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Doel van het jaarverslag 2018

Het verslag is een verantwoordingsdocument, in het verslag legt het bestuur verantwoording af over

het gevoerde beleid en de resultaten in het afgelopen jaar.

Drie vragen staan centraal:

1. Wat waren wij van plan?

2. Wat hebben we gedaan?

3. Wat hebben we bereikt?

In dit verslag beantwoorden we deze vragen.

Dit verslag bestaat uit het voorliggende jaarverslag en de jaarrekening van 2018. Hiermee wordt een

brug geslagen tussen beleid en uitvoering en wordt het uitgevoerde beleid op een transparante wijze

verantwoord. Voor ons is het van belang om richting de toekomst te kijken en beoogt dit verslag een

doorkijkje te maken naar 2019 en verder. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in

dit verslag.

Met dit verslag legt het bestuur van het SWV (SWV) ‘verticaal’ verantwoording af aan de overheid en

‘horizontaal’ aan onze interne en externe stakeholders. Het verslag is besproken in het Bestuur en

met de Raad van Toezicht (RvT) en de ondersteuningsplanraad (OPR). Na de goedkeuring door de RvT

wordt het verslag naar de aangesloten schoolbesturen en onze stakeholders toegestuurd en op de

website geplaatst.

Interne stakeholders Externe stakeholders

Raad van toezicht
OPR
11 Schoolbesturen en hun
directieberaden

De onderwijsinspectie
De ouders
De gemeenten Lelystad en Dronten
Onderwijspartners in de regio
(ketenpartners)
Kernpartners in de jeugdhulp en
basisgezondheidsdiensten

Wij hopen dat u het verslag met genoegen zult lezen en dat het inzicht geeft in de aanpak en

resultaten van het SWV.

Het geven van goed (passend) onderwijs is de primaire taak onze schoolbesturen, de inzet vanuit de

ondersteuning bij het SWV sluit daarop aan. De focus vanuit het SWV is gericht op de ondersteuning

van de leerkracht, Passend Onderwijs krijgt vorm in de klas, uitgevoerd door een leerkracht die er toe

doet! Om de leerkracht daartoe uit te rusten worden zoveel mogelijk middelen overgemaakt naar de

schoolbesturen om op deze wijze de leerkracht te kunnen bereiken.
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Hoofdstuk 1. Organisatie
Wat waren wij van plan?1 Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij bereikt?

Ondersteuningsbehoefte van de
leerling centraal stellen

(handelingsgericht werken)

Uitdragen en uitwerken van
het gedachtengoed dat
kinderen (en ouders) een
vraagstuk kennen op het
terrein van Onderwijs,
opvoeden en opgroeien,
O&O&O. Handelingsgericht
werken is op verschillende
manieren een centraal
onderwerp geweest (bv in
netwerkbijeenkomsten), in de
samenwerking met scholen en
ketenpartners, in de
ontwikkeling van de
ondersteuningsteams op de
scholen.

In de werkprocessen van het
SWV m.b.t. EO en TLV staan de
ondersteuningsbehoeften van
kinderen en leerkrachten
centraal.

Actualiseren en aanpassen format
SOP.

Doorontwikkeling O&O&O in
Lelystad, ondersteuningsteam op alle
scholen incl. SBO en SO scholen.

Doorontwikkeling en visitatie incl.
afspraken met schoolbesturen en
gemeente in Dronten m.b.t.
basisteam.

Nieuw aanvraagformulier EO.

Alle informatie is terug te vinden op
de website.

Schoolbesturen zorgen voor de
kwaliteit van de
basisondersteuning

Schoolbesturen maken op
maat afspraken met hun
scholen over besteding
middelen Passend Onderwijs
in relatie met de
basisondersteuning op orde
(minimaal basisarrangement
inspectie).

Op het niveau van het SWV is 7.5%
van de scholen (zeer) zwak op basis
van oordeel inspectie.

Het is in 2018 nog niet gelukt dat alle
scholen een basisarrangement
hebben.

Schoolbesturen werken samen op
basis van vastgestelde principes
binnen de netwerkorganisatie
SWV

Er zijn afspraken gemaakt over
de principes en de rollen van
verschillende deelnemers in
het bestuursmodel.

Er zijn afspraken gemaakt over
de evaluatiemomenten.

Tijdens de vergaderingen is de
samenwerkingsgerichte cultuur, wijze
van overleg, doel etc. een belangrijk
terugkerend overlegmoment.

Gezien de wisselingen binnen de
bestuurlijke setting (6 nieuwe
(school) bestuurders van de elf
aangesloten schoolbesturen een
belangrijk aandachtspunt.

SWV werkt nauw samen met de
gemeenten om passend onderwijs
te realiseren zonder thuiszitters

De samenwerking met de
gemeenten is intensief. Op
verschillende terreinen

SWV heeft in beide gemeenten het
OOGO over het OP gevoerd. OOGO
jeugdhulp heeft (nog) niet

1 De doelstellingen zijn o.a. afkomstig uit het ondersteuningsplan De leerkracht doet er toe! en de
programmabegroting 2018.
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onderwijs en jeugdhulp wordt
samengewerkt en
ontwikkelingen geïnitieerd

plaatsgevonden. Bij beide gemeenten
zijn de kaders voor het sociaal
domein opgesteld met input en
deelname vanuit het SWV.

Middelen passend onderwijs
(zoveel) mogelijk ter beschikking
van de schoolbesturen en
verantwoording volgens de
afspraken binnen het SWV

Het SWV stort zoveel mogelijk
de middelen van passend
onderwijs door aan
schoolbesturen. Aan de
schoolbesturen voor SBO en
SO gezien op basis van het
deelname percentage (ong.
38%). Voor het regulier
onderwijs is ong. 51%
beschikbaar gesteld.

Schoolbesturen realiseren
ondersteuning voor leerkrachten en
leerlingen door m.n.. eigen
functionarissen (leerkrachten en
onderwijsassistenten) in te zetten
dichtbij de leraar.

De verantwoording over de middelen
passend onderwijs is op basis van een
vastgesteld format en een gesprek
binnen het bestuur van het SWV.

Realiseren van de
vereveningsopdracht

Er zijn afspraken gemaakt over
het tempo en het ritme van de
verevening.

Vanaf 2014 is het tempo van de
verevening versneld gerealiseerd tot
2017. In 2018 stijgt het
deelnamepercentage t.o.v. de
vereveningsopdracht.

Ondersteuningsplan 2019/2023 Aan de hand van denksessies
o.l.v. Argumentenfabriek heeft
het bestuur de uitdagingen
voor de toekomst
geformuleerd.

Evaluatie van het oude
Ondersteuningsplan met de
programmaraad,
netwerkbijeenkomsten en
ondersteuningsorganisatie.

Ondersteuningsplan is vastgesteld
met instemming OPR en goedkeuring
RVT en in afstemming met
gemeenten.

Visie: Het SWV Passend Onderwijs draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van een dekkend

netwerk van onderwijsondersteuning voor alle kinderen en hun leerkrachten. De

onderwijsondersteuning is toegankelijk via transparante procedures. De scholen binnen het SWV

hebben de basisondersteuning (minimaal een basisarrangement van de inspectie op orde uiterlijk in

2018). De gezamenlijke schoolbesturen, in de gemeentes Lelystad en Dronten, realiseren kwalitatief

goed thuisnabij onderwijs en een flexibele inrichting van de extra onderwijsondersteuning door in

samenwerking als betrouwbare partners elkaar aan te vullen en te versterken. Daarbij wordt ervan

uitgegaan, dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Op basis van

geformuleerde onderwijsbehoeften en een handelingsgericht proces wordt passende

onderwijsondersteuning (één kind, één gezin, één plan, één regie) geboden zoveel mogelijk in de

reguliere basisschool, hierbij gebruikmakend van de expertise die in het SWV aanwezig is. Er vindt

een goede aansluiting plaats tussen voorschools, PO en VO, met de partners uit cluster 1 &2 en in de

samenwerking met de ketenpartners uit de jeugdhulp.
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1.1. Bestuurlijke inrichting

1.1.1. Bestuur

Het bestuur bestaat uit een afvaardiging vanuit de elf aangesloten schoolbesturen en een externe

onafhankelijke technische voorzitter (Jos Theeven). De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging

voor hun werkzaamheden als bestuurslid van het SWV.

Bestuur SWV

Naam Schoolbestuur Gestart per Gestopt per:

Marcel van As Driemaster

Durk de Boer Codenz 1-9-2018

Els van Doorn Eduvier

Conny Grotendorst
gemandateerd als bestuurder
door Carla Luijcx

Wildzang/Monton 1-9-2018

Natasja Heuwer
gemandateerd als bestuurder
door Carla Luijcx

Wildzang/Monton 1-9-2018

Willem de Jager SCPO

Gert Laarman Florion

Jonna Merkx Stichting School
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Geurt Morren Ante
Vanaf 1-5-2018 voor SPIL

1-9-2018

Koen Oosterbaan SKO 1-9-2018

Rob Sakko Codenz 1-9-2018

Katalin de Kleuver bij
afwezigheid van Rob Sakko
gemandateerd als bestuurder
door Rob Sakko

Codenz 17-12-2018

Steven van Spijker
gemandateerd als bestuurder
door S. Vos

MON 1-6-2018

Rob Hekker MON 1-9-2018 15-04-2019

Mia Hoogeveen
gemandateerd als bestuurder
door Rob Hekker

MON 15-04-2019

Jos Theeven technisch voorzitter

Annelies Verbeek SKO 1-9-2018

Leo Verheul Spilbasisscholen 1-5-2018

Anton van der Wilt
gemandateerd als bestuurder
door R. Boudil

St. Noor

Binnen het bestuur zijn een aantal taken/functies verdeeld. (op 31 december 2018)

Taken/functie naam

Voorzitter Jonna Merkx

Penningmeester Koen Oosterbaan

Secretaris Els van Doorn

Agendacommissie bestuursvergaderingen Jonna Merkx

Geurt Morren

Financiële commissie Willem de Jager

Koen Oosterbaan

(tijdelijk) Werkgroep kwaliteitsbeleid Willem de Jager

Els van Doorn

Remuneratie commissie Jonna Merkx

Els van Doorn

Contactpersoon bestuur/RvT Els van Doorn

Het bestuur heeft de Code Goed Bestuur onderschreven, gedragsregels en profiel zijn vastgesteld.

Het bestuur heeft zeven keer vergaderd en een aantal sessies apart ingepland ter voorbereiding van

het Ondersteuningsplan.

Er is een scheiding van bestuur en onafhankelijk toezicht. Dit is vastgelegd in de statuten.
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1.1.2. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 Henk Soomers (voorzitter)

 Ben Roeten

 Miep van Hees (voordracht namens de OPR)

De Raad van Toezicht heeft de Code Goed Bestuur onderschreven, gedragsregels en profiel zijn

vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft zes keer vergaderd samen met een bestuur afvaardiging en

directeur. Voor de Raad van Toezicht is een werkbezoek bij drie scholen in Dronten samen met

begeleiders en specialisten georganiseerd. Het overleg met de OPR heeft twee keer plaatsgevonden,

agenda op basis van de monitor 2017 en de doelen van het ondersteuningsplan. De leden van de

Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De Raad van Toezicht is aangesloten bij de

VTOI.

1.1.3. Directeur

De directeur is Marga van Amerongen-Romeijn. De verantwoordelijkheid en de rol van de directeur

is te onderscheiden in twee dimensies binnen het werkveld van het SWV. Een dimensie is het

management van het ondersteuningsbureau en de medewerkers van het Onderwijsloket. Het gaat

dan om het aansturen van de organisatie van het SWV. Een andere dimensie is het functioneren

binnen de netwerkorganisatie van het SWV, zowel binnen het netwerk van aangesloten

schoolbesturen (incl. bestuur, Raad van Toezicht en programmaraad) als binnen het netwerk van

ketenpartners en gemeente.

Het functioneren van de directeur is niet aan de orde geweest in de remuneratie commissie.

Het managementstatuut is vastgesteld en staat op onze website.

1.1.4. Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het SWV kent een actieve en betrokken OPR. In de OPR zijn de verschillende schoolbesturen

vertegenwoordigd met een ouder en personeelsgeleding. De OPR is het platform waar beleid,

begroting en OP is voorgelegd ter advisering of instemming. De kritische blik vanuit het gezichtspunt

van ouders en personeelsleden verhoogt de kwaliteit van ons beleid.

Naam Organisatie P/O Taak

1 Wendy Driehuis* MBS “De Fontein” O

2 Jan Woertel* SCPO Vogelveste P

3 Jonathan Jurg* Dr. Herman Bekiusschool
– Eduvier

O voorzitter

4 Esther Bron Dr. Herman Bekiusschool
– Eduvier

P

5 Constance van
Someren*

SBO De Driemaster P
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6 Marjolijn de Boed*
(vanaf januari 2019)

SKO P

7 Miranda van Oene* Stg Codenz O

8 Finette van Zwolle* De Schakel – Florion P

9 Nicole van Eijck* De Zevenster - Stg SCHOOL P

10 Angela Cop* De Zevenster – Stg SCHOOL O

11 Marjan van de Pol*

Tot 1/1/2019

SKO P secretaris

12 Nancy Beckers SKO O penningmeester

13 Vacature* Stg Monton O

14 Vacature* Stg Noor O

15 Marion van den Bos* SPIL P

* Stemgerechtigd

De OPR heeft zes keer vergaderd daarbij is de directeur altijd een deel van de vergadering aanwezig.

De OPR heeft ingestemd met de begroting en het nieuwe Ondersteuningsplan, aan de hand van

thema’s zijn aan de orde geweest het SOP, OPP en monitor. De OPR heeft twee keer samen met de

Raad van Toezicht vergaderd.

De schoolbesturen met een personeelslid ontvangen een vergoeding. Op deze wijze kan het

schoolbestuur op maat afspraken maken over de inzet van het personeelslid. De ouders ontvangen

een kleine onkostenvergoeding op basis van hun declaratie bij het SWV.

1.1.5. Programmaraad

De programmaraad bestaat uit directeuren op basis van een evenredige verdeling van de

schoolbesturen en gemeenten. De programmaraad is vijf keer bijeen geweest. Aan de orde is

geweest de evaluatie van het OP en het nieuwe OP, problematiek aan de hand van complexe

casuïstiek, SOP. Er is een inhoudelijke jaarplanning opgesteld waar de check op werkprocessen SWV

een terugkerend agendapunt is aan de hand van een casus (voorgedragen door de leden). De agenda

is in 2018 m.n. door de directeur bepaald. Het lukt nog onvoldoende om ongevraagd

adviezen/agendapunten te agenderen vanuit de leden van de programmaraad.

De schoolbesturen met een lid ontvangen op basis van aanwezigheid een vergoeding.
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Ledenlijst Programmaraad 2018

Naam School Schoolbestuur Gestart per Gestopt per:

Liesbeth Alberts AZC-school De Vlieger Spilbasisscholen 21-11-2017

Erik Brandsema Herman Bekiusschool Eduvier 21-11-2017

Yvonne Geelhoed De Zonnewijzer SKO 21-11-2017 1-3-2019

Fonny Docter Watergeus/Zevenster/Triangel Stichting School 1-9-2018

Wilma van Harten Het Mozaiek SCPO 21-11-2017 1-9-2018

Evert Morren Het Zuiderlicht Codenz 21-11-2017 29-1-2019

Astrid Ruijtenberg De Tjotter Stichting School 21-11-2017

Eline de Vries De Vogelveste/De Wingerd SCPO 1-9-2018

Ada Tiemes Aan Boord Codenz 29-1-2019

De rollen en functie van de programmaraad is vastgesteld en vindt u op onze website.

1.1.6. Ondersteuningsorganisatie (o.a. Onderwijsloket)

Bij de ondersteuningsorganisatie van het SWV zijn de medewerkers van het onderwijsloket

werkzaam. De Begeleiders passend onderwijs (wtf 2.4) zijn de frontoffice, alle scholen hebben hun

vaste contactpersoon en zij ondersteunen op basis van behoefte van scholen en ouders eventuele

instroom van verhuisleerlingen en voorschoolse instroom. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor

de kennisdeling en de verschillende netwerkbijeenkomsten. De werkzaamheden richten zich op

ontwikkeling van SOP, uitvoering zorgplicht, sterke ondersteuningsstructuur, toeleiding EO en TLV,

contacten kern- en ketenpartners bv. leerplicht. Op basis van behoefte ondersteunen de begeleiders

bij casuïstiek of conflicten. Naast de medewerkers van het onderwijsloket zijn er Specialisten Passend

onderwijs (in eigen dienst of ingekocht) (omvang wtf 4.5). De specialisten ondersteunen groepen,

leerkrachten en leerlingen op basis van de hulpvraag op het niveau van extra ondersteuning (EO).

Bij de ondersteuningsorganisatie is een bestuursbureau (WTF 2.7 incl. directie en controller)

ingericht, het betreft het secretariaat, helpdesk digidoor en de kwaliteitsmedewerker/beoordeling

TLV. Vanaf 2018 zijn er ook twee (interne) functionarissen benoemd in het kader van de

gegevensbescherming. De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen het management,

bestuur, raad van toezicht, OPR en programmaraad. Bij het bestuursbureau is de beoordeling

(kerntaak) van de TLV belegd.

