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1. Visie & doelen 
 
Het doel van de samenwerking is het realiseren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor 
praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio Zeeuws-Vlaanderen. 
Hiermee realiseert het samenwerkingsverband een nagenoeg dekkende ondersteuningsstructuur in 
de regio Zeeuws-Vlaanderen. Een beperkt aantal leerlingen volgt onderwijs buiten de regio (o.a. in 
België, elders in Zeeland en buiten Zeeland).  
Deze ondersteuningsvoorzieningen leiden ertoe dat leerlingen woonachtig in de regio een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. De onderwijsorganisaties zijn 
daartoe bestuurlijk aangesloten bij de Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Zeeuws-Vlaanderen.  
Het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen gaat daarbij uit van:  

 De onderwijsbehoeften van de leerling, met name van leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, ongeacht in welk type onderwijs deze leerlingen zitten  

 Basisondersteuning in de klas  

 Ontwikkeling en verhoging van de kwaliteit van deze ondersteuning  

 Thuisnabij onderwijs/in eigen omgeving (indien mogelijk)  

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

 Het verhogen en doen toenemen van gezamenlijke expertise  

 Eén kind, één plan en samenwerking met de jeugdzorg en jeugdhulpverleningsinstellingen in 
de regio.  

 Flexibele Arrangementen  

 Een zo efficiënt mogelijke (organisatie-, werk- en vergader)structuur
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2. De organisatie 
 
De besturen hebben aanvullend op de akte van oprichting een samenwerkingsovereenkomst met 
elkaar gesloten en tevens is er een aansluitingsovereenkomst tussen de Stichting en de aangesloten 
schoolbesturen.  
 
Bij de Stichting zijn de volgende besturen aangesloten:  
1. Stichting Voortgezet Onderwijs in West Zeeuwsch-Vlaanderen  
Nieuwstraat 50, 4501 BE Oostburg Administratienr. 40692  
Dit betreft het bestuur van het Zwin College in Oostburg.  
2. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen  
Oude Vaart 1, 4537 CD Terneuzen Administratienr. 41652  
Dit betreft het bestuur van de Stedelijke scholengemeenschap De Rede in Terneuzen.  
3. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zeeuwsch-Vlaanderen  
Zeldenrustlaan 2, 4535 GZ Terneuzen Administratienr. 28394  
Dit betreft het bestuur van het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen.  
4. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst  
Zoutestraat 61A, 4561 XA Hulst Administratienr. 40595  
Dit betreft het bestuur van het Reynaertcollege en van de Praktijkschool Hulst, beide in Hulst.  
5. Stichting De Korre  
Deestraat 3, 4458 AJ ’s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312  
Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.  
6. Stichting Respont  
Edisonweg 39, 4382 NV Vlissingen Administratienr. 40876  
Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Argo en van de Praktijkschool De Sprong, beide in Terneuzen.  
 
Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de volgende personen (in volgorde van 
bovenstaande vermelding van de besturen):  
- Dhr. F. Neefs  
- Dhr. A. du Pont (penningmeester) 
- Dhr. J. de Kooning  
- Dhr. P. de Witte (voorzitter) 
- Dhr. B. Pasman (vice-voorzitter/secretaris) 
- Dhr. T. Hut  
 
Voor de beleidsondersteuning en –uitwerking, alsmede de uitvoering van de taken van het 
samenwerkingsverband, heeft het samenwerkingsverband een coördinator en per 1 augustus 2014 
een beleidsmedewerker aangesteld. In alle gevallen zijn de betreffende functionarissen niet in dienst 
van het samenwerkingsverband getreden en hebben de aanstellingen op basis van inhuren en 
detachering plaatsgevonden.  
 
Coördinatoren: 
Ronald de Bruijne  01-01-2014/31-07-2014 gedetacheerd vanuit SG De Rede  
Michiel Minderhoud 01-08-2014/31-12-2014 ingehuurd vanuit BMC 
Beleidsmedewerker: 
Ronald de Bruijne 01-08-2014/heden  op basis van overeenkomst kosten gemene 

rekening personeel PO en VO 
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Ter advisering van het bestuur en beleidsmatige ondersteuning van de coördinator zijn twee 
werkgroepen aangesteld. De werkgroep Passend onderwijs levert onderwijskundig advies en 
ontwikkelt daarbij voorstellen voor de praktische organisatie van passend onderwijs. De werkgroep 
financiën levert advies t.a.v. de begroting, de financiële wet- en regelgeving en systemen m.b.t. de 
verdeling van de middelen. 
 
De werkgroep Passend onderwijs bestaat uit vertegenwoordigers op het terrein van 
leerlingenondersteuning van alle aangesloten scholen. 
De werkgroep financiën wordt gevormd door drie financieel deskundigen vanuit enkele aangesloten 
organisaties. 
 
In het kader van Good governance heeft het samenwerkingsverband een raad van toezicht 
aangesteld die bestaat uit een vijftal onafhankelijke toezichthouders. De Raad van Toezicht bestaat 
uit: 
 

- Dhr. G. de Bruijckere 

- Dhr. H. Mulder (voorzitter) 

- Dhr. T. van Pamelen 

- Dhr. P. Sebregts 

- Mevr. M. van de Velde 
 
In bijlage 1 staat een overzicht van de onderwerpen die in 2014 behandeld zijn door de Raad van 
Toezicht. 
 
De medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband is geregeld in de Ondersteuningsplanraad. 
De raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten scholen en dit betreft zowel ouders als 
personeelsleden. 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) is geïnstalleerd op 4 februari 2014 en vergadert 3-4 X per jaar en 
bestaat uit:  
- Mevr. I. Pols (ouders De Rede), voorzitter OPR  
- Dhr. H. Staelens (personeel De Rede)  
- Mevr. R. van den Berk-Kuijpers (ouders ZSC)  
- Mevr. H. Houg (personeel ZSC)  
- Mevr. M. van de Walle (ouders SKVOH)  
- Dhr. K. Steenbeek (personeel SKVOH)  
- Mevr. M. Dieleman (ouders Zwin College)  
- Mevr. B. Pauwels (personeel Zwin College), secretaris OPR  
- Dhr. E. Kusters (ouders Respont)  
- Mevr. M. Hoelen (personeel Respont)  
- Mevr. D. de Kwaatsteniet (ouders De Korre)  
- Dhr. J. Meijer (personeel De Korre) 
 
In bijlage 2 staat een overzicht van de onderwerpen die in 2014 behandeld zijn door de 
Ondersteuningsplanraad.
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3.  Werkwijze  
 

 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben in 2014 alle extra ondersteuning die zij aanbieden 
vastgelegd in hun zgn. ondersteuningsprofiel. Daarmee is de basisondersteuning binnen het 
samenwerkingsverband beschreven. Vanuit het samenwerkingsverband ontvangen de scholen 
middelen voor het organiseren van deze basisondersteuning. 
In 2014 zijn eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een uniforme wijze van het begeleiden van 
leerlingen die ondersteuning behoeven in de vorm van handelingsgericht werken. Daarmee wil het 
Samenwerkingsverband realiseren dat de ondersteuning op alle aangesloten scholen op eenzelfde 
kwalitatieve basis kan geschieden. 
 
In een aantal gevallen wordt geconstateerd dat er extra ondersteuning en expertise noodzakelijk is 
om de leerling adequaat te kunnen begeleiden. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op 
evt. extra middelen vanuit het samenwerkingsverband.  
De extra ondersteuningstoewijzing wordt voor de regio Zeeuws Vlaanderen in eerste instantie per 
gemeente (subregionaal) georganiseerd. Zeeuws-Vlaanderen telt 3 subregio’s/gemeenten: Sluis, 
Terneuzen en Hulst. Lokale (onderwijs)functionarissen en ondersteuningsdeskundigen van de 
scholen adviseren inhoudelijk over welke extra ondersteuning nodig is voor leerlingen, dichtbij de 
leerling zelf.  
 
Extra ondersteuning kan enerzijds geboden worden in de reguliere school, anderzijds in een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs. De basisondersteuning wordt altijd in de school geboden.  
Voor de extra ondersteuning in een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaat-
baarheidsverklaring nodig. Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs wordt op advies van de voorzitter van het lokale ondersteuningsteam 
ondertekend door of namens het bevoegd gezag van de aanleverende school. Tevens ondertekenen 
een vertegenwoordiger van de ontvangende school en de ouders. 

 
Op Zeeuws-Vlaams niveau is er een lichte toetsingscommissie van het samenwerkingsverband 
ingesteld, die de aanvragen  van de lokale ondersteuningsteams beoordeelt en 
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) afgeeft. Deze commissie wordt kortweg de TLV-commissie 
genoemd. Het samenwerkingsverband bekrachtigt de aanvragen na toetsing met een akkoord 
(‘stempel’). Waar het lokale ondersteuningsteam vooral in het voortraject zit, is de centrale 
toetsingscommissie (TLV-commissie) actief aan het einde. 
 
