104 8.880 8.679 8.456 8.125 7.962 7.878 7.909 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

cat. laag 397 375 375 361 350 340 331 322 

cat midden 13 15 13 13 12 12 11 11 

cat. hoog 31 20 19 17 17 16 16 16 

Totaal VSO 441 410 407 391 379 368 358 349 

 
%LWOO SWV t.o.v. landelijk gemiddelde 
 

 
 
%Pro SWV t.o.v. landelijk gemiddelde 
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%VSO SWV t.o.v. landelijk gemiddelde 
 

 
 
In absolute aantallen zijn zowel de VO-aantallen als VSO-aantallen gedaald. Ook procentueel zijn 
LWOO en VSO gedaald. Bij het praktijkonderwijs is een lichte stijging te zien. Het % Pro-leerlingen in 
onze regio blijft echter lager dan het landelijk gemiddelde.  
Ondanks de daling in LWOO, is de constatering dat er in onze regio nog steeds meer leerlingen met 
forse leerachterstanden zijn dan dat er gemiddeld landelijk zijn. Het SWV is bezig om nieuw beleid te 
maken m.b.t. LWOO. Deze nieuwe werkwijze moet zorgen voor meer bestuurlijke ruimte zodat de 
uitgaven LWOO passend blijven binnen de begroting en tevens alle leerlingen met forse 
leerachterstanden de juiste ondersteuning blijven ontvangen.  
Ook het percentage VSO-leerlingen in onze regio is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het SO in 
onze regio laat een stijging zien. Binnen het VSO is daarom ook een groei te verwachten. Binnen het 
SWV zijn diverse maatregelen ingezet om te zorgen dat het %VSO stabiliseert i.p.v. groeit (ambulante 
begeleiding, projecten, synthesevoorziening).  
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7. Financiële situatie 

 
Het samenwerkingsverband werkt met een begroting op basis van kalenderjaar.  
Er zijn geen eigen onroerende eigendommen, en er is ook geen externe financiering, alles wordt met 
eigen middelen gefinancierd. 
 
7.1 Exploitatieresultaat 2018 in relatie tot de begroting 2018 

 
 
De hogere Rijksbijdrage is vooral gelegen in het feit dat zowel de lichte als de zware bekostiging 
hoger is uitgevallen (ca € 592 k).  
Zowel de afschrijvingen als de huisvestingslasten waren niet specifiek begroot. 
 
Exploitatieresultaat 2018 in relatie tot het exploitatieresultaat 2017 
Met name door de hogere Rijksbijdragen laat het resultaat een stijging zien van €221.261 t.o.v. het 
resultaat 2017.  
 
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: 

 Het in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs. 

 Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 
tussen alle scholen voor VO en VSO in onze regio. 

 Het realiseren dat zoveel mogelijk leerlingen in onze regio een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken, in samenwerking met de ketenpartners in onderwijs 
en zorg. 

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

 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 €847.000 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 

Exploitatieresultaat 2018 941.433€          

Begrotingsresultaat 2018 313.514€          

Afwijking 627.919€          

Rijksbijdragen 585.374€          

Overige baten 17.250€             

Personele lasten 62.539€             

Afschrijvingen 5.602€               

Huisvestingslasten 3.617€               

Overige instellingslasten -97.310€           

Overige  257€                   

Afwijking 627.919€          

Grootste afwijkingen begroting/realisatie (afgerond)
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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. 
 
Continuïteitsparagraaf  
Het SWV kent vier (a t/m d) 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. Het deelnamepercentage VSO wordt niet 
alleen door ons eigen beleid beïnvloed, maar ook door de huidige groei van het speciaal onderwijs en 
de krimp van het aantal VO-leerlingen de komende jaren. Gelet op een combinatie van deze twee 
factoren met ons eigen ingezette beleid verwachten we dat het deelnamepercentage VSO de 
komende jaren stabiliseert, wat betekent dat het hoger blijft dan het landelijk gemiddelde. 
Het ingezette beleid is uitgewerkt in de programma’s:   
- Maatwerk  en Zorgstructuur 
- OPDA 
- Syntheseklassen 
- Organisatie kosten 
- VO-projecten 
- Ambulante dienst 
- Deskundigheidsbevordering plus 

Omdat de financiële stromen op onderdelen nog ondoorzichtig zijn houdt het bestuur een post 
onvoorzien aan van maximaal 3% van de baten. 
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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 baten 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. 
 