De ondersteuning HRM en ICT is apart ingekocht. De personele, financiële en salarisadministratie

wordt uitgevoerd door het onderwijsbureau Meppel. Die samenwerking wordt periodiek

geëvalueerd, waarbij de samenwerkingsovereenkomst het uitgangspunt is.
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M.b.t. personele lasten management, bestuur en organisatie (ondersteuningsorganisatie) is het
jaarlijks beschikbare budget max. 5% van beschikbare budget. Percentage zijn berekend op basis van
het beschikbare budget. Deze opzet is vastgesteld door het bestuur in 2016 bij de inrichting van de
organisatie.

2016 2018 Realisatie 2018

393.000,00 394.946,20 457.929,00

5% 5% 5.7%

M.b.t. personele lasten voor het Onderwijsloket is als uitgangspunt voor de omvang een gemiddelde
bedrag per leerling vastgesteld €4.000,00 op basis van 1% van het aantal leerlingen ( 11250) in het
regulier onderwijs. Deze opzet is vastgesteld door het bestuur in 2016 bij de inrichting van de
organisatie.

2016 2018 Realisatie 2018

480.000,00 480.000,00 517.500,00

6,1% 6,1% 6,5%

In 2018 is de omvang van personele lasten bij de ondersteuningsorganisatie 12,2% in plaats van 11.1%.

Voor 2018 is er een overschrijding van de personele lasten in totaal van 1.1%. Dit is veroorzaakt door
hogere kosten i.v.m. vervanging van ziekte en door de uitvoering van de hulpvragen ONT
(ondersteuning Nederlandse taal).
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Resultaten 2018

Het uitgangspunt voor het beleid van het SWV is het ondersteuningsplan en de uitwerking in de

programmabegroting 2018. In het ondersteuningsplan zijn strategische kwesties geformuleerd:

Overzicht resultaten2

programma Doel 2018 realisatie
1. Bestuurlijke
doorontwikkeling

1. Bestendigen en afstemming verschillende
gremia binnen het bestuursmodel

2. Ambitie en doelen 1. Realisatie verevening

2. Transparante verantwoording middelen
schoolbestuur

3.Inrichten van doorzettingsmacht/kracht

3. Samenhangend
dekkend aanbod incl.
jeugdhulp
voorzieningen

1. Schoolondersteuningsprofielen, inclusief
onderzoek collegiale audits

2. Toekomstvisie SBO en SO

3. Bestendige afstemming onderwijs/jeugdhulp
gericht op de ondersteuningsstructuur van de
school

4.Geen thuiszitters door beleid SWV

4. Toegang SBO en SO 1. Realisatie verevening

2.Beleid omtrent kortdurende en tijdelijke
plaatsing

3.Uitvoering terugplaatsing

4.Evaluatie TLV proces

5. Hulp voor de
leerkracht

1.Bereiken leerkracht door overdracht middelen
schoolbestuur

2. Uitvoering en ontwikkeling dienstverlening
ondersteuningsorganisatie SWV

6. Besturing 1. Professionalisering van het personeel incl.
scholingsplan

2. Doorontwikkeling zelfsturende en organiserend
team

7. Planning en control 1 .Managementrapportage systeem

2. AVG

2 In hoofdstuk 2. volgt een nadere toelichting en uitwerking
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Hoofdstuk 2. Verantwoording (op basis van de programmabegroting 2018)

Wat waren wij van plan? Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij bereikt?

2.1.Bestuurlijke
doorontwikkeling;

Afstemming tussen
verschillende gremia
m.b.t. planning en
thema’s. begeleiding en
aandacht voor
rolneming.

In de gesprekken en overleggen is het
cultuuraspect van de verschillende
rollen een regelmatig terugkerend
thema. Ter voorbereiding is een
agendacommissie ingericht.

Overzichtelijk planning qua
data en inhoud.

Organisatie en
ondersteuning georganiseerd
binnen de
ondersteuningsorganisatie.

Cultuur (rolneming)
standaard op de agenda.

2.2.Realisatie van ambitie
(maatschappelijke
opdracht SWV) mbt
verevening en uitvoering
zorgplicht door
schoolbesturen

In de monitor van het SWV is het
niveau van de basisondersteuning, en
de inzet van de
ondersteuningsorganisatie
meegenomen naast de verwijzings- en
deelname%. De monitor is aangepast
met data en sturingsinformatie op het
niveau van het schoolbestuur, per
kwartaal beschikbaar.

In Dronten zijn op basis van de
ontwikkelingen rondom het
basisteam/SOP visitaties door een
klein kernteam vanuit het SWV
uitgevoerd.

Inzet van de doorzettingskracht van de
directeur bij 2 casussen zorgplicht.

De basisondersteuning is niet
op orde op het niveau van
het SWV. 7,5% van de
scholen is zwak.

Het verwijzingspercentage is
te hoog, wat opvalt zijn de
grote verschillen bij
schoolbesturen.

Het deelnamepercentage
stijgt.

Er zitten meer kinderen thuis
dan wordt opgegeven aan
het SWV.

De factsheet zorgplicht is
geactualiseerd en de routes
vanuit de voorschoolse
voorzieningen, zodat de
scholen zoveel mogelijk zelf
(zonder ondersteuning) de
zorgplicht kunnen uitvoeren.

Er is een bijeenkomst
georganiseerd waar
zorgplicht aan de orde is
gewest incl. de afspraken
binnen ons SWV.

2.3.Samenhangend
dekkend aanbod, in
verbinding op de drie
O’s: O&O&O (onderwijs,
opvoeden en opgroeien),
bestedingen sterke

Investeren en organiseren van een
samenwerkingsgerichte cultuur tussen
alle betrokkenen (binnen de
netwerkorganisatie van het SWV met
de kernpartners). In de overleggen
met gemeente is de interprofessionele

Werkagenda zorg in en om
de school is opgesteld voor
Lelystad, speerpunten zijn:

Ondersteuningstructuur,
OZA en inrichting
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infrastructuur op de
scholen.

Pilot ihkv versterken
dekkend aanbod.

Actualiseren SOP

Schoolbesturen met SO
en SBO werken
toekomstvisie uit.

samenwerking aan de orde geweest
qua capaciteit en kwaliteit.

Met SCPO en Eduvier is het bestaande
aanbod rondom de Huif op het niveau
van het SWV ingekocht.

Samen met een denktank van directies
en Ib-ers is het format SOP aangepast
en aangevuld op basis van behoeften
scholen.

(strategische)
overlegstructuur. In Dronten
is er een gezamenlijke plan
van aanpak en opdracht
verstrekt aan SWV m.b.t.
inrichting basisteam in
relatie met preventie en
curatie. In Dronten zijn
visitaties op alle scholen
uitgevoerd.

De Huif is als aanvulling op
de ondersteuning bij het
SWV beschikbaar en
ingericht.

In 2018 hebben alle scholen
het nieuwe format SOP
ingevuld en geëvalueerd.

Schoolbesturen met SBO en
SO hebben nog geen
toekomstvisie uitgewerkt

2.4.Toegang SBO en SO Voor het overstappen van SBO of SO
naar het regulier onderwijs zijn
verschillende stappen gezet:- proces is
geëvalueerd en besproken met
betrokken bestuurders, gesprekken
met SBO en SO directies,
netwerkbijeenkomsten en intervisie
van verschillende betrokkenen. Start
gemaakt met de aanpassingen in het
werkproces TLV m.b.t.
herpositionering van deskundigen.

Intervisie
medewerkers/gedragswetenschappers
SWV en schoolbesturen is voortgezet.

Ondanks de evaluatie en
stroomlijnen van het proces
leidt het niet tot
overstappen, zelfs nauwelijks
na afloop van de
kortdurende TLV.

Mbt kortdurende TLV zijn
ondanks tijdelijke aanvragen
vanuit de besturen
nauwelijks leerlingen
overgestapt en zijn de
kortdurende TLV (72)
opnieuw aangevraagd

In 2019 wordt n.a.v. een pilot
proces rondom TLV en
positie deskundigen
afgerond.
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2.5.Hulp voor de
leerkracht

De ondersteuning die bij het SWV is
ingericht is meer/beter afgestemd op
de hulpvraag van leerkracht en
leerling/groep. Inzet is georganiseerd
op basis van de hulpvraag. De
medewerkers maken gebruik van
nieuwe en geactualiseerde
onderzoeksmogelijkheden incl. de
begeleiding van leerkrachten na een
diagnostische hulpvraag.

Schoolbesturen (3.9 miljoen) hebben
de beschikking van het bedrag per
leerling (EU341,80). Dit is m.n. ingezet
voor de ondersteuning van de
leerkracht door meer interne en
externe functionarissen in te zetten.

Vanuit de ondersteuning-
organisatie zijn veel meer
hulpvragen ondersteund dan
verwacht. In de
begeleidingsplannen zijn
altijd leerkrachtdoelen
opgenomen. Er zijn een
aantal innovatieve trajecten
uitgevoerd, o.a. met
coaching en
groepsbegeleiding. Bij het
SWV zijn vier plaatsen voor
de Huif beschikbaar.

Bijna 77 % is besteed aan
personeel (waarvan 47% aan
interne functionarissen. In
beperkte mate zijn middelen
ingezet voor materiaal en
overhead. Inzet heeft nog
onvoldoende geleid tot een
daling van de verwijzingen
naar SBO en SO.

2.6.Besturing (m.b.t.
wachtgelders en
klachten, zie paragraaf
2.8 en 2.10)

Enquête uitgezet aan directeuren en
Ib’ers m.b.t. evaluatie van
dienstverlening.

Borging en verdere implementatie HR
cyclus aan de hand van KOMPAS

Evaluatie Zelfsturend team
(SEMCOstijl)

Voldoende score op
dienstverlening.

In de ontwikkelgesprekken
zijn de doelen en scholing
een vast onderdeel.

Ontwikkelpunten
(zelfsturing en innovatie) zijn
benoemd en geagendeerd
tijdens de werkavonden.

2.7.Planning en control Uitvoering van maatregelen i.v.m.
invoering AVG.

Inrichting
managementinformatiesysteem
gekoppeld aan financiën en
resultaatindicatoren.

Beleidsplan en analyse zijn
opgesteld en bekend binnen
de organisatie. Rapportage
over voortgang.
Functionarissen
gegevensbescherming zijn
benoemd.

Dashboard Perspectief op
school is aangeschaft, Is nog
in ontwikkeling m.b.t.
invulling. (zie paragraaf 2.9)
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2.1. Bestuurlijke doorontwikkeling

Het bestuur heeft in het voorjaar 2017 de nieuwe bestuurlijke inrichting vastgesteld en ingericht voor

de komende jaren. Het besturingsmodel van het SWV is doorontwikkeld vanuit de principes van

Good Governance. In het nieuwe model is de bestuursfunctie bij de schoolbesturen belegd en is een

onafhankelijke raad van toezicht gestart. Als adviesorgaan voor de directeur is een programmaraad

(bestaande uit directeuren) ingericht. In 2018 is de nieuwe inrichting geborgd m.b.t. cultuur,

slagvaardigheid en rolneming. Gezien de wisselingen binnen het bestuur en de bemensing bij de

schoolbesturen is dat een belangrijk onderwerp tijdens de bestuursvergaderingen.

Op het niveau van de werkeenheden (gemeenten Lelystad en Dronten) wordt door de

samenwerkende schoolbesturen lokaal beleid ontwikkeld en uitgevoerd.

2018 is het eerste uitvoeringsjaar dat de ondersteuning en afstemming tussen/van de verschillende

gremia (programmaraad, OPR, bestuur en RvT), op basis van thema’s en rolneming is uitgevoerd.

Vanaf 2019 is de planning beter op elkaar afgestemd en is meer (secretariële en administratieve

ondersteuning) inzet vanuit het ondersteuningsbureau ingericht. Een evaluatie over het

functioneren van de diverse gremia is in het najaar van 2019 ingepland.

2.2. Ambitie en doelen

Door de inzet van middelen van Passend Onderwijs van de schoolbesturen (3.9 miljoen)3 zorgen de

schoolbesturen ervoor dat er geen kind tussen wal en schip valt, alle kinderen kunnen onderwijs

kunnen volgen en de scholen kunnen de zorgplicht uitvoeren. In die gevallen waar dat niet

vanzelfsprekend is, is doorzettingskracht bij het SWV geregeld, in twee 2018 is dit door de directeur

twee keer ingezet. De werkwijze is door het bestuur vastgelegd in het protocol thuiszitters en

doorzettingskracht. SWV ondersteunt bij uitvoering zorgplicht en eventueel met een arrangement op

het niveau van extra ondersteuning. In 2018 zijn er 112 (2017 105) ondersteuningsarrangementen, 70

(in 2017 22) deskundigenadviezen, 6 consultatieve trajecten (in 2017 3) en 109 handelingsgerichte

onderzoeken ( in 2017 87) uitgevoerd door de ondersteuningsorganisatie bij het SWV. T.o.v.. van 2017

een stijging op alle onderdelen.

Transparante verantwoording van elk schoolbestuur4 m.b.t. het niveau van de basisondersteuning,

zorgplicht en inzet extra ondersteuningsmiddelen Passend Onderwijs aan het SWV. Het SWV heeft

zicht op de gegevens m.b.t. leerlingen, basisondersteuning en onderwijskwaliteit van de deelnemende

scholen en is in staat een trendanalyse op te stellen. Adequate terugkoppeling naar schoolbesturen

m.b.t. aanvragen TLV (verwijzingen) en aanvraag Extra ondersteuning. Adagium is : meten = weten =

borgen. Alle schoolbesturen hebben meer specifieke data van hun scholen per kwartaal ontvangen.

Deze data wordt gegenereerd op het niveau van schoolbesturen en zoveel mogelijk in percentages op

basis van het aantal leerlingen aangeleverd zodat schoolbesturen makkelijk kunnen benchmarken.

3 Verantwoording bij hulp voor de leerkracht

4 Verantwoording bij hulp voor de leerkracht
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Opstellen van eenduidige monitor om realisatie vereveningsopdracht qua voortgang te

verantwoorden en volgen o.l.v. externe wordt vervolgd in 2019. Het gaat dan met name om de

doorontwikkeling van het managementrapportagesysteem en het verantwoordingsdocument voor

schoolbesturen.

Naar aanleiding van het voornemen om te onderzoeken naar mogelijke vormen voor de uitvoering van

collegiale audits op basis van de geactualiseerde schoolondersteuningsprofielen (SOP).

Deelnamepercentage SBO en SO

De verwijzingspercentage vertellen iets over het toekomstig deelnamepercentage. Op basis van de 1

oktobertelling van 2018 is het deelnamepercentage in beeld gebracht voor het SBO en SO.

Deelnamepercentage SBO

In 2018 is het deelnamepercentage iets gestegen t.o.v. van 2017. De stijging is minder dan die van

het landelijk gemiddelde. Deelnamepercentage is 2,65% t.o.v. 2,6% in 2017, dat zijn ongeveer 6

leerlingen. Ten opzichte van de ambitie van het SWV = 2% is het verschil ook toegenomen, dat zijn

ongeveer 70 kinderen.

Deelnamepercentage SO

In 2018 is het deelnamepercentage iets gedaald t.o.v. 2017. De daling wijkt af van de lichte stijging

die landelijk zichtbaar is. Deelnamepercentage is 2,14% t.o.v. 2,18% in 2017, dat zijn ongeveer 5

kinderen minder in het SO.
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T.o.v. de vereveningsopdracht SO staat het SWV op de dertiende plaats in verhouding met de

andere SWV. Bij de invoering van Passend onderwijs stond het SWV op de derde plaats m.b.t.

deelnamepercentage SO.

T.o.v. de vereveningsopdracht SBO blijft de positie van het SWV redelijk stabiel in de middenmoot.

De ambitie van het SWV is 2% (oranje lijn)

Vanaf 2019 is de doelstelling en ambitie om de verevening te realiseren twee jaar verschoven qua

termijn naar 2022 er zijn nog geen concrete acties benoemd op het niveau van het SWV om de

ambitie en doelstelling wel te halen in 2022. Gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan wordt in

het voorjaar van 2019 een actieplan vastgesteld door het bestuur. Door het resultaat van 2017 en

2018 beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen blijven daarvoor de middelen beschikbaar (bedrag

per leerling) voor de schoolbesturen om daarmee de ambitie van het SWV uit te kunnen uitvoeren.
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2.3. Samenhangend dekkend aanbod

Voor de uitvoering van Passend onderwijs is de samenwerking met de basisgezondheidsdiensten en

de jeugdhulp cruciaal. Ondanks allerlei lokale initiatieven is de implementatie nog niet of

onvoldoende geborgd in de ondersteuningsstructuur van de school. Interprofessioneel

samenwerken (handelingsgericht) is voor alle partijen moeilijk. De vele wisselingen binnen directies

(30 %)en Ib (32%) op de scholen is ook niet helpend. De inrichting van de school als werkplaats is een

belangrijk speerpunt in het realiseren van een samenhangende dekkend aanbod op alle scholen.