Om soepel over te gaan naar een systeem zonder rugzak-indicaties  is in 2014 gekozen voor 
continuering van bestaand beleid. Per 1 augustus 2014 kwam de zgn. rugzak te vervallen en gold de 
beschikking niet langer. Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs met een rugzak-indicatie 
heeft het Samenwerkingsverband besloten de huidige gelden voor de rugzak een-op-een terug over 
te maken aan de schoolbesturen ten behoeve van de bekostiging van de extra ondersteuning aan die 
leerlingen. Leerlingen met een rugzak in 2013-2014 behielden de extra ondersteuning dus in het 
schooljaar 2014-2015. Leerlingen kregen na 1 augustus het gehele schooljaar de extra ondersteuning 
die zij nodig hadden, zowel binnen de school als in samenwerking met de ambulante begeleiders van 
de diensten Ambulante Begeleiding. De ouders van betrokken leerlingen zijn door de gezamenlijke 
besturen (Zeeuwse REC’s en samenwerkingsverband) in oktober 2013 geïnformeerd over dit beleid.  
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Horizontale verantwoording 

De verantwoording naar de stakeholders van het gevoerde beleid en de resultaten vond in eerste 
instantie plaats binnen de Ondersteuningsplanraad, waarin zowel werknemers als ouders 
vertegenwoordigd zijn. In 2014 is door de coördinator en/of aanwezige bestuursleden uitgebreid 
verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Omdat gekozen is voor 
een zo geruisloos mogelijke overgang van het oude naar het nieuwe systeem, viel er nog weinig te 
melden over de resultaten van het nieuwe beleid. Er is gedurende het jaar daarom  nadrukkelijk van 
gedachten gewisseld over de beleidsmatige keuzes. 

De aangesloten bestuurders hebben tevens hun eigen organisaties gedurende het jaar op de hoogte 
gebracht en gehouden over Passend onderwijs en de mogelijke gevolgen. Daarbij betrof het zowel de 
onderwijsteams als medezeggenschapsraden en, waar van toepassing, ouderraden of – verenigingen. 
Ook daar gold uiteraard dat er op de werkvloer en bij ouders geen wijzigingen te constateren vielen, 
omdat de kwaliteit en de organisatie van de extra ondersteuning ongewijzigd bleef.  

 

Klachtenprocedure 

Indien een betrokkene (ouder/leerling/werknemer) een klacht heeft over het wel of niet aanbieden 
of de kwaliteit of de organisatie van extra ondersteuning, kan er een klacht ingediend worden bij het 
bureau1 van het Samenwerkingsverband. Indien nodig geacht, kan hierbij het bestuur om een 
oordeel gevraagd worden. Indien een betrokkene zich niet kan vinden in een aangeboden oplossing 
of eventueel besluit van het bestuur, kan hij/zij zich wenden tot de landelijke geschillencommissie. 
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie ter beslechting van 
besluitvormingsgeschillen en/of andere handelingen in het kader van het samenwerkingsverband. 

Een aangeslotene van de stichting kan zich binnen zes weken na een door de raad van toezicht casu 
quo het bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het 
samenwerkingsverband wenden tot de geschillencommissie indien hij van oordeel is dat hij door het 
besluit en/of de handeling ernstig in zijn belangen wordt aangetast. De commissie hoort partijen, 
toetst of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging van de betrokken belangen 
genomen en/of uitgevoerd kon worden en doet een voor alle partijen bindende uitspraak. 
In 2015 zijn er geen klachten ingediend bij zowel het bureau als de landelijke commissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Met het ‘bureau’ wordt het bureau c.q. kantoor bedoeld van de gezamenlijke samenwerkingsverbanden PO 

en VO in Zeeuws-Vlaanderen. Op het bureau zijn twee functionarissen werkzaam: de coördinator en de 
beleidsmedewerker.  
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4. Kwantitatieve gegevens 
 

Ontwikkeling leerlingen 2011- 
2014 

      

        Nummer SWV VO2903 
      

Naam SWV 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen 

  
        
        1. leerlingen 

       

 
LWOO PRO 

overig 
VO 

totaal 
VO*) 

VMBO 3/4 
leerlingen 

  1-10-2011 438 192 4.809 5.439 1.303 
  1-10-2012 505 203 4.709 5.417 1.397 
  1-10-2013 543 190 4.585 5.318 1.407 
  1-10-2014 563 180 4.523 5.266 

   
        

 
vso cat 1 

vso cat 
2 

vso cat 
3 vso totaal 

   1-10-2011 118 6 12 136 
   1-10-2012 139 6 13 158 
   1-10-2013 162 4 13 179 
   1-10-2014 198 4 14 216 
   

         
2.rugzakken 

       

 
CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK 

totaal 
rugzakken 

 1-10-2011 95 15 1 7 8 126 
 1-10-2012 94 15 0 7 13 129 
 1-10-2013 77 13 0 6 10 106 
 

         
 
3.deelname % 

VO2903 LWOO PRO totaal 
    1-10-2011 8,05% 3,53% 11,58% 
    1-10-2012 9,32% 3,75% 13,07% 
    1-10-2013 10,21% 3,57% 13,78% 
    1-10-2014 10,69% 3,42% 14,11% 
    Landelijk       
    1-10-2011 10,61% 2,80% 13,41% 
    1-10-2012 10,71% 2,84% 13,55% 
    1-10-2013 10,67% 2,92% 13,59% 
    1-10-2014 10,48% 2,96% 13,45% 
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VO2903 vso cat 1 
vso cat 

2 
vso cat 

3 vso totaal rugzakken 
  1-10-2011 2,17% 0,11% 0,22% 2,50% 2,32% 
  1-10-2012 2,57% 0,11% 0,24% 2,92% 2,38% 
  1-10-2013 3,05% 0,08% 0,24% 3,37% 1,99% 
  1-10-2014 3,76% 0,08% 0,27% 4,10%   
  Landelijk           
  1-10-2011 3,03% 0,11% 0,31% 3,45% 1,86% 
  1-10-2012 3,08% 0,11% 0,31% 3,51% 1,93% 
  1-10-2013 3,15% 0,11% 0,34% 3,61% 1,95% 
  1-10-2014 3,15% 0,12% 0,34% 3,62%   
  

        
         
 
  

       
        Toelichting 

In bovenstaand overzicht zijn de kwantitatieve gegevens vermeld van het Samenwerkingsverband  

VO 29-03 op basis van de voorlopige telgegevens per 1-10-2014. Op 1-10-2014 telde het 

Samenwerkingsverband in totaal 5266 leerlingen.  Onder ‘leerlingen’ is ook een overzicht vermeld 

van de aantallen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Op 1-10-2014 waren er 216 VSO-

leerlingen. Het merendeel van de leerlingen (198) zit in categorie 1 (= cluster 4, zeer moeilijk lerend 

of langdurend ziek). Verder is er het schema leerlingontwikkeling een overzicht van de 

deelnamepercentages van de verschillende categorieën, van leerwegondersteunend - en 

praktijkonderwijs, in vergelijk met de landelijke deelnamepercentages. 

 

Toelaatbaarheidsverklaringen 

 

In de periode 1-8-2014 t/m 31-12-2014 zijn 21 toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven. De afgifte 

van toelaatbaarheidsverklaringen is nieuw sinds 1-8-2014.  
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5. Samenwerking 
 

Gemeenten/mbo 

Statutair (art. 9, lid 2) is vastgelegd dat het bestuur andere personen kan uitnodigen tot het bijwonen 

van de bestuursvergadering. In de praktijk gaat dat om een van de bestuurders  van de Zeeuws-

Vlaamse gemeenten en een van de bestuurders van Scalda (mbo). Zij nemen als toehoorder deel aan 

de bestuursvergaderingen. Daarmee worden alle partijen in staat gesteld om elkaar te informeren, te 

adviseren en zaken af te stemmen.  Dit heeft in 2014 met name geleid tot gedachtewisselingen over 

en bijdragen aan de regionale plannen tot decentralisatie van de jeugdzorg.  

Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over het concept-ondersteuningsplan werd 
gevoerd in het kader van de Regionaal Educatieve Agenda. De Zeeuws-Vlaamse  
gemeenten voerden hiertoe op regelmatige basis bestuurlijk overleg met de schoolbesturen. 
Praktisch betekent dit, dat met een apart REA-overleg aangesloten wordt op de gebruikelijke 
vergaderstructuur van het samenwerkingsverband. Het REA-overleg wordt gevoerd door het bestuur 
van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, een vertegenwoordiger van Scalda en de drie 
portefeuillehouders Onderwijs van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Partijen voeren vanuit de eigen 
(en gezamenlijke) verantwoordelijkheid overleg over gemeenschappelijke thema’s. De inhoud van 
het overleg wordt bepaald door de participanten.  
Het overleg wordt voorbereid door een agendacommissie, bestaande uit ten minste een ambtelijke 
vertegenwoordiger namens de gemeenten en de beleidsmedewerker van het 
samenwerkingsverband. De participanten hebben afspraken gemaakt over het voorzitterschap, 
ondersteuning en secretariaat.  
Het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan passend onderwijs 

vond plaats tijdens het REA-overleg, waarbij Scalda formeel toehoorder was, maar wel inhoudelijk 

participeerde in het overleg.  

Primair onderwijs 

In 2014 is frequent overleg gevoerd met het bestuur van het samenwerkingsverband primair 

onderwijs. Hierbij is met name onderzocht op welke wijze de samenwerkingsverbanden door 

samenwerking van toegevoegde waarde kunnen zijn voor passend onderwijs in de regio. Dit heeft in 

2014 geleid tot het gezamenlijk aanstellen van een coördinator en beleidsmedewerker en daarmee 

tot een gezamenlijk bureau Passend onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee kunnen naar de 

mening van beide samenwerkingsverbanden doorlopende ondersteuningslijnen en gezamenlijk 

beleid eenvoudig en eenduidiger aangestuurd worden. 

