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Doelvanhetjaarverslag2019
Hetverslagiseenverantw oordingsdocum ent,inhetverslaglegthetbestuurverantw oordingafover
hetgevoerdebeleid enderesultateninhetafgelopenjaar.
Drievragenstaancentraal:
1. W atw arenw ijvanplan?
2. W athebbenw egedaan?
3. W athebbenw ebereikt?
Inditverslagbeantw oordenw edezevragen.
Ditverslagbestaatuithetvoorliggendejaarverslagendejaarrekeningvan2019.Hierm eew ordteen
bruggeslagentussenbeleid enuitvoeringenw ordthetuitgevoerdebeleidopeentransparantew ijze
verantw oord.Vooronsishetvanbelangom richtingdetoekom sttekijkenenbeoogtditverslageen
doorkijkjetem akennaar2020 enverder.Hetjaarverslagvanderaad vantoezichtisopgenom enin
ditverslag.
M etditverslaglegthetbestuurvanhetS W V (S W V)‘verticaal’ verantw oordingafaandeoverheid en
‘horizontaal’ aanonzeinterneenexternestakeholders.Hetverslagisbesprokeninhetbestuuren
m etderaadvantoezicht(rvt)endeondersteuningsplanraad (O P R ).N adegoedkeuringdoordervt
w ordthetverslagnaardeaangeslotenschoolbesturenenonzestakeholderstoegestuurd enopde
w ebsitegeplaatst.
Internestakeholders
Externestakeholders
R aad vantoezicht
Deonderw ijsinspectie
O PR
Deouders
11 S choolbesturenenhun
Degem eentenL elystad enDronten
directieberaden
O nderw ijspartnersinderegio
(ketenpartners)
Kernpartnersindejeugdhulpen
basisgezondheidsdiensten
W ijhopendatu hetverslagm etgenoegenzultlezenendathetinzichtgeeftindeaanpaken
resultatenvanhetS W V.
Hetgevenvangoed (passend)onderw ijsisdeprim airetaakvanonzeschoolbesturen,deinzetvanuit
deondersteuningbijhetS W V sluitdaaropaan.DefocusvanuithetS W V isgerichtopde
ondersteuningvandeleerkracht.Daarbijw erkenw ezoveelm ogelijksam en;W ErealiserenS AM EN
thuisnabijP assend O nderw ijs.O m deleerkrachtdaartoeuitterustenw ordenzoveelm ogelijk
m iddelenovergem aaktnaardeschoolbesturenom opdezew ijzedeleerkrachtgoed tekunnen
bereiken.

21632 Jaarrekening2019

4

1.O rganisatie
W atw arenw ijvanplan?1
O ndersteuningsplan20192023

W athebbenw ijgedaan?
Aandehand vanopzetO P de
uitdagingenverdeeld overde
verschillendebestuurders.
S choolbesturenzorgenvoor
S choolbesturenm akenopm aat
dekw aliteitvande
afsprakenm ethunscholenover
basisondersteuning
bestedingm iddelenP assend
O nderw ijsinrelatiem etde
basisondersteuningoporde
(m inim aalbasisarrangem ent
inspectie).
S choolbesturenw erkensam en Erzijnafsprakengem aaktoverde
opbasisvanvastgestelde
principesenderollenvan
principesbinnende
verschillendedeelnem ersinhet
netw erkorganisatieS W V
bestuursm odel.

W athebbenw ijbereikt?
Actieplannenvanuitdagingenen
jaarplan2019 en2020 opgesteld.
O phetniveau vanhetS W V is7.5%
vandescholen(zeer)zw akopbasis
vanoordeelinspectie.
Hetisin2019 nognietgeluktdatalle
scholeneenbasisarrangem ent
hebben.
T ijdensdevergaderingenisde
sam enw erkingsgerichtecultuur,w ijze
vanoverleg,doeletc.eenbelangrijk
terugkerend overlegm om ent.

Erzijnafsprakengem aaktoverde S am enw erkeniseenblijvend
evaluatiem om enten.
aandachtspuntbijdeelfaangesloten
schoolbesturen.T itelvanhet
O ndersteuningsplanisdaaropgericht:
W ErealiserenS AM EN thuisnabij
P assendonderw ijs.
S W V w erktnauw sam enm et
Desam enw erkingm etde
S W V heeftinbeidegem eentenhet
degem eentenom P assend
gem eentenisintensief.O p
O O GO overhetO P gevoerd.O O GO
O nderw ijsterealiserenzonder verschillendeterreinenonderw ijs jeugdhulpheeft(nog)niet
thuiszitters
enjeugdhulp w ordt
plaatsgevonden.Bijbeidegem eenten
sam engew erktenontw ikkelingen zijndekadersvoorhetsociaaldom ein
geï
nitieerd.
opgesteld m etinputendeelnam e
vanuithetS W V.
M iddelenP assend O nderw ijs HetS W V stortzoveelm ogelijkde S choolbesturenrealiseren
(zoveel)m ogelijkter
m iddelenvanP assendO nderw ijs ondersteuningvoorleerkrachtenen
beschikkingvande
dooraanschoolbesturen.Aande leerlingendoorm .n..eigen
schoolbesturenen
schoolbesturenvoorS BO enS O
functionarissen(leerkrachtenen
verantw oordingvolgensde
gezienopbasisvanhetdeelnam e onderw ijsassistenten)intezetten
afsprakenbinnenhetS W V
percentage(ong.38% ).Voorhet dichtbijdeleraar.
regulieronderw ijsisong.51%
beschikbaargesteld.
Deverantw oordingoverdem iddelen
P assendO nderw ijsisopbasisvaneen
vastgesteld form ateneengesprek
binnenhetbestuurvanhetS W V.

1

Dedoelstellingenzijno.a.afkom stiguithetondersteuningsplanDeleerkrachtdoetertoe!ende
program m abegroting2018.
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R ealiserenvande
vereveningsopdracht

Erzijnafsprakengem aaktover
hettem poenhetritm evande
verevening.

Vanaf2014 ishettem povande
vereveningversneld gerealiseerd tot
2017.In2018 stijgthet
deelnam epercentaget.o.v.de
vereveningsopdracht.

Gezam enlijkhebbenhetnetw erkvanscholenenschoolbesturenzichuitgesprokenvooreenflinke
am bitie:hetS AM EN realiserenvanthuisnabij(passend)onderw ijsenondersteuning voorelkeleerling
dienodig isvooreenaaneengeslotenontw ikkeling vanhetkindopbasisvanzijn/haarm ogelijkheden.
R egulieralshetkanenspeciaalalshetm oet.N atuurlijkbinnendegesteldefinanciëlekaders.
Visie2:HetS W V draagtzorgvoordeinrichtingeninstandhoudingvaneendekkendnetw erkvan
onderw ijsondersteuningvooralleleerlingen.Degezam enlijkeschoolbesturenrealiserenkw alitatief
goed thuisnabijonderw ijsinL elystad enDrontenm etinachtnem ingvandevrijheid vanonderw ijs.De
gezam enlijkeschoolbesturenw erkenalsbetrouw barepartnerssam enom elkaaraantevullenente
versterken.Daarbijw ordtoverdebehaalderesultatenverantw oordingafgelegd aanelkaarenaan
belanghebbenden.DescholenbinnenhetS W V hebbendebasisondersteuningopordeenzijnerop
gerichtom inzo’nvroegm ogelijkstadium ,opeenzolichtm ogelijkew ijze,bijvoorkeurthuisnabij
sam enhangendeondersteuningm etrelevantepartnerstebieden.AllebetrokkenenbinnenhetS W V
denken,w erkenenhandelenvanuithetco-partnerschapm etdeouders.O pbasisvangeform uleerde
onderw ijsbehoefteneneenhandelingsgerichtprocesw ordtpassendeonderw ijs(zorg)ondersteuning
(éénleerling,ééngezin,éénplan,éénregie)gebodenzoveelm ogelijkinderegulierebasisschool,
hierbijgebruikm akendvandeexpertisediebinnenhetnetw erkvanhetS W V aanw ezigis,prim air
vanuitdeaangeslotensam enw erkendeschoolbesturen.S cholenw erkenactiefsam enopeen
interprofessionelew ijzem etdeketenpartnersuitdeonderw ijsenjeugdhulpenzorgenvooreen
sterkeondersteuningsstructuurvoorleerlingen,oudersenleerkrachten.

2

U itO ndersteuningsplanW erealiserenS A M EN thuisnabijP assend O nderw ijs
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1.1

Bestuurlijkeinrichting
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1.1.1. Bestuur
Hetbestuurbestaatuiteenafvaardigingvanuitdeelfaangeslotenschoolbestureneneenexterne
onafhankelijketechnischevoorzitter(lastentechnischvoorzitter€ 10.000,
00 bestuur).De
bestuursledenontvangengeenbezoldigingvoorhunw erkzaam hedenalsbestuurslid vanhetS W V.
Vanuitdeondersteuningsorganisatiew ordtdesecretariëleondersteuningverzorgd vanhetbestuur.
BestuurS W V
N aam
M arcelvanAs

S choolbestuur
Driem aster

Gestartper
01-06-2016

AndrévanderVelde
gem andateerd alsbestuurslid
doordeheerB.Verm eerter
vervangingvandeheerM .
vanAs.
ElsvanDoorn

Driem aster

30-09-2019

Eduvier

01-08-2014

CarlaL uijcx

W ildzang/M onton

21-01-2015

15-04-2019

Alex Brobbel

W ildzang/M onton

15-04-2019

01-08-2019

JeroenGom m ers

W ildzang/M onton

01-08-2019

N atasjaHeuw er
gem andateerd alsbestuurslid
doorm evrouw C.L uijcx/de
heerA.Brobbel
AngèlevanderS tar
gem andateerd alsbestuurslid
doordeheerJ.Gom m ers
W illem deJager

W ildzang/M onton

1-9-2018

02-09-2019

W ildzang/M onton

02-09-2019

16-12-2019

S CP O

01-08-2015

GertL aarm an

Florion

01-08-2014

JonnaM erkx

S tichtingS chool

11-12-2017

GeurtM orren

Ante

14-05-2018

KoenO osterbaan

S KO

1-9-2018

R ob S akko

Codenz

1-8-2018

KatalindeKleuverbij
afw ezigheid vanR ob S akko
gem andateerd alsbestuurslid
doorR ob S akko
R ob Hekker

Codenz

17-12-2018

S t.M aharishi
O nderw ijsN ederland
S t.M aharishi
O nderw ijsN ederland

25-9-2018

M iaHoogeveen
gem andateerd alsbestuurslid
doorR ob Hekker
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Gestoptper:

16-12-2019

16-12-2019
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R edouanBoudil

S t.N oor

01-08-2019

AntonvanderW ilt
gem andateerd alsbestuurslid
doordeheerR .Boudil
M aijd ElKhayam i
gem andateerd alsbestuurslid
doordeheerR .Boudil
JosT heeven

S t.N oor

01-08-2017

S t.N oor

16-12-2019

technischvoorzitter

01-08-2016

16-12-2019

01-09-2019

Binnenhetbestuurzijneenaantaltaken/functiesverdeeld (op31 decem ber2019).
T aken/functie
naam
Voorzitter
JonnaM erkx
P enningm eester
KoenO osterbaan
S ecretaris
ElsvanDoorn
Agendacom m issiebestuursvergaderingen
JonnaM erkx
GeurtM orren
Financiëlecom m issie
W illem deJager
KoenO osterbaan
(tijdelijk)W erkgroepkw aliteitsbeleid
W illem deJager
ElsvanDoorn
R em uneratiecom m issie
JonnaM erkx
ElsvanDoorn
Contactpersoonbestuur/R vT
ElsvanDoorn
HetbestuurheeftdeCodeGoed Bestuuronderschreven,gedragsregelsenprofielzijnvastgesteld.
Hetbestuurheeftvijfkeervergaderd.
Eriseenscheidingvanbestuurenonafhankelijktoezicht.Ditisvastgelegd indestatuten.P ersonele
lastenO ndersteuningsorganisatie(bestuursbureau)
Bijdeondersteuningsorganisatieiseenbestuursbureau (W T F2.87 incl.directieencontroller)
ingericht,hetbetrefthetsecretariaat,helpdeskDigidoorendekw aliteitsm edew erker/beoordeling
T L V.Vanaf2018 zijnerooktw ee(interne)functionarissenbenoem d inhetkadervande
gegevensbescherm ing.Dem edew erkersvanhetbestuursbureau ondersteunenhetm anagem ent,
bestuur,raadvantoezicht,O P R enprogram m araad.Bijhetbestuursbureau isdebeoordeling
(kerntaak)vandeT L V belegd.R egievoeringm .b.t.aanpakvanthuiszittersisondergebrachtbijhet
bestuursbureau.
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1.1.2. R aad vantoezicht
Deraadvantoezichtw ordtgevorm d door:




HenkS oom ers(voorzitter)
BenR oeten
M iepvanHees(voordrachtnam ensdeO P R )

DeraadvantoezichtheeftdeCodeGoed Bestuuronderschreven,gedragsregelsenprofielzijn
vastgesteld.Deraad vantoezichtheeftzeskeervergaderd sam enm eteenbestuursafvaardigingen
directeur.Voorderaadvantoezichtiseenw erkbezoekbijéénschoolinL elystad sam enm et
begeleidersenspecialistengeorganiseerd.Hetoverlegm etdeO P R heeftéénkeerplaatsgevonden,
agendaopbasisvandem onitor2019.DeledenvandeR aadvanT oezichtontvangeneen
vrijw illigersvergoeding.Deraad vantoezichtisaangeslotenbijdeVT O I.
FunctieoverzichtR aad vanT oezicht
HenkS oom ers
Gepensioneerd;voorheeninspecteurvanhetonderw ijsenbestuurderR O C
VoorzitterR aad vanT oezichtS am enw erkingsverbandP assendO nderw ijsP O L elystad/Dronten
VoorzitterR aad vanT oezichtL elykracht
L id P vdA
BenR oeten
BestuurderS tichtingCam bium enVP CO Hasselt
L id R vT S S R Deventer
L id Adviesraad AVS
M iepvanHees
VanHeesP ublicM anagem ent,zelfstandigadviseuronderw ijsenjeugd.
L id R vT Verschillend onderw ijsinL eusdenenAchterveld (Voila),tot1 aug2019.
1.1.3. Directeur
DedirecteurisM argavanAm erongen-R om eijn.Deverantw oordelijkheidenderolvandedirecteuris
teonderscheidenintw eedim ensiesbinnenhetw erkveld vanhetS W V.Eendim ensieishet
m anagem entvanhetondersteuningsbureau endem edew erkersvanhetO nderw ijsloket.Hetgaat
danom hetaansturenvandeorganisatievanhetS W V.Eenanderedim ensieishetfunctioneren
binnendenetw erkorganisatievanhetS W V,zow elbinnenhetnetw erkvanaangesloten
schoolbesturen(incl.bestuur,raad vantoezichtenprogram m araad)alsbinnenhetnetw erkvan
ketenpartnersengem eente.
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Hetfunctionerenvandedirecteurisaandeordegew eestinderem uneratiecom m issie.
Hetm anagem entstatuutisvastgesteldenstaatoponzew ebsite.
1.1.4. O ndersteuningsplanraad (O P R )
HetS W V kenteenactieveenbetrokkenO P R .IndeO P R zijndeverschillendeschoolbesturen
vertegenw oordigd m eteenouderenpersoneelsgeleding.DeO P R ishetplatform w aarbeleid,
begrotingenO P isvoorgelegd teradviseringofinstem m ing.Dekritischeblikvanuithetgezichtspunt
vanoudersenpersoneelsledenverhoogtdekw aliteitvanonsbeleid.
L edenlijstO ndersteuningsplanraad 2019

1

N aam
W endy Driehuis*

O rganisatie
M BS “ DeFontein”

P /O
O

2

JanW oertel*

S CP O Vogelveste

P

3

JonathanJurg*

O

4

EstherBron

5
6
7

Constancevan
S om eren*
M arjolijndeBoed*
M irandavanO ene*

Dr.Herm anBekiusschool–
Eduvier
Dr.Herm anBekiusschool–
Eduvier
S BO DeDriem aster
S KO
S tgCodenz

P
O

8

FinettevanZw olle*

DeS chakel– Florion

P

9

N icolevanEijck*

DeZevenster-S tgS CHO O L

P

10

AngelaCop*

DeZevenster– S tgS CHO O L

O

11
12
13

M arionvandenBos*
N ancy Beckers
EdoO osting

Ante
S KO
Ante

P
O
O

14

Vacature*

S tgM onton

O

15

Vacature*

S tgN oor

O

T aak

voorzitter

P
P

penningm eester
secretaris

* S tem gerechtigd
DeO P R heeftvierkeervergaderd daarbijisdedirecteuraltijd eendeelvandevergaderingaanw ezig.
DeO P R heeftingestem d m etdebegrotingenhetJaarplan2019 en2020,aandehand vanthem a’s
zijnaandeordegew eesthetS O P ,kw aliteitskaderenm onitor.DeO P R heeftéénkeersam enm etde
raad vantoezichtvergaderd.
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Deschoolbesturenm eteenpersoneelslidontvangeneenvergoeding.O pdezew ijzekanhet
schoolbestuuropm aatafsprakenm akenoverdeinzetvanhetpersoneelslid.Deoudersontvangen
eenkleineonkostenvergoedingopbasisvanhundeclaratiebijhetS W V.
1.1.5. P rogram m araad
Deprogram m araad bestaatuitdirecteurenopbasisvaneenevenredigeverdelingvande
schoolbesturenengem eenten.Deprogram m araad isvierkeerbijeengew eest.Aandeordeis
gew eestthuiszitters,S O P -analyse,sam enw erkingopdew erkvloerenbasisop
orde/handelingsgerichtw erken,problem atiekaandehand vancom plexecasuï
stiek. Eriseen
inhoudelijkejaarplanningopgesteld w aardecheckopw erkprocessenS W V eenterugkerend
agendapuntisaandehandvaneencasus(voorgedragendoordeleden).Deagendaisin2019 m .n.
doordedirecteurbepaald.Hetluktnogonvoldoendeom ongevraagd adviezen/agendapuntente
agenderenvanuitdeledenvandeprogram m araad.
Deschoolbesturenm eteenlid ontvangenopbasisvanaanw ezigheid eenvergoeding.
L edenlijstP rogram m araad 2019
N aam

S chool

S choolbestuur

Gestartper

Gestoptper:

L iesbethAlberts

AZC-schoolDeVlieger

Ante

21-11-2017

ErikBrandsem a

Herm anBekiusschool

Eduvier

21-11-2017

YvonneGeelhoed DeZonnew ijzer

S KO

21-11-2017

Fonny Docter

W atergeus/Zevenster/T riangel

S tichtingS chool

EvertM orren

HetZuiderlicht

Codenz

21-11-2017

29-01-2019

Astrid R uijtenberg DeT jotter

S tichtingS chool

21-11-2017

01-08-2019

ElinedeVries

DeVogelveste/DeW ingerd

S CP O

01-9-2018

AdaT iem es

AanBoord

Codenz

29-1-2019

YvonneVerver

DeVuurtoren

S tichtingS chool

01-8-2019

01-9-2018

17-09-2019

Derollenenfunctievandeprogram m araad isvastgesteld envindtu oponzew ebsite.
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1.1.6. O ndersteuningsorganisatie(o.a.O nderw ijsloket)
BijhetO nderw ijsloketw erkendebegeleidersP assend O nderw ijs(w tf3.05 incl.BAP O )ende
S pecialisten(w tf3.95)indienstvanhetS W V.BijhetO nderw ijsloketiseenflexibeleschilaanw ezig
voordeondersteuningbijpieken(inzetFlanq) enO N T .Doordespecialistenw ordende
arrangem entenopbasisvandehulpvraag uitgevoerd(inhoofdstuk2 isditverderuitgew erkt),zijzijn
ookonderdeelvandedeskundigenpooldienoodzakelijkzijnvooreenaanvraagT L V.Deinkoopvan
deexternedeskundigenism eegenom enbijdeom vangvanhetbestuursbureau.(U itdaging3.
AdequatetoegangT L V enEO ).HetS W V kooptbijdeKleineP rins(€ 54.000,
00)endeT w ijn(€
19.152,
00)specialistischeondersteuning,denkhierbijaaninzetergotherapie,fysiotherapieof
specialistischeondersteuningvanchronischeenlangdurigezieken.In2016 isdebasisvande
inrichtingvanhetO nderw ijsloketvastgesteld.
O pbasisvandeafsprakenzouden delastenvanhetO nderw ijsloketvoorEO 1% vanhetaantal
leerlingeninhetregulierbasisonderw ijs(10878 leerlingen)x € 4.000,
00 = € 435.000,
00 m ogen
bedragen.T .o.v.debegroting2020 (€ 537.043,
00)ishetverschil+/+ € 102.043,
00 zonder
additionelebaten.Deopdrachtisom ditverderaftebouw enna1 augustus2020 enverder,zie
m eerjarenbegroting.
BijhetO nderw ijsloketw ordtookdescreeningendem onitoringvandyslexievoorL elystad
(U itdaging4.AansluitingP assend O nderw ijsenjeugdhulp)uitgevoerd hiervoorontvangthetS W V
eenbedragvan€ 55.000,
00 vandegem eenteL elystad.
VoordeondersteuningvanO N T doordeflexibeleschiliseenaanvraagvoorsubsidiegedaanbijde
gem eenteDronten€ 55.000,
00 voordegem eenteL elystad iseenvergelijkbaarverzoekvoorbereid,
gezienhetontbrekenvaneenuitw erkingO AB nognietaangevraagd.(U itdaging3.Adequatetoegang
T L V enEO ).Gezienhetbelangom dezeondersteuningvoorleerkrachtenenleerlingenvoortte
zettenw ordenbinnendezebegrotingtot1 augustus2020 delastenm eegenom envan € 56.000,
00
m eegenom enindeuitgavenophetniveau vanhetS am enw erkingsverband,dusnietinde
w erkeenheden.Dem edew erkersvanhetO nderw ijsloketverzorgendenetw erkbijeenkom stenop
basisvaneenvastgesteldejaaragenda.Zijverzorgensam enm eteenvertegenw oordigingvande
scholenenkernpartnersdeverschillendebijeenkom sten.Dezew erkzaam hedenzijnbedoeldvoor
hetversterkenvanhetnetw erkenstim uleerthetS W V desam enw erkingtussenschoolleiders,IB-ers
enkern-enketenpartners.(U itdaging1,2,4 en5).
Bijdeondersteuningsorganisatieiseenbestuursbureau (W T F2.7 incl.directieencontroller)
ingericht,hetbetrefthetsecretariaat,helpdeskdigidoorendekw aliteitsm edew erker/beoordeling
T L V.Vanaf2018 zijnerooktw ee(interne)functionarissenbenoem d inhetkadervande
gegevensbescherm ing.Dem edew erkersvanhetbestuursbureau ondersteunenhetm anagem ent,
bestuur,raadvantoezicht,O P R enprogram m araad.Bijhetbestuursbureau isdebeoordeling
(kerntaak)vandeT L V belegd.
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DeondersteuningHR M enICT isapartingekocht.Depersonele,financiëleensalarisadm inistratie
w ordtuitgevoerd doorhetonderw ijsbureau M eppel.Diesam enw erkingw ordtperiodiek
geëvalueerd,w aarbijdesam enw erkingsovereenkom sthetuitgangspuntis.
M .b.t. personele lasten m anagem ent,bestuur en organisatie (ondersteuningsorganisatie) ishet
jaarlijksbeschikbare budgetm ax.5% van beschikbarebudget.P ercentage zijn berekend op basisvan
het beschikbare budget.Deze opzet isvastgesteld doorhet bestuurin 2016 bijde inrichting van de
organisatie.
2016
R ealisatie2018
R ealisatie2019
393.000,
00
457.929,
00
486.828,
00
5%
5.7%
6.1%
M .b.t.personele lasten voorhetO nderw ijsloketisalsuitgangspuntvoorde om vang een gem iddelde
bedrag perleerling vastgesteld € 4.000,
00 op basisvan 1% van het aantalleerlingen (11250)in het
regulier onderw ijs. Deze opzet isvastgesteld door het bestuur in 2016 bijde inrichting van de
organisatie.
2016
R ealisatie2018
R ealisatie2019
480.000,
00
517.500,
00
593.043,
00
6,
1%
6,
5%
7,
5%
In 2019 isde om vang van personele lasten bijde ondersteuningsorganisatie 13.6% .Voor2019 iser
een overschrijding van de personele lasten in totaalvan 2.5% .Ditisveroorzaaktdoorhogere kosten
i.v.m .aangepaste prem ieso.a.P ensioenprem ies,vervanging van ziekte en doorde uitvoeringvan de
hulpvragenO N T (O ndersteuningN ederlandseT aal)dienietindebegrotingw asm eegenom en.

R esultaten2019
Hetuitgangspuntvoorhetbeleid vanhetS W V ishetondersteuningsplanendeuitw erkinginhet
jaarplan2019.Inhetondersteuningsplanzijn5 uitdagingengeform uleerd:
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2.S am enw erkenaankw aliteit:continu verbeteren.
- Beoogderesultatenzijnperjaargeform uleerd.O pbasisvanindicatorenuit
O ndersteuningsplanenopbasisvandekernvragen(kw aliteitszorg)uithetjaarplan2019 en
2020 (vastgesteld april2019)
- Afsprakenovercyclischew ijzevanw erkenzijnopgenom eninkw aliteitskader.Verbinding
m etjaarplanenM arapsw ordtin2020 verderuitgew erkt.
- P rofessionelecultuurisgroeiend;gezam enlijkeinspanningvanuitverbetercultuuren
professionaliteit,resultaatgerichtheid enaanspreekbaarheid vandebetrokkenenbinnenhet
S W V.
2.1.

ActiesperuitdaginguithetO ndersteuningsplan2019/2023

Hoezijnw eopw eg?

U itdaging1.
Basis(ondersteuning)
oporde
O m schrijving(w at)

W atzoudenw edoen?

W athebbenw ebereikt?

1.U itvoerenvancollegiale
visitatiesdiegerichtzijnophet
creërenvaneencultuurvan‘m et
envanelkaarleren’.Eencultuur
w aarinsprakeisvan
sam enw erken.Collegialevisitatie
isbedoeldom deontw ikkelingvan
scholenteversterken.W estarten
in2019 m etpilots.

Visitatieshebbenm .n.op
schoolbestuurlijkniveau
plaatsgevonden.

Elkeschoolheefthaar
basisondersteuninginzichtelijk
(zelfevaluatie) enhaaltm inim aal
deondergrens(standaard
schoolbestuur).Gekoppeldaande
basisondersteuningishet
schoolondersteuningsprofiel(S O P )
vastgesteld in2019.Zelfevaluatie
perschool,geeftzichtop
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Handboekisrondgestuurd nogniet
afgerondopniveau S W V.

T ijdensnetw erkbijeenkom sten
heeftdesam enw erkingbinnende
w ijkenstadsdelencentraal
gestaan.L eidraad S O P enanalyse
vandew ijk/stadsdeel.
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ontw ikkelingvande
basisondersteuning,S O P ende
w ijk.O pbasisvanaangeleverde
docum entenvindtcollegiale
visitatieplaatsvanscholenopeen
scholeneiland/scholenindew ijk.
2.O phetniveau vanhetbestuur
S W V w ordenafsprakengem aakt
overbestedingvanm iddelen
P assendO nderw ijsinrelatiem et
hetniveau van
basisondersteuning.

Doel(w aarom )

Beoogd
resultaat/effect
(w aartoe)

S uccesindicatoren
(zachtenhard)

Acties(hoe)

21632 Jaarrekening2019

In2019 m iddelen P assend
O nderw ijsnogbestem d voorinzet
binnendebasisondersteuning.
Verantw oordingdoor
schoolbesturenheeft
plaatsgevonden.

Hetbegripm .b.t.hetniveau van
debasisondersteuningisbekend
enw ordtdoorscholenenS W V
gebruikt.
Versterkenontw ikkelingschool;
Elkeschoolheefthaar
basiskw aliteitinzichtelijk(enhaalt
jaarlijksm inim aaldeondergrens).
M iddelen P assend O nderw ijs
w ordenbesteed aandeverdieping
opdebasisondersteuningendeels
voordeExtraO ndersteuning.
Versterkingvandesam enw erking
opw ijkniveau.Inzichtinniveau
basisondersteuning.Versterken
vansystem atischekw aliteitszorg
scholenenS W V.Aantal
hulpvragenbijS W V neem taf.
S am enw erkingtussenscholen,
ontstaanvaninitiatievenvan
onderop,% Zw akkescholenneem t
afenkw aliteithulpvragenEO
neem ttoe,hulpvragenEO bijS W V
nem enaf.O udersenleerlingen
zijntevreden.
1.ElkeschoolstelthetS O P vast
incl.adviesM R .Elkeschool
beschrijft(viaeenafgesproken

O pdiverseplekkenzijninL elystad
enDronteninitiatievenontstaan.
S cholendiem etelkaargaan
sam enw erken/uitw isselen.Aantal
hulpvragenism et10%
toegenom en t.o.v.2018 .
Hulpvragenzijnm .n.opde
volgendeontw ikkelgebieden:O N T ,
executievefunctiesengedrag.

 Allescholenhebbeneen
S O P incl.adviesM R
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form at)deanalysevande
basisondersteuning,m etdaarbij
aandachtvoorhetleerpotentieel
endiversiteitsprofiel.(basis
visitatie)

 Verantw oordingbesteding
m iddelen2019 opbasis
vanvastgesteldeform at

2.Elkeschoolw ordtgevisiteerd
aandehand vanhetopgestelde
handboek.
3.Elkeschoolschrijftzonodigeen
kortverbeterplan.Ad.2.Bij
om schrijving:
4.Bestuurstelt hetform atop
voordeafsprakenoverbesteding
m iddelenopbasisvan
doelen/realisatie/verklaring.

U itdaging2.
Dekkend A anbod

W atzoudenw edoen?

W athebbenw ebereikt?

O m schrijving(w at)

1.Basisondersteuningisopallescholenop
orde(zieuitdaging1.).T evensblijktuitde
S O P ’sw elkespecifiekeextra(onderw ijs)
ondersteuningdescholenkunnenbieden.
Gezam enlijkw ordtbew aaktengestim uleerd
dathetaanbodophetregulieronderw ijszo
breedm ogelijkis.Daarnaastvoorziethet
aanbod in(school])overstijgendeonderw ijs
en/ofonderw ijs-zorgarrangem enten/(tussen)
voorzieningenenspecialistischevoorzieningen
alsS BO enS O .S choolbesturentrekkeninde
contextvanhetS W V gezam enlijkopen
benuttenbinnenhetS W V debeschikbare
expertise.Alscollectiefzijnw ij
verantw oordelijkvoorhetdekkend aanbod
voordieleerlingendieextraondersteuning

Analyseopniveau S W V is
afgerond insam enhang
m etGGD m onitoren
m onitor
O nderw ijs/jeugdhulp
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ConceptvoorstelZM O L Kis
opgesteld
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nodighebben.W aarnoodzakelijkdanw el
gew enst isjeugdhulpbetrokkenc.q.aanw ezig
indeschool.

Doel(w aarom )

Beoogd
resultaat/effect
(w aartoe)

Dezeresultatenhebbennadrukkelijkeen
verbindingm etdeactiesonderuitdagingen3
en4 uithetjaarprogram m a.
VoorelkeleerlingisbinnenonsS W V een
passende(onderw ijs)plekbeschikbaar,zo
thuisnabijm ogelijk.R egulierw aarditkan,
speciaalalshetm oet.
O plossingsrichtingthuisnabijdekkend aanbod
afgestem dopbehoeftenenhiaten.

Aanpakthuiszitters(tellen,
kennen,volgenenregie)is
vastgesteld

Inspectieheeftvastgesteld
dathetdekkend aanbod
nietopordeisdoor
ontbrekenvanP assend
O nderw ijsS BO De
W atergeus

S tim ulansvoorhetontw ikkelenvanpassende
tussenvoorzieningendiebeschikbaarzijnvoor
alleleerlingen.

S uccesindicatoren
(zachtenhard)

Activiteiten(hoe)

S am enw erkingtussenscholenneem ttoe,er
ontstaaninitiatievenvanonderop.T oenam e
vanhetaantalkinderenw atoverstaptnaar
thuisnabijaanbod,zoregulierm ogelijk.
Afnam evanhetaantalthuiszittersendeduur
vanthuiszitten.U itstroom vanuithetregulier
onderw ijsnaarS BO enS O neem taf.O uders,
leerlingenenleerkrachtenzijntevreden.

1.Elkeschool/schoolbestuurstelttijdighet
S O P openvast.

S am enw erkingontstaatop
schoolbestuurlijkniveau
enopschoolniveau.
T huiszitterszijninbeeld.
U itstroom naarS BO
neem ttoeuitstroom naar
S O neem taf.Verschillen
perschoolbestuurin
verw ijzingenverschillen
tussenDrontenen
L elystad.U itstroom buiten
postcodegebiedisstabiel.

Geenbeeld van
tevredenheidoudersen
leerkrachten.
Afgerond

2.HetS W V m aakteenanalyse/inventarisatie
vanhetbeschikbareaanbod endeeltde
uitkom stm ethetbestuurvanhetS W V.
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3.Erw ordteenanalysevandebehoefteaan
extraonderw ijsenzorgondersteuningbinnen
S W V opgesteld --> w athebbenonzeleerlingen
nodigenw atzijnredenenvanuitval/
thuiszitten? Voorzienw edaarm etelkaarop
ditm om entvoldoendein?
4.Afsprekendatenopw elkew ijzegezam enlijk
kanw ordenvoorzienindew itte
vlekken/leem tesdiew econstateren.
O ntw ikkelenenim plem enterenvan
arrangem enten/voorzieningen/ontbrekende
onderdeleninonsaanbod.

O pm erkingen

5.Inventarisatievanbeschikbarespecifiekeen
specialistischekennisenexpertise.6.Het
bestuurm aaktafsprakenopw elkew ijzede
beschikbarekennisenexpertisebeschikbaar
kom envoordescholen[bijvviascholing,coteaching,delenexpertiseindeschoolen
advisering].
Vanbelang isdevoortgangthuiszittersproblem atiek(tellen,kennen,volgen
enregie)

Gekoppeld aandezeuitdagingisin2019 desubsidieaangevraagdvooronderw ijsHoogbegaafden,
dezeisinhetnajaarvan2019 verleend.Hetbestuurstartin2020 m eteengezam enlijkeuitw erking
voorhetonderw ijsaanhoogbegaafden.Desam enw erkingrichtzichopdevieraandachtsgebieden:
delenexpertise,toeleiding,sterkebasisondersteuningendekkend aanbod.Geziendesam enw erking
inL elystad,indevorm vanL elystad Hoogbegaafd,isgekoppeldaandefinancieringvanuitde
w erkeenheidenschoolbesturen€ 19.132 besteed.

21632 Jaarrekening2019
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U itdaging3.
A dequatetoegang
T L V enEO
O m schrijving(w at)

W atzoudenw edoen?

W athebbenw ebereikt?

O pdrachtAndersarrangeren

2019:

1.Hoekunnenw ehetaantal
Adviesm .b.t.opdrachtanders
aanvragenvoorT L V richtingspeciaal arrangerenisafgerond
(basis)onderw ijsverm inderen?
Herstelopdrachtm bttoeleiding
2.Hoekunnenw edeextra
T L V isafgerond(positie
ondersteuningopdereguliere
deskundigenadvies)
basisscholenzoinrichtendat
leerlingenpassendthuisnabij
onderw ijskrijgen?
P lanvanaanpakO N T isafgerond,
3.Hoekunnenscholenen
incl.convenant
schoolbesturenhun
verantw oordelijkheid w aarm akenen
eendekkend aanbod realiseren?

O nderzoekdem ogelijkhedenom de
extraondersteuninginhetBAO te
versterkenenT L V’snaarS (B)O te
voorkom en(w aarbijvoordekorte
term ijnooknaaroverstap
(terugplaatsing) gekekendientte
w orden)

Doel(w aarom )

Beoogd
resultaat/effect
(w aartoe)
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1.T huisnabijP assend O nderw ijs
voorzoveelm ogelijkkinderenop
basisvanhandelingsgerichtw erken.
2.M inderT L V’sconform de
afsprakeninhetS W V m .b.t.de
dalingvandedeelnam epercentages.
O plossingsrichtingenm .b.t.EO opde
basisscholenenoverstapvanuithet
S (B)0
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S uccesindicatoren
(zachtenhard)

Eenrapportage/adviesm etconcrete
oplossingsrichtingen,uitgaandevan
debestaandebekostigingen
budgetom vang.

Aantaloverstappenin2019 = 1.In
2020 zijninm iddels19 leerlingen
overgestaptvanuitdeS BO de
W atergeusnaarregulier.1 gaat
overstappenvanafVogelveste.

Eigenaarschapvanbetrokken
professionals
N eem thetaantaloverstappen
vanuithetS BO enS O naarhet
reguliertoe? neem tdeuitstroom
vanuithetregulieronderw ijsaf?
Externprojectleiderschap

Activiteiten(hoe)

U itdaging4.
W atzoudenw edoen?
Krachtige
doorontw ikkeling
P assend O nderw ijs
enJeugdhulp
O m schrijving(w at) O pallescholenzijnm edew erkers
vanuitdejeugdhulpen
basisgezondheidsdiensten
(M DF,
GGD enIcareenW elzijn)
aanw ezigenvastgelegd inhet
schoolondersteuningsprofiel(S O P )
vandeschool.M etgem eenteen
schoolbesturenzijnafspraken
gem aaktoverkw aliteitencapaciteit
vanjeugdhulpopbasisvande
populatie/vraagstukkenvande
schoolendew ijk.
Defocusisineersteinstantie
gerichtophetdoorontw ikkelenvan
de interneorganisatieopalle
scholen,intw eedeinstantieisde
sam enw erkingtussenscholeneen
ontw ikkelpuntom zodoendede
benodigdeefficiency enafstem m ing
opbasisvanhulpvragenvandew ijk
etc.tekunnen
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U itstroom S BO istoegenom en,
uitstroom S O isafgenom en.L okaal
verschillen,tussenschoolbesturen
verschillen

W athebbenw ebereikt?