Vanuit beide gemeenten en met projectleiderschap van het SWV is in Lelystad gewerkt aan

Ondersteuningsteam Nieuwe Stijl (stuurgroep JGT, GGD, MDF en SWV) en op basis van een

afspiegeling van het OT een klankbordgroep o.a. met IB-ers, directies. In Dronten hebben ter

voorbereiding en afstemming visitaties plaatsgevonden door het SWV op alle scholen, dit heeft

geleid in een startdocument voor de aanpak ‘School als werkplaats’ van en inrichting van het

basisteam.

In Lelystad is de werkagenda zorg in en om de school opgesteld samen met het SWV VO, gemeente

en JGT.

Bij de netwerkbijeenkomsten (2x) is dit onderwerp aan de orde geweest samen met de keten- en

kernpartners.

Vanaf 2019 is dit onderwerp geagendeerd in het ondersteuningsplan als uitdaging 4. Krachtige

doorontwikkeling van de Samenwerking jeugdhulp.

Er is een nieuw format ontwikkeld van het SOP, met daarbij nadrukkelijk plaats voor de diversiteit

van de populatie en de ondersteuning op opvoeden en opgroeien. Alle scholen hebben het SOP

ingevuld. In 2019 worden analyses gemaakt op wijk/stadsdeel, school bestuurlijk niveau daarmee

wordt het professionele gesprek over wat de wijk/leerlingen in de wijk nodig hebben gevoed, tijdens

de netwerkbijeenkomsten in 2019 en daarbuiten.

Vanaf 2018 zijn er vier plaatsen op De Huif (combi zorgboerderij/onderwijs) op het niveau van het

SWV beschikbaar als extra ondersteuning. De huif is een samenwerking van Eduvier en SCPO. De

toeleiding is via de begeleiders en de plaatsen zijn bezet, de leerlingen komen van verschillende

schoolbesturen (SKO, SchOOL en SCPO). Ervaringen van deze ondersteuning zijn positief, aanbod

wordt voortgezet in 2019.

2.4. Hulp voor de leerkracht

2.4.1. Ondersteuning vanuit het SWV.

Op basis van de beschikbare capaciteit bij het SWV (wordt verrekend via een

strippenkaartsystematiek) is er inzet van de specialisten voor de reguliere scholen beschikbaar. Het

gaat daarbij om een hulpvraag op het niveau van de Extra Ondersteuning. Voor de uitvoering van de

ondersteuning is 4.5 fte beschikbaar bij het Onderwijsloket en is (incidenteel) extra ondersteuning

ingekocht.
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Aard/aantal hulpvragen van dienstverlening SWV.

EO Arrangement

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2015 24 29 63 47 163

2016 30 21 21 24 96

2017 31 22 18 34 105

2018 31 23 17 41 112

EO Deskundigenadvies

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2017 5 4 1 12 22

2018 11 35 8 16 70

EO HGD

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2015 25 21 14 14 74

2016 30 21 5 22 78

2017 26 28 14 19 87

2018 22 42 13 32 109

EO Consultatie

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2017 1 1 0 1 3

2018 0 5 1 0 6

Ad. EO arrangement5; vanaf eind 2017 is bij het SWV ondersteuning ONT6 beschikbaar, de licht

stijgende trend kan daarmee worden verklaard. Bovendien is op basis van een hulpvraag meer

groepsgerichte ondersteuning ingezet, geldt m.n. voor ONT en inzet van de specialisten in dienst van

SWV. Daardoor zijn er verhoudingsgewijs meer kinderen dan de feitelijke hulpvraag ondersteund. In

2018 is ook de mogelijkheid voor ondersteuning bij De Huif (Lelystad) beschikbaar. Uit

tevredenheidsonderzoek na afloop van een ondersteuning blijkt dat men tevreden is over de

ondersteuning. Ouders zijn overall meer zeer tevreden dan scholen. Scholen geven een meer divers

beeld op de evaluatie.

De begeleidingsplannen worden vanaf 1 augustus 2016 op doelen/resultaat opgesteld gekoppeld aan

beoogde inzet en handelingsgericht proces, zomervakantie is daarbij een aandachtspunt maar niet

langer een focus om de ondersteuning af te ronden. In de praktijk werkt dat goed in een continuüm

van zorg en wordt gewaardeerd door scholen.

5 Wordt uitgevoerd door specialisten Passend Onderwijs en door inkoop/inleen

6 Ondersteuning Nederlandse Taal
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Ad. EO Deskundigenadvies: toename van de aanvragen voor het deskundigenadvies is m.n.

veroorzaakt door de aanvragen TLV na een kortdurende TLV. Een paar scholen vragen regelmatig

een deskundigenadvies (nodig bij de aanvraag TLV) aan omdat ze geen uren willen inleveren vanuit

hun ondersteuningsteam of hun ondersteuningsteam niet willen betrekken bij een aanvraag TLV. Dat

argument is ook gebruikt bij de nieuwe aanvragen n.a.v. kortdurende TLV.

Ad. EO HGD7; nadat al jaren het aantal aanvragen redelijk stabiel is tussen de 75 en 85 stijgt het

aantal ondersteuningstrajecten. Bij navraag geven scholen de ondersteuning en advisering na een

onderzoek/observatie gewenst te vinden. De mogelijkheid voor breed onderzoek (arsenaal van

instrumenten) en het ontbreken van een wachtlijst wordt aangegeven als meerwaarde soms in

relatie met een mogelijke aanvraag in de toekomst voor een TLV. Hulpvragen zijn zeer divers. Als

meerwaarde voor de dienstverlening wordt ook de brede kijk op kind, leerkracht en

schoolkenmerken genoemd. Gekoppeld aan de diagnostiek wordt ook op basis van de adviezen de

school ondersteunt vanaf 2018.

Ad. EO Consultatie; in een enkel geval vraagt een school of schoolbestuur casus coördinatie aan bij

het SWV. Hierover worden altijd afspraken gemaakt met het schoolbestuur. Aanleiding is soms

miscommunicatie school en ouders, ziekte of afwezigheid directie/IB-er, regie bij zorgplichtkwestie.

Voor 2019 is het aanvraagformulier EO aangepast, scholen formuleren nu hun hulpvraag en vragen

geen specifieke ondersteuning maar aan, via de begeleiders wordt een passend aanbod

gearrangeerd. Het is een beknopte en korte aanvraag op basis van functionele bureaucratie. De

school kan vanuit het eigen leerling dossier (documenten) via digidoor aanvragen.

In 2019 wordt de effectiviteit van de ondersteuning onderzocht en de strippenkaartsystematiek. Er is

ook een meer inhoudelijke monitor vastgesteld, die staat op onze website.

2.4.2. Ondersteuning vanuit de schoolbesturen.

Op basis van het aantal leerlingen ontvangen de schoolbesturen middelen

passend Onderwijs. Op deze wijze zorgt het SWV ervoor dat de middelen

dichtbij de leerkracht beschikbaar zijn. De overdracht is primair bedoeld om de basisondersteuning

te versterken en zorg te dragen voor directe ondersteuning voor leerkrachten en kinderen. De

schoolbesturen maken lokaal afspraken onder de werkeenheden en de schoolbesturen vergoeden de

TLV.

Het beschikbare bedrag per leerling in 2018 = EU 341,80 en voor de SO en SBO scholen EU 162,00

Totaal beschikbare bedrag voor de schoolbesturen is 3.9 miljoen.

7 Handelingsgerichte diagnostiek en advies
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Schoolbesturen verantwoorden de middelen aan het SWV (op basis van een format), vanaf 2018

schrijven schoolbesturen een schriftelijke verantwoording (die wordt besproken en toegelicht tijdens

een bestuursoverleg (gepland op 15 april 2019). Hiervan is een apart overzicht gemaakt, welke

beschikbaar is via het secretariaat.

Uit de verantwoording van de schoolbesturen blijkt:

Inzet middelen %8 omschrijving

1. Personeel

Directe ondersteuning voor
leerkrachten en leerlingen door
beschikbaarheid van
functionarissen. Voor het uitvoeren
van specifieke arrangementen en
interventies.

74.5 %

Waarvan
47 % intern
personeel
en 19%
extern
personeel

De inzet van personeel is verschillend per
schoolbestuur, verschilt van inzet door
onderwijsassistenten tot inzet
specialistische leerkrachten of
gedragswetenschappers.

Bijna alle schoolbesturen gebruiken de
middelen van passend onderwijs voor het
faciliteren van hun IB-ers.

Verdeling van intern en extern personeel
verschilt per schoolbestuur.

2. Materieel 1.5% 3 schoolbesturen (Ante, SKO en SchOOL)
hebben verschillende hulpmaterialen voor
leerlingen verantwoord, denk hierbij aan
meubilair, koptelefoons, methoden.

3. Overige 0.3% Een schoolbestuur (Ante) heeft de inzet
van de algemene directeur en overhead
verantwoord.

4. Basisondersteuning op
orde

Bij 7 schoolbesturen op orde, 4
schoolbesturen hebben de
basisondersteuning nog niet orde9

5. Plannen en ambitie Uitbreiding De Huif, plusgroepen voor
hoogbegaafden, sterk in de klas,
crisisplekken, versterken van de
interprofessionele samenwerking op
scholen met jeugdhulp.

Minder leerlingen doorverwijzen of gebruik
laten maken van de specialistische
voorzieningen.

Versterken van de basis.

8 Schoolbesturen verantwoorden bedrag excl. TLV en werkeenheid.

9 Op basis van de afspraken minimaal een basisarrangement bij de inspectie, zie onderlegger
basisondersteuning
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Uit de inhoudelijke verantwoording blijkt dat ze de voorafgestelde doelen op onderdelen wel hebben

gerealiseerd en op bepaalde onderdelen niet. Waar dat niet zo is, heeft dat met name betrekking op

het aantal leerlingen wat meer is verwezen en het niveau van de basisondersteuning.

Gezien de flinke ambitie die de schoolbesturen hebben onderschreven in het nieuwe

ondersteuningsplan om in 2022 de landelijke deelnamepercentages te halen is het positieve

resultaat van 2017 en 2018 bestemd om het bedrag per leerling voor de schoolbesturen op een hoog

stabiel niveau te houden, te weten boven de EU 300,00. Schoolbesturen kunnen daarmee hun beleid

en realisatie van hun doelen meer op lange termijn inrichten.

2.5. Toegang SBO en SO

Een van de kerntaken is de beoordeling of een leerling toelaatbaar is voor het SBO of SO op verzoek

van het schoolbestuur. De gemiddelde doorlooptijd in 2018 is 6 werkdagen. In enkele gevallen (15) is

het besluit opgeschort. Opschorting heeft te maken met de behoefte aan aanvullende documentatie

of het ontbreken van verplichte documenten. Alle aanvragen zijn binnen de gestelde termijn

beoordeeld. Er zijn 3 aanvragen afgewezen.

Aantal afgiften

Het aantal afgiftes TLV’s neemt vanaf 2015 toe. De stijging wordt met name

veroorzaakt door het aantal TLV’s wat opnieuw wordt aangevraagd na een

kortdurende TLV.

TLV afgiften TOTAAL

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2015 27 52 7 28 114

2016 29 61 22 25 137

2017 33 81 27 31 172

2018 28 94 24 29 175

TLV afgiften SBO

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2015 19 23 5 9 56

2016 17 35 12 18 82

2017 20 57 20 17 114

2018 14 56 11 14 95

TLV afgiften SO

Q1 Q2 Q3 Q4 totaal

2015 8 28 2 19 57

2016 12 26 10 7 55

2017 13 24 7 14 58

2018 14 36 13 15 78
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Op basis van het totaal aantal TLV afgiften is het verwijzingspercentage van 2018 berekend en

daarmee het verwachte deelnamepercentage. Zoals zichtbaar wordt is de ambitie van het SWV met

deze verwijzingspercentage niet haalbaar.

Herkomst van TLV aanvragen per schoolbestuur en overige.

Toelichting:

Subtotaal 1 betreft alle TLV afgiften voor leerplichtige leerlingen binnen ons postcode gebied, waarbij

een reguliere of S(B)O school betrokken is. Inclusief solidariteitsfonds.

Subtotaal 2 betreft TLV afgiften voor leerlingen die van buiten af komen (bijvoorbeeld door

verhuizing) of die vanuit een voorschoolse voorziening instromen. Bij deze aanvragen is geen school

bestuur eerder betrokken geweest.

Verwijzingspercentage 2018 SBO = 0,86% t.o.v. ambitie 0,36% hoger. Verschil is 40 kinderen (c.q.

afgifte TLV). In verhouding met 2017 is dit licht dalend, vorig jaar was het verwijzingspercentage

0,98%.

Verwijzingspercentage 2018 SO = 0,74% t.o.v. ambitie 0,33% hoger. Verschil is 36 kinderen (c.q.

afgifte TLV). In verhouding met 2017 stijgt het verwijzingspercentage licht, vorig jaar was het

verwijzingspercentage 0,69%. Door de uitstroom van bv groep 8 is het deelname percentage SO wel

iets gedaald, zie hiervoor 2.2.

Verwijzingspercentage SBO SO TOTAAL

2018 Leerlingenaantal tijdelijk einde PO TOTAAL tijdelijk einde PO TOTAAL

Stichting SchOOL N 3984 6 19 25 7 15 22 47
% 0,15% 0,48% 0,63% 0,18% 0,38% 0,55% 1,18%

SCPO N 1343 6 6 12 2 5 7 19

% 0,45% 0,45% 0,89% 0,15% 0,37% 0,52% 1,41%

SKOF N 2339 4 14 18 5 10 15 33

% 0,17% 0,60% 0,77% 0,21% 0,43% 0,64% 1,41%

Codenz N 1512 1 5 6 1 3 4 10

% 0,07% 0,33% 0,40% 0,07% 0,20% 0,26% 0,66%

Ante N 1131 6 3 9 3 3 6 15

% 0,53% 0,27% 0,80% 0,27% 0,27% 0,53% 1,33%

st NOOR N 215 1 0 1 0 0 0 1

% 0,47% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47%

Monton N 85 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MON N 58 0 0 0 0 0 0 0

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Florion N 314 1 2 3 0 1 1 4

% 0,32% 0,64% 0,96% 0,00% 0,32% 0,32% 1,27%

SUBTOTAAL 1 N 25 49 74 18 37 55 129

% 0,23% 0,45% 0,67% 0,16% 0,34% 0,50% 1,17%

Zevenster N 0 2 2 1 7 8 10

Watergeus N 2 7 9 0 2 2 11

Vogelveste N 1 1 2 0 1 1 3

Driemaster N 0 7 7 0 1 1 8

HBS N 0 0 0 0 6 6 6

Overig N 0 0 0 0 8 8 8

SUBTOTAAL 2 N 3 17 20 1 25 26 46

% 0,03% 0,15% 0,18% 0,01% 0,23% 0,24% 0,42%

TOTAAL N 10981 28 66 94 19 62 81 175

% 0,25% 0,60% 0,86% 0,17% 0,56% 0,74% 1,59%

Ambitie SWV PO2403

SBO verwijzingspercentage per kalenderjaar van 0,5% (deelnamepercentage 2% per 4 jaar)

SO verwijzingspercentage per kalenderjaar van 0,41% (deelnamepercentage 1,64% per 4 jaar)
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Zonder instroom van buitenaf, liggen de verwijzingspercentages voor leerplichtige leerlingen binnen

dit postcodegebied hoger dan de ambitie (Subtotaal 1; SBO 0,67% tov 0,5%; SO 0,50% tov 0,41%).

Voor beide voorzieningen heeft een meerderheid van deze TLV’s een langdurig karakter.

De instroom van buitenaf ligt voor het SBO op 0,18% en voor het SO op 0,24% (Subtotaal 2). Voor

beide voorzieningen betreft dit hoofdzakelijk TLV’s met een langdurig karakter.

In de top 3 meest verwijzende schoolbesturen 2018 (percentueel) staan SKO, SCPO en Ante. Voor

het SBO is Florion de grootste verwijzer (percentueel), gevolgd door SCPO en Ante. Voor het SO is

SKO de grootste verwijzer, gevolgd door Stichting SchOOL en Ante. Zowel binnen het SBO als het SO

hebben een meerderheid van deze verwijzingen een langdurend karakter.

Het is gebruikelijk dat rondom de zomervakantie Q2 scholen (c.q. schoolbesturen) de meeste

aanvragen doen. Met name door de nieuwe aanvragen na een kortdurende TLV is er vanaf 2017 een

sterke toename. Daartegenover staat dat er nauwelijks (3) kinderen zijn over gestapt naar het

regulier basisonderwijs na hun aflopende TLV of op basis van de evaluatie van het OPP.