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 2018 Stichting Samenwerkingsverband 31.02 
 

 
  

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 1.921 2.576            Algemene reserve 2.813.556   1.872.123     

Leermiddelen 0 4.947            Totaal eigen vermogen 2.813.556  1.872.123  

Totaal vaste activa 1.921 7.523          

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 227.199       568.241         

Overlopende activa 91.899 105.279       Totaal kortlopende schulden 227.199      568.241      

Totaal vorderingen 91.899 105.279      

Liquide middelen

Bank 2.946.935 2.327.562    

Totaal liquide middelen 2.946.935 2.327.562  

Totaal activa 3.040.754 2.440.364   Totaal passiva 3.040.754   2.440.364   

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
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Staat van baten en lasten 2018 Stichting Samenwerkingsverband 31.02 
 

  

Begroting

2018 2017 2018

Baten

Rijksbijdragen OCW 2.568.596    2.157.192    1.983.222   

Overige overheidsbijdragen -                -                -               

Overige baten 17.250          22.500          -               

Totaal baten 2.585.846   2.179.692   1.983.222  

Lasten

Personele lasten 1.523.247    1.423.561    1.460.708   

Afschrijvingen 5.602            5.787            -               

Huisvestingslasten 3.617            2.502            -               

Overige instellingslasten 111.690       11.107          209.000      

Buitengewone lasten -                -                

Totaal lasten 1.644.156   1.442.956   1.669.708  

Financiële baten -                -                -               

Financiële lasten 257                93                  -               

Saldo financiële baten & lasten -257             -93                -               

Resultaat uit gewone bedrijfs-

voering 941.433       736.643       313.514      
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Kasstroom 2018 
 

  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 941.433       858.410       

Afschrijvingen 5.602           5.787           

Mutaties werkkapitaal

- vorderingen 13.380         20.618-         

- kortlopende schulden 341.042-       56.736         

327.662-       36.118         

619.373       900.315       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa (investeringen) -                1.783-           

-                1.783-           

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie overige langlopende schulden -                -                

-                -                

Mutaties liquide middelen 619.373     898.532     

Beginstand liquide middelen 2.327.562   1.429.030   

Mutatie liquide middelen 619.373       898.531       

Eindstand liquide middelen 2.946.935   2.327.562   

2018 2017
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 2018 
 
Materiele vaste activa 

 
 

 
De overlopende activa bestaan voornamelijk uit de vooruitbetaalde groeibekostiging voor het 
schooljaar 2018/2019 (60 k) en vooruitbetaalde inhuur personeel (27 k). 
 

 
Het saldo is opgebouwd door de gelden welke ontvangen zijn van het DUO. 
  
Eigen Vermogen (voor 100% publiek vermogen) 

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

 
 
De rekening courant (schuld) met SOML is in 2019 afgelost. 
  

Inventaris & 

apparatuur Leermiddelen Totaal

Verkrijgingswaarde t/m 2017 43.361                     15.571                     58.932                     

Afschrijving t/m 2017 -40.786                   -10.624                   -51.409                   

Investeringen 2018 -                           -                           -                           

Afschrijvingen 2018 -655                         -4.947                     -5.602                     

Desinvesteringen 2018 -                           -                           -                           

Desinvesteringen afschrijvingen 2018 -                           -                           -                           

Boekwaarde 31-12-2018 1.921                       0                               1.921                       

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

Overlopende activa 91.899                    105.279                  

Totaal 91.899                    105.279                  

Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

Rabobank SWV NL06 RABO 0157283119 2.946.935 2.327.562               

31-12-2018 31-12-2017

Kapitaal per 01/01 1.872.123 1.135.480               

Resultaat 2018/2017 941.433 736.643                  

Totaal 2.813.556 1.872.123               

31-12-2018 31-12-2017

Rekening Courant SOML 88.451 413.829                  

Crediteuren 111.245 -                           

Overlopende passiva 27.503 154.411                  

Totaal 227.199                 568.241                  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
2018 
 