2019:
Basisteam (BT )inDrontenis
ingerichtopbasisvanafspraken
m .b.t.capaciteitenvisitaties

P rojectleidingondersteuningsteam
(O T )(€ 60.000,
00)N ieuw eS tijlin
L elystad isafgerondenin
afgeslankteversiedoorgegaan

R ollen/principes/
introfilm pje/form atszijnopgesteld
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voorzien/ondersteunen(basis=
w ijkanalyseS O P ).

Doel(w aarom )

Beoogd
resultaat/effect
(w aartoe)

S uccesindicatoren
(zachtenhard)

Desam enw erkingleidttoteen
efficiëntew ijzevandeinzetvan
m iddelen.Hetlevertm inder
dubbelingenopinde
beschikkingen/EO .N orm aliseertde
hulpvragenvan
scholen/ouders/kinderen.Daarm ee
w ordtintegraaloplossingsgericht
gearrangeerd ensam engew erkt.
Doordeinzetvanpilotscholen
w ordenoplossingsstrategieën
ontw ikkeldom tekom entotkorte
lijnenengeringedoorlooptijd.
Inrichtenvanschoolalsw erkplaats;
gerichtopbrede
ondersteuningsvragen(opvoed,
opgroeienonderw ijs).Bijaanpak
thuiszittersgeziencom plexe
problem atieksam enw erkingcruciaal
vooraanbod/arrangem ent.
O plossingsrichtingen naarslim m e
inzet(efficiënteneffectief) van
sam enw erkingbinnendeschoolals
w erkplaats.
Erzijnkortelijnenendedoorlooptijd
naarondersteuning/jeugdhulpdoor
opdeschoolpreventief,integraal
ondersteunend,dichtbijen
interprofessioneelsam entew erken,
w aarbijdeontw ikkelingvanhetkind
centraalstaatom zobijtedragen
aaneendoorgaandelijn.
O ndersteuningvoorschoolen
leerling/oudersissnelenadequaat
beschikbaar.
T evredenoudersenleerkrachten,
ondersteuningisthuisnabij.
Doorlooptijdverkortennaar
ondersteuning(onderw ijsen
jeugdhulp).Aantalthuiszittersdoor
systeem problem atiekneem taf(incl.
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U itvoerenQ uickscanN JIopalle
scholen.

S am enm etkernpartnersenscholen
zijndeanalysesop
w ijk/stadsdeelniveau besprokenen
afsprakengem aaktoverdeinzet
binnenO T /BT

U itvoeringdyslexiescreeningen
m onitoring(L elystad)

Verkenningsopdrachtgem eente
L elystad scenario’sverbinding
onderw ijsenjeugdhulp
EED/taalleesonderw ijsisafgerond

Geenzichtoptevredenheid van
oudersenleerkrachten.Bem ensing
O T enBT iseenaandachtspunt
m .b.t.rollenencapaciteit.
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duur).U itstroom vanuitreguliernaar
S O enS BO neem taf.Kw aliteitvan
Aantalthuiszittersm eteen
interprofessioneelhandelenis
O nderw ijszorgarrangem entis
toegenom en.
toegenom en.

Acties(hoe)3

2018/2019 inrichtenbem ensing
basisteam (Dronten)en
O ndersteuningsteam (L elystad)incl.
Com m issiesvanbegeleidingS BO en
SO
- Beschrijvingrollenen
leidendeprincipesincl.
m andaat

U itstroom S BO istoegenom enen
uitstroom S O isafgenom en.
Actieszijnuitgevoerd.

2019/2020 pilot
ondersteuningsbudgetperteam om
zelfondersteuningtearrangeren/toe
teleiden.
Vanaf2019 inrichtenbestuurlijk
netw erkgem eente,schoolbesturen,
kern-enketenpartners/S W V.

U itdaging5.
A aneengesloten
ontw ikkeling
O m schrijving(w at)

W atzoudenw edoen?

W athebbenw ebereikt?

M eerconsequenteduurzam e
uitvoeringvaneenw arm e
overdrachtvanvoorschoolse
voorzieningen(peuters)naarhet
prim aironderw ijs,inclusiefeen
afw egingvandesolidariteitophet
niveau vanhetS W V.Intensivering
vanw arm eoverdrachtvanhet

Aanlokaalgeorganiseerde
overleggenw ordtdeelgenom endoor
m edew erkerS W V;
- Deelnam eIO T (Dronten)

3

Dekartrekkershebbenzich toegespitstop vernieuw endeacties,naastdezeactiesiseenaantal
ontw ikkelingenetc.inganggezetdiegaan`gew oon’ door.ziedaarvoorS ociaalDom ein Drontenen
w erkagendazorginenom deschoolL elystad,aanvalsplanjeugd L elystad.
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Doel(w aarom )

Beoogd
resultaat/effect
(w aartoe)

S uccesindicatoren
(zachtenhard)

prim aironderw ijs(P O )naarhet
VoortgezetO nderw ijs(VO )voor
leerlingenm eteenspecifieke
ondersteuningsbehoefte.W e
zorgenvoorkennisvande
ondersteuningsm ogelijkheden
(aanbod)vandevoorschoolse
voorzieningenenhetVO .
Verkennenenonderzoekenofhet
gew enstisom afsprakentem aken
m etdevoorschoolsevoorzieningen
m .b.t.instroom /toegangprim air
onderw ijs.Verkenneninhoeverre
erbehoefteisaanm ogelijke
vorm envan`zachtelanding’ voor
leerlingen,vanuitdevoorschoolse
voorzieningenenvoorleerlingen
dienaarhetVO gaan,diedoor
dezevorm vanondersteuninglater
regulierinkunnen
strom en/doorstrom en.
Versterkenvande
inform atieoverdrachtom tezorgen
vooreenaaneengeslotenleer-en
ontw ikkelprocesvanleerlingenm et
eenononderbroken
schoolloopbaanzothuisnabijen
regulierm ogelijkalsuitgangspunt.
* Hetaantalkinderendatvanuitde
voorschoolsvoorzieninginstroom t
inhetS (BO )neem tafen/of
verblijfsduurneem taf.
* KennisvanelkaarssectorenKO P O -VO istoegenom enm etalsdoel
eenbetereafstem m ingen
doorstrom ingtebevorderen.
U itstroom vanuitKO naarS BO en
S O neem taf.JongeL eerlingenm et
eenkortdurendeT L V m akeneen
overstapnaarregulier.
M edew erkersdieelkaarkennenen
optijd afstem m enen
sam enw erken.

- S am enw erkingbegeleider
voorschoolsm et
voorschoolsevoorzieningen
geï
ntensiveerd/proactief

S am enw erking S W V VO Zw ollee.o.
opbasisvanopdrachtgem eente
Dronten

S peerpuntenoverdrachtvo-po-vo(als
ketenpartneraanw ezigbij
netw erkbijeenkom sten)

S am enw erkingS W V VO L elystad
opgepakto.a.op casusniveau en
inform atie-uitw isseling(als
ketenpartneraanw ezigbij
netw erkbijeenkom sten)

O rganisatievan
netw erkbijeenkom sten(2)lokaal.
Elkaarontm oetenenkennenis
cruciaal.

Instroom vanuitonderinstroom en
onderbouw (groep1 en2)betreft28
% in2019.DuurS BO enS O neem t
nietaf.

Instroom VS O inL elystad neem taf,
instroom VS O Drontenneem tnietaf.
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Acties(hoe)4

* W arm eoverdrachtvooralle
leerlingendiespecifiek
ondersteuningsbehoeftehebben
KO /P O .

M edew erkerslerenelkaarkennenen
sam enw erking neem ttoe.
Inw ording,actiesw ordenafgerond in
2020.

* w erkgroepKO /P O inrichtenen
opdrachtform uleren.O riënteren
vanuniform systeem voor
overdrachtvanKO vannaar
P O (bijvoorbeeldP euterestafette).
* O riëntatie om trent
tussenvoorzieningP O -VO m etals
doeldatm eerleerlingenm et
specifiekonderw ijsbehoefteninhet
regulierkunneninstrom en.Zie
voorbeeld experim entDronten.
* afsprakenrondom dezorgplicht
intensiverentussenscholen.
* nulm etinguitvoerenop
bovenstaanderesultaten.

4

GeziendeurgentievoorhetS W V om aanhetw erktezijnm etdeinstroom vanuitdevoorschoolseperiode,
richtendeactieszichm etnam eopdieinstroom
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2.2.Kw alitatieveresultaten
Voortgangjaarplan2019 isgem onitordaandehandvandekernvragen.
(kw aliteitskader)

N o. Kernvraag

R esultaat
2018

Beoogd resultaat
2019

R ealisatie2019

Doorkijknaar
2020

U itdaging

1.

7.5% (zeer)
zw ak

stabilisatie

61 scholen;

Afnam eaantal
c.q.percentage

1

N eem thetaantal
(zeer)zw akke
scholenaf?

3 zeerzw aken3
onvoldoende= 6
scholen(7,
5% )
stabilisatiegehaald.

6 scholen

Deze6 scholenzijn
inL elystad
2.a. De(kw aliteit)
onderbouw ingvan
dehulpvragenEO
neem ttoe?

O P P in50%
vande
aanvragen
aanw ezig.

L eerkrachtdo
elennem en
toe.

O nbekend
verdeling
niveau
basisonderst
euningen
EO .
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100% O P P op
ordeenaanw ezig,
bijaanvangof
binnenzesw eken
nastartEO .O p
basisvan
nulm eting.

100%
L eerkrachtdoelen
zijnm eegenom en
inaanvraagen
begeleidingsplan.

Intotaaliserin
2019 10,
7% m eer
aangevraagd danin
2018.

HulpvragenEO op 1/3
niveau van
basisondersteunin
gneem taf.

Bijnainalle
aanvragen(96% )
zijn
leerkrachtdoelen
opgenom en.

Bestendigen
leerkrachtdoelen
enO P P op100%

Bijnainalle
aanvragen(92% is
hetO P P aanw ezig
ofbinnen zes

26

Zichtopniveau
verdelingEO en
basisondersteunin
g

2.b. N eem thetaantal
hulpvragenEO bij
S W V af?

297

20 % afnam e

Incl.
groepsgerich
teof
geclusterde
hulpvragen
3.

N eem thetbudget
voorhetregulier
basisonderw ijstoe?

4.a. N eem tde
uitstroom van
reguliernaarS BO
enS O af?

w ekennaaanvang
EO )

328 aanvragen

20 % afnam e
t.o.v.2019

1/3

Intotaaliserin
2019 10,
7% m eer
aangevraagd danin
2018

51%

51%

S tabiel

>51%

1/2/3/4

175 T L V

140 T L V

180 T L V

100 T L V

2/3/5

Verw ijzingsp
ercentage

< Instroom vanuit Verw ijzingspercent
KO
age

S BO = 0.86%
(norm 0.5% )

>Doorstroom VO

S BO = 1.08%
S O = 0.62%

S O = 0.74%
(norm 0.41)

Deelnam e
S BO = 2.72%
S O = 2.06%
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Instroom
voorschools/groep
1 /2 = 26% van180
aanvragen
4.b. N eem thetaantal
3
leerlingenw at
overstaptvanuithet
S BO enS O naar
reguliertoe?

15

3 excl.overstap
vanuitde
W atergeus

35

2/3

5.a. Hoeontw ikkelthet
aantalthuiszitters
zich?

O nbekend

Erzijn17
thuiszittersdie
teruggeleid zijn
naareenschool.

100% vande
(dreigende)
thuiszittersheeft
binnen2
m aandeneen
P assend
O nderw ijs(zorg)
arrangem ent

2

Duurvarieert
tussen385 dagen
en26 dagen

Duur
terugdringen

1/2/3/4

Blijftstabiel

Verdereafnam e
grensverkeer

2/3

3 opbasis
van
registratie
inspectie

O pbasisvan
inventarisatieen
analysedoor
S W V.
80% vande
(dreigende)
thuiszittersheeft
binnen2
m aandeneen
P assend
O nderw ijs(zorg)
arrangem ent

5.b. N eem tdeduurvan
thuiszittenaf?

6.

onbekend

Duurinbeeld
brengenen
am bitie
vaststellen

Hoeontw ikkelthet 67 S O
Verdereafnam e
aantalleerlingen
grensverkeer
zichw atbuitenons 3 S BO
postcodegebied
Afnam e
onderw ijsvolgt?
om vang
grensverkeer
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Erzijn17
thuiszittersw aar
een
onderw ijszorgarran
gem entis
opgesteld.

70 S O
1 S BO

28

7.

Inhoeverreneem t
detevredenheid
vanouders,
leerkrachten,
directieenIb’ers
overde
dienstverleningvan
hetS W V toe?3

T evredenhei T evredenheid
d
O uders/leerk O uders/leerkrach
ten
rachten
onbekend

Enquête
directie/Ib
m .b.t.

Geendatavanuit
schoolbesturen
ontvangenm .b.t.
tevredenheid

(2.5.
vierpuntsschaal)

Enquête
directie/Ib

Enquêteisgepland
invoorjaar2020

a.Hoeveelklachten
engeschillen
hebbenw e
ontvangen?

2

b.Hoeveel
m eldingenihkv
m eldcode
kinderm ishandeling
enhuiselijkgew eld?
c.Hoeveelm elding
ihkvgedragscode
datalekken
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<5% aantal
aanvragen

Enquête
directie/Ib
m .b.t.
dienstverlening
S W V voldoende
(hoger)

dienstverleni m .b.t.
dienstverlening
ngS W V
S W V voldoende
voldoende
(2.5
vierpuntschaal,
60% deelnam e)
8.

T evredenheid
2/3
O uders/leerkracht
en(neem ttoe
2.5.
vierpuntschaal)

2

< 5% aantal
aanvragen

-

1

0
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2.3

O ndersteuningvanuitdeschoolbesturen.

O pbasisvanhetaantalleerlingenontvangendeschoolbesturenm iddelenP assend
O nderw ijs.O pdezew ijzezorgthetS W V ervoordatdem iddelendichtbijdeleerkracht
beschikbaarzijn.Deoverdrachtisprim airbedoeldom debasisondersteuningte
versterkenenzorgtedragenvoordirecteondersteuningvoorleerkrachtenenkinderen.
Deschoolbesturenm akenlokaalafsprakenonderdew erkeenhedenendeschoolbesturen
vergoedendeT L V.T otaalbeschikbarebedragvoordeschoolbesturenis€ 3.774.880,
00.
S choolbesturenverantw oordendem iddelenaanhetS W V (opbasisvaneenform at),vanaf2018
schrijvenschoolbestureneenschriftelijkeverantw oording(diew ordtbesprokenentoegelichttijdens
eenbestuursoverleg.Hiervaniseenapartoverzichtgem aakt,w elkebeschikbaarisviahet
secretariaat.
U itdeverantw oordingvandeschoolbesturenblijkt:
Inzetm iddelen
O m schrijving
1. P ersoneel
Deinzetvanpersoneelisverschillend per
schoolbestuur,verschiltvaninzetdoor
onderw ijsassistententotinzet
specialistischeleerkrachtenof
Directeondersteuningvoor
gedragsw etenschappers.
leerkrachtenenleerlingendoor
beschikbaarheidvan
functionarissen.Voorhetuitvoeren Bijnaalleschoolbesturengebruikende
vanspecifiekearrangem entenen
m iddelenvanP assendO nderw ijsvoorhet
interventies.
faciliterenvanhunIb’ers.

2. M aterieel
3. O verige
4. Basisondersteuningoporde
5. P lannenenam bitie

Verdelingvaninternenexternpersoneel
verschiltperschoolbestuur.
N ieuw em ethoden,faciliteringeigen
expertiseteam ,inkoopindividuele
arrangem enten.
InzetN T 2,inzethoogbegaafdheid,
clusterklas.
Bij4 schoolbesturenoporde,7
schoolbesturenhebbende
basisondersteuningnognietorde5
Versterkenvandebasis.Gedragstrajecten,
deelnam epercentageS BO latendalen,EO
ondersteuningstrajectenopscholen
inrichten.

5

O pbasisvandeafsprakenm inim aaleenbasisarrangem entbijdeinspectie,zieonderlegger
basisondersteuning
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6. S am enw erking:
Hetbestuurheeftingezetop
S AM EN W ER KEN
O pgevraagd isdew aardering
(schaalvraag) diehet
schoolbestuurgeeftaande
sam enw erkingbinnenhetS W V

5 schoolbesturenhebbendeschaalvraag
ingevuld gem iddeld 6.65
1 schoolbestuurheefteenm argebenoem d
opdeschaalvraagvan2 tot8

U itdeinhoudelijkeverantw oordingblijktdatzedevoorafgesteldedoelenoponderdelenw el
hebbengerealiseerdenopbepaaldeonderdelenniet.W aardatnietzois,heeftdatm etnam e
betrekkingophetaantalleerlingenw atm eerisverw ezenenhetniveau vandebasisondersteuning.
Geziendeflinkeam bitiediedeschoolbesturenhebbenonderschreveninhetnieuw e
ondersteuningsplanom in2022 delandelijkedeelnam epercentagestehalenishetpositieve
resultaatvan2017 en2018 bestem dom hetbedragperleerlingvoordeschoolbesturenopeenhoog
stabielniveau tehouden,tew etenbovendeEU 300,
00. S choolbesturenkunnendaarm eehunbeleid
enrealisatievanhundoelenm eeroplangeterm ijninrichten.
Doorde inzet van m iddelen van P assend O nderw ijsvan de schoolbesturen (3.9 m iljoen)6 zorgen de
schoolbesturen ervoordat ergeen kind tussen w alen schip valt,alle kinderen kunnen onderw ijs
kunnen volgen en de scholen kunnen de zorgplicht uitvoeren. In die gevallen w aar dat niet
vanzelfsprekend is,isdoorzettingskrachtbijhetS W V geregeld,intw eegevallenin2019 isditdoorde
directeureenkeeringezet.Dew erkw ijzeisdoorhetbestuurvastgelegdinhetprotocolthuiszittersen
doorzettingskracht.
De schoolbesturen in Dronten hebben gezam enlijk in 2020 afspraken gem aakt over de
tussenvoorzieningen bijreguliere basisscholen om zodoende m eer leerlingen thuisnabijpassend
onderw ijsaantebieden.
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2.4.