Ondanks de aanpassingen in de routing en afstemming op het overstappen na afloop van een

kortdurende TLV heeft dit geen/nauwelijks effect gehad in het daadwerkelijk overstappen van

leerlingen. De evaluatie is besproken met de schoolbesturen SBO en SO en heeft geleid tot een

aangepaste route voor 2019. De financiële impact (EU 284.000,00) voor het niet overstappen is m.n.

bij de schoolbesturen, gezien de afspraken omtrent de doorbelasting van de TLV voor het SWV is de

impact apart berekend. Het betreft kinderen met een categorie 2 of 3 TLV, kinderen van buiten ons

postcodegebied die zijn ingestroomd en kinderen die rechtstreeks vanuit een voorschoolse

voorziening naar het SBO of SO zijn gegaan.

Solidariteitsprincipe SWV.

SBO SO categorie 1 SO categorie 2 SO categorie 3 totaal

7 6 1 1

€32.714,50 €58.636,20 €15.624,85 €23.181,17 €130.156,72

5/12 komt hiervan ten laste van een overschrijding op de begroting 2018.

2.6. Besturing

De medewerkers van het SWV zijn primair de ambassadeurs voor het

realiseren van Passend Onderwijs door de leerkracht. daarom is in 2018 veel

tijd besteed aan het verhaal passend onderwijs, dit heeft geresulteerd in de

praatplaat die is gemaakt. Gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan is

gesproken over de kwaliteiten en competenties ( aan de hand van het

KOMPAS) die dat vraagt van medewerkers. Van belang is dat zij plezier en

passie uitstralen voor het werk. Tijdens de ontwikkelgesprekken komt dit

aan de orde en worden afspraken gemaakt over de scholing, rolneming en

doelen.
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Collectief zijn er twee speerpunten benoemd innovatie en flexibiliteit. Vanuit de directie worden

nieuwe ideeën en ontwikkelingen gestimuleerd.

Voor de evaluatie van de collectieve ontwikkeling van de medewerkers binnen de

ondersteuningsorganisatie is gebruik gemaakt van de evaluatie op basis van de principes van SEMCO

stijl (fundament voor de personele inrichting en gespreksvoering). Met betrekking tot

zelfmanagement en creatieve innovatie zijn vervolgafspraken gemaakt.

Principes SEMCOstijl en handboek KOMPAS zijn bij alle medewerkers bekend.

Er zijn een aantal middelen ingezet om goed personeelsbeleid vorm te geven zoals inzet van

bedrijfsmaatschappelijk werk, individueel maatwerk en coaching. Afhankelijk van de situatie wordt

bekeken wat de gewenste interventie is. Ondanks de mogelijkheden is er over 2018 een hoog

ziekteverzuim 7.5% dit wordt m.n. veroorzaakt door langdurige uitval van twee medewerkers met

een fysieke achtergrond. T.o.v. het landelijk verzuimpercentage 6% is dit hoog, in de jaren hiervoor

was het verzuimpercentage bij het SWV juist veel lager dan het landelijke verzuimpercentage.

Verwachting is dat het beeld van 2018 eenmalig is.

In 2018 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder directeuren en IB-ers. Er zijn hiervoor 55

reacties ontvangen vanuit 52 scholen.

Netwerkbijeenkomsten:

Er worden drie IB-netwerken per schooljaar georganiseerd aan de hand van een jaarthema.

Daarnaast zijn er drie facultatieve bijeenkomsten voor IB-ers, coördinatoren, leerkrachten aan de

hand van een specifiek thema, bv. communicatie met `lastige’ ouders. Twee bijeenkomsten voor

directeuren en IB-ers met de keten- en netwerkpartners. Locatie is afwisselend in Dronten of

Lelystad. Bijenkomsten worden gepland op dinsdag of donderdag.

Er is geen aanleiding om deze opzet te veranderen, tevredenheid is voldoende/goed.

Afstemming over de inhoud vindt plaats met een afvaardiging vanuit de schoolbesturen, hiermee

kunnen dubbelingen worden voorkomen en behoeften breed worden afgestemd. Aandachtspunt

vanuit de organisatie (begeleiders Passend Onderwijs) is dat de functionaliteit m.b.t.

kennis/informatieoverdracht nog specifieker een aandachtspunt is bij de uitvoering en opzet van de

presentatie. De informatie die wordt verstrekt incl. de bijbehorende presentatie wordt door weinig

directeuren en Ib-ers gebruikt in hun eigen organisatie.

Bereikbaarheid Begeleider Passend Onderwijs:

Er is voldoende tevredenheid over de bereikbaarheid van de begeleider Passend Onderwijs. Uit de

reacties blijkt dat m.b.t. rol/taak er soms vragen zijn. Tijdens de interne bespreking van de evaluatie

blijkt dat de begeleiders steeds vaker worden geconfronteerd met casuïstiek vraagstukken van een

kind/groep/ouders.



28

Bij de inrichting van de organisatie is er vanuit gegaan dat dit door het ondersteuningsteam van de

school zou worden opgepakt, waardoor een begeleider Passend Onderwijs alleen betrokken is op

casuïstiek in een doorleiding van de hulpvraag op het niveau van EO bij het SWV (match van vraag en

aanbod). Bij evaluatie met de programmaraad wordt aangegeven dat deels door de transitie

jeugdhulp voor een grote groep professionals de routes en rollen onduidelijk zijn. Programmaraad

geeft aan dat de problematiek in de scholen zwaarder en complexer wordt. Programmaraad

adviseert om m.b.t. rol/taak begeleider Passend Onderwijs de behoefte vanuit de scholen om naast

systemische vragen ook vragen m.b.t. casuïstiek en consultatie te kunnen blijven stellen. Dit is een

aandachtspunt voor 2019.

Extra ondersteuning:

Uit de evaluatie van de individuele specialisten blijkt dat scholen en ouders tevreden zijn over de

kwaliteit van de ondersteuning, maar dat er vaak zorgen zijn/blijven door de school/ouders of het op

de lange termijn voldoende effect heeft. Opvallend blijft de behoefte aan kindondersteuning terwijl

voldoende onderzoeken en kennis onderbouwen dat dit niet effectief is.

Wat opvalt is de discrepantie in de behoefte aan meer en intensiever terwijl het SWV is ingericht op

het niveau van EO en verwacht dat de ondersteuning korter en meer en eerder kan worden ingebed

in de schoolorganisatie. Bovendien zijn een aantal hulpvragen ondersteund/gearrangeerd die op het

niveau van de basisondersteuning zijn. De beeldvorming m.b.t. wachtlijsten is niet conform de

werkelijkheid. Voor hulpvragen m.b.t. onderzoek/advies en consultatie zijn die nagenoeg conform

de standaard opgepakt en gestart. Voor hulpvragen voor arrangementen is er een beperkte

wachtlijst geweest die is opgelost door extra inzet te organiseren.

Tijdens de bespreking in de programmaraad is dit onderdeel van de dienstverlening aan de orde

geweest m.b.t. verwachtingen en gewenste ontwikkeling. Algemene conclusie was dat de praktijk

veel weerbarstiger is dan de gewenste beleidsuitgangspunten. Programmaraad adviseert om in de

uitvoering van arrangementen innovatief en flexibel te zijn gezien de omvang van

ondersteuningsbehoeften van scholen/kinderen/ouders. De uitwerking, 1. Inzet Extra ondersteuning

en basisondersteuning, 2. Inzet op kindondersteuning en/of ondersteuning leerkracht, is

meegenomen in het nieuwe OP.

Vanuit het tevredenheidsonderzoek zijn er verschillende acties uitgevoerd ter verbetering van de

dienstverlening. Tevredenheidsonderzoek wordt in 2019 herhaald.

2.7. Planning en control

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Voorbereidend heeft het bestuur van het SWV een beleidsplan

vastgesteld. Een projectteam AVG heeft samen met een externe privacyofficer de quickscan en

beleidsnota opgesteld en uitgevoerd. Het projectteam monitort per kwartaal hoe de implementatie

vordert. Bespreking van de voortgang vindt plaats in de het projectteam en wordt cyclisch

teruggekoppeld tijdens werkavonden van de medewerkers SWV.
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Voor SWV is een privacymissie geformuleerd:

‘Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen erop rekenen dat bij SWV PO privacy en veiligheid

prioriteit hebben.

Het bewaken van de vertrouwelijkheid en kwaliteit van informatie is een bouwsteen van onze

stichting. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze

onderwerpen te maken heeft.

We zijn transparant over wat we met gegevens van leerlingen en medewerkers doen en waarom.

In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk

stellen om persoonsgegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van persoonsgegevens zullen

wij ouders en medewerkers informeren.’

'Wij garanderen professionaliteit m.b.t. privacy-veiligheid'.

Kernwoorden in deze missie zijn: kwaliteit, professionaliteit, veiligheid, vertrouwen en transparantie.

Hierbij wordt vooral de focus gelegd op privacy in combinatie met veiligheid, gelet op de kwetsbare

groep leerlingen waar onze organisatie verantwoordelijkheid voor is.

Op basis van het beleidsplan zijn de hoofddoelen en subdoelen geformuleerd, die periodiek worden

gevolgd. Deze informatie vindt u op onze website

Er heeft een identificatie van de bedrijfsprocessen plaatsgevonden en de gedragsregels zijn voor alle

medewerkers opgesteld. Er zijn twee interne functionarissen gegevensbescherming benoemd.

Identificatie van verwerkingen (bedrijfsprocessen) bij SWV.

Het gaat hierbij om een overzicht van applicaties die door de medewerkers van SWV per afdeling

worden gebruikt waarin persoonsgegevens (leerlingen, medewerkers) zijn opgenomen10.

Naam Applicatie Directie Begeleiders Specialisten Ondersteuning

Digidoor (Zorg, PO/VO) X X X X

ParnasSys (Leerlingadm. en

volgsysteem)

X X X X

CAAR (Leerlingadm. Zorg)11 X X X X

MS Windows X X X X

Office 365 X X X X

Tobias (MI-systeem OBM) X X

Pro Active (Facturen OBM) X X

10 Voor de server zijn er per onderdeel aparte afspraken gemaakt.

11 Communicatie over dossiers vindt plaats in CAAR
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OSS (Personeel OBM) X X

BRON en Entree (DUO, O&W) X X

Fysieke leerling dossiers X X X X

De ontwikkeling van de monitor en managementrapportages is een belangrijk aandachtspunt. Het

vastgestelde intern kwaliteitskader voldoet niet aan de behoefte om makkelijk op verschillende lagen

over de juiste informatie te beschikken. Een bestuurlijke werkgroep heeft hiervoor nieuwe kaders

opgesteld. Gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan wordt dit vanaf 2019 ingericht aan de

hand van een nieuw dashboard.

2.8 Herbenoemingsverplichtingen

Besturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun
vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen
wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband
bij het SWV, een ontslaguitkering ontvangen. Stichting Samenwerkingsverband 24-03 te Lelystad
ontvangt van het Participatiefonds tweejaarlijks een lijst met de eigen wachtgelders. Op dit moment
heeft het SWV geen eigen wachtgelders aan wie het SWV bij voorrang vacatures moet aanbieden.

2.9 Kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg is een intern kwaliteitskader opgesteld. Het kwaliteitskader is
gebaseerd op de strategische kwesties vanuit het Ondersteuningsplan 2015-2018. Per kwartaal
wordt een rapportage opgesteld. Deze rapportage op het niveau van het SWV wordt per
schoolbestuur uitgewerkt n.a.v. de hulpvragen EO en aanvragen TLV. In het kader van de
doorontwikkeling van de kwaliteitszorg wordt gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan in 2019
een nieuw kwaliteitskader opgesteld. In dit kader wordt m.n. ook een kwalitatieve slag gemaakt, uit
evaluatie blijkt dat de kwaliteitszorg nu te gefragmenteerd en te kwantitatief is ontwikkeld.
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2.10 Klachten

In 2018 zijn er twee klachten/geschillen geweest met ouders over een TLV. Het SWV heeft ouders
gehoord en met betrokken school is men tot overeenstemming gekomen. Er is in 2018 een bezwaar-
en beroepsprocedure gestart door ouders. In deze laatste is het SWV in het gelijk gesteld m.b.t. het
afgeven van de TLV.
Vanaf 2018 stuurt het SWV de cijfers m.b.t. afwijzingen in naar DUO/mijn vensters. Dit doen 48 SWV

in Nederland. Vanaf 2018 kan nu het aantal afwijzingen worden vergeleken met die SWV-en. Ons

SWV wijkt ondanks de geringe aantallen meer af.

Er zijn twee klachten geweest van ouders m.b.t. dienstverlening EO. Betreft een HGD traject, ouders

wilde een aanpassing van een IQ bepaling en waren het niet eens met de uitwerking van het

onderzoek. Hierover zijn verschillende gesprekken met onderzoeker/school geweest en is daarmee

afgerond. Betreft een EO intern, ouders waren het niet eens met de vorm van begeleiding deels in de

klas deels uit de klas. Hierover zijn gesprekken geweest met schoolleiding, specialist EO en directie

SWV, ondersteuning is gestopt en er is een TLV aangevraagd.
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3.Toelichting op de financiële resultaten en positie
Wat waren wij van plan? Wat hebben wij gedaan? Wat hebben wij bereikt?

De middelen zoveel mogelijk
beschikbaar stellen aan
schoolbesturen

Op basis van de afspraken bij
de begroting wordt het bedrag
per leerling vastgesteld.
Schoolbesturen maken zelf
afspraken op het niveau van
de werkeenheid.

Klein en compacte organisatie
bij het SWV op basis van
kengetallen.

51% van het budget Passend
onderwijs is ter beschikking
gesteld aan de schoolbesturen
incl. SBO en SO.

38% is bestemd voor de
overdracht aan SBO en SO
gezien het
deelnamepercentage.

Overschrijding van de omvang
bij het SWV, veroorzaakt door
meer dienstverlening uit te
voeren en ziektevervanging.

Gezonde bedrijfsvoering aan
de hand van vaste set
kengetallen

Volgen op basis van analyse
afspraken op afwijkingen

Een verbetering van de
informatievoorziening en
betrokkenheid financiële
commissie

Uitvoering risicomanagement Volgen op basis van analyse
afspraken op afwijkingen

Een verbetering van de
informatievoorziening en
betrokkenheid financiële
commissie

Het SWV heeft over 2018 een nettoresultaat gerealiseerd van EU 173.311. In de begroting is

uitgegaan van een nettoresultaat van € 0.00, immers conform het schoolverdeelmodel worden alle

overtollige middelen verdeeld over de deelnemende schoolbesturen. Het verschil tussen begroting

en realisatie heeft te maken met enerzijds de begrotingssystematiek en anderzijds door meevallers.

Resultaat EU 173.311,00 waarvan toegevoegd wordt aan de algemene reserve: EU 39.576,89 en een

aan bestemmingsreserve: EU 133.734,32. De algemene reserve komt dan uit op EU 560.000 euro

(het maximum zoals ook omschreven in de jaarrekening).

Het SWV is ingericht op basis van het schoolverdeelmodel. Dat betekent dat er een compacte

overhead en een kleine compacte ondersteuningsorganisatie (onderwijsloket en het

bestuursbureau) is waar de beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaringen plaats vindt en

beperkte expertise voor extra ondersteuning beschikbaar is en bestuursondersteuning. Voor het

overige worden de middelen verdeeld over de deelnemende besturen. Deze zijn verantwoordelijk

voor het inrichten en verzorgen van de basisondersteuning en voor een deel de extra ondersteuning.

Het betekent ook dat bij verwijzingen naar het SO en SBO (meer dan 2%) het verwijzende bestuur

een bedrag afdraagt aan het SWV gedurende de verblijfsduur van de leerling op het SBO of SO.
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3.1.Ontwikkeling van kengetallen

Het SWV gebruikt het scenariomodel PO als standaard voor de prognose van het aantal leerlingen.

Dit zijn leerlingen in het regulier basisonderwijs. Het betreft een landelijk ontwikkeld prognosemodel.

Via managementrapportages wordt de prognose op realisatie gevolgd en gemonitord.

Voor het SWV is een licht dalende trend zichtbaar. De afname van de leerlingen in het regulier

onderwijs is conform het scenariomodel PO.

Overzicht aantallen op basis van 1 oktobertelling.

Verdeling op basis van gemeente.
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Uitgangspunt voor de meerjarenbegroting is een afname van het aantal leerlingen in het SO en SBO

naar de landelijke deelnamepercentages per 1-10-2022. De ambitie is door het bestuur aangepast

met twee jaar, vastgelegd in het nieuwe Ondersteuningsplan.

Totaal aantal leerlingen per teldatum

einde verevening

M 31-12-2019

einde verevening

P 31-7-2020

Begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023

1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

BAO 10970 10878 10765 10669 10517 10348

SBAO 292 278 261 244 226 208

deelname percentage 2,66% 2,56% 2,42% 2,29% 2,15% 2,01%

SO 245 242 223 204 185 166

deelname percentage 2,23% 2,22% 2,07% 1,91% 1,76% 1,60%

Scenario 1 (afname deelname SBO en SO naar

landelijke percentages 1-10-2022)
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Het SWV heeft te maken met een negatieve verevening van € 1.871.855 voor zware ondersteuning

personeel en € 187.437 voor zware ondersteuning materieel. Door middel van een correctie op de

bekostiging zware ondersteuning zullen deze bedragen stapsgewijs in mindering worden gebracht.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de verevening volledig verrekend. Deze negatieve

verevening moet worden opgevangen door minder leerlingen op SBO en SO voorzieningen.