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  
SWV. 
Afschrijvingen 

 
  
 

2018 2017

Rijksbijdragen OCW -                    -                

Overige subdidies OCW 8.431.403       7.909.509    

Af: inhouding DUO -4.722.515      -4.580.804  

Af: doorbetaling rijksbijdrage -1.140.293      -1.171.513  

Totaal 2.568.596       2.157.192    

2018 2017

Overige baten personeel 17.250             22.500          

-                

Totaal 17.250             22.500          

2018 2017

Detachering 128.040           143.338       

Extern deskundigen 24.874             28.624          

28.959             1.565            

-                    -                

83.735             109.454       

1.154.850       1.048.280    

Overige personele lasten 102.788           92.300          

Totaal 1.523.247       1.423.561    

Nascholing en 

deskundigheidsbevordering

Kosten welzijn, gezondheidszorg & 

preventie

Groeibekostiging

Ambulante begeleiding

2018 2017

Inventaris en apparatuur 655                   2.673            

Leermiddelen 4.947                3.114            

Totaal 5.602                5.787            
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Huisvestingslasten 

 
 
Overige instellingslasten 

 
 
Overige kosten administratie en beheer betreft de kosten m.b.t. administratieve ondersteuning en 
de vergoeding voor de DB-leden. 
 
Financiële baten en lasten 

 
 

2018 2017

Huur gebouwen en terreinen 3.617                2.502            

-                    -                

Totaal 3.617                2.502            

2018 2017

Kantoorbenodigdheden 88                      137

Verbindingskosten (tel, fax, internet) -                    84                  

Drukwerk 6.331                8.329            

Contributies, lidmaatschappen & abonn. 905                   680                

Accountantskosten 7.899                7.381            

Bestuurskosten/RvT 2.641                -                

Vergaderkosten 1.666                1.023            

Representatiekosten 3.540                1.714            

Kosten werving & selectie 2.445                -                

Overige kosten administratie & beheer 66.634             -15.614        

Aanschaf klein inventaris 420                   -                

Kosten automatisering 1.916                3.679            

Kosten software en licenties 15.930             2.237            

Verzekeringskosten 1.275                1.458            

Totaal overige instellingslasten 111.690           11.107          

2018 2017

Financiële baten -                    -                

Financiële lasten 257                   93                  

Totaal financiele baten en lasten -257                  -93                
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Accountantskosten 2018 2017

PWC PWC

Controle van de jaarrekening 7.899,00€  7.381,00€  

Andere controle werkzaamheden -€             -€             

Fiscale advisering -€             -€             

Andere niet-controlediensten -€             -€             

7.899,00€  7.381,00€  

Signaliseringswaarde

Kengetallen OCW 2018 2017

Solvabiliteit < 0,3 0,93 0,77

Liquiditeit -current ratio- < 0,75 13,38 4,28

Rentabiliteit < 10% 36,41% 33,80%

Weerstandsvermogen < 5% 108,81% 85,89%
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A. Nuss F.P.M. Schatorjé

Voorzitter SWV 31.02 Penningmeester SWV 31.02

Gegevens 2018

Duur dienstverband in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 15/05

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 189.000€                                            189.000€                                                                           

Uitkeringen in 2018 wegens beëindiging dienstverband

Totaal toegekende uitkeringen wegens

beëindiging dienstverband -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximunm ontslag-

uitkering 189.000€                                            189.000€                                                                           

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 01/08 - 31/12 01/01 - 31/12

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

Bezoldiging

Beloning -€                                                     -€                                                                                    

Belastbare onkostenvergoeding -€                                                     -€                                                                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                                     -€                                                                                    

Totaal bezoldiging -€                                                     -€                                                                                    

E. Laeven-Vrencken A. Geenen-Coenen

Penningmeester SWV 31.02 Secretaris SWV 31.02

Gegevens 2018

Duur dienstverband in 2018 01/10 - 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 189.000€                                            189.000€                                                                           

Uitkeringen in 2018 wegens beëindiging dienstverband

Totaal toegekende uitkeringen wegens

beëindiging dienstverband -€                                                     -€                                                                                    

Toepasselijk WNT-maximunm ontslag-

uitkering 189.000€                                            189.000€                                                                           

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 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. 
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. Het OPDA is op 31 juli 2018 beëindigd. 
 