Deelnam epercentageS BO enS O

Deverw ijzingspercentagevertellenietsoverhettoekom stigdeelnam epercentage.O pbasisvande1
oktobertellingvan2018 ishetdeelnam epercentageinbeeld gebrachtvoorhetS BO enS O .
Deelnam epercentageS BO

In2019 ishetdeelnam epercentagegedaald t.o.v.van2018.Dedalingism etnam eingezetinL elystad
geziendefunctievandeS BO + Dedriem asterinDrontenisdatlogisch.Hetdeelnam epercentage
(2.45% )isgelijkaandievanhetlandelijkgem iddelde(2.49% ).
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Deelnam epercentageS O

In2019 ishetdeelnam epercentageietsgedaald t.o.v.2018.Dedalingw ijktafvandelichtestijging
dielandelijk(1.76% )zichtbaaris.Deelnam epercentageis2,
10% t.o.v.2,
14% in2018.
T .o.v.devereveningsopdrachtS O staathetS W V opdetw intigste(20 vande75)plaatsinverhouding
m etdeandereS W V.BijdeinvoeringvanP assend O nderw ijsstond hetS W V opdederdeplaatsm .b.t.
deelnam epercentage S O .In2018 stond hetS W V opplaats13.

T .o.v.devereveningsopdrachtS BO blijftdepositievanhetS W V redelijkstabielindem iddenm oot
(positie41 vande75).Deam bitievanhetS W V is2% (oranjelijn)
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Vanaf2019 isdedoelstellingenam bitieom devereveningterealiserentw eejaarverschovenqua
term ijnnaar2022.Erzijnnoggeenconcreteactiesbenoem d ophetniveau vanhetS W V om de
am bitieendoelstellingw eltehalenin2022.Doorhetresultaatvan2017 en2018 beschikbaarte
stellenaandeschoolbesturenblijvendaarvoordem iddelenbeschikbaar(bedragperleerling)voor
deschoolbesturenom daarm eedeam bitievanhetS W V uittekunnenuitvoeren.
2.5.

T oegangS BO enS O

EenvandekerntakenisdebeoordelingofeenleerlingtoelaatbaarisvoorhetS BO ofS O opverzoek
vanhetschoolbestuur.Degem iddeldedoorlooptijd in2019 istoegenom envan6 w erkdagennaar
gem iddeld14 w erkdagen.Doorhetverleggenvanderolvandeskundigenisdedoorlooptijd bijhet
S W V toegenom en.Inenkelegevallen(12)ishetbesluitopgeschort.O pschortingheefttem akenm et
debehoefteaanaanvullendedocum entatieofhetontbrekenvanverplichtedocum enten.Alle
aanvragenzijnbinnendegesteldeterm ijnbeoordeeld.Eris1 aanvraagafgew ezen.
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A antalafgiften
HetaantalafgiftesT L V’sneem tvanaf2015 toe.Destijgingw ordtm etnam e
veroorzaaktdoorhetaantalT L V’sw atopnieuw w ordtaangevraagd naeen
kortdurendeT L V.

T L V afgiftenT O T A A L
2015
2016
2017
2018
2019

Q 1
27
29
33
28
30

Q 2
52
61
81
94
97

Q 3
7
22
27
24
31

Q 4
28
25
31
32
22

totaal
114
137
172
178
180

Q 1
19
17
20
14
18

Q 2
23
35
57
56
60

Q 3
5
12
20
11
23

Q 4
9
18
17
15
11

totaal
56
82
114
96
112

Q 1
8
12
13
14
12

Q 2
28
26
24
36
37

Q 3
2
10
7
13
8

Q 4
19
7
14
17
11

totaal
57
55
58
80
68

T L V afgiftenS BO
2015
2016
2017
2018
2019
T L V afgiftenS O
2015
2016
2017
2018
2019
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Herkom stvanT L V aanvragenperschoolbestuurenoverige.
A m bitie2019
S BO
L eerlingenaantalBAO
Deelnam eaantalS BO
Verw ijzingsaantalS BO
Ante
Codenz
Florion
M O N
M onton
N oor
S CP O
S KO
S tichtingS chool
O verig
Deelnam epercentageS BO
Verw ijzingspercentageS BO
Ante
Codenz
Florion
M O N
M onton
N oor
S CP O
S KO
S tichtingS chool
O verig
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10765
261
76
8
10
2
0
1
2
9
16
28
2,
42%
0,
71%
0,
68%
0,
68%
0,
70%
0,
69%
0,
70%
0,
70%
0,
70%
0,
69%
0,
71%
-

R ealisatie2019

T rend

10890
296
112
9
13
0
0
0
0
5
19
21
45
2,
72%
1,
03%
0,
76%
0,
89%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
0,
39%
0,
82%
0,
53%
-

↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑

Benchm ark

2,
00%
0,
50%
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SO
L eerlingenaantalBAO +S BO
Deelnam eaantalS O
Verw ijzingsaantalS O
Ante
Codenz
Florion
M O N
M onton
N oor
S CP O
S KO
S tichtingS chool
overig
Deelnam epercentageS O
Verw ijzingspercentageS O
Ante
Codenz
Florion
M O N
M onton
N oor
S CP O
S KO
S tichtingS chool
overig

A m bitie2019

R ealisatie2019

trend

11026
223
54
4
5
1
0
0
1
5
9
15
14
2,
02%
0,
49%
0,
34%
0,
34%
0,
41%
0,
42%
0,
41%
0,
41%
0,
39%
0,
39%
0,
38%
-

11186
233
67
0
3
0
0
0
2
7
9
18
28
2,
08%
0,
60%
0,
00%
0,
20%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
0,
90%
0,
54%
0,
39%
0,
45%
-

↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↑

benchm ark

1,
64%
0,
41%

T oelichting:Verw ijzingspercentage2019 S BO 1,
03% t.o.v.am bitie0,
71% hoger.In2018 S BO 0,
86% .
Verw ijzingspercentage2019 0.6% t.o.v.am bitie0.49% hoger.In2018 S O = 0,
74% .
Zonderinstroom vanbuitenaf,liggendeverw ijzingspercentagesvoorleerplichtigeleerlingenbinnen
ditpostcodegebied hogerdandeam bitie(S ubtotaal1;S BO 0,
67% t.o.v.0,
5% ;S O 0,
50% t.o.v.0,
41% ).
Voorbeidevoorzieningenheefteenm eerderheidvandezeT L V’seenlangdurigkarakter.
Deinstroom vanbuitenafligtvoorhetS BO op0,
18% envoorhetS O op0,
24% .Voorbeide
voorzieningenbetreftdithoofdzakelijkT L V’sm eteenlangdurigkarakter.
Indetop3 m eestverw ijzendeschoolbesturen2019 (percentueel) staanS KO ,CodenzenAnte.
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Zow elbinnenhetS BO alshetS O hebbeneenm eerderheid vandezeverw ijzingeneenlangdurend
karakter.
Hetisgebruikelijkdatrondom dezom ervakantieQ 2 scholen(c.q.schoolbesturen)dem eeste
aanvragendoen.M etnam edoordenieuw eaanvragennaeenkortdurendeT L V iservanaf2017 een
sterketoenam e.Daartegenoverstaatdaternauw elijks(3)kinderenzijnovergestaptnaarhet
regulierbasisonderw ijsnahunaflopendeT L V ofopbasisvandeevaluatievanhetO P P .Indecem ber
2019 zijneenaantalkinderenovergestaptnaarregulierbasisonderw ijsvanuitdeW atergeus(effect
w ordtm eegenom enin2020).
O ndanksdeaanpassingeninderoutingenafstem m ingophetoverstappennaafloopvaneen
kortdurendeT L V heeftditgeen/nauw elijkseffectgehad inhetdaadw erkelijkoverstappenvan
leerlingen.Deevaluatieisbesprokenm etdeschoolbesturenS BO enS O enheeftgeleidtoteen
aangepasteroutevoor2019.Definanciëleim pact voorhetnietoverstappenism .n.bijde
schoolbesturen,geziendeafsprakenom trentdedoorbelastingvandeT L V voorhetS W V isdeim pact
apartberekend.Hetbetreftkinderenm eteencategorie2 of3 T L V,kinderenvanbuitenons
postcodegebieddiezijningestroom d enkinderendierechtstreeksvanuiteenvoorschoolse
voorzieningnaarhetS BO ofS O zijngegaan.
2.6.

O ndersteuningvanuithetS W V.

O pbasisvandebeschikbarecapaciteitbijhetS W V (w ordtverrekendviaeen
strippenkaartsystem atiek)iserinzetvandespecialistenvoorderegulierescholenbeschikbaar.Het
gaatdaarbijom eenhulpvraagophetniveau vandeExtraO ndersteuning.
A ard/aantalhulpvragenvandienstverleningS W V
EO A rrangem ent
2015
2016
2017
2018
2019

Q 1
24
30
31
31
41

Q 2
29
21
22
23
39

Q 3
63
21
18
17
26

Q 4
47
24
34
41
39

totaal
163
96
105
112
145

2017
2018
2019

Q 1
5
11
28

Q 2
4
35
20

Q 3
1
8
14

Q 4
12
16
13

totaal
22
70
75

EO Deskundigenadvies
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EO HGD
Q 1
25
30
26
22
36

Q 2
21
21
28
42
27

Q 3
14
5
14
13
11

Q 4
14
22
19
32
22

totaal
74
78
87
109
96

EO Consultatie
Q 1
2017
1
2018
0
2019
0

Q 2
1
5
0

Q 3
0
1
0

Q 4
1
0
0

totaal
3
6
0

DES

CO N

22
70
75

3
6
0

totaal
237
174
217
297
316

2015
2016
2017
2018
2019

ExtraO ndersteuning-T O T A A L
AR R
HGD
2015
163
74
2016
96
78
2017
105
87
2018
112
109
2019
145
96

O ndanksdeam bitieom hetaantalaanvragenom terugtebrengenneem thetaantalaanvragentoe.
Ad.EO arrangem ent7;vanaf eind 2017 isbijhetS W V ondersteuningO N T 8 beschikbaar,delicht
stijgendetrend kandaarm eew ordenverklaard.Bovendienisopbasisvaneenhulpvraagm eer
groepsgerichteondersteuningingezet,geldtm .n.voorO N T eninzetvandespecialistenindienstvan
S W V.Daardoorzijnerverhoudingsgew ijsm eerkinderendandefeitelijkehulpvraagondersteund. In
2018 isookdem ogelijkheid voorondersteuningbijDeHuif(L elystad)beschikbaar.U it
tevredenheidsonderzoeknaafloopvaneenondersteuningblijktdatm entevredenisoverde
ondersteuning.O uderszijnoverallm eerzeertevredendanscholen.S cholengeveneenm eerdivers
beeld opdeevaluatie.

7

W ordtuitgevoerd doorspecialistenP assend O nderw ijsendoorinkoop/inleen

8

O ndersteuningN ederlandseT aal
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Debegeleidingsplannenw ordenvanaf1 augustus2016 opdoelen/resultaatopgesteld gekoppeld aan
beoogdeinzetenhandelingsgerichtproces,zom ervakantieisdaarbijeenaandachtspuntm aarniet
langereenfocusom deondersteuningafteronden.Indepraktijkw erktdatgoed ineencontinuüm
vanzorgenw ordtgew aardeerd doorscholen.
Ad.EO Deskundigenadvies:toenam evandeaanvragenvoorhetdeskundigenadviesism .n.
veroorzaaktdoordeaanvragenT L V naeenkortdurendeT L V. Eenpaarscholenvragenregelm atig
eendeskundigenadvies(nodigbijdeaanvraagT L V)aanom datzegeenurenw illeninleverenvanuit
hunondersteuningsteam ofhunondersteuningsteam nietw illenbetrekkenbijeenaanvraagT L V.Dat
argum entisookgebruiktbijdenieuw eaanvragenn.a.v.kortdurendeT L V.Inm iddelsisereennieuw e
routeopgesteldvoordeT L V dedeskundigendiew ordeningezetzijndespecialistenophetniveau
vanhetS W V.
Ad.EO HGD9;nadataljarenhetaantalaanvragenredelijkstabielistussende75 en85 stijgthet
aantalondersteuningstrajecten.Bijnavraaggevenscholendeondersteuningenadviseringnaeen
onderzoek/observatiegew ensttevinden.Dem ogelijkheid voorbreedonderzoek(arsenaalvan
instrum enten) enhetontbrekenvaneenw achtlijstw ordtaangegevenalsm eerw aardesom sin
relatiem eteenm ogelijkeaanvraagindetoekom stvooreenT L V.Hulpvragenzijnzeerdivers.Als
m eerw aardevoordedienstverleningw ordtookdebredekijkopkind,leerkrachten
schoolkenm erkengenoem d.Gekoppeld aandediagnostiekw ordtookopbasisvandeadviezende
schoolondersteuntvanaf2018.
Ad.EO Consultatie;ineenenkelgevalvraagteenschoolofschoolbestuurcasuscoördinatieaanbij
hetS W V.Hieroverw ordenaltijd afsprakengem aaktm ethetschoolbestuur.Aanleidingissom s
m iscom m unicatieschoolenouders,ziekteofafw ezigheid directie/IB-er,regiebijzorgplichtkw estie.
Inderegistratieisditnietbijgehoudeninhetsysteem eenaantalconsultatietrajectenzijnopgepakt
doordebegeleidersenoverigezijnopgenom enonderarrangem ent.
Voor2019 ishetaanvraagform ulierEO aangepast,scholenform ulerennu hunhulpvraagenvragen
geenspecifiekeondersteuningm aaraan,viadebegeleidersw ordteenpassendaanbod
gearrangeerd.Hetiseenbeknopteenkorteaanvraagopbasisvanfunctionelebureaucratie.De
schoolkanvanuitheteigenleerlingdossier(docum enten)viaDigidooraanvragen.

9

Handelingsgerichtediagnostiekenadvies
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2.7.

P lanningencontrol

O p25 m ei2018 isdeAVG vankracht.VoorbereidendheefthetbestuurvanhetS W V eenbeleidsplan
vastgesteld.Eenprojectteam AVG heeftsam enm eteenexterneprivacy officerdeQ uickscanen
beleidsnotaopgesteldenuitgevoerd.Hetprojectteam m onitortperkw artaalhoedeim plem entatie
vordert.Besprekingvandevoortgangvindtplaatsindehetprojectteam enw ordtcyclisch
teruggekoppeld tijdensw erkavondenvandem edew erkersS W V.
VoorS W V iseen privacym issiegeform uleerd:
‘O uders,leerlingenenm edew erkerskunneneroprekenendatbijS W V P O privacy enveiligheid
prioriteithebben.
Hetbew akenvandevertrouw elijkheidenkw aliteitvaninform atieiseenbouw steenvanonze
stichting.Inhethuidigedigitaletijdperkvoelenw eonsbetrokkenbijallesw atm etdeze
onderw erpentem akenheeft.
W ezijntransparantoverw atw em etgegevensvanleerlingenenm edew erkersdoenenw aarom .
Ingevalvaneenillegaledoorbraakvandebeveiligingvanonzesystem enzullenw ijallesinhetw erk
stellenom persoonsgegevensveiligtestellen.Bijeenonverhooptlekvanpersoonsgegevenszullen
w ijoudersenm edew erkersinform eren.’
'W ijgaranderenprofessionaliteitm .b.t.privacy-veiligheid'.
Kernw oordenindezem issiezijn:kw aliteit,professionaliteit,veiligheid,vertrouw enentransparantie.
Hierbijw ordtvooraldefocusgelegd opprivacy incom binatiem etveiligheid,geletopdekw etsbare
groepleerlingenw aaronzeorganisatieverantw oordelijkheid vooris.
O pbasisvanhetbeleidsplanzijndehoofddoelenensubdoelengeform uleerd,dieperiodiekw orden
gevolgd.Dezeinform atievindtu oponzew ebsite.Erheefteenidentificatievandebedrijfsprocessen
plaatsgevondenendegedragsregelszijnvoorallem edew erkersopgesteld.Allem edew erkers(en
nieuw personeel)ondertekenendegedragsregels.Erzijntw eeinternefunctionarissen
gegevensbescherm ingbenoem d.
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Identificatievanverw erkingen(bedrijfsprocessen)bijS W V
Hetgaathierbijom eenoverzichtvanapplicatiesdiedoordem edew erkersvanS W V perafdeling
w ordengebruiktw aarinpersoonsgegevens(leerlingen,m edew erkers)zijnopgenom en10.

N aam A pplicatie
Digidoor(Zorg,P O /VO )
P arnasSys(L eerlingadm .en
volgsysteem )
CAAR (L eerlingadm .Zorg)11
M S W indow s
O ffice365
T obias(M I-systeem O BM )
P roActive(FacturenO BM )
O S S (P ersoneelO BM )
BR O N enEntree(DU O ,O &W )
Fysiekeleerlingdossiers

Directie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Begeleiders
X
X

S pecialisten
X
X

O ndersteuning
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Erhebbengeenincidentenvoorgedaan.
2.8

Herbenoem ingsverplichtingen

Besturenzijnconform deregelgevingindeW etophetP rim airO nderw ijs(W P O )verplichtom hun
vacaturesm etvoorrangaantebiedenaan(ex)w erknem ers,diezijnaangem erktalseigen
w achtgelders.Eigenw achtgelderszijn(ex)w erknem ers,dievanuitdeafloopvaneendienstverband
bijhetS W V,eenontslaguitkeringontvangen.S tichtingS am enw erkingsverband24-03 teL elystad
ontvangtvanhetP articipatiefondstw eejaarlijkseenlijstm etdeeigenw achtgelders.O pditm om ent
heefthetS W V geeneigenw achtgeldersaanw iehetS W V bijvoorrangvacaturesm oetaanbieden.
2.9

Kw aliteitszorg

Gekoppeld aanhetnieuw eondersteuningsplaniseennieuw internkw aliteitskaderopgezet.Dezezijn
vervatineenaantalkritischtevolgenkernvragen.
Hetkw aliteitskaderisgebaseerdopdeuitdagingenvanuithetO ndersteuningsplan2019-2023.P er
kw artaalw ordteenrapportageopgesteld.Dezerapportageophetniveau vanhetS W V w ordtper
schoolbestuuruitgew erktn.a.v.dehulpvragenEO enaanvragenT L V

10

Voordeserverzijnerperonderdeelaparteafsprakengem aakt.