Vooralsnog is er een geringe teruggang in het aantal leerlingen maar blijft het deelnamepercentage

in 2018 stabiel of licht stijgend voor SBO. Gezien het aantal verwijzingen en de geringe

terugplaatsingen is de doelstelling om de verevening te halen in 2020 niet langer realistisch. Het

bestuur heeft de ambitie om deze doelstelling te halen verschoven naar 2022.

3.2.Balans per 31-12-2018

2018 2017

ACTIVA

Materiële vaste activa 7.597€ 11.410€

Inventaris en apparatuur

Totaal vaste activa 7.597€ 11.410€

Vorderingen 42.951€ 45.262€

Liquide middelen 1.944.571€ 1.504.804€

Totaal Vlottende activa 1.987.521€ 1.550.066€

Totaal Activa 1.995.118€ 1.561.476€

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 560.000€ 1.026.096€

Bestemmingsreserve publiek 639.407€

Bestemmingsreserve privaat

1.199.407€ 1.026.096€

Voorzieningen 7.549€ 4.980€

7.549€ 4.980€

Kortlopende schulden 788.162€ 530.400€

788.162€ 530.400€

TOTAAL PASSIVA 1.995.118€ 1.561.476€

Balans per 31-12-2018
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Materiële Vaste activa

In 2018 zijn er geen investeringen in materiële vaste activa gedaan. Doordat op de bestaande activa

is afgeschreven is de materiële vaste activa afgenomen.

Vorderingen

De post heeft betrekking op nog te ontvangen bedragen voor verwijzingen van schoolbesturen naar

SO en SBAO. Daarnaast betreft het ook de groei bekostiging over januari-juli 2019 voor SO en SBO

welke aan schoolbesturen zijn verstrekt.

Liquide middelen

De liquide middelen bedragen € 1.944.571 en staan op een lopende rekening. De hoogte van het

saldo is medebepaald door het positieve resultaat over 2018.

Eigen vermogen

Het SWV is zodanig ingericht dat er alleen bestemmingsreserves (solidariteitsbuffer) worden
gevormd. De exploitatie zal in principe jaarlijks op nihil sluiten. Immers alle overtollige middelen
worden verdeeld onder de schoolbesturen. Met behulp van een risico-inventarisatie is bepaald dat
het weerstandsvermogen tussen 5-10% van de bruto inkomsten (voor (verplichte) afdrachten) dient
te bedragen. Dit is een bedrag van ongeveer 7% van € 8 miljoen is € 560.000,00.

Het resultaat over 2018 van € 173.311 wordt als bestemmingsreserve geoormerkt en zal worden
besteed aan het dempen van de afname van de bedragen per leerling voor de schoolbesturen in de
komende jaren.

Voorzieningen

Aangezien het SWV per 1-8-2016 werkgever is geworden voor de structurele bemensing van
management en onderwijsloket en de duur van de voormalige dienstverbanden zijn meegenomen
moet er een voorziening jubilea worden gevormd. Deze voorziening wordt gevormd voor personeel
dat langer dan 10 jaar in dienst is voor een 25 jarig of 40 jarig dienstverband.

Kortlopende schulden

Dit betreft de afrekeningen aan de schoolbesturen over 2018. De schoolbesturen ontvangen bij
voorschot 90% van de begrote overdracht om gedurende het jaar onverwachte uitgaven te kunnen
doen. Aan het eind van het jaar wordt de afrekening van het resterende deel van 10% onder aftrek
van verwijzingen over de periode augustus-december opgemaakt. Deze zijn in januari 2019
overgemaakt naar de betreffende besturen. Daarnaast betreft het de vakantiegeldverplichtingen
juni-december, afdrachten aan belastingdienst, vervangings- / participatiefonds en pensioenfonds
over december.
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3.3.Vermogenspositie

Er wordt gebruik van het financieel beoordelingskader dat wordt aanbevolen door de Commissie

Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don), voor zover deze van toepassing zijn op

een SWV Passend Onderwijs.

Beoordeling vermogensbeheer

De kengetallen met betrekking tot het Vermogensbeheer geven inzicht in de mate waarin de
Stichting in staat is aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen (Solvabiliteit). Omdat er
binnen het SWV niet of nauwelijks sprake is van investeringen is het weergeven van de
kapitalisatiefactor niet zinvol.

Een ander kengetal in dit kader is het Weerstandsvermogen. Hierbij wordt het eigen vermogen
afgezet tegen de totale baten. In het geval van het SWV PO2403 worden als totale baten
aangemerkt, de ontvangen bekostiging minus de doorbetalingen van de rijksvergoeding. In feite is
het weerstandsvermogen een risicobuffer. De gewenste omvang is afhankelijk van het risico-profiel
van de organisatie.

2018 2017 Aanbeveling Commissie Don

Solvabiliteit 60,1% 65,7% Ondergrens van 25%

Weerstandvermogen (EV/TB) 14,3% 12,2% Tussen 5-20%

Beoordeling budgetbeheer

Voor de beoordeling van het budgetbeheer wordt de rentabiliteit en liquiditeit in ogenschouw

genomen. Deze kengetallen geven aan of de Stichting in staat is aan haar korte termijn verplichtingen

te voldoen en in welke mate de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn.

2018 2017 Aanbeveling Commissie Don

Liquiditeit 2,5% 2,9% Tussen 1,5 en 2

Rentabiliteit 2,07% 6,06% Bovengrens 5%

De kengetallen van het SWV zijn goed. De financiële positie is zodanig dat geen maatregelen nodig

zijn.

Op basis van het risicoprofiel van het SWV is berekend dat een algemene reserve nodig is van €

560.000,00. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2018 € 560.000,-. Voor de onderbouwing

verwijzen wij naar de continuïteitsparagraaf.
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3.4.Baten en Lasten

De jaarrekening is aangepast op basis van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap. In overeenstemming met deze richtlijnen zijn de doorbetalingen aan schoolbesturen

verantwoord onder verdichting 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen, voorheen stonden deze

doorbetalingen onder verdichting 3.1.3 Inkomensoverdrachten SWV. Daarnaast zijn met ingang van

boekjaar 2017 in de jaarrekening de middelen opgenomen die DUO rechtstreeks uitbetaald aan het

SO. Het principe achter de aanpassing is dat de volledige normbekostiging van het SWV onder de

beleidsmatige sturing van het SWV valt en daarom in zijn totaliteit verantwoord moet worden in de

jaarrekening.

Realisatie 2018 Budget 2018 Realisatie 2017

Rijksbijdragen 8.169.754€ 7.836.710€ 8.089.840€

Overige overheidsbijdragen en subsidies 154.778€ 185.500€ 245.004€

Overige baten 36.523€ 13.000€ 12.076€

Totaal Baten 8.361.055€ 8.035.210€ 8.346.920€

Lasten

Personele lasten 1.465.104€ 1.236.950€ 1.344.609€

Afschrijvingen 4.748€ 4.572€ 4.482€

Huisvestingslasten 29.824€ 32.450€ 27.954€

Overige lasten 376.529€ 274.118€ 234.008€

Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.311.539€ 6.487.120€ 6.230.194€

Totaal lasten 8.187.744€ 8.035.210€ 7.841.247€

Saldo baten en lasten 173.311€ -€ 505.673€

Saldo financiele baten -€ -€ -€

Totaal resultaat 173.311€ -€ 505.673€

Baten
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Baten

 De rijksbijdragen zijn 333K positiever dan begroot.
 De bekostiging lichte ondersteuning is 135k hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door

normbijstellingen voor zowel 2017/2018 als 2018/2019.
 De bekostiging zware ondersteuning is per saldo 399k hoger dan begroot. Er is hier ook

sprake van een bijstelling van de normbedragen over 2017/2018 als 2018/2019.
 Door het normaanpassingen zijn de gelden voor schoolmaatschappelijk werk risicoleerlingen

hoger dan begroot (+13k).
 De overige overheidsbijdragen betreffen subsidies die door de Gemeenten Lelystad en

Dronten zijn toegekend. Er is een subsidie OT nieuwe stijl ontvangen van 42K. Ook vanuit de
gemeente Dronten is een subsidie onderwijsbegeleiding ontvangen van 31K. Ook is er een
nagekomen subsidie van 155K gerealiseerd van de gemeente Lelystad evenals een subsidie
van 67K welke voor 5/12 is geboekt.

 De overige baten bestaan voornamelijk uit baten grensverkeer welke hoger dan begroot zijn.
Ook is er een bonus VF ontvangen welke niet was begroot.

 De baten ten opzichte van 2017 zijn voornamelijk hoger doordat de normaanpassingen hoger
uitvallen. Ook de overige baten zijn hoger dan in 2017.

Lasten

 De personele lasten zijn 228k hoger dan begroot. Door premie aanpassingen vallen de
loonkosten hoger uit dan waarmee rekening was gehouden in de begroting. Verder is er
meer personeel ingezet dan er was begroot. Ook werkt de nieuwe CAO door in de hogere
loonkosten. Verder zijn er meer kosten inhuur/inleen personeel geweest. Ook de kosten
schoolbegeleiding zijn hoger deze worden echter ook gedekt door de hogere subsidies.

 De huisvestingslasten zijn lager dan begroot, dit komt doordat de huurlasten lager dan
begroot zijn.

 De overige lasten laten een overschrijding zien van 94k. Dit bestaat voornamelijk uit te
betalen grensverkeer en bestuurskosten. Ook zijn de overige kosten subsidie gemeente fors
hoger (29K hoger) en het ontwikkel budget (19K). Hier staan echter ook hogere baten
tegenover. Ook de diverse kosten van 18K worden gedekt door een subsidie.

 De doorbetalingen aan de schoolbesturen zijn in 2018 hoger uitgevallen. Dit komt
voornamelijk doordat er meer groei SBO is uitgekeerd. Het grootste positieve verschil zit in
de verrekening (V)SO-verwijzing. Deze is 152K positiever dan begroot. Er waren meer
verwijzingen die in rekening gebracht konden worden bij de besturen. Hierbij wordt het
principe de verwijzer betaald gehanteerd.

 Door hogere groeitellingen zijn de reden dat de lasten ten opzichte van 2017 zijn
toegenomen. Ook zijn er meer personele kosten waardoor ook de loonkosten hoger uitvallen
dan in 2017.
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3.5. Treasurybeleid

Het treasurybeleid is vastgelegd in een treasurystatuut. Het beleid is conform het voorschrift

beleggen, lenen en derivaten 2016 van het ministerie. De treasuryfunctie van het bestuur heeft

primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van

financieringskosten. De primaire doelstelling van het bestuur is vastgelegd in de statuten. Als gevolg

hiervan is het financieren en beleggen ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling.

Het statuut is geactualiseerd in 2017. Het SWV heeft het statuut in 2018 toegepast zoals in het
statuut is opgenomen:

- de middelen dienen ingezet te worden voor het realiseren van de primaire doelstelling;
- op basis van het door het SWV vastgestelde risicoprofiel worden reserves opgebouwd, in het

kader van een noodzakelijk weerstandsvermogen;
- het SWV houdt geen beleggingen aan.

Het bestuur heeft de volgende maatregelen van interne controle getroffen:

 functiescheiding: de medewerkers die betrokken zijn bij het voorbereiden van transacties zijn
niet betrokken bij het feitelijke administratief vastleggen daarvan. Er is functiescheiding
tussen het betaalbaar stellen van facturen, het boeken van facturen, het aanmaken van
betaalbatches en het verrichten van de feitelijke betaalhandeling in het telebankiersysteem;

 vastlegging van besluiten, blijkend uit een paraaf van de penningmeester van het bestuur;

 beleggingen en leningen worden conform het treasurystatuut afgesloten en vooraf ter
goedkeuring aan de interne toezichthouder gestuurd;

 een zorgvuldige dossiervorming waaruit de uitvoering van het treasurybeleid eenduidig en
direct blijkt: het dossier bevat ten minste alle originele brondocumenten van transacties, de
vastlegging van alle besluiten en alle informatie die in het kader van de uitvoering van het
beleid is verkregen, gemaakt of verzonden.

Het treasurybeleid en de uitvoering daarvan zijn object van onderzoek in het kader van de jaarlijkse
controle op de jaarrekening door de externe accountant. De externe accountant kan daarin de
resultaten van de werkzaamheden van de controller meenemen.
Het SWV houdt per ultimo 2018 alleen een rekening courant aan bij de Rabobank Flevoland. De
tegoeden zijn direct opneembaar.



41

3.6. Investeringsbeleid

Niet van toepassing voor het SWV

3.7.Zaken met impact door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

In 2017 heeft het solidariteitsprincipe van het SWV-impact gehad op het SWV. Voor de uitvoering

van de zorgplicht hadden de schoolbesturen moeite met het inschrijven van bepaalde doelgroepen,

waardoor kinderen en ouders onnodig werden doorverwezen naar andere scholen in plaats van de

zorgplicht op zich te nemen. Voor een aantal doelgroepen is een afspraak gemaakt dat de

bekostiging van een mogelijke TLV niet wordt doorberekend aan het schoolbestuur (ondanks

afspraken schoolverdeelmodel) maar ten laste komen van het SWV. Thema nieuwkomers is op

verzoek van een paar schoolbesturen aan de orde gesteld m.b.t. rol en verantwoordelijkheid van het

SWV. Vanaf 2017 is er op het niveau extra ondersteuning via het SWV beschikbaar. Vanuit het SWV is

er nauwe betrokkenheid bij de gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot transities jeugdhulp

en de ontwikkelingen van de basis(voorzieningen) gezondheidsdienst. Deze ontwikkelingen werken

door in 2018.

3.8. Bezoldigingsgegevens

De schoolbestuurders die deel uit maken van het bestuur ontvangen geen vacatiegelden of

onkostenvergoeding. De leden van de Raad van toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

3.9. Internationalisering

Voor het SWV niet van toepassing.

3.10. Beheersing uitkeringen na ontslag

Niet alleen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), wordt de vinger aan de pols

gehouden bij het aangaan van tijdelijke dienstverbanden op andere gronden dan vervanging. Na een

tijdelijk dienstverband van 26 weken of langer in de laatste 36 weken voor de werkloosheidsdatum,

ontstaat recht op een ww-uitkering. Het Participatiefonds toetst achteraf na het ontstaan van een

ww-uitkering of de laatste onderwijswerkgever aan een aantal eisen heeft voldaan. Zo niet, dan

komen de kosten van de ww-uitkering voor rekening van de werkgever. Het SWV voert een pro-actief

beleid om ontslaguitkeringen nav ontslagronden anders dan vervanging, te voorkomen.
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4.Continuïteitsparagraaf

4.1. Kengetallen

De verwachting is dat het leerlingaantal in het SWV de komende jaren licht afneemt. Daar waar

nieuwe woonwijken ontstaan vindt er elders vergrijzing plaats. Per saldo neemt het totaal aantal

leerlingen niet toe. Zie hiervoor de informatie bij 3.1. ontwikkeling kengetallen.

4.2. Baten en lasten meerjarenbegroting/meerjarenperspectief

Toelichting op meerjarenbalans:

• Het SWV zal minimaal investeren. Het gaat dan om vervanging van ICT-middelen.
• De vlottende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen van schoolbesturen voor verwijzingen

en eigen bijdragen van de werkeenheden. Deze post zal op balansdatum ongeveer gelijk blijven.
• De liquide middelen staan gestald op een lopende rekening.
• De reserves muteren in principe alleen voor behaalde resultaten. Deze worden echter niet

begroot, omdat het schoolverdeelmodel betekent dat alle overtollige middelen (niet benodigd
voor afdekken risico’s) worden overgedragen naar de schoolbesturen nadat het gewenste
weerstandsvermogen is bereikt. De bestemmingsreserve publiek zal in 2018 en volgende jaren
uitgekeerd worden uitgekeerd aan de schoolbesturen.

• De voorzieningen bestaan uit een voorziening voor jubilea. Aangezien het SWV werkgever is
geworden per 1-8-2016 is het noodzakelijk een voorziening te treffen voor werknemers die op
basis van de duur van het (ook voormalig) dienstverband een jubileum van 25 en/of 40 jaar
kunnen bereiken en daarvoor een bonus conform cao zullen ontvangen. Jaarlijks wordt
gedoteerd.