Zeeuwse stuurgroep 

Het samenwerkingsverband participeert in de personen van de coördinator en de bestuursvoorzitter 

in de Zeeuwse stuurgroep. Doel van dit overleg is het leren van elkaar (intervisie), het afstemmen van 

regio-overstijgende zaken en gezamenlijk ontwikkelen van beleid waar dit wenselijk en mogelijk is. 
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6. Kwaliteitszorg 
 

Ondersteuningsplan 

In  het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband op welke wijze zij de kwaliteit van 

de ondersteuning beschrijft, ontwikkelt, meet en borgt.  Daarbij zijn voor het eerste jaar de volgende  

‘kwaliteitsdoelen’ benoemd:  

 vaststellen van inhoudelijke hiaten in de ondersteuningsstructuur  
 vaststellen van gezamenlijke ondersteuningsknelpunten  
 vinden van oplossingen voor deze hiaten/knelpunten  
 voortgaand overleg met de ketenpartners om de ondersteuningstrajecten af te stemmen en 

te stroomlijnen;  
 
De werkgroep Passend Onderwijs heeft als opdracht om bovenstaande zaken structureel te 
agenderen. Vanuit haar positie ‘dicht op de organisatie’ heeft de werkgroep zicht op de kwaliteit en 
effect van de ondersteuning en kan daarmee het bureau en bestuur adviseren.  
 
Op basis van veranderende wet- en regelgeving, voortschrijdend inzicht en verdere beleidsmatige 
ontwikkeling zal het ondersteuningsplan jaarlijks geactualiseerd worden.  

Schoolondersteuningsprofiel 

In 2014 zijn op alle bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen de 

schoolondersteuningsprofielen vastgesteld. Binnen deze profielen beschrijven alle scholen o.a. op 

welke wijze zijn de ondersteuning organiseren en hoe zij tevens de kwaliteit van deze ondersteuning 

bewaken en borgen. De profielen zijn volgens een afgesproken format opgesteld en ook 

weergegeven binnen het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 

De ondersteuningsplanraad wordt ondersteund door het bureau2. De vergadering van de 

ondersteuningsplanraad wordt, indien gewenst, bijgewoond door een bestuurder. De OPR  heeft 

naast zijn formele taken (instemming en advies) ook nadrukkelijk een functie als klankbordgroep en 

kan via haar vertegenwoordigers vanuit het personeel en de ouders het bureau en bestuur helpen 

signaleren van mogelijke knelpunten en hierin adviseren. 

  

                                                           
2
 zie eerdere verwijzing op pag. 7 
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7. Financieel verslag  

Algemene financiële beschouwing: 

 

Financiële positie op balansdatum 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het SWV dient het volgende overzicht. Deze 

is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening van het huidige jaar, daar dit het eerste jaar is dat 

het SWV een jaarverslag opstelt. 

Balansposten 
   

2014 2013 

(in duizenden euro’s) 
     Gebouwen en terreinen 
   

0 0 

Vaste activa 
   

0 0 

Vlottende activa  
   

279 0 

Liquide middelen 
   

82 0 

Eigen vermogen 
   

213 0 

Voorzieningen 
   

0 0 

Kortlopende schulden  
   

66 0 

Totale vermogen (TV) 
     Totaal kapitaal (TK =TV)  
   

279 0 

Totale baten (incl fin baten)  
   

314 0 

Totale baten (excl fin baten)  
   

314 0 

Exploitatieresultaat  
   

213 0 

      

      Kengetallen fin.positie 
   

2014 2013 

Solvabiliteit 1 (excl.voorz) 
   

76,5% 0,00 

Solvabiliteit 2 (incl.voorz) 
   

76,5% 0,00 

Liquiditeit (current ratio) 
   

4,2 0,0 

Rentabiliteit 
   

68,0% 0,0% 

      Kengetallen overig 
   

2014 2013 

Pers.lasten / tot.lasten 
   

58,4% 0,0% 

Alg.reserve / tot.baten 
   

68,0% 0,0% 

Voorz. / tot.baten 
   

0,0% 0,0% 

Rijksbijdragen / tot.baten 
   

31,0% 0,0% 
Ov.overheidsbijdr / 
tot.baten 

   
0,0% 0,0% 

Invest.huisv / tot.baten 
   

0,0% 0,0% 

Invest.inventaris+app / tot.baten 
  

0,0% 0,0% 

Beleggingen t.o.v. EV 
   

0,0% 0,0% 

Personeel / rijksbijdragen 
   

60,4% 0,0% 
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Signaleringsgrenzen Formule Ondergrens Bovengrens 2014 2013 

1. Vermogensbeheer 
     a. Solvabiliteit EV/TV 20% geen 76% 0% 

b. Kapitalisatiefactor (TK-G&T)/TB geen 35-60 % 89% 0% 

PO/VO excl. gebouwen en terreinen 
    

      2. Budgetbeheer 
     a. Liquiditeit Current ratio 0,5 1,5 4,2 0,0 

b. Rentabiliteit Expl.res/TB 0% 5% 68,0% 0,0% 

      3. Weerstandsvermogen 
     a. EV/totale baten incl. fin. baten 10% 40% 68,0% 0,0% 

b. EV-mva/totale baten incl. fin. baten 
  

68% 0% 

 

 

Kengetallen zijn een goed analyse-instrument, zij zijn bedoeld om een onderlinge vergelijking 

mogelijk te maken, zowel in de tijd, als met andere branches c.q. sectoren. Het nadeel van 

kengetallen is dat zij een momentopname weergeven, daardoor kan een vertekend beeld ontstaan. 

Aangezien dit het eerste jaarverslag van dit SWV is, is vergelijking in de tijd niet mogelijk.  

Gelden van het ‘oude’ samenwerkingsverband zijn ter afrekening terug gestort naar de scholen, die 

hebben deze gelden doorgestort naar het nieuwe SWV. Dit betekent direct een buffer voor het SWV, 

waardoor alle kengetallen hoog uitvallen, zelfs boven de bovengrenzen.  

De volgende jaren laten deze kengetallen een heel ander beeld zien, doordat er slechts eenmaal 

sprake was van doorgestorte middelen in 2014 vanuit een oud verband en doordat de bekostiging 

per 1-1-2016 drastisch wijzigt vanwege het LWOO en de Pro, dat onder de noemer van het Passend 

Onderwijs komt te vallen. Verhoudingsgetallen komen er dan significant anders uit te zien, wat een 

onderlinge vergelijking bemoeilijkt. 
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Resultaat 

 Baten 
     2014 Begroot 2014 2013 

 

 
EUR EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen 97.130 81.019 0 

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 0 0 0 

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 0 0 0 

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 

3.5 Overige baten 216.512 0 0 

 

     Totaal baten 313.642 81.019 0 

 Lasten 
    

 

2014 Begroot 2014 2013 

 

 
EUR EUR EUR 

4.1 Personeelslasten 58.654 30.233 0 

4.2 Afschrijvingen 0 625 0 

4.3 Huisvestingslasten 4.880 0 0 

4.4 Overige lasten 36.858 17.084 0 

 

     Totaal lasten 100.392 47.942 0 

 

     Saldo baten en lasten 213.250 33.077 0 

 

    5 Financiële baten en lasten -99 0 0 
 

     Resultaat 213.151 33.077 0 

 

    6 Belastingen 0 0 0 
 

    7 Resultaat deelnemingen 0 0 0 
 

     Resultaat na belastingen 213.151 33.077 0 

 

    8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0 
 

     Nettoresultaat 213.151 33.077 0 
 

    9 Bijzonder/Buitengewoon resultaat 0 0 0 
 

    

 
Totaal resultaat 213.151 33.077 0 

 

Het resultaat over 2014 bedraagt 213.151 euro. 
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De totale baten zijn een stuk hoger dan de begroting. Dit komt voornamelijk door de doorstorting 

van de gelden uit het oude samenwerkingsverband richting het nieuwe. 

Ook de personele lasten zijn hoger dan begroot, dit komt doordat de kosten voor de coördinator veel 

hoger zijn uitgevallen dan begroot. De huisvestingslasten waren in het geheel nog niet begroot, daar 

er nog niets bekend was omtrent deze kosten. 

De overige lasten zijn ook hoger dan begroot, reden zijn een aantal initiële kosten die niet of niet 

voldoende waren begroot (denk aan ICT-kosten, ontwerp huisstijl kosten, extra kosten notaris) en de 

vergoeding aan de RvT die hoger is dan begroot.  

 

Resultaatbestemming 

Het overschot wordt toegevoegd aan de reserves. 

 

Treasurybeleid 

Het samenwerkingsverband kent een duurzame verantwoorde financiële huishouding (balans tussen 

uitgaven en inkomsten). 

Het doel van het SWV is: 

a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a 

lid 2 van de WVO in de regio Zeeuws-Vlaanderen 

b. het (doen) realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 

tussen alle scholen in voormelde regio en wel zodanig dat leerlingen woonachtig in voormelde regio 

in het onderwijs in de meest brede zin van het woord een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken en dat leerlingen die (extra) ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke 

plaats in het onderwijs kunnen krijgen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De middelen van het SWV VO-ZV dienen geheel te worden ingezet voor het realiseren van de 

primaire doelstelling. Het vormen van reserves, anders dan reserves die worden aangehouden in het 

kader van een noodzakelijk weerstandsvermogen, en daarmee het laten renderen hiervan is geen 

onderdeel van het beleid van het SWV VO-ZV en kan zelfs als strijdig met de doelstellingen worden 

getypeerd. Dit impliceert dat niet gestreefd wordt naar een maximaal rendement op het vermogen. 

Het SWV VO-ZV zal een zodanige omvang aan liquide middelen c.q. kredietruimte aanhouden dat zij 

steeds aan haar korte termijn verplichtingen zal kunnen voldoen. 

(Tijdelijk) overtollige middelen zullen worden gestort op een rentedragende spaarrekening, bij de 

huisbankier (die te allen tijde een A-rating heeft). Deze middelen dienen te allen tijde direct liquide 

te kunnen worden gemaakt. 