11

Com m unicatieoverdossiersvindtplaatsinCAAR
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Inditkaderw ordtm .n.ookeenkw alitatieveslaggem aakt,uitevaluatieblijktdatdekw aliteitszorg
nu tegefragm enteerdentekw antitatiefisontw ikkeld.Gelijktijdigw ordteendashboard ontw ikkelt
ophetniveau vanhetS W V,schoolbestuurenschool.
2.10

Klachten

In2019 iser1 klachtgew eestm etoudersovereenT L V.HetS W V heeftoudersgehoord enm et
betrokkenschoolism entotovereenstem m inggekom en.
Vanaf2018 stuurthetS W V decijfersm .b.t.afw ijzingeninnaarDU O /m ijnvensters.Ditdoen48 S W V
inN ederland.Vanaf2018 kannu hetaantalafw ijzingenw ordenvergelekenm etdieS W V-en.
Eris1 klachtgew eestvanoudersm .b.t.dienstverleningEO .BetrefteenEO intern,oudersw arenhet
nieteensm etdevorm vanbegeleidingdeelsindeklasdeelsuitdeklas.Hieroverzijngesprekken
gew eestm etschoolleiding,specialistEO endirectieS W V,ondersteuningisdooranderespecialist
voortgezet.
2.11

Corona

Hetcoronavirusheeftvooreenpandem iegezorgd dieookinN ederland heeftgeleid toteencrisis.De
crisisheeftoverhetverslagjaar2019 geengevolgengehad enheeftdaarm eegeengevolgenvoorde
feitelijkesituatieopbalansdatum .In2020 hebbenoverheidsm aatregelenom hetvirusintedam m en
grotegevolgenvoordesam enleving.Voorhetonderw ijsbetekentditdatinm aart2020 allescholen
geslotenzijn. O p11 m ei2020 ishetbasisonderw ijsgefaseerdw eeropengegaaneninm iddelsis
doordeoverheid beslotendatvanaf8 juni2020 hetbasisonderw ijsw eervolledigopengaat.Voorde
scholeninhetspeciaalonderw ijsgeldtdatdezevanaf11 m ei2020 w eervolledigopenzijn.De
(gedeeltelijke)sluitingheeftdirectgevolgenvoorhetlesgevenbijscholendiezijnaangeslotenbijhet
sam enw erkingsverband,w atdigitaalenopafstandm oetplaatsvinden.Ditvraagtveelextra
afstem m ingm etdeleerlingen,deleerkrachtenendeouders.Kinderenm eteenextra
ondersteuningsbehoeftekunnendoordeafstand w ellichtm inderpassend geholpenw orden.Hetis
nu nogm oeilijkinteschattenw elkesituatieshierkunnengaanontstaanenhoedejuiste
ondersteuningzalm oetenw ordengegeven.
W elkeconsequentiesditzalhebbenvoorhetpersoneelw erkzaam voorhetsam enw erkingsverband
endeaangeslotenschoolbesturen,rond deverzw aringvandezorgtaakeneventueeluitvaldoor
ziektezijnooknogm oeilijkinteschatten.M etdehuidigeinform atiegaanw eervanuitdatde
beschikbaarheidvanlesm ateriaal,personeleendigitaleondersteuningvoorlopigvoldoende
beschikbaarisenblijftbijhetsam enw erkingsverbandendeaangeslotenschoolbesturen.Financieel
verw achtenw egeendirectegrotegevolgenopdeinkom stenenuitgaven.Daarm eevoorzienw eook
geengevolgenvoordecontinuï
teit.
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3.

T oelichtingopdefinanciëleresultatenenpositie

W atw arenw ijvanplan?
Dem iddelenzoveelm ogelijk
beschikbaarstellenaan
schoolbesturen

W athebbenw ijgedaan?
O pbasisvandeafsprakenbij
debegrotingw ordthetbedrag
perleerlingvastgesteld.
S choolbesturenm akenzelf
afsprakenophetniveau van
dew erkeenheid.

Kleinencom pacteorganisatie
bijhetS W V opbasisvan
kengetallen.
Gezondebedrijfsvoeringaan
dehand vanvasteset
kengetallen

Volgenopbasisvananalyse
afsprakenopafw ijkingen.

U itvoeringrisicom anagem ent

Volgenopbasisvananalyse
afsprakenopafw ijkingen.

W athebbenw ijbereikt?
51% vanhetbudgetP assend
O nderw ijsisterbeschikking
gesteld aandeschoolbesturen
incl.S BO enS O .
38% isbestem dvoorde
overdrachtaanS BO enS O
gezienhet
deelnam epercentage.
O verschrijdingvandeom vang
bijhetS W V,veroorzaaktdoor
m eerdienstverleninguitte
voeren,prem iestijging en
ziektevervanging.
Eenverbeteringvande
inform atievoorzieningen
betrokkenheid financiële
com m issie.
Eenverbeteringvande
inform atievoorzieningen
betrokkenheid financiële
com m issie.

HetS W V heeftover2019 eennettoresultaatgerealiseerd vanEU 163.177.Indebegrotingis
uitgegaanvaneennettoresultaatvan€ 0.00,im m ersconform hetschoolverdeelm odelw ordenalle
overtolligem iddelenverdeeld overdedeelnem endeschoolbesturen.Hetverschiltussenbegroting
enrealisatieheefttem akenm etenerzijdsdebegrotingssystem atiekenanderzijdsdoorm eevallers.
R esultaatEU 163.177 w aarvantoegevoegd w ordtaandepersonelebestem m ingsreserve EU 27.000
enaandebestem m ingsreserve:EU 136.177.Dealgem ene(risico)reserveisEU 560.000 euro(het
m axim um zoalsookom schrevenindejaarrekening).
HetS W V isingerichtopbasisvanhetschoolverdeelm odel.Datbetekentdatereen com pacte
overhead eneenkleinecom pacteondersteuningsorganisatie (O nderw ijsloketenhet
bestuursbureau)isw aardebeoordelingvandetoelaatbaarheidsverklaringenplaatsvindten
beperkteexpertisevoorextraondersteuningbeschikbaarisenbestuursondersteuning.Voorhet
overigew ordendem iddelenverdeeldoverdedeelnem endebesturen.Dezezijnverantw oordelijk
voorhetinrichtenenverzorgenvandebasisondersteuningenvooreendeeldeextraondersteuning.
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Hetbetekentookdatbijverw ijzingennaarhetS O enS BO (m eerdan2% )hetverw ijzendebestuur
eenbedragafdraagtaanhetS W V gedurendedeverblijfsduurvandeleerlingophetS BO ofS O .
3.1.

O ntw ikkelingvankengetallen

HetS W V gebruikthetscenariom odelP O alsstandaard voordeprognosevanhetaantalleerlingen.
Ditzijnleerlingeninhetregulierbasisonderw ijs.Hetbetrefteenlandelijkontw ikkeld prognosem odel.
Viam anagem entrapportagesw ordtdeprognoseoprealisatiegevolgd engem onitord.
VoorhetS W V iseenlichtdalendetrend zichtbaar.Deafnam evandeleerlingeninhetregulier
onderw ijsisconform hetscenariom odelP O .
O verzichtaantallenopbasisvan1 oktobertelling.Indetabeldaaronderzitu deprognoseopdelange
term ijn.
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Verdelingopbasisvangem eente.

aantalleerlingenverdeeld pergem enete

lelystad

dronten

U itgangspuntvoordem eerjarenbegrotingiseenafnam evanhetaantalleerlingeninhetS O enS BO
naardelandelijkedeelnam epercentagesper1-10-2022.Deam bitieisdoorhetbestuuraangepast
m ettw eejaar,vastgelegd inhetnieuw eO ndersteuningsplan.
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A A N T A L (S )B A O L EER L IN GEN
BAO

330

303

288

S BAO

280
292

11475

11429

11345

11268

278

10973

261

10878

244

10765

226

10669

10517

207
10348

1 -1 0 -2 0 1 3 1 -1 0 -2 0 1 4 1 -1 0 -2 0 1 51 -1 0 -2 0 1 61 -1 0 -2 0 1 71 -1 0 -2 0 1 81 -1 0 -2 0 1 9 1 -1 0 -2 0 2 0 1 -1 0 -2 0 2 1 1 -1 0 -2 0 2 2

A antalS O leerlingen
350
300

14
1

250

14
0

200
150
100

308

269

16
9

233

50

17
9

223

17
7

221

17
6
219

16
9
198

16
9
179

16
9
160

16
9
141

0
1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022
S O cat1
S O cat2
S O cat3

T otaalaantalleerlingenperteldatum

S cenario 1 (afnam edeelnam eS BO en S O naar eindeverevening eindeverevening
landelijkepercentages1-10-2022)
M 31-12-2019
P 31-7-2020
Begroting2018
begroting2019 begroting2020
begroting2021
begroting2022
begroting2023
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
S BAO
292
278
261
244
226
208
deelnam epercentage
2,
66%
2,
56%
2,
42%
2,
29%
2,
15%
2,
01%
SO
245
242
223
204
185
166
deelnam epercentage
2,
23%
2,
22%
2,
07%
1,
91%
1,
76%
1,
60%
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HetS W V heefttem akenm eteennegatievevereveningvan € 1.871.855 voorzw areondersteuning
personeelen€ 187.437 voorzw areondersteuningm aterieel.Doorm iddelvaneencorrectieopde
bekostigingzw areondersteuningzullendezebedragenstapsgew ijsinm inderingw ordengebracht.
M etingangvanhetschooljaar2020-2021 isdevereveningvolledigverrekend.Dezenegatieve
vereveningm oetw ordenopgevangendoorm inderleerlingenopS BO enS O voorzieningen.
Vooralsnogisereengeringeterugganginhetaantalleerlingenm aarblijfthetdeelnam epercentage
in2019 stabieloflichtdalend voorS BO .Gezienhetaantalverw ijzingenendegeringe
terugplaatsingenisdedoelstellingom devereveningtehalenin2020 nietlangerrealistisch.Het
bestuurheeftdeam bitieom dezedoelstellingtehalenverschovennaar2022.
3.2.

Balansper31-12-2019
Balansper31-12-2019
2019

A CT IVA
M ateriëlevasteactiva
Inventarisenapparatuur
T otaalvasteactiva
Vorderingen
L iquidem iddelen
T otaalVlottendeactiva

€

7.738

P A S S IVA
Eigenverm ogen
Algem enereserve
Bestem m ingsreservepubliek
Bestem m ingsreserveprivaat

€
€

€
€

7.597

7.738

€ 198.275
€ 1.731.981

T otaalA ctiva

2018

€
€
42.951
€ 1.944.571

€ 1.930.257

€ 1.987.521

€ 1.937.995

€ 1.995.118

560.000
802.584

€
€

560.000
639.407

€ 1.362.584
Voorzieningen

€

13.246

€
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7.549

13.246

562.165

€
€

T O T A A L P A S S IVA

€ 1.199.407
€

€
Kortlopendeschulden

7.597

562.165

€ 1.937.995

€

7.549

€

788.162

788.162

€ 1.995.118
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M ateriëleVasteactiva
In2019 isergeï
nvesteerd inICT kort.Dezeinvesteringw ashogerdandeafschrijvingopdeal
bestaandeactiva.Hierdoorisdem aterielevasteactivaietsgestegen.
Vorderingen
Depostheeftbetrekkingopnogteontvangenbedragenvoorverw ijzingenvanschoolbesturennaar
S O enS BAO .Daarnaastbetrefthetookdegroeibekostigingoverjanuari-juli2020 voorS O enS BO
w elkeaanschoolbesturenzijnverstrekt.O okzijnhierverschillendesubsidiesvandegem eente
geboekt.
L iquidem iddelen
Deliquidem iddelenbedragen€ 1.731.981 enstaanopeenlopenderekening.Dehoogtevanhet
saldoism edebepaald doorhetpositieveresultaatoverdeafgelopenjaren.
Eigenverm ogen
HetS W V iszodanigingerichtdateralleenbestem m ingsreserves(solidariteitsbuffer)w orden
gevorm d.Deexploitatiezalinprincipejaarlijksopnihilsluiten.Im m ersalleovertolligem iddelen
w ordenverdeeldonderdeschoolbesturen.M etbehulpvaneenrisico-inventarisatieisbepaald dat
hetw eerstandsverm ogentussen5-10% vandebrutoinkom sten(voor(verplichte)afdrachten)dient
tebedragen.Ditiseenbedragvanongeveer7% van€ 8 m iljoenis€ 560.000,
00.
Hetresultaatover2019 van€ 163.177 w ordtalsbestem m ingsreservegeoorm erktenzalw orden
besteedaanhetdem penvandeafnam evandebedragenperleerlingvoordeschoolbestureninde
kom endejaren.O okw ordter27.000 toegevoegd aandepersonelereserve.
Voorzieningen
AangezienhetS W V per1-8-2016 w erkgeverisgew ordenvoordestructurelebem ensingvan
m anagem entenonderw ijsloketendeduurvandevoorm aligedienstverbandenzijnm eegenom en
m oetereenvoorzieningjubileaw ordengevorm d.Dezevoorzieningw ordtgevorm d voorpersoneel
datlangerdan10 jaarindienstisvooreen25 jarigof40 jarigdienstverband.
Kortlopendeschulden
Ditbetreftdeafrekeningenaandeschoolbesturenover2019.Deschoolbesturenontvangenbij
voorschot90% vandebegroteoverdrachtom gedurendehetjaaronverw achteuitgaventekunnen
doen.Aanheteindvanhetjaarw ordtdeafrekeningvanhetresterendedeelvan10% onderaftrek
vanverw ijzingenoverdeperiodeaugustus-decem beropgem aakt.Dezezijninjanuari2020
overgem aaktnaardebetreffendebesturen.Daarnaastbetrefthetdevakantiegeldverplichtingen
juni-decem ber,afdrachtenaanbelastingdienst,vervangings-/participatiefondsenpensioenfonds
overdecem ber.
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3.3.

Verm ogenspositie

Erw ordtgebruikvanhetfinancieelbeoordelingskaderdatw ordtaanbevolendoordeCom m issie
Verm ogensbeheerO nderw ijsinstellingen(Com m issieDon),voorzoverdezevantoepassingzijnop
eenS W V P assend O nderw ijs.
Erw ordtgebruikvanhetfinancieelbeoordelingskaderdatw ordtaanbevolendoordeCom m issie
Verm ogensbeheerO nderw ijsinstellingen(Com m issieDon),voorzoverdezevantoepassingzijnop
eenS W V P assend O nderw ijs.
Beoordelingverm ogensbeheer
Dekengetallenm etbetrekkingtothetVerm ogensbeheergeveninzichtindem atew aarinde
S tichtinginstaatisaanhaarverplichtingenoplangeterm ijntevoldoen(S olvabiliteit).O m dater
binnenhetS W V nietofnauw elijkssprakeisvaninvesteringenishetw eergevenvande
kapitalisatiefactornietzinvol.
EenanderkengetalinditkaderishetW eerstandsverm ogen.Hierbijw ordtheteigenverm ogen
afgezettegendetotalebaten.InhetgevalvanhetS W V P O 2403 w ordenalstotalebaten
aangem erkt,deontvangenbekostigingm inusdedoorbetalingenvanderijksvergoeding.Infeiteis
hetw eerstandsverm ogeneenrisicobuffer.Degew ensteom vangisafhankelijkvanhetrisico-profiel
vandeorganisatie.
2019
2018 AanbevelingCom m issieDon
S olvabiliteit
70,
3%
60,
1%
O ndergrensvan25%
W eerstandverm ogen(EV/T B)
16,
9%
14,
3%
T ussen5-20%
Beoordelingbudgetbeheer
Voordebeoordelingvanhetbudgetbeheerw ordtderentabiliteitenliquiditeitinogenschouw
genom en.DezekengetallengevenaanofdeS tichtinginstaatisaanhaarkorteterm ijnverplichtingen
tevoldoeneninw elkem atedebatenenlastenm etelkaarinevenw ichtzijn.
2019
2018 AanbevelingCom m issieDon
L iquiditeit
3.43%
2,
5%
T ussen1,
5 en2
R entabiliteit
2.03% 2,
07%
Bovengrens5%
DekengetallenvanhetS W V zijngoed.Definanciëlepositieiszodanigdatgeenm aatregelennodig
zijn.
O pbasisvanhetrisicoprofielvanhetS W V isberekend dateenalgem enereservenodigisvan
€ 560.000,
00.Dealgem enereservebedraagtper31-12-2019 € 560.000,
-.Voordeonderbouw ing
verw ijzenw ijnaardecontinuï
teitsparagraaf.
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3.4.

BatenenL asten

O nderstaandoverzichttoontdebatenenlastenvanhetsam enw erkingsverbandin2019 en2018.
R ealisatie2019 Budget2019
R ealisatie2018
Baten
R ijksbijdragen
O verigeoverheidsbijdragenensubsidies
O verigebaten
T otaalBaten

€
€
€
€

7.724.235
286.339
30.621
8.041.195

€
€
€
€

7.378.412
13.000
7.391.412

€
€
€
€

8.169.754
154.778
36.523
8.361.055

L asten
P ersonelelasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
O verigelasten
Doorbetalingenaanschoolbesturen
T otaallasten

€
€
€
€
€
€

1.472.299
5.845
38.224
365.076
5.996.574
7.878.018

€
€
€
€
€
€

971.608
5.148
32.950
240.678
6.141.027
7.391.411

€
€
€
€
€
€

1.465.104
4.748
29.824
376.529
6.311.539
8.187.744

S aldobatenenlasten
S aldofinanciëlebaten
T otaalresultaat

€
€
€

163.177 €
- €
163.177 €

-

€
€
€

173.311
173.311
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Baten










Derijksbijdragenzijn327Kpositieverdanbegroot.
Debekostiginglichteondersteuningis54khogerdanbegroot.Ditw ordtveroorzaaktdoor
norm bijstellingenvoorzow el2018/2019 als2019/2020.
Debekostigingzw areondersteuningispersaldo196khogerdanbegroot.Erishierook
sprakevaneenbijstellingvandenorm bedragenover2018/2019 als2019/2020.
Doorhetnorm aanpassingenzijndegeldenvoorschoolm aatschappelijkw erkrisicoleerlingen
hogerdanbegroot(+5k).
DeoverigeoverheidsbijdragenbetreffensubsidiesdiedoordeGem eentenL elystad en
Drontenzijntoegekend.Ditzijneensubsidiebeterestartvandegem eenteL elystad en
subsidieonderw ijsbegeleidingvandegem eenteDronten.
Deoverigebatenbestaanvoornam elijkuiteenbonusVFw elkenietw asbegroot.O okzijn
geldenontvangenvandeschoolbesturenvoorim plem entatieS choolw ideP ositivebehavior
S upport.
Doordenegatievevereveningw aarinhetsam enw erkingsverband zitvallendetotalebatenin
2019 lageruitdandebatenvan2018.

L asten









Depersonelelastenzijn501khogerdanbegroot.Doorprem ieaanpassingenvallende
loonkostenhogeruitdanw aarm eerekeningw asgehoudenindebegroting.Verderiser
m eerpersoneelingezetdanerw asbegroot.Verderzijnerm eerkosteninhuur/inleen
personeelgew eest.Dekostenschoolbegeleidingzijnnietbegrootm aarw ordenw el
gerealiseerd,dezew ordenechterookgedektdoordesubsidiesw elkenietw arenbegroot.
Ditzijnvoornam elijkdekostenZienindeKlas.
Dehuisvestingslastenzijnhogerdanbegroot,ditkom tdoordatdehuurlastenhogerdan
begrootzijn.Erism eerruim tegehuurd w aardoordehuurlastenookzijngestegen.
Deoverigelastenlateneenoverschrijdingzienvan124k.Erzijnm eeruitgavenaanP rojecten
gedaanditzijngeldenvoorS BO extra.Verderzijndebestuurskostenenjuridischekosten
hogerdanbegroot.O okzijnerkostensubsidiesgerealiseerd w elkenietw arenbegroot.Hier
staanooknietbegrotebatentegenover.
Dedoorbetalingenaandeschoolbesturenzijnin2019 lageruitgevallen.Hetgrootsteverschil
zitindeverrekening(V)S O -verw ijzing.Dezeis154Kpositieverdanbegroot.Erw arenm eer
verw ijzingendieinrekeninggebrachtkondenw ordenbijdebesturen.Hierbijw ordthet
principedeverw ijzerbetaald gehanteerd. DekostenS BO 2% zijndaarentegenruim 130K
hogerdanbegroot.Verderiserm eergroeiS BO uitgekeerd.Ditw ordtgrotendeelsgedekt
doorlageregroeiS O betalingen.
Doordenegatievevereveningheefthetsam enw erkingsverbandm indergeldtebesteden.Dit
zorgtervoordaterm indergeld isuitbetaaldaandeschoolbesturen.
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3.5.