Balansprognose 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activa

immateriele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€ -€

materiele vaste activa 7.597€ 7.449€ 22.331€ 23.431€ 15.609€ 7.845€

financiele vaste activa -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal vaste activa 7.597€ 7.449€ 22.331€ 23.431€ 15.609€ 7.845€

voorraden -€ -€ -€ -€ -€ -€

vorderingen 42.951€ 37.970€ 33.308€ 31.114€ 30.738€ 30.254€

effecten -€ -€ -€ -€ -€ -€

liquide middelen 1.944.570€ 1.875.752€ 1.780.547€ 1.743.877€ 1.747.854€ 1.749.841€

Totaal vlottende activa 1.987.521€ 1.913.722€ 1.813.855€ 1.774.991€ 1.778.592€ 1.780.095€

Totaal Activa 1.995.118€ 1.921.171€ 1.836.186€ 1.798.422€ 1.794.201€ 1.787.940€

Passiva

algemene reserve 560.000€ 560.000€ 560.001€ 560.001€ 560.001€ 560.001€

bestemmingsreserve publiek 639.407€ 639.407€ 639.407€ 639.407€ 639.407€ 639.407€

bestemmingsreserve privaat -€ -€ -€ -€ -€ -€

overige reserves en fondsen -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal eigen vermogen 1.199.407€ 1.199.407€ 1.199.408€ 1.199.408€ 1.199.408€ 1.199.408€

voorzieningen 7.549€ 10.424€ 13.299€ 16.174€ 19.049€ 21.924€

langlopende schulden -€ -€ -€ -€ -€ -€

kortlopende schulden 788.162€ 711.340€ 623.479€ 582.840€ 575.744€ 566.608€

Totaal overige passiva 795.711€ 721.764€ 636.778€ 599.014€ 594.793€ 588.532€

Totaal Passiva 1.995.118€ 1.921.171€ 1.836.186€ 1.798.422€ 1.794.201€ 1.787.940€
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De liquiditeitsprognose laat onderstaand beeld zien:

De kengetallen, voor zover van toepassing op een SWV, laten een positief beeld zien. Er worden op

korte en lange termijn geen liquiditeit problemen verwacht.

Staat van baten en lasten

Kasstroom 2019 2020 2021 2022 2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten -€ -€ -€ -€ -€

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 5.148€ 5.118€ 7.900€ 7.822€ 7.764€

- - mutaties voorzieningen 2.875€ 2.875€ 2.875€ 2.875€ 2.875€

- - overige mutaties EV -€ -€ -€ -€ -€

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 4.981€ 4.662€ 2.194€ 376€ 484€

- - kortlopende schulden 76.822- € 87.861- € 40.639- € 7.096- € 9.136- €

Ontvangen interest -€ -€ -€ -€ -€

Betaalde interest -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 63.818- € 75.205- € 27.670- € 3.977€ 1.987€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

(Des)investeringen materiële vaste activa 5.000- € 20.000- € 9.000- € -€ -€

(Des)investeringen financiële vaste activa -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 5.000- € 20.000- € 9.000- € -€ -€

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -€ -€ -€ -€ -€

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -€ -€ -€ -€ -€

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen 1.944.570€ 1.875.752€ 1.780.547€ 1.743.877€ 1.747.854€

Mutaties liquide middelen 68.818- € 95.205- € 36.670- € 3.977€ 1.987€

Eindstand liquide middelen 1.875.752€ 1.780.547€ 1.743.877€ 1.747.854€ 1.749.841€

Financiële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022

Current ratio 2,52 2,73 2,96 3,10 3,14

Solvabiliteit 60,1% 63,0% 65,8% 67,2% 67,4%

Rentabiliteit 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Weerstandsvermogen 14,3% 16,1% 18,2% 19,4% 19,8%

Staat van Baten en Lasten 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Baten

Rijksbijdrage 8.169.754€ 7.378.412€ 6.470.866€ 6.043.848€ 5.970.675€ 5.876.381€

Overige overheidsbijdragen en subsidies 154.778€ -€ -€ -€ -€ -€

College- cursus en/of examengelden -€ -€ -€ -€ -€ -€

Baten werk in opdracht van derden -€ -€ -€ -€ -€ -€

Overige baten 36.523€ 13.000€ 13.000€ 13.000€ 13.000€ 13.000€

Totaal Baten 8.361.055€ 7.391.412€ 6.483.866€ 6.056.848€ 5.983.675€ 5.889.381€

Lasten

Personeelslasten 1.465.104€ 971.608€ 981.954€ 736.180€ 739.307€ 741.552€

Afschrijvingen 4.748€ 5.148€ 5.118€ 7.900€ 7.822€ 7.764€

Huisvestingslasten 29.824€ 32.950€ 32.950€ 32.950€ 32.950€ 32.950€

Overige lasten 376.529€ 240.678€ 230.178€ 230.178€ 230.178€ 230.178€

Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.311.539€ 6.141.027€ 5.233.665€ 5.049.640€ 4.973.418€ 4.876.937€

Totaal Lasten 8.187.744€ 7.391.411€ 6.483.865€ 6.056.848€ 5.983.675€ 5.889.381€

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 173.311€ -€ -€ -€ -€ -€

Saldo Financiele bedrijfsvoering -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totaal resultaat 173.311€ -€ -€ -€ -€ -€
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Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: afname van de

verwijzingen naar het SO en SBO zodat per 1-8-2020 wanneer de verevening geheel is verrekend het

SO en SBO op de landelijke verwijzingspercentage zit.

 Inrichting van het SWV met een structureel ondersteuningsbureau en onderwijsloket met

daarnaast een tijdelijk onderwijsloket in te zetten op specifieke activiteiten

 Het SWV is werkgever voor de structurele werkzaamheden.

 Afname naar nihil van subsidies van Gemeenten.

 De algemene reserve is gemaximeerd op de benodigde buffer die berekend is in de risico-

inventarisatie. Komt deze boven de bovengrens uit zullen de middelen terugvloeien naar de

schoolbesturen, dan wel wordt er een bestemmingsreserve gevormd voor specifieke

bestedingsdoeleinden.

4.3. Formatieve ontwikkeling

Per 1-8-2016 is het SWV werkgever geworden. Naast deze inzet is er ook nog een deel van het

personeel ingehuurd of op basis van detachering werkzaam.

Formatie van de ondersteuningsorganisatie neemt de komende jaren af. Op basis van onderzoek in

2019 wordt de omvang en aard van de dienstverlening bepaald.

Personele bezetting in FTE 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Management/Directie 0,8 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Onderwijzend personeel 3,71 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

Overige medewerkers 4,43 4,65 4,65 3,25 3,25 3,25

Inhuur 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3

Totaal 8,94 9,5 9,5 7,7 7,7 7,7
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4.4. Begrote investeringen per categorie per jaar

In 2019 betreft het de inrichting van een gezamenlijke ruimte met het SWV VO in Lelystad.

4.5. Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Gezien de negatieve verevening en de stagnatie waarmee dit wordt gerealiseerd in een dalend

leerlingenaantal is een actuele en onderbouwde risicoanalyse voor het SWV cruciaal.

De volgende risico’s zijn aan de orde:

1. Bij het leveren van ondersteuning en plaatsingen: operationele, maatschappelijke en imago

risico’s.

2. Personele risico’s

3. Financiële risico’s, treasury

4. Het voldoen aan de wet- en regelgeving.
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Ad.1. Operationele, maatschappelijke en imagorisico’s,

De operationele, maatschappelijke en imagorisico’s zijn sterk verweven met de primaire processen

van het SWV. Om deze risico’s te ondervangen zijn de volgende acties van belang:

- Heldere doelstellingen en werkwijzen waardoor verwachtingen gestuurd kunnen worden, dit is een

randvoorwaarde voor:

- Heldere en tijdige communicatie met scholen (incl. schoolbesturen) en stakeholders.

- Heldere en werkzame privacy-, klachten-, arbitrage- en bezwaarprocedures. Deze procedures

worden op de website gepubliceerd.

- Professionele standaards voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de ondersteuning of

toeleiding met daarbij afspraken over geheimhoudingsplicht (privacy).

-Taken en bevoegdheden, reglementen en het bijbehorende

rolvaste gedrag van de verschillende organen (Bestuur, directeur, Raad van Toezicht

zijn noodzakelijk om doelen te bereiken en risico’s tijdig te

signaleren en ondervangen.

De doelstellingen en werkwijze zijn vastgelegd in Ondersteuningsplan 2019-2023.

De reglementen zijn vastgesteld; het rolvaste gedrag blijft een aandachtspunt. De bestuurlijke

inrichting is in 2017 volgens de principes van Policy Governance gaan werken, inclusief de

verantwoording.

Een deel van de activiteiten van het SWV is gefinancierd met gemeentelijke subsidies. Deze kunnen

worden beëindigd. Als gevolg hiervan zou het SWV genoodzaakt op budgetten van andere

activiteiten te bezuinigen, omdat anders geen dekkend aanbod meer beschikbaar is of zorg te dragen

voor het beëindigen van de activiteiten op het niveau van het SWV.

2. Personele risico’s, Deze risico’s betreffen de medewerkers in dienst van SWV. Deze personele

risico’s liggen op het vlak van (langdurige) ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,

arbeidsconflicten en reorganisatie. De risico’s van langdurige ziekte zijn voor een groot deel

ondervangen. De werkgever moet de zieke werknemer 2 jaar doorbetalen, maar de kosten van

vervangen zijn voor een groot deel ‘verzekerd’ door deelname aan het voor de sector PO

Vervangingsfonds. Bij arbeidsongeschiktheid voorzien de WIA en eventueel het Aanvullend

Arbeidsongeschiktheid Pensioen van het ABP in inkomen voor de werknemer. SWV draagt hier

premies voor af. Ook het werkloosheidsrisico is grotendeels afgedekt door (verplichte) deelname aan

het Participatiefonds.

Het beleid van SWV is om ontslag van werknemers te voorkomen door toepassing van een adequaat

personeelsbeleid. De risico’s van arbeidsconflicten en reorganisaties zijn ingeschat en – samen met

de mogelijke kosten van de hierboven genoemde risico’s – opgenomen in de algemene reserve.

Detacherings- en/of dienstverleningsovereenkomsten worden jaarlijks beoordeeld op aanwezigheid

en risico’s. Het SWV is niet BTW plichtig, mocht achteraf blijken dat de belastingdienst dit anders

weegt zijn er afspraken gemaakt binnen de overeenkomsten die worden aangegaan door het SWV.
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3. Financiële risico’s, treasury,

De financiële risico’s vanuit de financieel administratieve processen zijn benoemd in de

administratieve organisatie en door genoemde maatregelen, gecombineerd met een gedegen

planning & control-cyclus, voldoende ondervangen.

De administratieve organisatie is voor het operationele deel vrijwel geheel belegd bij het

Administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel en is vastgesteld door het bestuur.

Per begrotingspost zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het bestuur geraadpleegd en

geïnformeerd moet worden .

Een tweede financieel risico wordt afgedekt door de regels over beleggen en belenen (treasury).

SWV heeft deze vastgelegd in een treasurystatuut en houdt zich aan dit treasurybeleid.

Een derde financieel risico voor het SWV is dat er teveel leerlingen in het SBO of SO worden

geplaatst. Omdat het SWV alleen financieel verantwoordelijk is voor de plaatsingen die onder het

solidariteitsprincipe vallen is het risico gering. De schoolbesturen bekostigen immers uit hun

middelen Passend onderwijs de plaatsingen. De werkwijze is door het bestuur vastgesteld.

Het SWV wordt nog steeds verrast door verplichte afdrachten die voortkomen uit residentieel

geplaatste leerlingen (plaatsbekostiging).

Het SWV wordt geconfronteerd met ontwikkelingen binnen het SBO en SO bij aanpalende regio’s.

Hierdoor neemt het aantal leerlingen buiten ons postcodegebied toenemen (grensverkeer). Met de

schoolbesturen voor SBO en SO worden in 2019 afspraken gemaakt over ontwikkelingen die

betrekking hebben op het versterken van het dekkend aanbod binnen het postcodegebied van het

SWV.

4. Voldoen aan wet- en regelgeving

SWV heeft in haar statuten vastgelegd dat de volgende zaken geregeld zijn (tussen haakjes wordt

verwezen naar het artikel uit de statuten en eventueel het artikel uit de wet op het primair

onderwijs):

- Bestuursleden houden toezicht op naleving wettelijke verplichtingen en de code

goed bestuur (WPO art 171 lid 1a; 8.2) De Raad van Toezicht vult dit in en

verantwoordt zich hier op in het jaarverslag.

- Huishoudelijk reglement (statuten art. 8), dat in elk geval bevat: profielen

bestuursleden en het toezichtkader . Het huishoudelijk reglement is in 2017 incl.

gedragscode vastgesteld.

- Aansluiting bij een landelijke geschillencommissie voor geschillen tussen

aangeslotenen en de stichting (statuten art. 12). Het SWV is aangesloten.

- Reglement Ondersteuningsplanraad (statuten art. 16). Dit reglement is vastgesteld.

- Aansluiting bij een landelijke bezwaaradviescommissie voor geschillen over

toelaatbaarheid (WPO art 18a lid 12). Het SWV is aangesloten.

- SWV stelt een privacyreglement vast (statuten art. 18). Het privacyreglement is incl.

gedragscode vastgesteld en afgestemd op de nieuwe wetgeving die per 1 mei 2018

van kracht is.

Naast deze zelf ingestelde regelgeving zijn de volgende wetten en regels van belang:

1. Wet op het primair onderwijs (WPO)

- Besteding van gelden

De besteding van gelden moet rechtmatig en doelmatig zijn. De rechtmatige besteding van
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doorbetaalde gelden hoeft het SWV niet te controleren, dat is aan de ontvangende – eveneens onder

de WPO vallende – instelling.

Belangrijk kader hierbij is dat besteding plaatsvindt ter realisatie van het ondersteuningsplan.

Het SWV vraagt schoolbesturen eenmaal per jaar om verantwoording. Deze verantwoording is de

basis voor een professionele dialoog binnen het bestuur.

- Doorbetalingen vanwege peildatum 1 februari, de omvang van het s(b)o en

grensverkeer.

De wetgeving geeft kaders aan de doorbetalingen, maar vult deze niet geheel in. Dat biedt risico’s

omdat interpretaties kunnen verschillen. Hier zou veiligheidshalve gekozen kunnen worden voor

het volgen van de adviezen van de po raad; maar daarmee zijn niet alle risico’s afgedekt.

Het SWV heeft de besluitvorming omtrent de doorbetaling van de groeibekostiging vastgesteld. De

volledige personele en materiële component wordt doorbetaald aan de besturen SBO en SO.

- Code Goed Bestuur (WPO art. 171 lid 1a en statuten 9.3). SWV hanteert hiervoor de

code Goed Bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO raad. De evaluatie van het

gebruik hiervan door de Raad van Toezicht vindt plaats in het jaarverslag.

- Vereisten SWV op basis van WPO art. 18a en de rapportage van de Inspectie.

Tijdig en juist op- en bijstellen van het ondersteuningsplan overeenkomstig de regels uit de

statuten (art. 14) en de wet (WPO art. 18a). Met onder meer de beoogde en bereikte

kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra

ondersteuning nodig hebben en de daarmee samenhangende bekostiging. Dit is in 2018 afgerond

met de vaststelling van het nieuwe Ondersteuningsplan 2019-2023.

De kwalitatieve en kwantitatieve doelen uit het ondersteuningsplan moeten specifiek en meetbaar

worden gemaakt in het jaarplan (actieplan) 2019.

- Communicatie naar scholen en ouders. Deze belangrijke taak is grotendeels belegd

bij de schoolbesturen. SWV blijft echter verantwoordelijk en moet in elk geval

monitoren in hoeverre besturen er in slagen de informatie over te brengen naar de

belanghebbenden.

- Verantwoording, jaarverslaggeving

De reguliere eisen die aan het PO worden gesteld in het kader van de verantwoording gelden

ook voor het SWV. Een zgn. continuïteitsparagraaf moet in het jaarverslag

worden opgenomen, welke bestaat uit:

 Meerjarenbegroting (balans; staat van baten en lasten);

 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- e

controlesysteem;

 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden.

Belangrijkste risico voor het jaarverslag is dat SWV voor een volledige verantwoording

afhankelijk is van juiste en tijdige informatie van alle aangesloten besturen die de doelmatigheid

van de verstrekte gelden bevestigt. De verantwoording van de schoolbesturen behoeft aandacht

gekoppeld aan de informatie die op het niveau van het SWV beschikbaar is.

2. Aanbestedingswetgeving

De aanbestedingswetgeving is opgenomen in het zogenoemde rechtmatigheidskader, waarop de

accountant controleert. Aanbestedingen met een contractwaarde vanaf plm. € 250.000 moeten

aanbesteed worden. SWV heeft in het inkoop- en aanbestedingsbeleid de procedure voor opstellen

en overigens de nationale (of, indien van toepassing, de Europese) aanbestedingsregels volgen.
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Risico reserves

De gewenste personele en operationele reserve zijn opgebouwd met als doel financiële gevolgen van

risico’s op te vangen. Het gaat daarbij om de kans dat een onzeker voorval zich voordoet en welke

impact dit heeft. De impact is niet alleen financieel van aard. Er is in 2016 een risico-inventarisatie

opgesteld. In deze inventarisatie worden de interne en externe risico’s voor het SWV meegenomen

ter onderbouwing van het weerstandvermogen. Deze inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd.