Het SWV VO-ZV houdt geen beleggingen aan. Derhalve hoeft in dit statuut niet verder te worden 

ingegaan op de toepassing van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en 

onderzoek 2010 (OCW-regeling FEZ/CC-2009/150185 d.d. 16-09-2009). 

 

Op dit moment ligt er een concept-treasurystatuut, waarin bovenstaande verder wordt uitgewerkt, 

bij het bestuur ter aanpassing, daarna ter goedkeuring door de RvT, en vervolgens ter vaststelling aan 

het bestuur.  
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Op het moment van verschijning van dit jaarverslag zijn er geen bijzondere gebeurtenissen bekend. 

 

Continuïteitsparagraaf: 

Met ingang van het verslagjaar 2013 is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) uitgebreid met 

een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van een zogeheten 

continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf moet er voor zorgen dat iedere belanghebbende of 

belangstellende zich op de hoogte kan stellen van de wijze waarop het bestuur omgaat met de 

financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Daarmee biedt het ook zicht op de te 

verwachten exploitatieresultaten van de komende jaren en de ontwikkeling van de 

vermogenspositie. 

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem: 

Doelstellingenmatrix SWV VO Zeeuws-Vlaanderen 

(gebaseerd op het Waarderingskader van de Inspectie / kwaliteitsaspecten en indicatoren) 

Kwaliteitsaspect 
 

DOELEN: MIDDEL: 
 

Plannings- & 
sturingsinstrument 
 

RESULTAAT: 
Kwantitatief & Kwalitatief 

RESULTATEN     

 
1.1 

 
SWV realiseert passende 
ondersteuningsvoorziening
en voor alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig 
hebben 
 
 

 
Aangesloten reguliere scholen 
voor VO hebben hun 
ondersteuning beschreven in het 
SOP 
(schoolondersteuningsprofiel) 
 
VSO-scholen verzorgen het 
speciaal onderwijs 
 
Ambulante begeleiders van VSO 
bieden extra ondersteuning aan 
leerlingen in het VO die dat nodig 
hebben  

 
Elke school omschrijft 
haar basis- en extra 
ondersteuning in het SOP 
 
 

 
Iedere leerling heeft een 
passende onderwijsplek 
 
 
 
Er zijn door de 
bezwarencommissie 
geen ingediende 
bezwaren gegrond 
verklaard. 
 
 In de gemeente Sluis 
wordt in 2015-2016 een 
pilot opgestart m.b.t. 
afstemming Transitie 
Jeugdzorg en Passend 
Onderwijs. 

 
1.2 

 
SWV realiseert toewijzing 
van extra ondersteuning en 
de plaatsing van leerlingen 
tijdig en effectief 
 
  

  
Procedure voor toewijzing zoals 
vermeld in het 
ondersteuningsplan 
 
 
 
 

 
Het SWV geeft binnen 
max. 6 weken een TLV af  
 
Het SWV streeft naar 
realisatie van flexibele 
arrangementen (tussen 
en door de huidige 
onderwijsvormen 
(VO/VSO/LWOO/PRO)). 
Ontwikkelingsthema  
‘ Flexibele 

 
Alle leerlingen tijdig  een 
passende plaats. 
 
Voor iedere leerling die 
extra ondersteuning 
krijgt wordt een 
ontwikkelingsperspectief-
plan (OPP) opgesteld 
(incl. 
uitstroomperspectief) 
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arrangementen’ wordt 
nader uitgewerkt 

 
 

 
1.3 

 
SWV zet middelen 
doelmatig in 
 
 
 

 
SWV werkt met een 
meerjarenbegroting waarin 
beleid uit ondersteuningsplan 
herkenbaar is vertaald in 
gekwantificeerde doelstellingen 
 

 
Middels 
kwartaalrapportages 
toetst het bestuur en de 
toezichthouder de 
realisatiecijfers aan de 
begroting 
 

 
De meerjarenbegroting 
toont een duurzaam 
gezond financieel beleid. 
Baten en lasten zijn in 
evenwicht. 

 
1.4 

 
SWV realiseert de beoogde 
kwalitatieve en 
kwantitatieve resultaten 
die het voor leerlingen met 
extra 
ondersteuningsbehoeften 
heeft opgesteld 
 

 
Jaarlijkse evaluatie 
ondersteuningsplan door OPR, 
werkgroep passend onderwijs, 
bestuur en toezichthouder op 
basis van resultatenrapportage 

 
Resultaat evaluatie kan 
leiden tot bijstelling 
beleid. Hierin wordt 
PDCA-cyclus gevolgd. 

 
Alle stakeholders zijn 
tevreden met de 
resultaten 
 
 

 
1.5 

 
Binnen het SWV is geen 
schoolverzuim door 
leerlingen die (mogelijk) 
extra ondersteuning nodig 
hebben 
 
SWV bevordert de 
inschrijving van deze 
leerlingen bij een school en 
bevordert het volgen van 
daadwerkelijk onderwijs. 
 

 
Planning van activiteiten om 
schoolverzuim te voorkomen. 
 
Onderhouden van functionele 
contacten met relevante 
ketenpartners (RBL/leerplicht, 
jeugdzorg, politie, etc.) 

 
Verzamelen van 
kengetallen en uitvoeren 
van analyses in 
afstemming met 
RBL/Leerplicht 
 

 
Er is geen sprake van 
specifiek schoolverzuim, 
tenzij het SWV kan 
aantonen dat 
schoolverzuim buiten 
haar invloedssfeer ligt en 
niet voorzienbaar was. 
 
 
 

 
1.6 

 
SWV stemt af met 
jeugdzorg en WMO-zorg 
 
 

 
OOGO met gemeenten over 
afstemming jeugdzorg en 
Passend Onderwijs 
 
Zie hoofdstuk 
ondersteuningsplan ‘Passend 
onderwijs & Gemeentelijk Beleid’ 

 
Regelmatig overleg in het 
kader van de Regionaal 
Educatieve Agenda (REA) 
 
Voorlichtingsbijeenkomst
en bij aanpassingen van 
beleid 

 
SWV , jeugd- en WMO- 
zorg werken transparant 
samen. Optimale 
afstemming van de 
ondersteuning leidt tot 
de meest passende 
onderwijsondersteuning. 

MANAGEMENT & 
ORGANISATIE 

    

 
2.1 

 
SWV heeft een missie 
bepaald waaruit 
consequenties zijn 
getrokken voor de inrichting 
van de organisatie en de te 
bereiken doelstellingen 
(visie) 
 
 
 

 
Zorgcoördinatoren en ambulante 
begeleiders spelen een actieve 
rol in de opvang van leerlingen 
met een extra 
ondersteuningsbehoefte    
 

 
 Het SWV sluit een 
herbestedings-
overeenkomst af met de 
Diensten voor ambulante 
begeleiding 

 
Meer expertise in het 
regulier onderwijs 

 
2.2 

 
Verantwoordelijkheden, 
taken en bevoegdheden 
van deelnemers en 

 
Organisatieschema, zie 
hoofdstuk 2 ondersteuningsplan 
SWV heeft een 

 
Het bestuur voert 
functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

 
Alle medewerkers 
ervaren een voldoende 
interne communicatie. 
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stakeholders SWV en van 
taakuitvoerders zijn helder 
vastgelegd. 
 
 

organisatieschema (incl. 
organen). 
 
 
Taken en operationele 
bevoegdheden van de diverse 
organen zijn duidelijk 
 
Het bestuur wordt ondersteund 
door een coördinator die leiding 
geeft aan het bureau Passend 
Onderwijs en die tevens zorg 
draagt voor de uitwerking van 
het beleid. 
 
De coördinator wordt 
ondersteund door een 
beleidsmedewerker die zorg 
draagt voor de uitvoering van het 
beleid Passend Onderwijs. De 
beleidsmedewerker is tevens 
belast met de organisatie en 
uitvoering van de 
ondersteuningstoewijzing en met 
de uitvoering van het 
bestuurderssecretariaat. 
 
De coördinator ondersteunt de 
werkgroep Passend onderwijs, 
waarbinnen alle scholen 
vertegenwoordigd zijn door de 
zorgcoördinatoren en/of 
directeuren. 
 
Behalve een bestuur, is er een 
Raad van Toezicht, twee 
werkgroepen (werkgroep 
Passend Onderwijs VO en 
werkgroep Financiën) en een 
ondersteuningsplanraad (OPR). 

met de medewerkers van 
het bureau. 
 
 
Het bestuur evalueert 
periodiek het 
functioneren van het 
bureau en de organisatie 
van het SWV als geheel. 
 
Bovenstaande evaluatie 
vindt nadrukkelijk ook 
plaats binnen de OPR. 

Bestuur, bureau en de 
scholen (medewerkers 
‘zorg’) ervaren de 
organisatie als efficiënt. 
 

 
2.3 

 
SWV heeft een doelmatige 
overlegstructuur 
 
 

 
Planning van vergaderingen, etc. 
vindt gericht plaats, conform de 
plannings- en beleidscyclus 
(PDCA).  
 
Duidelijke agendering en 
verslaglegging per 
overlegmoment. 
De inhoud van het diverse 
overleg wordt bepaald door de 
beleidsagenda en de daarbij 
behorende planning (*jaarplan) 

  
Overleggen vinden plaats 
volgens een vooraf 
afgestemd 
overlegschema en  er 
vindt duidelijke 
agendering  en tijdige 
verslaglegging plaats 

 
2.4 

 
SWV heeft eenduidige 
procedures en termijnen 
voor toewijzing van extra 
ondersteuning en voor 
plaatsen van leerlingen 
 

 
Er is een toewijzingsprotocol. 
Protocol bevat criteria voor 
toewijzing van middelen extra 
ondersteuning.  
 