T reasurybeleid

Hettreasurybeleid isvastgelegd ineentreasurystatuut.Hetbeleid isconform hetvoorschrift
beleggen,lenenenderivaten2016 vanhetm inisterie.Detreasuryfunctievanhetbestuurheeft
prim airalsdoelhetbeherenvanfinanciëlerisico’sensecundairhetreducerenvan
financieringskosten.Deprim airedoelstellingvanhetbestuurisvastgelegd indestatuten.Alsgevolg
hiervanishetfinancierenenbeleggenondergeschiktendienend aandeprim airedoelstelling.
Hetstatuutisgeactualiseerd in2017. HetS W V heefthetstatuutin2019 toegepastzoalsinhet
statuutisopgenom en:
- dem iddelendieneningezettew ordenvoorhetrealiserenvandeprim airedoelstelling;
- opbasisvanhetdoorhetS W V vastgestelderisicoprofielw ordenreservesopgebouw d,inhet
kadervaneennoodzakelijkw eerstandsverm ogen;
- hetS W V houdtgeenbeleggingenaan.
Hetbestuurheeftdevolgendem aatregelenvaninternecontrolegetroffen:
 functiescheiding:dem edew erkersdiebetrokkenzijnbijhetvoorbereidenvantransactieszijn
nietbetrokkenbijhetfeitelijkeadm inistratiefvastleggendaarvan.Erisfunctiescheiding
tussenhetbetaalbaarstellenvanfacturen,hetboekenvanfacturen,hetaanm akenvan
betaalbatchesenhetverrichtenvandefeitelijkebetaalhandelinginhettelebankiersysteem ;
 vastleggingvanbesluiten,blijkend uiteenparaafvandepenningm eestervanhetbestuur;
 beleggingenenleningenw ordenconform hettreasurystatuutafgeslotenenvoorafter
goedkeuringaandeinternetoezichthoudergestuurd;
 eenzorgvuldigedossiervorm ingw aaruitdeuitvoeringvanhettreasurybeleid eenduidigen
directblijkt:hetdossierbevattenm instealleoriginelebrondocum entenvantransacties,de
vastleggingvanallebesluitenenalleinform atiedieinhetkadervandeuitvoeringvanhet
beleid isverkregen,gem aaktofverzonden.
Hettreasurybeleid endeuitvoeringdaarvanzijnobjectvanonderzoekinhetkadervandejaarlijkse
controleopdejaarrekeningdoordeexterneaccountant.Deexterneaccountantkandaarinde
resultatenvandew erkzaam hedenvandecontrollerm eenem en.
HetS W V houdtperultim o2019 alleeneenrekeningcourantaanbijdeR abobankFlevoland.De
tegoedenzijndirectopneem baar.
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3.6.

Zakenm etim pactdoorm aatschappelijkeenpolitiekeontw ikkelingen

VanuithetS W V isernauw ebetrokkenheid bijdegem eentelijkeontw ikkelingenm etbetrekkingtot
transitiesjeugdhulpendeontw ikkelingenvandebasis(voorzieningen)gezondheidsdienst.Deze
ontw ikkelingstaatonderdrukdoordebezuinigendiegem eentenm oetenuitvoerenm .b.t.inkoop
vandejeugdhulp.Hetlerarentekortw aarnagenoegheelN ederland m eekam theeftim pactopde
am bitiesvanhetS W V enhetrealiserenvangoedenkw alitatiefthuisnabijP assend O nderw ijs.In
2019 heefthetsolidariteitsprincipevanhetS W V-im pactgehadophetS W V.Voordeuitvoeringvan
dezorgplichthaddendeschoolbesturenm oeitem ethetinschrijvenvanbepaaldedoelgroepen,
w aardoorkinderenenoudersonnodigw erdendoorverw ezennaaranderescholeninplaatsvande
zorgplichtopzichtenem en.Vooreenaantaldoelgroepeniseenafspraakgem aaktdatde
bekostigingvaneenm ogelijkeT L V nietw ordtdoorberekend aanhetschoolbestuur(ondanks
afsprakenschoolverdeelm odel)m aartenlastekom envanhetS W V.Inparagraaf4.5.w ordteendeel
vandem aatschappelijkontw ikkelingenbenoem dengekw antificeerdinhetrisico
beheersingssysteem .
3.7.

Bezoldigingsgegevens

Deschoolbestuurdersdiedeeluitm akenvanhetbestuurontvangengeenvacatiegeldenof
onkostenvergoeding.DeledenvandeR aadvantoezichtontvangeneenvrijw illigersvergoeding.
3.8.

Internationalisering

VoorhetS W V nietvantoepassing.
3.9.

Beheersinguitkeringennaontslag

N ietalleeninhetkadervandeW etW erkenZekerheid (W W Z),w ordtdevingeraandepols
gehoudenbijhetaangaanvantijdelijkedienstverbandenopanderegrondendanvervanging.N aeen
tijdelijkdienstverband van26 w ekenoflangerindelaatste36 w ekenvoordew erkloosheidsdatum ,
ontstaatrechtopeenW W -uitkering.HetP articipatiefondstoetstachterafnahetontstaanvaneen
W W -uitkeringofdelaatsteonderw ijsw erkgeveraaneenaantaleisenheeftvoldaan.Zoniet,dan
kom endekostenvandeW W -uitkeringvoorrekeningvandew erkgever.HetS W V voerteen
proactiefbeleidom ontslaguitkeringenn.a.v.ontslagrondenandersdanvervanging,tevoorkom en.
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4.

Continuï
teitsparagraaf

4.1.

Kengetallen

Deverw achtingisdathetleerlingaantalinhetS W V dekom endejarenlichtafneem t.Daarw aar
nieuw ew oonw ijkenontstaanvindteldersvergrijzingplaats.P ersaldoneem thettotaalaantal
leerlingenniettoe. Ziehiervoordeinform atiebij3.1.ontw ikkelingkengetallen.
4.2.

Batenenlastenm eerjarenbegroting/m eerjarenperspectief

Balansprognose
A ctiva

2019

2020

2021

2022

2023

2024

im m aterielevasteactiva
m aterielevasteactiva
financielevasteactiva
T otaalvasteactiva
voorraden
vorderingen
effecten
liquidem iddelen
T otaalvlottendeactiva
T otaalA ctiva

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.738
7.738
198.275
1.731.982
1.930.257
1.937.995

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.628
21.628
176.040
1.237.443
1.413.483
1.435.111

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.736
21.736
163.053
1.180.349
1.343.402
1.365.138

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.922
12.922
155.636
1.178.705
1.334.341
1.347.263

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.324
5.324
152.473
1.183.611
1.336.084
1.341.408

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.064
18.064
152.473
1.173.953
1.326.426
1.344.490

algem enereserve
bestem m ingsreservepubliek
bestem m ingsreserveprivaat
overigereservesenfondsen
T otaaleigenverm ogen
voorzieningen
langlopendeschulden
kortlopendeschulden
T otaaloverigepassiva
T otaalP assiva

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
802.584
1.362.584
13.246
562.165
575.411
1.937.995

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
312.534
872.534
16.246
546.331
562.577
1.435.111

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
312.534
872.534
19.246
473.358
492.604
1.365.138

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
312.534
872.534
22.246
452.483
474.729
1.347.263

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
312.534
872.534
25.246
443.628
468.874
1.341.408

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560.000
312.534
872.534
28.246
443.710
471.956
1.344.490

P assiva

T oelichtingopm eerjarenbalans:
• HetS W V zalm inim aalinvesteren.Hetgaatdanom vervangingvanICT -m iddelen.
• Devlottendeactivabestaanuitnogteontvangenbedragenvanschoolbesturenvoorverw ijzingen
eneigenbijdragenvandew erkeenheden.Dezepostzalopbalansdatum ongeveergelijkblijven.
• Deliquidem iddelenstaangestald opeenlopenderekening.
• Dereservesm utereninprincipealleenvoorbehaalderesultaten.Dezew ordenechterniet
begroot,om dathetschoolverdeelm odelbetekentdatalleovertolligem iddelen(nietbenodigd
voorafdekkenrisico’s)w ordenovergedragennaardeschoolbesturennadathetgew enste
w eerstandsverm ogenisbereikt.Debestem m ingsreservepubliekzalin2020 m uterenm ethet
verw achteverlies.Dezereserveisaangelegd om debedragenw elkeuitbetaald w ordenaande
schoolbesturenzolangm ogelijkophetniveau vandeafgelopenjarentekunnenhouden.
• Devoorzieningenbestaanuiteenvoorzieningvoorjubilea.AangezienhetS W V w erkgeveris
gew ordenper1-8-2016 ishetnoodzakelijkeenvoorzieningtetreffenvoorw erknem ersdieop
basisvandeduurvanhet(ookvoorm alig)dienstverband eenjubileum van25 en/of40 jaar
kunnenbereikenendaarvooreenbonusconform caozullenontvangen.Jaarlijksw ordt
gedoteerd.
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Deliquiditeitsprognoselaatonderstaand beeldzien:
Kasstroom
Kasstroom uitoperationeleactiviteiten

2020
Kasstroom uitbedrijfsoperaties
-R esultaatvoorfinanciëlebatenenlasten
-€
-A anpassingenvoor
--afschrijvingen
€
--m utatiesvoorzieningen
€
--overigem utatiesEV
€
-Veranderingeninvlottendem iddelen
--vorderingen
€
--kortlopendeschulden
-€
O ntvangeninterest
€
Betaaldeinterest
€
Buitengew oonresultaat
€
T otaalKasstroom uitoperationeleactiviteiten -€

490.050

2021

2022

2023

2024

€

- €

- €

- €

-

6.110 €
3.000 €
- €

8.892 €
3.000 €
- €

8.814 €
3.000 €
- €

7.598 €
3.000 €
- €

7.260
3.000
-

22.235 €
15.834 -€
- €
- €
- €
474.539 -€

12.987 €
72.973 -€
- €
- €
- €
48.094 -€

7.417 €
20.875 -€
- €
- €
- €
1.644 €

3.163
8.855
4.906

€
€
€
€
€
€

82
10.342

€
€
€
€

- €
- -€
- €
- -€

20.000
20.000

- €
- €

- €
- €

-

1.178.705 €
4.906 -€
1.183.611 €

1.183.611
9.658
1.173.953

Kasstroom uitinvesteringsactiviteiten
(Des)investeringenim m ateriëlevasteactiva
(Des)investeringenm ateriëlevasteactiva
(Des)investeringenfinanciëlevasteactiva
T otaalKasstroom uitinvesteringsactiviteiten

€
-€
€
-€

- €
20.000 -€
- €
20.000 -€

9.000
9.000

€
€
€
€

M utatielanglopendeschulden
T otaalKasstroom uitfinancieringsactiviteiten

€
€

- €
- €

- €
- €

€
-€
€

1.731.982 €
494.539 -€
1.237.443 €

1.237.443 €
57.094 -€
1.180.349 €

-

Kasstroom uitfinancieringsactiviteiten

M utatieliquidem iddelen
Beginstandliquidem iddelen
M utatiesliquidem iddelen
Eindstandliquidem iddelen

1.180.349
1.644
1.178.705

€
€
€

Dekengetallen,voorzovervantoepassingopeenS W V,lateneenpositiefbeeldzien.Erw ordenop
korteenlangeterm ijngeenliquiditeitproblem enverw acht.
Financiëlekengetallen
Currentratio
S olvabiliteit
R entabiliteit
W eerstandsverm ogen
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2019
3.43
70,
31%
2.03%
16,
8%

2020
2.59
60,
80%
-6,
9%
12,
22%

2021
2.84
63,
92%
0,
0%
13,
91%

2022
2.95
64,
76%
0,
0%
13,
82%

2023
3.01
65,
05%
0,
0%
14,
11%
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S taatvanbatenenlasten
S taatvanBatenenL asten
Baten
R ijksbijdrage
O verigeoverheidsbijdragenensubsidies
College-cursusen/ofexam engelden
Batenw erkinopdrachtvanderden
O verigebaten
T otaalBaten
L asten
P ersoneelslasten
A fschrijvingen
Huisvestingslasten
O verigelasten
Doorbetalingenaanschoolbesturen
T otaalL asten
S aldoBatenenlastengew onebedrijfsvoering
S aldoFinancielebedrijfsvoering
T otaalresultaat

2019

2020

2021

2022

2023

2024

€ 7.724.235
€ 286.339
€
€
€ 30.621
€ 8.041.195

€ 6.949.795
€ 162.750
€
€
€ 27.000
€ 7.139.545

€ 6.521.831
€ 64.000
€
€
€ 27.000
€ 6.612.831

€ 6.221.033
€ 64.000
€
€
€ 27.000
€ 6.312.033

€ 6.156.757
€
€
€
€ 27.000
€ 6.183.757

€ 6.156.757
€
€
€
€ 27.000
€ 6.183.757

€ 1.472.299 € 1.364.546
€
5.845 €
6.110
€ 38.224 € 39.450
€ 365.076 € 409.640
€ 5.996.574 € 5.809.849
€ 7.878.018 € 7.629.595
€ 163.177 -€ 490.050
€
- €
€ 163.177 -€ 490.050

€ 898.958
€
8.892
€ 39.450
€ 316.250
€ 5.349.281
€ 6.612.831
€
€
€
-

€ 904.882
€
8.814
€ 39.450
€ 316.250
€ 5.042.637
€ 6.312.033
€
€
€
-

€ 910.401
€
7.598
€ 39.450
€ 316.250
€ 4.910.058
€ 6.183.757
€
€
€
-

€ 915.638
€
7.260
€ 39.450
€ 316.250
€ 4.905.159
€ 6.183.757
€
€
€
-

Aandem eerjarenbegrotingliggendevolgendeuitgangspuntentengrondslag:afnam evande
verw ijzingennaarhetS O enS BO zodatper1-8-2020 w anneerdevereveninggeheelisverrekend het
S O enS BO opdelandelijkeverw ijzingspercentagezit.





4.3.

InrichtingvanhetS W V m eteenstructureelondersteuningsbureau enO nderw ijsloketm et
daarnaasteentijdelijkO nderw ijsloketintezettenopspecifiekeactiviteiten
HetS W V isw erkgevervoordestructurelew erkzaam heden.
Afnam enaarnihilvansubsidiesvangem eenten.
Dealgem enereserveisgem axim eerd opdebenodigdebufferdieberekend isinderisicoinventarisatie.Kom tdezebovendebovengrensuitzullendem iddelenterugvloeiennaarde
schoolbesturen,danw elw ordtereenbestem m ingsreservegevorm dvoorspecifieke
bestedingsdoeleinden
Form atieveontw ikkeling

P er1-8-2016 ishetS W V w erkgevergew orden.N aastdezeinzetiserooknogeendeelvanhet
personeelingehuurd ofopbasisvandetacheringw erkzaam .

Form atievandeondersteuningsorganisatieneem tdekom endejarenaf.O pbasisvanonderzoekin
2020 w ordtdeom vangenaard vandedienstverleningbepaald.
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P ersonelebezettinginFT E
M anagem ent/Directie
O nderw ijzendpersoneel
O verigem edew erkers
Inhuur
T otaal
4.4.

2019
0,68
3,48
5,22
0,7
10,08

2020
0,63
3,52
4,65
0,7
9,5

2021
0,63
3,52
3,25
0,3
7,7

2022
0,63
3,52
3,25
0,3
7,7

2023
0,63
3,52
3,25
0,3
7,7

Begroteinvesteringenpercategorieperjaar

In 2019 betreft het de inrichting van een gezam enlijke ruim te m et het S W V VO in L elystad.
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4.5.