Meerjarenbalans 
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. Ook in 2018 zijn er daarom 
middelen gereserveerd voor projecten. Deze investering loopt tot en met 2021, aangezien het 
driejarige projecten zijn.   
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 

Meerjarenbegroting SWV 31.02

2019 2020 2021 2022 2023

Baten

Rijksbijdragen OCW 3.016.319   2.492.754   2.297.754   2.355.752   2.483.375   

Overige overheidsbijdragen -               -               -               -               -               

Overige baten -               -               -               -               -               

Totaal baten 3.016.319  2.492.754  2.297.754  2.355.752  2.483.375  

Lasten

Personele lasten -               -               -               -               -               

Afschrijvingen -               -               -               -               -               

Huisvestingslasten -               -               -               -               -               

Overige instellingslasten 2.965.000   2.553.000   2.382.640   2.340.114   2.440.114   

Buitengewone lasten -               -               -               -               -               

Totaal lasten 2.965.000  2.553.000  2.382.640  2.340.114  2.440.114  

Financiële baten -               

Financiële lasten -               

Saldo financiële baten & lasten -               -               -               -               -               

Resultaat uit gewone bedrijfs-

voering 51.319         -60.246       -84.886       15.638         43.261         
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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. 
 

 

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 1.921            Algemene reserve 2.864.875   2.813.556     

Leermiddelen 0 0                    Totaal eigen vermogen 2.864.875  2.813.556  

Totaal vaste activa 0 1.921          

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000       227.199         

Overlopende activa 50.000 91.899          Totaal kortlopende schulden 100.000      227.199      

Totaal vorderingen 50.000 91.899        

Liquide middelen

Bank 2.914.875 2.946.935    

Totaal liquide middelen 2.914.875 2.946.935  

Totaal activa 2.964.875 3.040.754   Totaal passiva 2.964.875   3.040.754   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.804.629   2.864.875     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.804.629  2.864.875  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 50.000 50.000          Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 50.000 50.000        

Liquide middelen

Bank 2.854.629 2.914.875    

Totaal liquide middelen 2.854.629 2.914.875  

Totaal activa 2.904.629 2.964.875   Totaal passiva 2.904.629   2.964.875   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.719.743   2.804.629     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.719.743  2.804.629  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 50.000 50.000          Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 50.000 50.000        

Liquide middelen

Bank 2.769.743 2.854.629    

Totaal liquide middelen 2.769.743 2.854.629  

Totaal activa 2.819.743 2.904.629   Totaal passiva 2.819.743   2.904.629   

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

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

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
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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. Gezien de enorme 
reserves heeft het SWV een MJB gemaakt die negatieve exploitaties laat zien. Er wordt verder 
gewerkt aan een plan om de reserves verder terug te dringen. Daarbij dient rekening gehouden te 
worden met de vereveningsopdracht, die zoals het er nu naar uit ziet, niet gerealiseerd kan 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. 

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.735.381   2.719.743     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.735.381  2.719.743  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 50.000 50.000          Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 50.000 50.000        

Liquide middelen

Bank 2.785.381 2.769.743    

Totaal liquide middelen 2.785.381 2.769.743  

Totaal activa 2.835.381 2.819.743   Totaal passiva 2.835.381   2.819.743   

Activa Passiva

Materiele vaste activa Eigen Vermogen

Inventaris & apparatuur 0 -                Algemene reserve 2.778.642   2.735.381     

Leermiddelen 0 -                Totaal eigen vermogen 2.778.642  2.735.381  

Totaal vaste activa 0 -               

Kortlopende schulden

Vorderingen Overlopende passiva 100.000 100.000         

Overlopende activa 50.000 50.000          Totaal kortlopende schulden 100.000      100.000      

Totaal vorderingen 50.000 50.000        

Liquide middelen

Bank 2.828.642 2.785.381    

Totaal liquide middelen 2.828.642 2.785.381  

Totaal activa 2.878.642 2.835.381   Totaal passiva 2.878.642   2.835.381   

31-12-2023 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2022

31-12-2022 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2021



BIJLAGE 2 Toelichting meerjarenbegroting 2019-2023 en risicoanalyse. 
 