 
Voor de periode 08/2014 
– 07/2016 is een 
procedure vastgesteld 
voor herindicatie van 
zittende VSO-leerlingen. 

 
De termijnen voor de 
afgifte van de 
toelaatbaarheidsbepaling 
en de termijnen voor 
plaatsing zijn duidelijk 
voor alle partijen. 
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Procedures worden 
uitgevoerd conform 
protocol.  
 

 
2.5 

 
SWV voert een actief 
voorlichtingsbeleid over 
taken en functies van SWV 

 
Door verslaglegging en overleg 
met de scholen, OPR en 
werkgroepen. 
 
Het SWV onderhoudt nauw 
contact over haar beleid met de 
gemeenten en met 
hulpverleningsinstellingen. Bij 
voorkeur wordt aangesloten op 
regionale ontwikkelingen (per 
gemeente).  
 
 
 

 
Er is een website die 
verder doorontwikkeld 
wordt 

 
SWV is zichtbaar, 
benaderbaar, 
transparant en bekend 
voor alle 
belanghebbenden 
 
De website voorziet in 
alle relevante informatie. 
 
SWV profileert zich in 
regio actief als 
dienstverlener voor 
Passend Onderwijs. 
 

 
2.6 

 
SWV heeft interne toezicht 
op bestuur georganiseerd. 
 
 
 
 

 
Er is een Raad van Toezicht, 
bestaande uit vijf leden.  
 
Intern toezichtorgaan beschikt 
over voldoende middelen om 
taken en bevoegdheden uit te 
kunnen oefenen. Het 
toezichtkader is omschreven in 
de statuten. 
 

 
Het bestuur rapporteert 
volgens een afgesproken 
systematiek en inhoud 
vier keer per jaar aan de 
Raad van Toezicht. 
 

 
Interne toezicht is 
onafhankelijk van 
bestuur SWV en wordt 
op systematische en 
planmatige wijze 
uitgevoerd.  
 

KWALITEITSZORG     

 
3.1 

 
Vertaling van 
beleidsdoelstellingen naar 
kwalitatieve en 
kwantitatieve resultaten 
(incl. 
bekostigingsaspecten)(tenm
inste eens per vier jaar) 

 
Ondersteuningsplan 2014-2018, 
met een jaarlijkse bijstelling van 
de activiteiten- en 
ontwikkelplannen. 
 
Ondersteuningsplan is 
groeidocument richting een 
strategisch meerjarenplan. 

 
Relatie tussen beleid en 
financiën expliciet aan 
orde tijdens de 
bestuursvergaderingen.  
 
Mei 2015: in het 
ondersteuningsplan 
worden nieuwe, 
kwalitatieve 
doelstellingen/streefcijfe
rs opgenomen. 
Samengevat: baten en 
lasten LWOO zijn in 
evenwicht (het SWV gaat 
uit van 481 LWOO-lln. op 
1-10-2015); aantal lln. 
VSO daalt stapsgewijs 
van 4,1% (nu in 2015) 
naar het landelijk 
gemiddelde van 3,15% in 
2019; (zie 
meerjarenbegroting 
2016-2018).  

 
Jaarlijkse update van het 
ondersteuningsplan 

 
3.2 

 
SWV voert zelfevaluaties 
uit, intern en extern. 
 

 
SWV ondersteunt opzet, planning 
en evaluatie van de 
onderzoeken/ audits. 

 
Daartoe ontwikkelt het 
SWV i.s.m. de scholen 
een op elkaar 

 
De informatie wordt 
getoetst aan doelen en 
normen en trekt hieruit 
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SWV houdt zicht op de 
ontwikkeling van de kwaliteit van 
de basisondersteuning op de 
afzonderlijke scholen. 
 

afgestemde werkwijze 
met interne audits.   
 
 
 
Rapportage vindt plaats 
in de Werkgroep Passend 
Onderwijs en in het 
bestuur. 
 
Jaarlijks verzamelen van 
gegevens over de 
toewijzing van de extra 
ondersteuning en de 
plaatsing van leerlingen 
(o.a. registratie 
toelaatbaarheidsverkla-
ringen, registratie 
leerlingen met extra 
ondersteuning) 
 
Evaluatie van realisatie 
van de in de 
beleidsagenda 
opgenomen doelen. 
 

conclusies voor de 
kwaliteitsverbetering op 
korte en langere termijn. 
 
 
 
 

 
3.3 

 
SWV werkt planmatig aan 
kwaliteitsverbetering. 
 
 

 
Document ‘Zelfaudit’ in 
ontwikkeling 

  
Conclusies uit de 
zelfevaluatie leiden tot 
een doelgericht plan met 
verbeteractiviteiten 
 

 
3.4 

 
SWV legt jaarlijks 
verantwoording af van 
gerealiseerde kwaliteit 
 

 
Jaarrekening (incl. jaarverslag)  

  
Schriftelijke 
verantwoording aan 
belanghebbenden over 
gerealiseerde kwaliteit, 
kwaliteitsverbetering en 
inzet van middelen 
 

 
3.5 

 
SWV borgt gerealiseerde 
verbeteringen. 
 
 
 

 
SWV legt nieuwe afspraken 
concreet en controleerbaar vast 
en gaat na of betrokkenen 
volgens afspraken handelen. 
 
Dit op basis van een jaarlijkse 
update van het 
ondersteuningsplan en/of 
protocollen van het SWV. 
 

  

 
3.6  

 
SWV onderzoekt 
tevredenheid over het 
samenwerkingsverband bij 
belanghebbenden 
 
 
 

 
Vierjaarlijkse (zelf)evaluatie. 
Tevredenheidsmetingsinstrumen
t over realisatie beleid SWV in 
ontwikkeling. 
 
Evaluatie van de 
klachtbehandeling door SWV. 
 

  
>80% van de diverse 
stakeholders zijn 
tevreden over het SWV 
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Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden:  

 Het terugdringen van het aantal doorverwijzingen richting het VSO. Het is een risico 

als het samenwerkingsverband niet lukt om op het landelijk gemiddelde van het 

aantal verwijzingen uit te komen. 

 LWOO-bekostiging die onder het passend onderwijs komt te vallen per 1-1-2016. 

Scholen financieren als het ware hun eigen tekort. Dit is een risico voor de 

onderliggende scholen, indien het werkelijke aantal LWOO-leerlingen hoger is dan 

het aantal op de teldatum van 1-10-2012. 

 Inzetten op landelijk gemiddelden qua aantal. Om qua bekostiging zo gunstig 

mogelijk middelen te kunnen ontvangen, dient het samenwerkingsverband in te 

zetten op de landelijke gemiddelden. Het risico is er dan dat er niet voldoende 

kwaliteit geleverd kan worden en dat niet de middelen ingezet kunnen worden die 

nodig zijn. 

 Zeeuwse Knoop, afspraak voor drie jaar. Er is een Zeeuws brede afspraak gemaakt, 

om drie jaar lang de ambulant begeleiders van het VSO in te zetten in het VO ter 

ondersteuning. Na deze drie jaar wordt de afspraak herbezien. Het risico bestaat 

eruit hoe de huidige expertise te behouden. 
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Gegevensset: 
 
Meerjarenbegroting kalenderjaar 2015 2016 2017 2018 2019 

      Baten 
     lichte ondersteuning algemeen 458.142 485.172 475.468 465.959 456.640 

lichte ondersteuning LWOO 
 

1.972.804 1.933.348 1.894.681 1.856.787 

lichte ondersteuning PrO 
 

793.028 777.168 761.624 746.392 
verevening lichte ondersteuning 
algemeen 67.882 33.941 

   zware ondersteuning 1.436.470 2.670.810 2.624.796 2.583.173 2.533.100 

verevening zware ondersteuning -171.604 -374.340 -326.609 -267.884 -183.419 

overige baten 0 0 0 0 0 

geoormerkte baten programma's 0 0 0 0 0 

Totale baten 1.790.890 5.581.415 5.484.170 5.437.553 5.409.500 

      Lasten 
     afdracht LWOO (via DUO) 

 
1.972.100 1.932.658 1.894.005 1.856.125 

afdracht PrO (via DUO) 
 

723.240 708.775 694.600 680.708 
maximering afdracht LWOO/PrO, 
dit bedrag t.l.v. lumpsum school-
besturen (indien van toepassing) 

 
0 0 0 0 

afdracht VSO, teldatum, (via DUO) 946.941 2.125.463 2.010.589 1.809.649 1.634.536 
afdracht VSO, peildatum, 
(tussentijdse groei VSO), 
ondersteuningsbekostiging 18.148 25.408 0 0 0 
afdracht VSO, peildatum, 
(tussentijdse groei VSO), 
basisbekostiging 12.713 14.592 0 0 0 

lasten ondersteuningsplan 808.139 897.723 768.789 911.587 1.042.100 
verplichte besteding AB (pers) bij 
VSO 156.722 219.411 

   progr1: Organisatie en Beheer 100.160 100.160 100.160 100.160 100.160 

progr2: Raad van Toezicht 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 

progr3: Deskundigheidsbevordering 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
progr4: Middelen voor lichte 
ondersteuning 333.983 229.285 82.707 184.622 324.576 

progr5: Voorziening risico's 62.932 33.941 8.250 0 0 
progr6: Middelen voor zware 
ondersteuning 130.342 88.533 71.976 130.742 130.742 
progr7: Ambulante begeleiding / 
Expertise 0 202.394 481.697 472.063 462.622 

Totale lasten 1.785.941 5.758.525 5.420.812 5.309.841 5.213.468 

      
Resultaat 

                
4.949          -177.110  

              
63.359  

       
127.712   196.032  
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maximale afdracht LWOO en PrO 
bedraagt (budget lichte 
ondersteuning incl. verevening): 

 
3.284.945 3.185.984 3.122.264 3.059.819 

de werkelijke afdracht (via DUO) is: 
 

82% 83% 83% 83% 
indien de baten lichte 
ondersteuning lager zijn dan de 
afdracht LWOO en PrO wordt de 
lumpsum van de deelnemende 
scholen gekort: 

 
0 0 0 0 

per leerling (VO en VSO): 
 

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                   
-    

 €                   
-    

      de maximale afdracht VSO 
bedraagt (budget zware 
ondersteuning incl. verevening): 

 
2.296.654 2.298.197 2.315.829 2.349.691 

de werkelijke afdracht (via DUO en 
SWV) is: 

 
94% 87% 78% 70% 

indien de baten voor zware 
ondersteuning lager zijn dan de 
afdracht VSO wordt de Lumpsum 
van de deelnemende scholen 
gekort: 

 
0 0 0 0 

per leerling (VO en VSO): 
 

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                   
-    

 €                   
-    

 

Toelichting bij de meerjarenbegroting: 

De volgende zaken zijn meegenomen in de uitwerking van de Meerjarenbegroting: 

 Het besluit om LWOO te begrenzen, waardoor baten en lasten in evenwicht komen. De 

afdracht LWOO aan de scholen wordt door DUO rechtstreeks geregeld met de scholen. 