Internerisicobeheersings-encontrolesysteem

Geziendenegatievevereveningendestagnatiew aarm eeditw ordtgerealiseerdineendalend
leerlingenaantaliseenactueleenonderbouw derisicoanalysevoorhetS W V cruciaal.
Devolgenderisico’szijnaandeorde:
1.Bijhetleverenvanondersteuningenplaatsingen:operationele,m aatschappelijkeenim agorisico’s
2.P ersonelerisico’s
3.Financiëlerisico’s,treasury
4.Hetvoldoenaandew et-enregelgeving.
Ad.1. O perationele,m aatschappelijkeenim agorisico’s
Deoperationele,m aatschappelijkeenim agorisico’szijnsterkverw evenm etdeprim aireprocessen
vanhetS W V.O m dezerisico’steondervangenzijndevolgendeactiesvanbelang:
- Helderedoelstellingenenw erkw ijzenw aardoorverw achtingengestuurd kunnenw orden,ditis
eenrandvoorw aardevoor:
- Heldereentijdigecom m unicatiem etscholen(incl.schoolbesturen)enstakeholders.
- Heldereenw erkzam eprivacy-,klachten-,arbitrage-enbezw aarprocedures.Dezeprocedures
w ordenopdew ebsitegepubliceerd.
- P rofessionelestandaardsvoor allem edew erkersdiebetrokkenzijnbijdeondersteuningof
toeleidingm etdaarbijafsprakenovergeheim houdingsplicht(privacy).
- T akenenbevoegdheden,reglem entenenhetbijbehorenderolvastegedragvandeverschillende
organen(Bestuur,directeur,R aadvanT oezichtzijnnoodzakelijkom doelentebereikenenrisico’s
tijdigtesignalerenenondervangen.
Dedoelstellingenenw erkw ijzezijnvastgelegd inO ndersteuningsplan2019-2023.
Dereglem entenzijnvastgesteld;hetrolvastegedragblijfteenaandachtspunt.Debestuurlijke
inrichtingisin2017 volgensdeprincipesvanP olicy Governancegaanw erken,inclusiefde
verantw oording.
EendeelvandeactiviteitenvanhetS W V isgefinancierd m etgem eentelijkesubsidies.Dezekunnen
w ordenbeëindigd.Alsgevolghiervanzou hetS W V genoodzaaktopbudgettenvanandere
activiteitentebezuinigen,om datandersgeendekkend aanbod m eerbeschikbaarisofzorgtedragen
voorhetbeëindigenvandeactiviteitenophetniveau vanhetS W V.
Ad.2.P ersonelerisico’s
Dezerisico’sbetreffendem edew erkersindienstvanS W V.Dezepersonelerisico’sliggenophetvlak
van(langdurige)ziekte,arbeidsongeschiktheid,w erkloosheid,arbeidsconflictenenreorganisatie.De
risico’svanlangdurigeziektezijnvooreengrootdeelondervangen.Dew erkgeverm oetdezieke
w erknem er2 jaardoorbetalen,m aardekostenvanvervangenzijnvooreengrootdeel‘verzekerd’
doordeelnam eaanhetvoordesectorP O Vervangingsfonds.Bijarbeidsongeschiktheidvoorziende
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W IA eneventueelhetAanvullend Arbeidsongeschiktheid P ensioenvanhetABP ininkom envoorde
w erknem er.S W V draagthierprem iesvooraf.O okhetw erkloosheidsrisicoisgrotendeelsafgedekt
door(verplichte)deelnam eaanhetP articipatiefonds.
HetbeleidvanS W V isom ontslagvanw erknem erstevoorkom endoortoepassingvaneenadequaat
personeelsbeleid.Derisico’svanarbeidsconflictenenreorganisatieszijningeschaten– sam enm et
dem ogelijkekostenvandehierbovengenoem derisico’s– opgenom enindealgem enereserve.
Detacherings-en/ofdienstverleningsovereenkom stenw ordenjaarlijksbeoordeeld opaanw ezigheid
enrisico’s.HetS W V isnietBT W plichtig,m ochtachterafblijkendatdebelastingdienstditanders
w eegtzijnerafsprakengem aaktbinnendeovereenkom stendiew ordenaangegaandoorhetS W V.
Ad.3.Financiëlerisico’s,treasury
Definanciëlerisico’svanuitdefinancieeladm inistratieveprocessenzijnbenoem dinde
adm inistratieveorganisatieendoorgenoem dem aatregelen,gecom bineerdm eteengedegen
planning& control-cyclus,voldoendeondervangen.
Deadm inistratieveorganisatieisvoorhetoperationeledeelvrijw elgeheelbelegd bijhet
Adm inistratiekantoorO nderw ijsbureau M eppelenisvastgesteld doorhetbestuur.
P erbegrotingspostzijnafsprakengem aaktoverdew ijzew aarophetbestuurgeraadpleegd en
geï
nform eerdm oetw orden.
Eentw eedefinancieelrisicow ordtafgedektdoorderegelsoverbeleggenenbelenen(treasury).
S W V heeftdezevastgelegdineentreasurystatuutenhoudtzichaandittreasurybeleid.
EenderdefinancieelrisicovoorhetS W V isdaterteveelleerlingeninhetS BO ofS O w orden
geplaatst.O m dathetS W V alleenfinancieelverantw oordelijkisvoordeplaatsingendieonderhet
solidariteitsprincipevallenishetrisicogering.Deschoolbesturenbekostigenim m ersuithun
m iddelenP assend O nderw ijsdeplaatsingen.Dew erkw ijzeisdoorhetbestuurvastgesteld.
HetS W V w ordtnogsteedsverrastdoorverplichteafdrachtendievoortkom enuitresidentieel
geplaatsteleerlingen(plaatsbekostiging).
HetS W V w ordtgeconfronteerdm etontw ikkelingenbinnenhetS BO enS O bijaanpalenderegio’s.
Hierdoorneem thetaantalleerlingenbuitenonspostcodegebiedtoenem en(grensverkeer).M etde
schoolbesturenvoorS BO enS O w ordenin2019 afsprakengem aaktoverontw ikkelingendie
betrekkinghebbenophetversterkenvanhetdekkend aanbod binnenhetpostcodegebiedvanhet
S W V.
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Ad.4.Voldoenaanw et-enregelgeving
S W V heeftinhaarstatutenvastgelegd datdevolgendezakengeregeld zijn(tussenhaakjesw ordt
verw ezennaarhetartikeluitdestatuteneneventueelhetartikeluitdew etophetprim air
onderw ijs):
- Bestuursledenhoudentoezichtopnalevingw ettelijkeverplichtingenendecodegoed bestuur
(W P O art171 lid1a;8.2)DeR aadvanT oezicht vultditinenverantw oordtzichhieropinhet
jaarverslag.
- Huishoudelijkreglem ent(statutenart.8),datinelkgevalbevat:profielenbestuursledenenhet
toezichtkader.Hethuishoudelijkreglem entisin2017 incl.gedragscodevastgesteld.
- Aansluitingbijeenlandelijkegeschillencom m issievoorgeschillentussenaangeslotenenende
stichting(statutenart.12).HetS W V isaangesloten.
- R eglem entO ndersteuningsplanraad (statutenart.16).Ditreglem entisvastgesteld.
- Aansluitingbijeenlandelijkebezw aaradviescom m issievoorgeschillenovertoelaatbaarheid (W P O
art18alid12).HetS W V isaangesloten.
- S W V stelteenprivacyreglem entvast(statutenart.18).Hetprivacyreglem entisincl.gedragscode
vastgesteldenafgestem d opdenieuw ew etgevingdieper1 m ei2018 vankrachtis.
N aastdezezelfingestelderegelgevingzijndevolgendew ettenenregelsvanbelang:
1.
W etophetprim aironderw ijs(W P O )
- Bestedingvangelden
Debestedingvangeldenm oetrechtm atigendoelm atigzijn.Derechtm atigebestedingvan
doorbetaaldegeldenhoefthetS W V niettecontroleren,datisaandeontvangende–
eveneensonderdeW P O vallende– instelling.
Belangrijkkaderhierbijisdatbestedingplaatsvindtterrealisatievanhet
ondersteuningsplan.
HetS W V vraagtschoolbestureneenm aalperjaarom verantw oording.Deze
verantw oordingisdebasisvooreenprofessioneledialoogbinnenhetbestuur.
- Doorbetalingenvanw egepeildatum 1 februari,deom vangvanhets(b)oengrensverkeer.
Dew etgevinggeeftkadersaandedoorbetalingen,m aarvultdezenietgeheelin.Datbiedt
risico’som datinterpretatieskunnenverschillen.Hierzou veiligheidshalvegekozenkunnen
w ordenvoorhetvolgenvandeadviezenvandeporaad;m aardaarm eezijnnietallerisico’s
afgedekt.HetS W V heeftdebesluitvorm ingom trentdedoorbetalingvande
groeibekostigingvastgesteld.Devolledigepersoneleenm ateriëlecom ponentw ordt
doorbetaald aandebesturenS BO enS O .
- CodeGoedBestuur(W P O art.171 lid1aenstatuten9.3).S W V hanteerthiervoordecode
Goed Bestuur,zoalsdieisvastgesteld doordeP O raad. Deevaluatievanhetgebruik
hiervandoordeR aadvanT oezichtvindtplaatsinhetjaarverslag.
- VereistenS W V opbasisvanW P O art.18aenderapportagevandeInspectie.
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T ijdigenjuistop-enbijstellenvanhetondersteuningsplanovereenkom stigderegelsuitde
statuten(art.14)endew et(W P O art.18a).M etonderm eerdebeoogdeenbereikte
kw alitatieveenkw antitatieveresultatenvanhetonderw ijsaanleerlingendieextra
ondersteuningnodighebbenendedaarm eesam enhangendebekostiging.Ditisin2018
afgerondm etdevaststellingvanhetnieuw eO ndersteuningsplan2019-2023.De
kw alitatieveenkw antitatievedoelenuithetondersteuningsplanm oetenspecifieken
m eetbaarw ordengem aaktinhetjaarplan(actieplan)2019.
- Com m unicatienaarscholenenouders.Dezebelangrijketaakisgrotendeelsbelegd bijde
schoolbesturen.S W V blijftechterverantw oordelijkenm oetinelkgevalm onitorenin
hoeverrebesturenerinslagendeinform atieovertebrengennaardebelanghebbenden.
- Verantw oording,jaarverslaggeving
DereguliereeisendieaanhetP O w ordengesteld inhetkadervandeverantw oording
geldenookvoorhetS W V.Eenzgn.continuï
teitsparagraafm oetinhetjaarverslagw orden
opgenom en,w elkebestaatuit:
 M eerjarenbegroting(balans
;staatvanbatenenlasten);
 R apportageaanw ezigheidenw erkingvanhetinterneris
icobeheersings-en
controlesysteem ;
 Bes
chrijvingvandebelangrijksterisico’senonzekerheden.
BelangrijksterisicovoorhetjaarverslagisdatS W V vooreenvolledigeverantw oording
afhankelijkisvanjuisteentijdigeinform atievanalleaangeslotenbesturendiede
doelm atigheid
vandeverstrektegeldenbevestigt.Deverantw oordingvandeschoolbesturenbehoeft
aandachtgekoppeld aandeinform atiedieophetniveau vanhetS W V beschikbaaris.
2.

Aanbestedingsw etgeving
Deaanbestedingsw etgevingisopgenom eninhetzogenoem derechtm atigheidskader,
w aaropdeaccountantcontroleert.Aanbestedingenm eteencontractw aardevanafplm .€
250.000 m oetenaanbesteed w orden.S W V heeftinhetinkoop-enaanbestedingsbeleid de
procedurevooropstellenenoverigensdenationale(of,indienvantoepassing,deEuropese)
aanbestedingsregelsvolgen.

4.6
R isicoreserves2019 en2020
Degew enstepersoneleenoperationelereservezijnopgebouw dm etalsdoelfinanciëlegevolgenvan
risico’soptevangen.Hetgaatdaarbijom dekansdateenonzekervoorvalzichvoordoetenw elke
im pactditheeft.Deim pactisnietalleenfinancieelvanaard.Erishiervooreenrisico-inventarisatie
opgesteld.Indezeinventarisatiew ordendeinterneenexternerisico’svoorhetS W V m eegenom en
teronderbouw ingvanhetw eerstandverm ogen. Dezeinventarisatiew ordtjaarlijksgeactualiseerd.
Derisico’sw ordenhierondergew ogenengekw antificeerd.O m hetw eerstandsverm ogentebepalen
zijnderisico’safzonderlijkgew ogen.Elkrisicois(naverdisconteringvangeï
m plem enteerde
beheersm aatregelen)gew ogeninrelatietotdekansdathetrisicozichzalvoordoenendeim pactdie
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ditdanzalhebben.Ditisgew ogenopeenvijf-puntsschaal.Deverm enigvuldigingvankansm aal
im pactleverteensom op.Hoehogerdezesom ,destehogerhetgew ogenrisico.Desom is
vervolgensberedeneerdenonderbouw dvertaald ineenbedraginaantehouden
w eerstandsverm ogenvertaald.Hetrisicovandezem ethodeisdatalsnelveelteveel
w eerstandsverm ogenw ordtaangehouden,om datrisico’sw ordenopgeteld,terw ijlzezichinde
praktijkvrijw elnooitallem aaltegelijkertijdvoorzullendoen.Eentehoogw eerstandsverm ogenis
ongew enst.Daarom ishettotalebedrag(EU 565.000,
00)naarbenedenbijgesteld voorhetS W V.
O ndanksdeim pactvandebezuinigingenopdejeugdhulpeninkoopbijdejeugdgezondheidsdienst
blijfthetbenodigdew eerstandsverm ogengelijk.Argum entatieisdatergeenverplichtingen w orden
aangegaan.Bovendienw ordtdejuridischeondersteuningdeelsindebegrotingopgenom en.
R isico

kansim pact som Kw antificeringin
toelichting
w eerstandverm ogen

Fluctuatiesleerlingeno.a.
4
residentieel/solidariteitsprincipe/verevening

3

12

€200.000,
00

Volgenvan
ontw ikkelingen,
afspraken
m akenm etde
betrokken
schoolbesturen
engem eente

Fluctuatiesbedragperleerling

1

3

3

€150.000,
00

Behoefte
schoolbesturen
vooreenstabiel
bedragper
leerlingis
ingevuld door
bestem m ing
resultaat2017
en2018

P ersonelerisico’s

4

3

12

€100.000,
00

Ziekte,
conflicten,
interim

Juridischetrajecten

3

2

6

€20.000,
00

In2019
€14.000,
00
kosten.
Afhankelijkvan
inzeten
betrokkenheid
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S W V.
Ervaringen2 a3
casussenper
jaar.Binnen
begrotingapart
bedrag
opnem envoor
juridische
ondersteuning
O verigerisico’s

2

3

6

€25.000,
00

O ptelsom
kleinerisico’s

Beëindigingadditionelegem eentelijke
subsidies

4

2

8

€50.000,
00

Zachtelanding

Beëindigingofbezuiniginginzetjeugdhulp
inonderw ijs

4

3

12

€100.000,
00

Geziende
m aatschappelijk
im pact
(paragraaf3.7)
ishetw egvallen
vande
subsidiesvoor
hetonderw ijs
eengrootrisico
om dedoelen
vanP assend
O nderw ijste
halen.In
overlegm et
gem eenteaan
derodestellen
grotevan
im pactenin
beeld brengen
w atnietm eer
kan.Doorgeen
verplichtingen
aantegaanfin

21632 Jaarrekening2019

64

risico’s
verm ijden.
T otaal

€654.000,
00

Aantehoudenw eerstandverm ogen7% vandebruto-inkom sten(voorverplichteafdrachten),om dat
allerisico’szichniettegelijkertijd zullenvoordoeneneentehoogw eerstandsverm ogenongew enst
is.Hetw eerstandsverm ogenvoorhetS W V w ordtbepaald binnenvaneenbandbreedtevan5 tot
10% .Bedragblijft€565.000,
00.
4.7

Allocatiem iddelen

Derijksbijdragenw ordennietgealloceerd richtingdew erkeenhedendezew ordenallem aaloptotaal
niveau begrootenbesteed.Desubsidiesw elkew ordenontvangenvandegem eenteL elystad en
Drontenw ordenw elaandedesbetreffendew erkeenhedentoegekend.O okw ordende
verrekeningenverw ijzingenaandedesbetreffendew erkeenhedentoegew ezen.
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5.

Verslagraad vantoezicht

VerslagR aad vanT oezicht
DeR aad vanT oezichtw ordtgevorm d door:
HenkS oom ers,voorzitter
BenR oeten,plaatsvervangend voorzitter
M iepvanHees,lidvoorgedragendoordeO P R
T akenvandeR aad vanT oezicht:
- Hettoezienopderechtm atigeverw ervingendedoelm atigeenrechtm atigebestem m ingen
aanw endingvandem iddelenvandeschoolverkregenopdegrondvandezew et;
- Hetaanw ijzenvaneenaccountantalsbedoeld inartikel393,eerstelid,vanBoek2 vanhet
BurgerlijkW etboekdieverslaguitbrengtaandetoezichthouderofhettoezichthoudend
orgaan.
In2019 w erdenglobaaldoorderaad devolgendeactiviteitenuitgevoerd:
- 7 m aalvoerdederaad w erkoverleg;daarnaastw aserveelvuldigm ail-enanderdigitaal
contact.
- 6 m aalw aseroverlegm etdedirecteurendeafgevaardigdenam enshetbestuur
- 1 m aalw aseroverlegm ethetgehelebestuur
- 1 m aalw aseroverlegm etdeO P R ;detw eedeafspraakisopverzoekvandeO P R verplaatst
naarbegin2020
- W erkbezoekaandeeducatievezorgboerderij“ DeHuif” ;hierontvangeneengroep
L elystadseleerlingenP assend O nderw ijsopm aatenbegeleidingvooreendeelvanhun
schoolw eek.
- 1 gesprekm etdeaccountant
- Diverseactiviteiteninhetkadervaninform atieverw erving.
DeR aad vanT oezichtnam onderanderedevolgendebesluiten:
Dejaarrekening2018 w erdgoedgekeurd;deR vT constateertdatdereservedeom vangheeftvanhet
gew enstew eerstandsverm ogen.
Hetactiviteitenplan/jaarplanisbeoordeeld inrelatietotdeafsprakendiegem aaktzijnbijde
besprekingvanhetondersteuningsplan.Hetnieuw eondersteuningsplanisdaarbijform eeldefinitief
goedgekeurd.
Debegroting2020 konniettijdigw ordenaangeleverd;besluitvorm inghieroverisgedurende2020
alsnoguitgevoerd endebegrotingisgoedgekeurd.
DeR vT voertopverschillendem om entenm ethetbestuurhetgesprekoverdenoodzaaknaast
kw antitatieve ookoverdiepergaandekw alitatieveanalysestebeschikkenom hetgesprekoverde
vraagw atnodigisdegekozendoelstellingen/resultatentegaanbereiken,m ogelijktem aken.DeR vT
hechteraanvasttestellendathetbestuurinm iddelsbestuurlijkew erkgroepenheeftsam engesteld
w aarinbestuurderszelfverantw oordelijkheid nem enteonderzoekenhoenieuw beleid vorm gegeven
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kanw ordenensam enw erkingendirectebetrokkenheid hetsam enw erkingsverband tengoedekan
kom en.
DeR vT kandedoelm atigheid vandebestedem iddelennu nognietbeoordelen.Deafsprakenoverde
verrijkingvandekw aliteitsevaluatiesenanalyses,zullendefeitelijkeinform atiegaangeven,om
hieroverin2020 uitsprakentegaandoen.DeR vT heeftm edegezienderapportagevande
accountantbehoudensdebevindingom trenthetniethebbenaanbesteedvanZienindeKlas,geen
enkeleredetetw ijfelenaanderechtm atigheid vandeinzetvandem iddelenendebestedingaande
doelendiegekozenzijnbinnendekaderspassend onderw ijs.N aaraanleidingvandebevindingbijde
jaarrekening2018 isdeaanbestedingvanzienindeklasbesprokenm aariserdoordenaderende
startvanhetnieuw eschooljaarin2019 geentijdm eergew eestom ditteveranderen.Voorde
toekom stisbeslotenditopschoolniveau teorganiseren.

6.