De risico’s worden hieronder gewogen en gekwantificeerd. Om het weerstandsvermogen te bepalen

zijn de risico’s afzonderlijk gewogen. Elk risico is (na verdiscontering van geïmplementeerde

beheersmaatregelen) gewogen in relatie tot de kans dat het risico zich zal voordoen en de impact die

dit dan zal hebben. Dit is gewogen op een vijf-puntsschaal. De vermenigvuldiging van kans maal

impact levert een som op. Hoe hoger deze som, des te hoger het gewogen risico. De som is

vervolgens beredeneerd en onderbouwd vertaald in een bedrag in aan te houden

weerstandsvermogen vertaald. Het risico van deze methode is dat al snel veel te veel

weerstandsvermogen wordt aangehouden, omdat risico’s worden opgeteld, terwijl ze zich in de

praktijk vrijwel nooit allemaal tegelijkertijd voor zullen doen. Een te hoog weerstandsvermogen is

ongewenst. Daarom is het totale bedrag ( EU 560.000,00) naar beneden bijgesteld voor het SWV.
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Risico kans impact som Kwantificering in

weerstandvermogen

toelichting

Fluctuaties leerlingen o.a.

residentieel/solidariteitsprincipe/verevening

4 3 12 €200.000,00 Volgen van

ontwikkelingen,

afspraken maken

met de betrokken

schoolbesturen en

gemeente

Fluctuaties bedrag per leerling 3 1 4 €150.000,00 Behoefte

schoolbesturen voor

een stabiel bedrag

per leerling is

ingevuld door

bestemming

resultaat 2017

Personele risico’s 4 3 12 €100.000,00 Ziekte, conflicten,

interim

Juridische trajecten 3 3 9 €40.000,00 Ervaringscijfers

ontbreken

Overige risico’s 2 3 6 €20.000,00 Optelsom kleine

risico’s

Beëindiging additionele gemeentelijke

subsidies

4 2 8 €50.000,00 Zachte landing

Totaal €560.000,00

Aan te houden weerstandvermogen 7% van de bruto-inkomsten (voor verplichte afdrachten), omdat

alle risico’s zich niet tegelijkertijd zullen voordoen en een te hoog weerstandsvermogen ongewenst

is. Het weerstandsvermogen voor het SWV wordt bepaald binnen van een bandbreedte van 5 tot

10%. Per 31-12-2018 bedraagt het weerstandsvermogen 6.5%.
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5. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

Henk Soomers (voorzitter)

Ben Roeten (plvv. Voorzitter)

Miep van Hees (lid voorgedragen door OPR)

De RvT heeft de code goed bestuur onderschreven en hanteert vastgestelde gedragsregels

binnen het profiel.

2018 was het eerste volledige kalenderjaar voor de raad in haar toezichthoudende functie.

In dat jaar werden globaal de volgende activiteiten ontplooid:

- 6x voerde de raad intern werkoverleg

- 6x voerde de raad overleg met (een delegatie) van het bestuur en de directeur

- 2x voerde de raad overleg met de OPR

- 1x werd een werkbezoek afgelegd bij een samenwerkingsproject van 3 scholen van het

samenwerkingsverband in Dronten, waarbij gesproken werd met directie en

staffunctionarissen.

- Diverse (informele) contacten en inhoudelijke informatie-/kennisverwerving

De Raad van Toezicht nam onder andere de volgende besluiten:

- De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd ; met het bestuur is afgesproken dat met ingang van

volgend jaar de reserves minimaal structureel de omvang hebben van het wenselijke

weerstandsvermogen.

- Het nieuwe ondersteuningsplan werd goedgekeurd met een voorbehoud. Het voorbehoud

luidt dat vanwege de beperkingen van het ondersteuningsplan een nadere analyse van de

afgelopen periode gemaakt wordt (kwantitatieve analyse is beschikbaar; kwalitatieve nog

niet) en dat het activiteitenplan/jaarplan aan de RvT wordt voorgelegd alvorens definitieve

goedkeuring van het ondersteuningsplan volgt.

- De begroting 2019 werd goedgekeurd met de opmerking dat rekening gehouden moet

worden met een eventuele begrotingswijziging indien het ondersteuningsplan en/of jaarplan

dat wenselijk maakt.

De Raad van Toezicht stelde een rooster van aftreden vast en kwam met het bestuur een

onkosten/-vergoedingsregeling overeen.
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Bijlage 1. Besluitenlijst 2018

Datum
Vergadering

Agendapunt Beschrijving

20180319 4. Jaarverslag Het bestuur besluit het resultaat, teldatum 01-10-2017, op te
nemen als egalisatiereserve voor 2019, conform het voorstel van
de financiële commissie, en wordt gekoppeld aan bedrag per
leerling regulier onderwijs.
Het resultaat van de werkeenheid Dronten wordt uitgegeven voor
het voor het vastgestelde doel.
Het resultaat voor de werkeenheid Lelystad wordt teruggestort
naar de aangesloten schoolbesturen (op basis van een bedrag per
leerling).

20180319 7. Uitbreiding
solidariteitsprincipe
voor kinderen met
syndroom van Down

Het bestuur besluit het solidariteitsvoorstel uit te breiden om met
name gericht op de uitvoering van de zorgplicht geen
belemmeringen op te werpen voor deze doelgroep.
Het bestuur besluit de route solidariteitsprincicpe die reeds is
vastgesteld te handhaven voor deze doelgroep.

20180319 8. Protocol Thuiszitters
incl. doorzettingskracht

Het bestuur stelt doorzettingskracht van de directeur van het SWV
vast en geeft de directeur opdracht voor verdere uitvoering en
communicatie.

20180423 5. Kwaliteitsrapportage
(incl. Q1) naar meer
data gestuurd werken

Het bestuur besluit de werkgroep Kwaliteit voorlopig te
handhaven. Op basis van de activiteiten /indicatoren kunnen
andere bestuursleden ook hun inbreng kenbaar maken aan de
werkgroep Kwaliteit.

Het bestuur gaat akkoord met realisatie op basis van de
uitgangspunten en doelen.

20180423 6. Analyse (concept)
School-
ondersteuningsprofielen

Het bestuur besluit dat de aanzet voor het sop nader uitgewerkt
moet worden op de aandachtspunten die zijn benoemd. Deze
worden meegenomen in een vervolgronde.

20180618 3. Verantwoording 2017 Het bestuur besluit dat de verantwoordingsmethodiek 2017 wordt
aangehouden voor de verantwoording van 2018.

Het bestuur geeft de directeur het mandaat en vertrouwen om bij
oneigenlijke vragen aan het SWV vanuit scholen meteen een
signaalterugkoppeling te doen naar de betrokken bestuurder.

20180618 4. Jaarverslag en JRK 2017 Het bestuur stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 definitief
vast.
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20180618 5. Invulling voorzitter en
penningmeester

Het bestuur besluit dat mevrouw J.E.A.M. Merkx is benoemd tot
voorzitter van het bestuur en dat de heer K.F. Oosterbaan is
benoemd tot penningmeester van het bestuur. De heer J. Theeven
neemt het technisch voorzitterschap voor het schooljaar
2018/2019 op zich.

20180618 7. Financiële rapportage Het bestuur heeft kennisgenomen van de Q1 rapportage, de
winstwaarschuwing van het effect van de verlengingen van de
kortdurende TLV.

20181112 5. Besteding
bestemmingsreserve
2017 (besluit JRK 2017)

Het bestuur besluit de bestemmingsreserve 2017 uit te betalen in
2020, conform het besluit JRK 2017. Deze vrijval uit de
bestemmingsreserve zal te zijner tijd in de begroting van 2020
worden opgenomen.

20181112 6. Raad van toezicht Het bestuur besluit akkoord te gaan met de
vergoedingssystematiek voor de raad van toezicht. Deze
vergoeding geldt voor de planduur van het nieuwe OP.

20181217 3. Ondersteuningsplan Het bestuur stelt het OP definitief vast en heeft kennisgenomen
van de reacties van de verschillende partijen.

Het bestuur geeft de directeur het mandaat het
ondersteuningsplan na het aanbrengen van een aantal wijzigingen
definitief op te maken.

Het bestuur besluit dat in het voorjaar een jaarplan overlegd wordt
aan de rvt waarin een analyse is opgenomen van de door het
lopende ondersteuningsplan bereikte resultaten. Het jaarplan
wordt ter goedkeuring aan de rvt voorgelegd.

Het bestuur besluit een financiële paragraaf toe te voegen aan het
jaarplan. Het bestuur verantwoordt zich voor de besteding van de
middelen bovenop de basisondersteuning.

20181217 4. Begroting 2019 Het bestuur besluit dat de begroting als voorgenomen besluit door
het bestuur vastgesteld wordt. De directeur legt de begroting ter
instemming voor aan de OPR en ter goedkeuring aan de raad van
toezicht.

Getekend dd. ……………………………. Getekend dd. ………………………………….

Voorzitter: Secretaris:
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Bijlage 2. Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen

Deelnemende schoolbesturen

Stichting Noor Kingsfordweg 151 1043 GR Amsterdam

Scholengroep Kath.
Onderwijs Flevoland-
Veluwe

Postbus 608 8200 AP Lelystad

Stichting Monton Amsterdams weg 41A 3812 RP Amersfoort

Stichting Maharishi
Onderwijs Nederland

Postbus 20008 8202 AA Lelystad

Ver. voor Ger. Prim.
Onderwijs Accretio

FLORION

Postbus 393 8000 AJ Zwolle

Stichting Openbaar
Onderwijs Dronten,
Spilbasisscholen, later
ANTE

De Drieslag 30 8251 JZ Dronten

Stichting scholengroep
openbaar onderwijs
Lelystad

Postbus 2451 8203 AL Lelystad

Stichting voor
Protestants Christelijk
Onderwijs Dronten-
Zeewolde

Postbus 31 8250 AA Dronten

Stichting voor
Christelijk Primair
Onderwijs Lelystad

Postbus 223 8200 AE Lelystad

St. Scholen v. Spec.
Onderw. Oec.
Grondslag in de Gem.
Dronten

Postbus 129 8250 AC Dronten

Stichting Eduvier
Onderwijsgroep

Postbus 2344 8203 AH Lelystad

St. Chr. SO en VSO
voor de NOP e.o.

Europalaan 148 8303 GM Emmeloord
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Deelnemende scholen:

Scholen Dronten

SKO De Golfslag SPIL De Duykeldam

De Wingerd De Schatkamer

De Zonnewijzer De Dukdalf

St. Gregorius De Uiterton

De Klimboom De Flevosprong

CODENZ Aan Boord De Brandaris

De Branding Het Wilgerijs

De Tamarisk AZC de Vlieger

De Zevensprong

Het Kompas (incl afdeling Christiaan
Huijgens)

Het Zuiderlicht

Florion De Schakel

SSSOOGD De Driemaster SBO

Scholen Lelystad

St. SchOOL De Vuurtoren St. Noor Al Ihsaan

De Optimist St. Monton De Wildzang

De Regenboog St. Maharishi De Fontein

De Windroos Florion Helmstok

De Lepelaar SCPO 3Sprong

De Boeier Het Ichthus

De Albatros De Wingerd

De Meander Het Mozaïek

De Grundel De Horizon

De Driemaster De Schakel

De Tjotter Driestromenland

De Warande De Vogelveste SBO

De Finnjol SKO Laetere

Het Spectrum De Kring

De Tjalk De Toermalijn

De Triangel T Schrijverke

De Brink De Lispeltuut

De Poolster Eduvier Herman Bekius SO

De Sluis

De Zevenster SO

De Watergeus SBO
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Fin an ciële ken getallen

A an d e h an d van d e jaarreken in g kun n en een aan talken getallen en ratio'sw ord en bereken d

d ie verd erin zic h tkun n en geven in d e gevolgen van h etgevoerd e beleid overh etboekjaaren

w aard oorh etbeeld uitd e jaarreken in g kan w ord en verd uid elijkt.

Ken getallen 2018 2017

Ren tabiliteit 2% 6%

Exploitatieresultaatin een perc en tage van d e totale baten .

De ren tabiliteitgeeftaan in h oeverre d e in kom sten en uitgaven van een

in stellin g elkaarin even w ic h th oud en .

C urren tratio 2,52 2,92

Verh oud in g vlotten d e ac tiva en kortlopen d vreem d verm ogen .

Deze verh oud in g geeftaan in h oeverre d e organ isatie in staatisaan

h aarkorte term ijn verplic h tin gen te vold oen .Een w aard e

tussen d e 1,5 en 2 isgoed .Ligtd e w aard e boven d e 1,5 d an

isd e organ isatie in staataan h aarkorte term ijn verplic h tin gen te vold oen .

Solvabiliteit1 60,1% 65,7%

Eigen verm ogen in perc en tage van h ettotale verm ogen

Solvabiliteit2 60,5% 66,0%

Eigen verm ogen plusvoorzien in gen /totale passiva

De solvabiliteitgeeftaan in h oeverre d e organ isatie in staatisaan

h aarlan ge term ijn verplic h tin gen te vold oen .25% a 50% w ord tals

goed aan gem erkt.Isd e w aard e h ogerd an 25% (solvabiliteit1)d an isd e

organ isatie in staatom aan h aarlan ge term ijn verplic h tin gen te vold oen .

B ijsolvabiliteit2 w ord td oorh etm in isterie van O C W een sign alerin gsw aard e

geh an teerd van 30% .

W eerstan d sverm ogen 14,3% 12,2%

(Eigen verm ogen m in usM ateriele vaste ac tiva)/Totale baten

H etw eerstan d sverm ogen geeftd e vrije verm ogen sbufferaan

voorh etopvan gen van c alam iteiten .Een perc en tage tussen d e

5 en 20 proc en tw ord tgezien alsvold oen d e buffer.

Gem id d eld aan talFTE (exc lusief vervan gin g) 8,94 8,16

P erson eelskosten perFTE 163.801 164.849

De person eelskosten perFTE w ord en bereken d d oord e totale person ele lasten on d erverd ic h tin g 4.1

te d elen d oorh etaan talFTE's.Doord ath etsam en w erkin gsverban d veelextern e expertise in h uurt

zijn d e person eelskosten perFTE n ietrepresen tatief aan d e w erkelijke kosten perFTE.

P agin a 58
21632 Jaarreken in g 2018



A .1.1 B alan sper31 d ecem ber2018

(na verwerking resultaatbestemming)

1. A ctiva

1.2 M ateriële vaste ac tiva 7.597 11.410

Totaal vaste activa 7.597 11.410

1.5 Vord erin gen 42.951 45.262

1.7 Liquid e m id d elen 1.944.571 1.504.804

Totaal vlottende activa 1.987.521 1.550.066

Totaalactiva 1.995.118 1.561.476

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017
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2. P assiva

2.1 Eigen verm ogen 1.199.407 1.026.096

2.2 Voorzien in gen 7.549 4.980

2.4 Kortlopen d e sc h uld en 788.162 530.400

Totaalpassiva 1.995.118 1.561.476

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017
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A .1.2 Staatvan baten en lasten over2018

Realisatie B egrotin g Realisatie

2018 2018 2017

3. B aten

3.1 Rijksbijd rage OC W 8.169.754 7.836.710 8.089.840

3.2 Overige overh eid sbijd ragen 154.778 185.500 245.004

3.5 Overige baten 36.523 13.000 12.076

Totaalbaten 8.361.055 8.035.210 8.346.920

4. Lasten

4.1 P erson eelslasten 1.465.104 1.236.950 1.344.609

4.2 A fsc h rijvin gen 4.748 4.572 4.482

4.3 H uisvestin gslasten 29.824 32.450 27.954

4.4 Overige lasten 376.529 274.118 234.008

4.5 Doorbetalin gen aan sc h oolbesturen 6.311.539 6.487.120 6.230.194

Totaallasten 8.187.744 8.035.210 7.841.247

Sald o baten en lasten 173.311 0 505.673

Netto resultaat 173.311 0 505.673
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A .1.3 Kasstroom overzicht

2018 2017

Kasstroom uitoperation ele activiteiten

Resultaatvoorfin an c iële baten en lasten 173.311 505.673

Aanpassingen voor:

- A fsc h rijvin gen 4.748 4.482

- M utatiesvoorzien in gen 2.569 3.164

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vord erin gen 2.311 4.348

- Kortlopen d e sc h uld en 257.762 87.922

Totaalkasstroom uitbed rijfoperaties 440.702 605.589

Totaalkasstroom uitoperation ele ac tiviteiten 440.702 605.589

Kasstroom uitin vesterin gsactiviteiten

(Des)in vesterin gen m ateriële vaste ac tiva 936- 1.276-

-

Totaalkasstroom uitin vesterin gsac tiviteiten 936- 1.276-

M utatie liquid e m id d elen 439.766 604.314

B egin stan d liquid e m id d elen 1.504.804 900.491

M utatie liquid e m id d elen 439.766 604.314

Ein d stan d liquid e m id d elen 1.944.571 1.504.805
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Toelic hting behorend e totd e jaarrekening:

Gron d slagen

Stg.Sam en w erkin gsverban d 24-03 P O ric h tzic h op h etrealiseren van een sam en h an gen d geh eelvan

on d erw ijsvoorzien in gen zow elbin n en alstussen d e basissc h olen en in sam en w erkin g m etd e sc h olen voor

spec iaalbasison d erw ijsen spec iaalon d erw ijs.