In de begroting van het kalenderjaar 2019 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. Het deelnamepercentage VSO wordt niet alleen door ons eigen beleid beïnvloed, maar 
ook door de huidige groei van het speciaal onderwijs en de krimp van het aantal VO-leerlingen de 
komende jaren. Gelet op een combinatie van deze twee factoren met ons eigen ingezette beleid 
verwachten we dat het deelnamepercentage VSO de komende jaren stabiliseert (4,5%), wat betekent 
dat het hoger blijft dan het landelijk gemiddelde (3,3%). 
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. Tevens heeft 
het SWV deskundig advies ingewonnen bij Infinite m.b.t. de forse negatieve vereveningsopdracht 
waar het SWV aan moet voldoen. In november heeft de verdiepingssessie van dit traject 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen, o.a. op het gebied van 
doelmatig en resultaatgericht werken. In 2019 worden de aanbevelingen verder opgepakt.   
 
Uitgangspunten  
Het hogere deelnamepercentage VSO betekent een verschuiving van de uitgaven. Het Algemeen 
Bestuur heeft bij het opstellen van de begroting voor de jaren 2019-2023 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: deze nemen af conform de verwachte krimp.  

 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 de verwachte krimp verminderd.  

 De tussentijdse groei op meetmoment 1 februari is gebaseerd op het historisch gemiddelde.  
 
Programma’s: 
Alle programma’s (zie paragraaf 5.3) worden volgens beleidsafspraken in de meerjarenbegroting 
meegenomen.   
 
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 leerlingen, 

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 gebaseerd op 1-

10-2012

Ministeriële 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

Leerplichtontheffing bij 

deze groep zal steeds 

minder vanzelfsprekend 

worden

Extrakosten VSO-

categorie 3

VSO-budget is niet meer 

toereikend

Rechtstreekse 

bekostiging scholen en 

afstemmingsoverleg met 

verzekeraars en 

gemeente over de 

kosten

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

11. Grotere tussentijdse 

instroom per 1-2

Ongunstige verrekening 1-

feb instroom VSO

Gedurende het 

begrotingsjaar extra kosten 

VSO

Geen sluitend begroting. meedoen met 

experiment regulier en 

speciaal onderwijs

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

589.000,00               

1. Politieke en 

maatschappelijke invloed 

op de onderwijsinhoud

Wisselende 

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 € 50.000 - € 100.000 Waarschijnlijk  60 - 80% 49.000,00                 

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 komt en wijziging in het 

aantal 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
Zeer onwaarschijnlijk  0 - 

20%
2.000,00                   

112.000,00               

1. De constructie "geen 

eigen personeel" is niet 

meer te handhaven

Partners stappen af van 

detacheringsconstructies

Zelf personeel in dienst 

nemen of via andere 

constructies (bv ZZP)

Extra werkgeverskosten Werken aan andere 

constructies, 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 

constructies, 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                   

4. SWV is BTW-plichtig 

voor niet-

onderwijsgerelateerde 

functies

Wijziging in beleid 

belastingdienst

meer BTW-afdracht Hogere personeelskosten Budget voor 

personeelskosten 

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

71.000,00                 

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

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

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

Expoitatietekorten Aanspreekcultuur / 

monitoring / 

kwaliteitsbeleidsplan 

naleven 

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

5. 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                 

847.000,00               

Procedures niet formeel 

vastgelegd

Risicofactor Personeel

Risicofactor Organisatie

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

4. 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  
 
 