Uitgegaan is van 481 leerlingen op 1 oktober 2015. Is dit aantal in de werkelijkheid hoger, 

dan zal dat meteen effect hebben op het resultaat. Dat geldt ook voor het VSO wat voor 

2015 (1 oktober nog op 4,1% is gehandhaafd) maar daarna dient te dalen. 

 Het streven naar een deelname aan het speciaal onderwijs conform het huidige landelijke 

gemiddelde 

 De berekeningen herbesteding, bedrag is nog niet vastgesteld. In deze Meerjarenbegroting 

drie jaar volgens een vast te stellen overeenkomst, daarna via de expertise in het 

samenwerkingsverband. Er is gerekend met een daling van 2% per jaar. 

 De middelen voor lichte ondersteuning zijn voor de drie scholen met LWOO teruggehaald 

voor schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 wat ook gelezen kan worden als ‘uitstel van 

ontvangsten’. 

 De middelen voor ‘zware ondersteuning’ zijn voor één schooljaar 2016-2017 teruggehaald 

met effecten op de kalenderjaren 2016 en 2017. 
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BALANS 
      

       

       Activa Positie per 31 december       

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
€ € € € € € 

       Materiële vaste activa 
 

0 0 0 0 0 

Financiële vaste activa 
 

0 0 0 0 0 

Vlottende activa 196.928 928 928 928 928 928 

Liquide middelen 81.876 282.825 105.715 169.074 296.786 492.818 

       Totaal activa 278.804 283.753 106.643 170.002 297.714 493.746 

       

       Passiva             

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
€ € € € € € 

Eigen vermogen 213.151 218.100 40.990 104.349 232.061 428.093 

Voorzieningen 
 

0 0 0 0 0 

Langlopende schulden 
 

0 0 0 0 0 

Kortlopende schulden 65.653 65.653 65.653 65.653 65.653 65.653 

       Totaal passiva 278.804 283.753 106.643 170.002 297.714 493.746 

       

 
0 0 0 0 0 0 

       Kengetallen  
      

       Solvabiliteit 1 in % 76,5 76,9 38,4 61,4 77,9 86,7 

Solvabiliteit 2 in % 76,5 76,9 38,4 61,4 77,9 86,7 

Liquiditeit (current ratio) 4,2 4,3 1,6 2,6 4,5 7,5 

Liquiditeit (quick ratio ratio) 1,2 4,3 1,6 2,6 4,5 7,5 

Weerstandsvermogen 68,0 12,2 0,7 1,9 4,3 7,9 
Weerstandsvermogen 
excl.MVA 68,0 12,2 0,7 1,9 4,3 7,9 

Kapitalisatiefactor in % 88,9 15,8 1,9 3,1 5,5 9,1 

        

 

 

 

 

 

 



 

 25 Jaarverslag SWV VO-ZV 

 

Kasstroomoverzicht 
      

       

 
jaar 2015 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 

 saldo baten en lasten  4.949  -177.110  63.359  127.712  196.032  
 aanpassingen voor: 

      afschrijvingen 0  0  0  0  0  
 dotatie onderhoud 

      uitgaven onderhoud 
      dotatie personeel 
      

 
          

 

 
4.949  -177.110  63.359  127.712  196.032  

 

       veranderingen in vlottende activa 196.000  0  0  0  0  
 

       

       ontvangen rente 
      betaalde rente 
      incidentele lasten 
      

 
          

 

 
0  0  0  0  0  

 

       totaal kasstroom uit operationele activiteiten 200.949  -177.110  63.359  127.712  196.032  
 

       investeringen  
      

       saldo 200.949  -177.110  63.359  127.712  196.032  
 

       

       nieuwe leningen  0  0  0  0  0  
 aflossing leningen 0  0  0  0  0  
 

       totaal financieringsactiviteiten 0  0  0  0  0  
 

       mutatie liquide middelen 200.949  -177.110  63.359  127.712  196.032  
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8. Ontwikkelingen in 2015 
 

In 2015 zullen met name beleidsmatige stappen gezet moeten worden om de groei van met name 

het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4) tegen te gaan en zelfs het aantal leerlingen dat daarnaar 

doorverwezen wordt te reduceren. Dat vergt van alle aangesloten scholen een ontwikkeling van 

expertise en organisatie om de betreffende leerlingen op de eigen locatie passend onderwijs te 

kunnen bieden. Het tegengaan van de groei van het vso zal ook onderwerp van gesprek zijn met het 

Samenwerkingsverband primair onderwijs. 

Met de organisaties De Korre en Qwestor zullen in 2015 nadere afspraken gemaakt worden over de 

inzet van de expertise  van hun ambulante begeleiders in het komende schooljaar. Hierbij is het zgn. 

tripartiteoverleg kader-stellend. 

In 2015 zullen alle scholen het systeem van Handelingsgericht werken verder gaan implementeren. 

Vooruitlopend op de overdracht van de middelen voor LWOO en PRO in 2016, zal beleid ontwikkeld 

moeten worden over de verdeling van de betreffende middelen, de criteria daarbij en de daarbij 

behorende kwalitatieve ondersteuning. Uiteraard zal nadere wet- en regelgeving hierbij in acht 

genomen dienen te worden. 
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9. Financieel Jaarverslag 
 

Balans en Exploitatierekening incl. kasstroomoverzicht 

 

 
Balans na winstbestemming 

    

      1 Activa 
 

  

 

  
31-12-2014  31-12-2013  

  
EUR   EUR   

 
Vaste Activa 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.1 Immateriële vaste activa 0  0  

1.2 Materiële vaste activa 0  0  

1.3 Financiële vaste activa 0   0   

   

 

 

 

 
Totaal vaste activa 

 

0 

 

0 

   

 

 

 

 
Vlottende activa 

 

 

 

 

1.4 Voorraden 0  0  

1.5 Vorderingen 196.928  0  

1.6 Effecten 0  0  

1.7 Liquide middelen 81.876   0   

   

 

 

 

 Totaal vlottende activa  278.804  0 

   

 

 

 

 Totaal activa  278.804  0 

   

 

  2 Passiva 
 

 

  

  
31-12-2014  31-12-2013  

  
EUR   EUR   

2.1 Eigen Vermogen 213.151  0  

2.2 Voorzieningen 0  0  

2.3 Langlopende schulden 0  0  

2.4 Kortlopende schulden 65.653   0   

   

 

 

 

 

Totaal passiva  278.804  0 

       

 

 

 

 

 



 

 28 Jaarverslag SWV VO-ZV 

 

 

 
Staat van Baten en Lasten 

    

      

       

Baten 
   

 

   2014 Begroot 2014 2013 

  

 
EUR EUR EUR 

 3.1 Rijksbijdragen 97.130 81.019 0 

 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 0 0 0 

 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 0 0 0 

 3.4 Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 

 3.5 Overige baten 216.512 0 0 

  

      Totaal baten 313.642 81.019 0 

  

      Lasten 
     

 

2014 Begroot 2014 2013 

  

 
EUR EUR EUR 

 4.1 Personeelslasten 58.654 30.233 0 

 4.2 Afschrijvingen 0 625 0 

 4.3 Huisvestingslasten 4.880 0 0 

 4.4 Overige lasten 36.858 17.084 0 

  

      Totaal lasten 100.392 47.942 0 

  

      

      Saldo baten en lasten 213.250 33.077 0 

  

      

     5 Financiële baten en lasten -99 0 0 

  

      Resultaat 213.151 33.077 0 

  

     6 Belastingen 0 0 0 

  

     7 Resultaat deelnemingen 0 0 0 

  

      Resultaat na belastingen 213.151 33.077 0 

  

     8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0 

  

      Nettoresultaat 213.151 33.077 0 

  

     9 Bijzonder/Buitengewoon resultaat 0 0 0 

  

     

 
Totaal resultaat 213.151 33.077 0 
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Grondslagen 

     
Algemeen 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s. 
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen voor de nominale waarde. 
 
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2,titel 9) en de 
richtlijnen van de Raad van Jaarverslaggeving (RJ660). 
 
Vergelijking voorgaand jaar 

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers van het voorgaande jaar aangepast 
opgenomen, alsmede de goedgekeurde begroting over het huidige jaar. 
 
Waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Gebouwen 
De gebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de afschrijvingstermijnen die 
bij het onderdeel afschrijvingen van de grondslagen opgenomen zijn. De eerste afschrijving vindt 
plaats in het jaar van aanschaf, waarbij rekening wordt gehouden met de maand van ingebruikname. 
 
Inventaris en apparatuur 
Inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de 
afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
afschrijvingstermijnen die bij het onderdeel afschrijvingen van de grondslagen opgenomen zijn. De 
eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf, waarbij rekening wordt gehouden met de 
maand van ingebruikname. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien in een deelneming invloed van 
betekenis wordt uitgeoefend, worden deze gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Deze is te 
berekenen door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op 
basis van de voor de moederstichting geldende waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten 
van tegen netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover niet vrijelijk beschikt kan 
worden, wordt een wettelijke reserve gevormd. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
 
Algemene reserve 

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het 
samenwerkingsverband en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten.  
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Bestemmingsreserves 

Er worden geen bestemmingsreserves aangelegd. 
 
Voorzieningen 

Er worden geen voorzieningen aangelegd. 
 
Langlopende schulden 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen 
onder de kortlopende schulden. 
 
Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 

 
Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle 
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
 
(Rijks)bijdragen OCW 

Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de diverse bekostigingen opgenomen. De (rijks)bijdragen 
worden toegerekend aan het verslagjaar. 
 
Afschrijvingen 

Er zijn geen grondslagen voor de afschrijvingen vastgesteld, daar er nog geen investeringen hebben 
plaats gevonden. 
 
Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens indirecte methode. 
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. 
     

 
Kasstroomoverzicht 

  

    

  

31-12-2014 31-12-2013 

  
EUR EUR 

    

 

Saldo Baten en Lasten 213.250 0 

    

 
Aanpassing voor: 

  

 
Afschrijvingen 0 0 

 
Mutaties voorzieningen 0 0 

    

 
Veranderingen in vlottende middelen 

  

    

 
Voorraden 0 0 

 
Vorderingen -196.928 0 

 
Schulden 65.653 0 

    

 

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 81.975 0 

    

 
Ontvangen interest 0 0 

 
Betaalde interest -99 0 

  
    

  
-99 0 

    

 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 81.876 0 

    

 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

  

    

 
Investeringen in materiële vaste activa 0 0 

 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0 

 
Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 

 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0 

 

Investeringen in deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 0 0 

 

Desinvesteringen in deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 0 0 

 
Mutaties leningen 0 0 

 
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0 

    

 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 

    

 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

  

    

 
Nieuw opgenomen leningen 0 0 

 
Aflossing langlopende schulden 0 0 

    

 
Totaalkasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

    

 
Overige balansmutaties 0 

 

    

 
Mutatie liquide middelen 81.876 0 
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Vorderingen     

  

    1.5 Vorderingen 
  

  

31-12-2014 31-12-2013 

  
EUR EUR 

1.5.1 Debiteuren 0 0 

1.5.2 OCW 928 0 

1.5.3 Groepsmaatschappijen 0 0 

1.5.4 Andere deelnemingen 0 0 

1.5.5 Leerlingen 0 0 

1.5.6 Overige overheden 0 0 

1.5.7 Overige vorderingen 196.000 0 

1.5.8 Overlopende activa 0 0 

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 0 0 

 
Vorderingen 196.928 0 

    

    

 
De post overige overlopende activa bestaat uit: 

 

    

  
31-12-2014 31-12-2013 

  
EUR EUR 

 
te ontvangen bijdragen vo-scholen 196.000 0 

 
Overig 0 0 

 
Overige vorderingen 196.000 0 

    

 
Liquide middelen 

  

    1.7 Liquide middelen 
  

  
31-12-2014 31-12-2013 

  
EUR EUR 

1.7.1 Kasmiddelen 0 0 

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 81.876 0 

1.7.3 Deposito's 0 0 
1.7.4 Overige gelden onderweg 0 0 

 
Liquide middelen 81.876 0 

     
 Eigen vermogen 

    

      2.1 Eigen Vermogen 
    

  

Stand per  
 Ov. mutaties 

Stand per  

1-1-2014 Resultaat 31-12-2014 

  
EUR EUR EUR EUR 

2.1.1 Algemene reserve 0 213.151 0 213.151 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 0 0 0 0 

 

Eigen vermogen 0 213.151 0 213.151 

      

 
Uitsplitsing 

    2.1.2. Personeel 0 0 0 0 

 Bestemmingsreserve (publiek) 0 0 0 0 
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 Kortlopende schulden 

  

    

 Kortlopende schulden 

  

2.4 

  

31-12-2014 31-12-2013 

  

EUR EUR 

2.4.1 Kredietinstellingen 0 0 

2.4.2 
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 
OHW 

0 0 

2.4.3 Crediteuren 4.925 0 

2.4.4 OCW 0 0 

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0 

2.4.6 Schulden aan andere deelnemingen 0 0 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 0 0 

2.4.9 Overige kortlopende schulden 0 0 

2.4.10 Overlopende passiva 60.728 0 

 

Kortlopende schulden 65.653 0 

  

  

  

  

 
Uitsplitsing   

  

  

2.4.7.1 Loonheffing 0 0 

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 0 0 

2.4.7.4 Overige belastingen  0 0 

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 

  

  

  

  

2.4.9.1 Werk door derden 0 0 

2.4.9.2 Overige 0 0 

 
Overige kortlopende schulden 0 0 

  

  

  

  

  

  

2.4.10.1 Vooruitontvangen schoolbijdragen 0 0 

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 0 0 

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0 

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 0 0 

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 0 0 

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 3.000 0 

2.4.10.7 Rente 0 0 

2.4.10.8 Overige 57.728 0 

 
Overlopende passiva 60.728 0 
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De post overige overlopende passiva bestaat uit: 

 

    

  

31-12-2014 31-12-2013 

  

EUR EUR 

 
Bankkosten 4e kwartaal 0 0 

 
Lichte ondersteuning   

 
Zware ondersteuning 37.141  

 
Overige  20.587 0 

 
Totaal 57.728 0 

 

 
Overheidsbijdragen 

  

    3.1 Rijksbijdragen 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 420.250 0 
3.1.2 Overige subsidies OCW -322 0 

3.1.3 Af: inkomensoverdrachten -322.798 0 

3.1.3 
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage 
SWV   0 

 
Rijksbijdragen 97.130 0 

    

    

 
Uitsplitsing 

  

    3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 420.250 0 

    

    3.1.2.1 Overige subsidies OCW -322 0 

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies  0 

 
Overige subsidies OCW -322 0 

    3.1.3.1 Inkomensoverdrachten Academische Zkh 0 0 

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV -322.798 0 

 
Inkomensoverdrachten -322.798 0 

    

3.2 
Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 

  

  

2014 2013 

  
EUR EUR 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 0 

 

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 0 0 

    

 
Uitsplitsing 

  3.2.1.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0 

 

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 0 
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Andere baten 

  

    3.5 Overige baten 

  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

3.5.1 Verhuur 0 0 

3.5.2 Detachering personeel 0 0 

3.5.3 Schenking 0 0 

3.5.4 Sponsoring 0 0 

3.5.5 Ouderbijdragen 0 0 

3.5.6 Overige 216.512 0 

 
Overige baten 216.512 0 

    

    

 
De post overige overige baten bestaat uit: 

 

    

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

 
ontvangen bijdragen vo-scholen 216.512 0 

 
Totaal 216.512 0 

     

 
Lasten 

  

    4.1 Personeelslasten 
  

  

2014 2013 

  
EUR EUR 

4.1.1 Lonen en salarissen 0 0 

4.1.2 Overige personele lasten 58.654 0 

4.1.3 Af: uitkeringen   0 

 
Personeelslasten 58.654 0 

    

 
Uitsplitsing 

  4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 
 

0 

4.1.1.2 Sociale lasten 0 0 

4.1.1.3 Pensioenpremies 0 0 

 Lonen en salarissen 0 0 

  
  

    4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 0 0 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 56.443 0 

4.1.2.3 Overig 2.211 0 

 Overige personele lasten 58.654 0 
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4.2 Afschrijvingen 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

4.2.1 Immateriële vaste activa 0 0 

4.2.2 Materiële vaste activa 0 0 

 
Afschrijvingen 0 0 

    4.3 Huisvestingslasten 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

4.3.1 Huur 4.880 0 

4.3.2 Verzekeringen 0 0 

4.3.3 Onderhoud 0 0 

4.3.4 Energie en water 0 0 

4.3.5 Schoonmaakkosten 0 0 

4.3.6 Heffingen 0 0 

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 0 0 

4.3.8 Overige 0 0 

 

Huisvestingslasten 4.880 0 

    4.4 Overige lasten 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

4.4.1 Administratie- en beheerskosten 25.017 0 

4.4.2 Inventaris, apparatuur 4.365 0 

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0 

4.4.4 Overige 7.476 0 

 

Overige lasten 36.858 0 

    

 
In de administratie- en beheerskosten is €3.000  opgenomen voor Accountantskosten 

    

 
De post overig overige personele lasten bestaat uit: 

    

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

 
Scholing 1.751 0 

 
Reis- en verblijfskosten 0 0 

 

Personeelskantine 43 0 

 
Werving personeel 417 0 

 
Bedrijfsgezondheidszorg 0 0 

 
Overig 0 0 

 
Totaal 2.211 0 

    

 
De post overige huisvestingslasten bestaat uit: 

 

    

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

 

Beveiliging gebouw 0 0 

 
Tuin- en terreinonderhoud 0 0 

 
Overig 0 0 

 
Totaal 0 0 
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De post overige overige lasten bestaat uit: 