A lgem een

De jaarreken in g isopgesteld volgen sd e Regelin g jaarverslaggevin g on d erw ijs.In d eze regelin g isvastgesteld

d atd e w ettelijke bepalin gen van Titel9 B oek 2 B W en d e Ric h tlijn en voord e Jaarverslaggevin g (in h et

bijzon d erRJ660 O n d erw ijsin stellin gen )van toepassin g zijn ,m etin ac h tn em in g van d e d aarin aan ged uid e

uitzon d erin gen .

Voorzovern ietan d ersisverm eld w ord en ac tiva,voorzien in gen en sc h uld en opgen om en tegen d e n om in ale

w aard e.

De gen oem d e bed ragen ,voorzovern ietan d ersverm eld ,zijn opgen om en in h ele euro's.

H etkasstroom overzic h tisopgen om en volgen sd e in d irec te m eth od e.De toelic h tin g vloeitvoortuitd e

toelic h tin g op d e afzon d erlijke posten in d e jaarreken in g en isd aarom n ietapartopgen om en .

Gron d slagen voorw aard erin g van activa en passiva

Materiële vaste activa

De m ateriële vaste ac tiva w ord en gew aard eerd op verkrijgin gsprijs,verm in d erd m etd e c um ulatieve

afsc h rijvin gen en in d ien van toepassin g m etbijzon d ere w aard everm in d erin gen .De afsc h rijvin gen w ord en

gebaseerd op d e gesc h atte ec on om isc h e leven sd uuren w ord en bereken d op basisvan een vastperc en tage

van d e verkrijgin gsprijs,reken in g h oud en d m eteen even tuele restw aard e.Erw ord tafgesc h reven van af h et

m om en tvan in gebruikn am e van h etm aterieelvastac tief.

De ac tiverin gsgren sis:€500,-

H etsysteem van afsc h rijvin gen isalsvolgt:

In ven tarisen apparatuur,bestaan d e uit:

-IC T 25% van d e aan sc h afw aard e

Vorderingen

B ijeerste verw erkin g w ord en d e vord erin gen opgen om en tegen d e reële w aard e en vervolgen sgew aard eerd

tegen d e geam ortiseerd e kostprijs.De reële w aard e en d e geam ortiseerd e kostprijszijn gelijk aan d e n om in ale

w aard e.De vord erin gen w ord en verm in d erd m etd e n ood zakelijk geac h te voorzien in gen voorh etrisic o van

on in baarh eid .Deze voorzien in gen w ord en bepaald op basisvan in d ivid uele beoord elin g van vord erin gen .
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A lgem en e reserve

De A lgem en e reserve betrefteen bufferterw aarborgin g van d e c on tin uïteitvan h etbevoegd gezag en w ord t

opgebouw d uitresultaatbestem m in g van oversc h otten d ie on tstaan uith etversc h iltussen w erkelijke baten en

lasten .

B estem m in gsreserves

De bestem m in gsreserve privaatisgevorm d uitresultaten uitvoorgaan d e jaren van uitd e private geld strom en

en m id d elsh etprivate resultaatoverh eton d erh avige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzien in gen w ord en opgen om en tegen n om in ale w aard e,m etuitzon d erin g van voorzien in gen terzake van

person eelen soortgelijke verplic h tin gen .Deze w ord en opgen om en tegen d e bereken d e c on tan te w aard e.Een

voorzien in g w ord teerstgevorm d alsvold aan isaan d e vereisten terzake van h etvorm en van voorzien in gen .

De voorzien in g d uurzam e in zetbaarh eid w ord tgevorm d op basisvan d e in ged ien d e verlofplan n in g van een

person eelslid .Op basisvan d eze plan n in g w ord th etverlofsald o bepaald .Ditsald o w ord tc on tan tgem aakt

tegen h etgeld en d e d isc on toperc en tage.Totop h ed en w ord en ern og m aarzeerbeperktverlofplan n in gen

gem aaktop basisvan d e regelin g d uurzam e in zetbaarh eid .De voorzien in g w ord tpasopgen om en alsd e

verplic h tin g betrouw baariste sc h atten .

Kortlopende schulden

De kortlopen d e sc h uld en w ord en bijd e eerste verw erkin g gew aard eerd tegen reële w aard e.Kortlopen d e

sc h uld en w ord en n a eerste verw erkin g gew aard eerd tegen d e

geam ortiseerd e kostprijs.Deze isgelijk aan d e n om in ale w aard e

Pensioenen

Erisé é n pen sioen regelin g.Ditbetrefteen Ned erlan d se regelin g en w ord tgefin an c ierd d oorafd rac h ten aan

pen sioen uitvoerd er,te w eten h etbed rijfstakpen sioen fon d sA B P .P erultim o boekjaarh eeftd itpen sioen fon d s

een d ekkin gsgraad van 103,8% (B eleid sd ekkin gsgraad ).De pen sioen verplic h tin g w ord tgew aard eerd volgen s

d e “verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g”.In d eze ben ad erin g w ord td e aan d e

pen sioen uitvoerd erte betalen prem ie alslastin d e staatvan baten en lasten veran tw oord .De stic h tin g h eeft

geen verplic h tin g toth etvold oen van aan vullen d e bijd ragen in gevalvan een tekortbijA B P ,an d ersd an h et

effec tvan h ogere toekom stige prem ies.De stic h tin g h eeftd aarom d e pen sioen regelin g verw erktalseen

“verplic h tin g aan d e pen sioen uitvoerd erben ad erin g” en h eeftalleen d e versc h uld igd e prem iestoten m eth et

ein d e van h etboekjaarin d e jaarreken in g veran tw oord .
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Gron d slagen voorresultaatbepalin g

Baten

O n d erbaten w ord tverstaan d e van overh eid sw ege toegeken d e (n orm atieve)bijd rage OC W ,overige OC W

subsid iesen (gem een telijke)overh eid sbijd ragen ,alsm ed e d e van d erd en toegeken d e overige bijd ragen .De

baten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .

Lasten

De lasten w ord en toegereken d aan h etboekjaarw aarop zijbetrekkin g h ebben .De lasten w ord en bepaald m et

in ac h tn em in g van d e h iervoorreed sverm eld e w aard erin gsgron d slagen .Verliezen d ie h un oorspron g vin d en in

h etboekjaarw ord en in aan m erkin g gen om en zod ra d eze voorzien baarzijn .
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A .1.4 Toelich tin g op d e balan sper31 d ecem ber2018

1. A ctiva

1.2 M ateriële vaste activa

M utaties2018

A an sc h af-

w aard e per31

d ec em ber2017

A fsc h rijvin gen

toten m et31

d ec em ber2017

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

In vesterin gen Desin ves-

terin gen

A fsc h rijvin gen A fsc h rijvin gen

d esin vesterin gen

A an sc h af-

w aard e per31

d ec em ber

2018

A fsc h rijvin gen

toten m et31

d ec em ber2018

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

1.2.2 In ven tarisen

apparatuur 18.289 6.879- 11.410 936 0 4.748- 0- 19.224 11.627- 7.597

M ateriële

vaste activa 18.289 6.879- 11.410 936 0 4.748- 0- 19.224 11.627- 7.597

O n d erin ven tarisen apparatuurvallen d e posten M eubilair,Tec h n isc h in ven tarisen IC T m id d elen .
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1.5 Vord erin gen

Overige overlopende activa 42.951 45.262

1.5.8 Overlopen d e ac tiva 42.951 45.262

TotaalVord erin gen 42.951 45.262

De vord erin gen h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

1.7 Liquid e m id d elen

1.7.2 B an ken 1.944.571 1.504.804

1.944.571 1.504.804

2.1 Eigen verm ogen

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

B estem m in g

resultaat

Overige

m utaties

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

2.1.1 A lgem en e reserve 520.423 39.577 - 560.000

2.1.2 B estem m in gsreserve publiek 505.673 133.734 - 639.407

1.026.096 173.311 - 1.199.407

Toelic h tin g B estem m in gsreserve publiek:

B oekw aard e

per31

d ec em ber

2017

B estem m in g

resultaat

Overige

m utaties

B oekw aard e per

31 d ec em ber

2018

Overige reserve 505.673 133.734 - 639.407

505.673 133.734 - 639.407

M utaties2018

M utaties2018

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017

21632 Jaarreken in g 2018 P agin a: 67



2.2 Voorzien in gen

M utaties2018

B oekw aard e

per31

d ec em ber2017 Dotaties O n ttrekkin gen Vrijval

B oekw aard e

per31

d ec em ber2018

Kortlopen d e d eel

< 1 jaar

Lan glopen d e

d eel> 1 jaar

2.2.1 P erson eel 4.980 2.569 - - 7.549 - 7.549

Jubilea 4.980 2.569 - - 7.549 - 7.549

4.980 2.569 - - 7.549 - 7.549

2.4 Kortlopen d e sch uld en

2.4.3 C red iteuren 66.300 84.632

2.4.7.1 Loonheffing 31.330 33.459

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 4.491 3.426

2.4.7 Totaalbelastin gen en prem iessoc iale verzekerin gen 35.821 36.885

2.4.8 Sc h uld en terzake van pen sioen en 8.689 9.150

2.4.9 Overige kortlopen d e sc h uld en 18.568 3.949

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 22.302 19.086

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 636.482 376.699

2.4.10 Totaaloverlopen d e passiva 658.784 395.785

Totaalkortlopen d e sch uld en 788.162 530.400

De kortlopen d e sc h uld en h ebben een looptijd korterd an 1 jaar.

31 d ec em ber2018 31 d ec em ber2017

21632 Jaarreken in g 2018 P agin a: 68



2.5 Nietuitd e balan sblijken d e verplich tin gen

Eriseen c on trac tm etOn d erw ijsbureau M eppel.Ditc on trac tw ord tperiod iek verlen gd .

Eriseen h uurovereen kom stm etP orsiusB eleggin gen B V vooreen bed rag van €26.356 perjaar.H etc on trac t

loopttoten m et14 april2019.

Gebeurten issen n a balan sd atum

Erzijn geen gebeurten issen n a balan sd atum d ie van in vloed zijn op d e w aard erin g van d e in d e balan s

getoon d e posten of h etresultaat.
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M od elG,Overzich td oelsubsid iesOCW

G1 Veran tw oord in g van subsid ieszon d erverreken in gsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2018

- -

G2 Veran tw oord in g van subsid iesm etverreken in gsclausule

G2-A A flopen d perultim o verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopen d totin een volgen d verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

N ognietgeheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:
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Toelichtin g op d e staatvan baten en lasten over2018

3 B aten

3.1 Rijksbijd ragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 8.169.754 7.836.710 8.089.840

Totaal rijksbijdragen via OCW 8.169.754 7.836.710 8.089.840

Totaal rijksbijdragen 8.169.754 7.836.710 8.089.840

3.2 Overige overheid sbijd ragen en -subsid ies

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 154.778 185.500 245.004

154.778 185.500 245.004

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.5.6 Overig 36.523 13.000 12.076

36.523 13.000 12.076
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4.1 P erson ele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.1.1.1 B ruto lon en en salarissen 514.791 426.068 438.917

4.1.1.2 Soc iale lasten 143.452 118.729 110.793

4.1.1.3 P en sioen lasten 73.676 60.978 63.225

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 731.920 605.775 612.935

4.1.2.1 Dotatiesperson ele voorzien in gen 2.569 2.875 4.915

4.1.2.2 P erson eeln ietin loon d ien st 335.809 273.469 366.217

4.1.2.3 Overig 381.888 332.330 329.999

4.1.2.4 Sc h olin g/opleid in g 15.857 22.500 33.279

4.1.2 Overige personele lasten 736.123 631.174 734.410

4.1.3 Af: Uitkeringen 2.938- - 2.736-

1.465.104 1.236.950 1.344.609

Realisatie Realisatie

2018 2017

9 8

4.2 A fschrijvin gen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 4.748 4.572 4.482

4.748 4.572 4.482

4.3 H uisvestin gslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.3.1 Huur 25.675 29.000 24.940

4.3.3 Onderhoud 419 - 280

4.3.5 Schoonmaakkosten 2.884 3.200 2.784

4.3.6 Heffingen - 250 189-

4.3.8 Overige huisvestingslasten 846 - 139

29.824 32.450 27.954

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 117.202 99.000 95.977

4.4.2.1 In ven tarisen apparatuur 97 1.500 522

4.4.2.2 Leerm id d elen 12.712 5.000 10.622

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 12.809 6.500 11.144

4.4.4 Overig 246.519 168.618 126.887

376.529 274.118 234.008

Uitsplitsin g

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.116 3.025

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 1.150 1.150

Accountantslasten 4.266 4.175

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

4.5 Doorbetalin gen aan schoolbesturen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.5.1.1 (v)so 2.804.054,1 2.654.561 2.696.054

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw 2.804.054 2.654.561 2.696.054

4.5.2.1 (v)so 182.931 180.000 164.338

4.5.2.2 sbo 147.631 66.000 95.878

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari 330.562 246.000 260.216

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 3.176.922 3.586.559 3.273.925

6.311.539 6.487.120 6.230.194
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A .1.7 Overzichtverbon d en partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A .1.8 W etn orm erin g bezold igin g topfun ction arissen publieke en sem ipublieke sector

1.B EZOLDIGING TOP FUNCTIONA RISSEN

1a.Leid in ggeven d e topfun ction arissen m é td ien stbetrekkin g en leid in ggeven d e topfun ction arissen zon d erd ien stbetrekkin g

van afd e 13e m aan d van d e fun ctievervullin g (bed ragen in €)

Naam M. Van Amerongen-

Romeijn

Fun ctiegegeven s Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,8

Dienstbetrekking j/n j

B ezold igin g

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 61.209

Beloningen betaalbaar op termijn 9.768

Subtotaal 70.977

In d ivid ueeltoepasselijk

bezold igin gsm axim um 151.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag 0

Totaalbezold igin g 70.977

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Gegeven s2017

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2017 in FTE 0,7

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 52.637

Beloningen betaalbaar op termijn 8.270

Subtotaal 60.907

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 126.700

Totaalbezold igin g 2017 60.907

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling G van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 189.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Samenwerkingsverband 24-03 te Lelystad van toepassing is.
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1d .Topfun ction arissen m eteen bezold igin g van €1.700 ofm in d er

Naam Fun ctie

G.J. Laarman Bestuurslid

E.S. van Doorn Bestuurslid

A.E.J.M. Verbeek Bestuurslid (tot 1-9-2018)

W. de Jager Bestuurslid

L.E. Verheul Bestuurslid (tot 1-5-2018)

S.J. van Spijker Bestuurslid (tot 1-6-2018)

C.S. Grotendorst Bestuurslid (tot 1-9-2018)

M.P. van As Bestuurslid

D. de Boer Bestuurslid (tot 1-9-2018)

A.A. van der Wilt Bestuurslid

J.E.A.M. Merkx Voorzitter

G. Morren Bestuurslid (vanaf 1-9-2018)

K.F. Oosterbaan Bestuurslid (vanaf 1-9-2018)

J.M. Sakko Bestuurslid (vanaf 1-9-2018)

R.G.R. Hekker Bestuurslid (vanaf 1-9-2018)

N.S.M. Heuwer Bestuurslid (vanaf 1-9-2018)

H.P. Soomers Voorzitter RVT

B. Roeten Lid RVT

M.M.H. van Hees Lid RVT

2.UITKERINGEN W EGENS B EËINDIGING DIENSTVERB A ND A A N TOP FUNCTIONA RISSEN M ET OF ZONDERDIENSTB ETREKKING (bed ragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking.

3.OVERIGE RA P P ORTA GEVERP LICH TINGEN OP GROND VA N DE W NT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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B estem m in g van hetresultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

39.577€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

133.734€ wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve overig

On d erteken in g d oorbestuurd ersen toezich th oud ers

Bestuur:

- K.F. Oosterbaan

- E.S. van Doorn

- M.P. van As

- N.S.M. Heuwer

- G.J. Laarman

- J.M. Sakko

- W. de Jager

- R.G.R. Hekker

- G. Morren

- J.E.A.M. Merkx

- A. Van der Wilt

Toezichthouder:

- H.P. Soomers

- M.M.H. van Hees

- B. Roeten
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Gegeven soverd e rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 21632

Naam instelling Stichting Samenwerkingsverband 24-03 te Lelystad

KvK-nummer 59235756

Statutaire zetel Gemeente Lelystad

Adres Kempenaar 03-23

Postadres Postbus 2233

Postcode 8203 AE

Plaats Lelystad

Telefoon 0320-224536

E-mailadres info@ pas s end ond erwijs lelys tad d ronten. nl

Website www@ pas s end ond erwijs lelys tad d ronten. nl

Contactpersoon M. van Amerongen-Romeijn

Telefoon 0320-224536

E-mailadres d irec tie@ pas s end ond erwijs lelys tad d ronten. nl
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Overige gegeven s

Con troleverklarin g

21632 Jaarrekening 2018 Pagina: 79



21632 Jaarrekening 2018 Pagina: 80



21632 Jaarrekening 2018 Pagina: 81