VerslagO ndersteuningsplanraad (O P R )

Inleiding
De O ndersteuningsplanraad P assend O nderw ijsL elystad-Dronten(O P R )presenteerthieronderhet
jaarverslagover2019.Erw ordteenoverzichtgegevenvandeactiviteitengedurendehetafgelopen
schooljaar.
DeA ctiviteiten
N ahetvertrekvandesecretaris,M .vandeP ol,isE.O ostingalssecretarisbenoem d.Als
kw aliteitsim pulszalA.vanBreem endeO P R zaltot1 april2020 adm inistratiefondersteunen.Verder
isereen“ agendacom m issie” ingesteldtervoorbereidingopdeO P R vergaderingen.Dezevindtplaats
m etdedirecteurvanhetsam enw erkingsverband en2 O P R leden(bijbeschikbaarheid desecretaris
envoorzitter).
Vanuiteenjaarplanningw ordenerm inim aal4 vergaderingengepland,w aarvanerbij2 eencontact
m om entism etdeR aadvanT oezicht(ofgedeeltelijkevertegenw oordiginghiervan).
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Hieronderisdesam enstellingvandeO P R endevergaderactiviteitenw eergegeven:

P resentielijst
O ndersteuningsplanraad 2019
*= stem gerechtigd
JanW oertel* (S CP O )
EstherBron(Eduvier)
ConstancevanS om eren* (S t.S cholen
voorS BO opO ec.Grondslag
(Driem aster))
FinettevanZw olle* (Florion)
N icolevanEijck* (S t.S chool)
M arjolijndeBoed* (S KO )
M arionvandenBos* (Ante)
*= stem gerechtigd
N ancy Beckers(S KO )
AngelaCop* (S t.S chool)
W endy Driehuis*(M aharishi)
JonathanJurg* (Eduvier)
M irandavanO ene* (S t.Codenz)
EdoO osting(Ante)
Vacature(S tg.M onton)
Vacature(S tg.N oor)
x = aanw ezig

16-jan(afgelast)

25-m rt

O P R -lid personeelsgeleding
x
x

x
x
x
x
O P R -lidoudergeleding
x
x
x
x
x
x
-= afw ezig

17-jun

7-okt 20-nov
(extra)

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
= geendeelnam eaanO P R

Denotulenvandezevergaderingenw erdenverspreidonderhetm anagem entenO P R -ledenenstaan
terinzageopdew ebsitevanhetS am enw erkingsverband
N aastdevergaderingenzijnJ.W oertelenJ.Jurgnam ensdeO P R ingesprekaanw eziggew eestenin
gesprekgew eestm etdeInspectievanhetO nderw ijstijdenshetinspectiebezoekaanhet
S am enw erkingsverband.
HoofdpuntendiebesprokenzijntijdensdevergaderingenvandeO P R zijn:
- Deaandachtspuntendiem eegegevenzijnaanhetS am enw erkingsverband vanuithetbezoek
vande InspectievanhetO nderw ijs.
- Hetondersteuningsplan2019-2023 endekw alitatieveenkw antitatievem onitorisuitvoerig
behandeld.O pverzoekvandeO P R isdeuitdaging“ (Basis)ondersteuningoporde” alseerste
uitdaginghierinopgenom en.
- HetJaarplan2019-2020.
- Zakenom trentdeschoolondersteuningsprofielen(S O P ’s).
- Kw artaalrapportage.
- P lanvanaanpakthuiszitters(deinternedefinitie),T huiszittenisgeenoptie!.
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- DeO P R heeftkennisgenom envanHetonderzoeksrapport“ O P R ,5 jaarinbedrijf” .
- Dekkend aanbod:tussenvorm en(arrangem enten)tussenregulierenspeciaal
(basis)onderw ijsom leerlingeninhetregulierbasisonderw ijstehouden.
- Bestendigheidendoelm atigheid vandem iddelen; 5 jaarP assend O nderw ijs:w atheefthet
onsgebracht,focushoudenopdedingendiegoed gaanzoalsbijvoorbeeld hetsam enw erken
(b.v.hoogbegaafden-O neday aw eek),aanspreekcultuur;schaduw onderw ijs.
- Aangereiktekw artaalrapportages.
- Contactm om entenm etR aad vanT oezichta.d.h.v.them aonderw erpen.
Erw asgeenspecifiekdoelvoor2019 geform uleerd,w elhebbenw evolgendezakenkunnen
bereiken:
- Binnenhetondersteuningsplan is“ debasisoporde” opeersteplaatsgekom en.
- T huiszitterszijnbeterinkaart..
- Hebbenw egew erktaande verbindingm etdew erkvloer.
W erkdoelenvoor2020
- Beterejaarplanning.
- Concreterbenoem envandeinternew erkdoelen.

JonathanJurg(Eduvier)

EdoO osting(Ante)

N ancy Beckers(S KO )

Voorzitter

S ecretaris

P enningm eester
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Bijlage1.Besluitenlijst2019

Datum
Vergadering
20190211

20190211
20190415
20190415

20190415

20190415

A gendapunt

Beschrijving

Hetbestuurbesluitm .b.t.deactie-enbesluitenlijstdatbesluitendie
gekoppeld zijnaanhetbeleid ofdiefinanciëlegevolgenhebbenopde
besluitenlijstkom enenbesluitendiegekoppeld zijnaanuitvoeringop
deactielijstkom en.Ditm etterugw erkendekrachtover2018.
7.Begroting2019 definitieve Hetbestuursteltdebegroting2019 vastnagoedkeuringdoorderaad
vantoezichtendeO P R .
vaststelling
Debesluitenlijst2018 w ordtdefinitiefvastgesteld.
2.N otulenvorige
vergadering
3.Verantw oordingm iddelen Hetbestuurbesluitdatdekadersvoordeverantw oordingvande
m iddelenover2019 gehandhaafd blijven.Deschoolbesturenhouden
2018
zichbezigm etdedoelstellingvanuithetjaarplan,derealisatieenhet
afgevenvanverklaringenvoordeopgesteldedoelendiegekoppeld zijn
aanhetondersteuningsplan.Dedoelenw ordenscherpgeform uleerd
o.b.v.deuitdagingen.
Hetbestuurbesluitm .b.t.deactieplannendatdezew orden
4a.Actieplannenm .b.t.
opgenom eninhetjaarplan2019 en2020.Hetbestuurbesluitom het
O ndersteunings-plan
2019-2023 W erealiseren voortw eeuitvoeringsjarenoptestellen.Hetbestuurbesluitm .b.t.de
00 tebeschikkenuithetresultaatvan
sam enthuisnabijP assend financiëleparagraaf€ 40.000,
2018.Hetbestuurbesluitdatdegem aakteopm erkingenbijde
O nderw ijs
uitdagingenw ordenaangepastdoordedirecteurenvervolgensper
m ailconsultatieaanhetbestuurw ordtaangeboden,terdefinitieve
vaststelling.Hetbestuurreageerthieropvòòrvrijdag19 april,w aarna
deaangepasteversievanhetjaarplan2019 en2020 w ordttoegestuurd
aande raadvantoezicht.
4.b.Bestuursbesluitresultaat Bestuurbesluitm .b.t.bestem m ingpositiefresultaat2018,het
volgende.Hetresultaat2018 EU R 291.653,
00:
bestem m ing2018
- T oevoegingaandealgem enereserve:EU R 39.576,
89.
- U itvoeringjaarplan2019 EU R 40.000,
00
- Bestem m ingsreserve:EU R 213.891,
60.
3.Besluitenlijst

20190617

1. P lanvanaanpakO N T

20190617

2. AnalyseS O P
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Dealgem enereservekom tdanuitopEU R 560.000 euro(hetm axim um
zoalsookom schrevenindejaarrekening).Debestem m ingsreserveis
bedoeldvoordezachtelandingvandem iddelenP assend O nderw ijsin
2021 voorschoolbesturen.
Hetbestuurbesluitdatm .b.tdedoelgroepO N T debeidetaalscholen
(DeVliegerenDeP oolster)tepositionerenen(her)bevestigtde
afsprakenm .b.t.centraleinschrijving.
HetbestuursteltdeS O P analysevast.
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20190617
20190617
20190617
20190930

7. T ijdelijkeuitbreidingw tf
directeur
8. Jaarverslag2018 en
jaarrekening2018
10. Jaarplanning2019/2020
9. AanbestedingZidK

20191216

10. Eigenrisicodrager
vervangingsfonds
0. T erugkoppeling
rem uneratiecom m issie
gesprekdirecteur
4. Begroting2020 incl.Q 3

20191216

1. P rocesT L V

20191216

2. Aanpakthuiszittenis
geenoptie
9. O N T

20190930
20191216

20191216

Getekend d.d. … … … … … … … … … … … ..

Voorzitter:J.E.A.M M erkx
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Detijdelijkeuitbreidingvandew tfvandedirecteuristot01-01-2019
vastgesteld.
Hetbestuurstelthetjaarverslagendejaarrekening2018 vast.
Hetbestuursteltdejaarplanningvoor2019/2020 definitiefvast.
Hetbestuurbesluitdatergeenadm inistratieveoplossingkom tn.a.v.de
opm erkingaccountantenverzoekR vT .
Hetbestuurbesluithetvoorstelnietovertenem en.
Hetbestuurbesluitopvoorstelvandeledenvande
rem uneratiecom m issiem .b.t.deom vangendeaanstellingvande
directeur.
Hetbestuursteltdebegroting2020 vastnahetdoorvoerenvaneen
aantalaanpassingendoordedirecteurencontroledoorfinanciële
com m issie.
Hetbestuursteltde“ routekaarttoegangtotspeciaal(basis)onderw ijs”
vast,m etdienverstandedatdedirecteurdetekstaanpastm .b.t.derol
vandebegeleiders.
Hetbestuurbesluitdatalleencom pletedossiersvoordeaanvraagvan
eenT L V inbehandelingw ordengenom endoorhetS W V.
Hetbestuurbesluitdatereenthuiszittersoverzichtw ordtm eegestuurd
m etdevergaderstukkenvoordebestuursvergadering.
Hetbestuurstelthetconvenant“ R egionalesam enw erkingm .b.t.
nieuw kom ersvoorzieningenondersteuninginL elystad & Dronten”
vast.
Getekend d.d. … … … … … … … … … … … … … ..

S ecretaris:E.S .vanDoorn
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Bijlage2.O verzichtdeelnem endescholenenschoolbesturen

Deelnem endeschoolbesturen
S tichtingN oor
Kingsfordw eg151
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8251 JZ
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L elystad
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Deelnem endescholen:
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DeFontein
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DeKring
DeT oerm alijn
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

Rentabiliteit

2019

2018

2,03%

2%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio

3,43

2,52

70,3%

60,1%

71,0%

60,5%

16,8%

14,3%

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
Personeelskosten per FTE
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9,39

8,94

156.873

163.801
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A.1.1 Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

31 december 2019

31 december 2018

1.2

Materiële vaste activa

7.738

7.597

Totaal vaste activa

7.738

7.597

198.275

42.951

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

1.731.981

1.944.571

Totaal vlottende activa

1.930.256

1.987.521

1.937.994

1.995.118

Totaal activa
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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31 december 2019

31 december 2018

1.362.584

1.199.407

13.246

7.549

562.164

788.162

1.937.994

1.995.118
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

7.724.235

7.378.412

8.169.754

286.339

-

154.778

Overige baten

30.621

13.000

36.523

Totaal baten

8.041.196

7.391.412

8.361.055

1.472.299

971.608

1.465.104

5.845

5.148

4.748

38.224

32.950

29.824

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

365.076

240.678

376.529

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

5.996.574

6.141.027

6.311.539

Totaal lasten

7.878.018

7.391.412

8.187.744

Saldo baten en lasten
Netto resultaat
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163.177

0

173.311

163.177

0

173.311
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

163.177

173.311

- Afschrijvingen

5.845

4.748

- Mutaties voorzieningen

5.697

2.569

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

155.325-

2.311

- Kortlopende schulden

225.999-

257.762

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

206.604-

440.701

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

206.604-

440.701

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

5.985-

936-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

5.985-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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936-

212.5891.944.571

439.766
1.504.804

212.589-

439.766
1.731.981

1.944.570
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen
Stg. Samenwerkingsverband 22-02 PO richt zich op het realiseren van een samenhangend geheel van
onderwijsvoorzieningen zowel binnen als tussen de basischolen en in samenwerking met de scholen voor
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld
dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de
toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief.
De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud.
De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.
De activeringsgrens is: € 500,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-ICT 25% van de aanschafwaarde
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Vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en
lasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen
en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.
De publieke personele bestemmingsreserve is in de jaarrekening 2019 gevormd ter realisatie van incidentele
salarisuitkeringen (conform CAO-akkoord) in februari 2020,
Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubileauitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Schattingswijziging discontovoet:
In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is
gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging is de voorziening toegenomen met 15%.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een
personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt
tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen
gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de
verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor
de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen
van de voorziening groot onderhoud.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde
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Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds
een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2019
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2018 december 2018

Boekwaarde
per 31
december
2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2019
2019
2019

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

19.224

11.627-

7.597

5.985

0-

5.845-

0

25.209

17.472-

7.738

Materiële
vaste activa

19.224

11.627-

7.597

5.985

0-

5.845-

0

25.209

17.472-

7.738

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
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1.5

Vorderingen
31 december 2019

1.5.1

Debiteuren

1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen
Overige overlopende activa

1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

31 december 2018

8.826

-

147.118

-

2.595

-

39.736

42.951

39.736

42.951

198.275

42.951

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2019

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken

2.1

31 december 2018

-

-

1.731.981

1.944.571

1.731.981

1.944.571

Eigen vermogen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december
2018

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

560.000

-

-

560.000

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

639.407

163.177

-

802.584

1.199.407

163.177

-

1.362.584

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december
2018
Personele reserve
Overige reserve
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Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties

-

27.000

-

27.000

639.407

136.177

-

775.584

639.407

163.177

-

802.584
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december 2018

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.4

Dotaties

Onttrekkingen

Boekwaarde
per 31
Kortlopende deel
december 2019
< 1 jaar

Vrijval

7.549
7.549

5.697
5.697

-

-

13.246
13.246

-

13.246
13.246

7.549

5.697

-

-

13.246

-

13.246

Kortlopende schulden
31 december 2019

2.4.3

Crediteuren

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

31 december 2018

77.131

66.300

27.302

31.330

4.419

4.491

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

31.721

35.821

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

10.527

8.689

2.4.9

Overige kortlopende schulden

17.380

18.568

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

44.868

-

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

23.863

22.302

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

356.675

636.482

Totaal overlopende passiva

425.406

658.784

Totaal kortlopende schulden

562.164

788.162

2.4.10

Langlopende
deel > 1 jaar

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er is een huurovereenkomst met Porius Beleggingen BV, de verplichting bedraagt € 9.750,-.
Het contract loopt tot en met 14 April 2020.
Op verzoek van de huurder van het pand, Porsius Beleggingen, is een bankgarantie afgesloten
ter hoogte van € 5.571,95.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over
het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum.
In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor
het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei 2020 is het basisonderwijs gefaseerd
weer open gegaan en inmiddels is door de overheid besloten dat vanaf 8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open
gaat. Voor de scholen in het speciaal onderwijs geldt dat deze vanaf 11 mei 2020 weer volledig open zijn. De
(gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven bij scholen die zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Dit vraagt veel extra afstemming met de
leerlingen, de leerkrachten en de ouders. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen door de afstand
wellicht minder passend geholpen worden. Het is nu nog moeilijk in te schatten welke situaties hier kunnen gaan
ontstaan en hoe de juiste ondersteuning zal moeten worden gegeven. Welke consequenties dit zal hebben voor het
personeel werkzaam voor het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen, rond de verzwaring van de
zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn ook nog moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit
dat de beschikbaarheid van lesmateriaal, personele en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft
bij het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen. Financieel verwachten we geen directe grote gevolgen
op de inkomsten en uitgaven. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit.

21632 jaarrekening 2019

Pagina: 87

Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

G2

Omschrijving

Kenmerk

Subsidie begaafde leerlingen po en vo

HBL19125

Datum
30-10-2019

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2019

256.000

64.000

256.000

64.000

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

x

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

31-12-19

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Stand
ultimo

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

2019

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Doorlopend

-

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies

3.2

3.2.1

3.5

3.5.6

4.1

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

7.705.103

7.378.412

19.132

-

8.169.754
-

Totaal rijksbijdragen via OCW

7.724.235

7.378.412

8.169.754

Totaal rijksbijdragen

7.724.235

7.378.412

8.169.754

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

286.339

-

154.778

286.339

-

154.778

Overige baten

Overig

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

30.621

13.000

36.523

30.621

13.000

36.523

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

541.956

491.885

514.791

4.1.1.2

Sociale lasten

129.818

117.824

143.452

4.1.1.3

Pensioenlasten

89.947

81.637

73.676

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

761.721

691.346

731.920

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

5.697

2.875

2.569

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

339.233

223.223

335.809

4.1.2.3

Overig

346.047

31.664

381.888

4.1.2.4

Scholing/opleiding

24.309

22.500

15.857

715.286

280.262

736.123

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

4.7081.472.299

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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971.608

Realisatie

Realisatie

2019

2018
9

2.9381.465.104

9
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4.2

Afschrijvingen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.3

Onderhoud

4.3.5

Schoonmaakkosten

4.3.6

Heffingen

4.3.8

Overige huisvestingslasten

4.4

4.4.1

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

5.845

5.148

4.748

5.845

5.148

4.748

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

33.704

29.000

189

-

25.675
419

3.438

3.200

2.884

-

250

-

894

500

846

38.224

32.950

29.824

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overig

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

142.227

121.600

216

1.500

117.202
97

2.275

5.000

12.712

2.491

6.500

12.809

220.358

112.578

246.519

365.076

240.678

376.529

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

3.209

3.116

4.4.1.4

Honorarium andere niet-controledienst

1.150

1.150

Accountantslasten

4.359

4.266

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

4.5.1.1
4.5.1

Doorbetalingen aan schoolbesturen

(v)so
Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

2.818.148

2.746.792

2.804.054

2.818.148

2.746.792

2.804.054

4.5.2.1

(v)so

167.823

240.000

182.931

4.5.2.2

sbo

137.837

66.000

147.631

305.660

306.000

330.562

2.872.766

3.088.235

3.176.922

5.996.574

6.141.027

6.311.539

4.5.2

Doorbetaling op basis van 1 februari

4.5.3

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling G van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 194.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Gegevens 2019
M. van Amerongen-Romeijn
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019
Omvang dienstverband in FTE
Dienstbetrekking?

Directeur
1/1-31/12
0,685
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
53.876
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

9.250
63.125

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
132.890
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

63.125

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018

1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in FTE

0,8

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
61.209
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totaal bezoldiging 2018
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam
Functie
H.P. Soomer

Voorzitter RVT

B. Roeten

Lid RVT

M.M.H. van Hees

Lid RVT

G.J. Laarman

Bestuurslid (tot 1-1-2020)

E.S. van Doorn

Bestuurslid

W. de Jager

Bestuurslid

M.P. van As

Bestuurslid

A.J. van der Velde

Bestuurslid (vanaf 30-09-2019)

J.E.A.M. Merkx

Voorzitter bestuur

G. Morren

Bestuurslid

K.F. Oosterbaan

Bestuurslid

J.M. Sakko

Bestuurslid

K. de Kleuver

Bestuurslid (16-12-2019)

R.G.R. Hekker

Bestuurslid

M. Hoogeveen

Bestuurslid (van 10-04-2019 tot 16-12-2019)

C.E.J. Luijcx

Bestuurslid (tot 15-4-2019)

A. Brobbel

Bestuurslid (van 15-04-2019 tot 1-8-2019)

J.V.T. Gommers

Bestuurslid (vanaf 1-8-2019)

N. Heuwwer

Bestuurslid (tot 2-9-2019)

A. van der Star

Bestuurslid (van 2-9-2019 tot 16-12-2019)

R. Boudil

Bestuurslid (vanaf 1-8-2019)

A.A. van der Wilt

Bestuurslid (tot 16-12-2019)

M. El Khayami

Bestuurslid (vanaf 16-12-2019)

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€
€

27.000 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel
136.177 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve overig

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bestuur:
- E.S. van Doorn

- J.E.A.M. Merkx

Toezichthouder:
- H.P. Soomers

- B. Roeten

- M.M.H. van Hees
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

21632

Naam instelling

Stichting Samenwerkingsverband 24-03 te Lelystad

KvK-nummer

59235756

Statutaire zetel
Adres
Postadres

Gemeente Lelystad
Kempenaar 03-23
Postbus 2233

Postcode

8203 AE

Plaats

Lelystad

Telefoon

0320-224536

E-mailadres
Website

info@passendonderwijslelystaddronten.nl
www.passendonderwijslelystaddronten.nl

Contactpersoon

M. Van Amerongen-Romeijn

Telefoon

0320-224536

E-mailadres

directie@passendonderwijslelystaddronten.nl
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Overige gegevens
Controleverklaring
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