 

    

  

2014 2013 

  
EUR EUR 

 
Representatiekosten 0 0 

 
Ondersteuningsplanraad 5.817 0 

 
PR & Marketing 1.659 0 

 
Verzekeringen 0 0 

 
Overige 0 0 

 
Totaal 7.476 0 

     

 
Financieel en buitengewoon 

  

    5 Financiële baten en lasten 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

5.1 Rentebaten 0 0 

5.2 Resultaat deelnemingen 
 

0 

5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa en beleggingen 0 

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 

5.5 Rentelasten (-/-) -99 0 

 Financiële baten en lasten -99 0 

    6 Belastingen 
  

  

2014 2013 

  
EUR EUR 

 
Belastingen (-/-) 0 0 

    7 Resultaat deelnemingen 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

 
Resultaat deelnemingen 0 0 

    8 Aandeel derden in resultaat 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

 
Aandeel derden in resultaat 0 0 

    

    9 Bijzonder/Buitengewoon resultaat 
  

  
2014 2013 

  
EUR EUR 

    

 
Bijzonder/Buitengewoon resultaat 0 0 
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Verplichte Toelichting 
        

         Model E: Verbonden partijen 
 

       

  

       

Naam Juridische vorm 
2014 

Statutaire zetel Code 
activiteiten 

Eigen 
vermogen 31-

12-2014 

Resultaat jaar 
2014 

Art 2: 403 
BW 

Deelname Consolidatie 

         EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee 

Zwin College Stichting Hulst          1.186.522            -75.427   0 nee 

Zeldenrust-Steelant 
Ver. met volledige 
rechtsbevoegdheid 

Terneuzen          2.098.555          -205.006   0 nee 

SSG de Rede Stichting Terneuzen             800.907            123.093   0 nee 

St. Katholiek Voorgezet Onderwijs Hulst Stichting Hulst 4         3.818.953          -238.594  nee 0 nee 

Praktijkschool De Sprong (Respont) Stichting Middelburg SBO/SO/VSO/PRO  n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.  
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

    
          4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

     
          Vermelding alle bestuurders met een dienstbetrekking 

       

Functie 
Voorzittersclausule van 

toepassing Naam 
Ingangsdatum 
dienstverband 

Einddatum 
dienstverband 

Omvang 
dienstverband Beloning 

Belastbare vaste en 
variabele 

onkostenvergoedingen 

Voorzieningen 
beloning 

betaalbaar op 
termijn  

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging van 
het 

dienstverband 
Voorzitter 

 
P.J. de Witte 11-10-2013 

  
0 

   Lid 
 

J.M. de Kooning 11-10-2013 
  

0 
   Lid 

 
G.Th. Pasman 11-10-2013 

  
0 

   Lid 
 

F.C.M. Neefs 11-10-2013 
  

0 
   Lid 

 
A.N.S.H.M. du Pont 11-10-2013 

  
0 

   Lid 
 

Th.J. Hut 11-10-2013 
  

0 
   

  
 

       Vermelding alle interim-bestuurders  
        

Functie 
Voorzittersclausule van 

toepassing Naam 
Ingangsdatum 
dienstverband 

Einddatum 
dienstverband 

Omvang 
dienstverband Beloning 

Belastbare vaste en 
variabele 

onkostenvergoedingen 

Voorzieningen 
beloning 

betaalbaar op 
termijn  

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging van 
het 

dienstverband 
- 

         
          
          Vermelding alle toezichthouders 

        

Functie 
Voorzittersclausule van 

toepassing Naam 
Ingangsdatum 
dienstverband 

Einddatum 
dienstverband 

Omvang 
dienstverband Beloning 

Belastbare vaste en 
variabele 

onkostenvergoedingen 

Voorzieningen 
beloning 

betaalbaar op 
termijn  

Uitkeringen 
wegens 

beëindiging van 
het 

dienstverband 

Voorzitter 
 

J.H. Mulder 
 

11-10-2013 
 

 

  
2.252,87  

   
Lid 

 
G.A.M. de Bruijckere 

 
11-10-2013 

 

 

  
1.848,60  

   
Lid 

 
A.J.M. van Pamelen 

 
11-10-2013 

 

 

  
3.067,20  

   
Lid 

 
P.A.W. Sebregts 

 
4-2-2014 

 

 

  
4.329,15  

   
Lid 

 
M.M.J. van de Velde 

 
17-6-2014 

 

 

  
1.312,84  
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Controleverklaring 
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Bijlage 1 

Raad van Toezicht 2014 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 zes keer vergaderd (incl. startbijeenkomst waarbij ook een 

kennismaking met de Ondersteuningsplanraad plaats vond). Gedurende deze periode zijn enerzijds 

besluiten genomen die vereist waren gezien de wet- en regelgeving (o.a. statuten, reglementen, 

overeenkomsten, ondersteuningsplan, begroting) en is er anderzijds veel tijd besteed aan het 

inwinnen van informatie over passend onderwijs, de regio-specifieke situatie en de visie van het 

bestuur op de organisatie en inhoud van de leerlingenondersteuning in de regio. Daarbij is tevens 

gesproken over de wijze waarop de toezichthouders en bestuurders vorm en inhoud willen geven 

aan ‘good governance’. Onderdeel daarvan vormt de afspraak om te komen tot een 

informatieplanning en  een jaaragenda. 

 

Na een herhaalde sollicitatieprocedure is in de tweede helft van het jaar de enige nog resterende 

vacature binnen de Raad van Toezicht ingevuld. Onderling zijn op basis van de profielen van de leden 

van de Raad aandachtsgebieden afgesproken.  

 

Als vergaderlocaties is bewust gekozen voor een spreiding over alle aangesloten scholen, waarbij 

elke vergadering voor een deel benut werd voor een presentatie van de school. Daarmee kon ook 

voor de toezichthouders een verdieping plaatsvinden op het beeld van de het lokale onderwijs en de 

specifieke ondersteuningsbehoeften binnen het samenwerkingsverband.  

 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen krijgen van de financiële kaders en maatregelen, heeft 

de financiële commissie van het bestuur ook de toezichthouders inzicht en, waar nodig, uitleg 

geboden. De toezichthouders hebben daarbij het bestuur nadrukkelijk verzocht om een 

meerjarenbegroting te ontwikkelen die duidelijk een vertaling is van beleid en die tevens perspectief 

beidt op een ‘gezonde’ exploitatie voor meerdere jaren. De begroting 2015 is besproken en 

geaccordeerd. 

 

De bevindingen van de onderwijsinspectie tijdens het zgn. simulatieonderzoek zijn nadrukkelijk 

onderwerp van gesprek geweest tussen de RvT en het bestuur, waarbij de toezichthouder verzocht 

heeft om de geconstateerde omissies binnen het ondersteuningsplan te repareren.  

 

Conform de statuten is er een gezamenlijke vergadering belegd met de Ondersteuningsplanraad, 

waarbij relevante thema’s ter sprake gebracht zijn.  

  

Behandelde onderwerpen: 

- start- en kennismakingsbijeenkomst Raad van Toezicht en bestuur op 4-2-2014 

- statuten, samenwerkingsovereenkomst, aansluitingsovereenkomst 

- taakverdeling 

- algemene informatie over Wet Passend Onderwijs 
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- informatieplanning, cyclus planning & control 

- jaarplanning, opstartplan Raad van Toezicht (i.s.m. bestuur) 

- concept-ondersteuningsplan, incl. concept-begroting samenwerkingsverband 2014-2015 

- meerjarenbegroting 2014-2018 

- toelichting bekostigingssystematiek Passend Onderwijs door lid werkgroep Financiën, 

specifieke toelichting op begroting en kengetallen samenwerkingsverband 

- benoeming vijfde lid Raad van Toezicht, op basis van profiel lid Raad van Toezicht 

- vergoeding leden Raad van Toezicht 

- werkbezoeken locaties 

- vergaderschema 2014-2015 

- contact met bestuur en met ondersteuningsplanraad 

- deelname aan terugkoppeling bevindingen simulatieonderzoek door inspectie 

- volgen realisatie ondersteuningsplan 2014-2015 

- keuze accountant Van Ree Accountants 

- financiële scenario’s 

- aanstelling coördinator 

- traject aanbesteding expertise in kader Tripartiete Overeenkomst Personele Gevolgen 

Passend Onderwijs 

- visie-ontwikkeling en doelstellingen samenwerkingsverband 

- stakeholdersanalyse 

- Toekomstrichting 2020 

- concept-begroting 2015 

- oriëntatie op systematiek kwartaalrapportages 
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Bijlage 2 

Ondersteuningsplanraad 2014 

 

De OPR vergaderde in 2014 zes keer. 

Behandelde onderwerpen: 

- installatie OPR op 4-2-2014 

- faciliteitenregeling OPR 

- reglement ondersteuningsplanraad 

- huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad 

- taakverdeling ondersteuningsplanraad (voorzitter, secretaris) 

- deelname Actieweek Passend Onderwijs op 26-3-2014 (Passend Onderwijs-markt te 

Terneuzen) 

- concept-begroting 2014-2015/toelichting financiën door lid werkgroep Financiën 

- instemming ondersteuningsplan 2014-2015 (groeidocument) op 15-4-2014 

- betrokken bij sollicitatieprocedure lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de OPR 

- contact met bestuur en met Raad van Toezicht 

- schoolondersteuningsprofielen  

- betrokken bij simulatieonderzoek inspectie op 13-5-2014 

- oriëntatie op samenwerking met samenwerkingsverband primair onderwijs 

- voortgang en stand van zaken ondersteuningsplan 

- algemeen: organisatie en werkwijze samenwerkingsverband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


