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VOORWOORD 

 

Het jaarverslag dat voor u ligt is inmiddels het vierde jaarverslag sinds de invoering van de Wet 
Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. 

 

De formele status van dit jaarverslag ligt in het feit dat het jaarverslag een 
verantwoordingsdocument is waarin het dagelijks bestuur verantwoording aflegt aan het algemeen 
bestuur over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Statutair is immers bepaald dat in ons 
samenwerkingsverband het algemeen bestuur een toezichthoudende functie heeft. Het algemeen 
bestuur zal zich dus uitspreken over de inhoud van dit jaarverslag en daarmee ook over het beleid 
zoals dat door het dagelijks bestuur is gevoerd.  

 

Dit jaarverslag voldoet aan de richtlijnen die door het Ministerie van OC&W zijn richtlijnen opgesteld 
voor verantwoording van de middelen extra ondersteuning. Deze richtlijnen zijn per brief d.d. 1 
december 2017 naar alle samenwerkingsverbanden gezonden.  

 

Daarnaast heeft het jaarverslag een informatieve functie voor alle interne en externe partners en 
overige belangstellenden. Door discussies die naar aanleiding van het jaarverslag kunnen ontstaan, 
vormt het jaarverslag als het ware een ‘opmaat’ naar nieuwe plannen, inzichten en ambities, en 
bijstellingen van bestaand beleid op basis van voortschrijdend inzicht. 

 

We kunnen stellen dat er sprake is van een evenwichtig functionerend samenwerkingsverband 
waarin belangrijke zaken zijn vastgelegd en de overleg- en besluitvormingsstructuur goed is geregeld. 
Daarmee is een solide basis gelegd om de operationele en onderwijsinhoudelijke kant van de 
essentie van passend onderwijs verder uit te bouwen. 

 

Tot slot past een woord van dank aan allen, niet in de laatste plaats aan de medewerkers op de 
scholen die zich dagelijks inspannen voor alle leerlingen, die een bijdrage hebben geleverd aan het zo 
passend mogelijk maken van onderwijs aan ruim 29.000 leerlingen in ons samenwerkingsverband. 

 

Eindhoven, d.d. 13-05-2019 

 

 

Martin van den Berg 

Voorzitter dagelijks bestuur RSV PVO Eindhoven en Kempenland 

 

Niek van der Zanden 

Directeur RSV PVO Eindhoven en Kempenland 
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1. KERNWAARDEN 

 

Binnen ons samenwerkingsverband onderscheiden we vier kernwaarden die gebaseerd zijn op de 
missie en visie zoals beschreven in het ondersteuningsplan.  

 

• Professioneel: 

Er wordt gewerkt vanuit een professionele cultuur. Dat betekent dat keuzes op organisatieniveau 
alsmede op het niveau van de individuele leerling zoveel mogelijk ‘evidence based’ zijn. 
Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel. Aan de kwaliteit van beleidsdocumenten, 
rapportages, verslagen e.d. worden hoge eisen gesteld. 

 

• Betrokken: 

Alle participanten zijn gericht op het centrale doel van passend onderwijs waarbij gericht wordt 
gezocht naar wat een leerling nodig heeft. Vervolgens wordt onderling afgestemd op welke wijze de 
ondersteuningsbehoefte van een individuele leerling, of op groepsniveau, gerealiseerd kan worden. 
De betrokkenheid uit zich ook door een gerichtheid op het continu verbeteren van de kwaliteit en 
het borgen van behaalde resultaten. 

 

• Verbindend: 

Er is een heldere communicatiestructuur waardoor alle participanten informatie doorgeven, 
beschikbaar stellen en delen. Alle scholen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het plaatsen 
van leerlingen en onderlinge afstemming bij het realiseren van ondersteuning waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn. Niemand werkt als individualist. 

 

• Transparant: 

We zijn open en duidelijk over onze ambities, bedoelingen en afspraken. Beleidsdocumenten zijn 
voor alle belanghebbenden toegankelijk. 
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2. ACTIES EN RESULTATEN 

Het Ondersteuningsplan is het centrale document waarin het beleid staat beschreven en eveneens is 
opgenomen welke doelen er nagestreefd worden. Jaarlijks wordt er een Veranderingsparagraaf 
opgesteld waarin voor het voorliggende kalenderjaar de belangrijkste beleidszaken worden 
beschreven. In de Veranderingsparagraaf is ook de meerjarenbegroting voor de komende vijf 
kalenderjaren opgenomen. 

De Veranderingsparagraaf is een nadere uitwerking van het beleid zoals dat is beschreven in het 
Ondersteuningsplan. De besluitvorming over de Veranderingsparagraaf is daarom identiek aan de 
besluitvorming van het Ondersteuningsplan. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de stand van zaken met betrekking tot de 
realisatie van de plannen over de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018. 

 

Operationele taken: 

Actie/taak: 

Opstellen van de Veranderingsparagraaf voor 2019 inclusief de meerjarenbegrotingbegroting.  

Is gerealiseerd en opgenomen in de Veranderingsparagraaf 2018. 

 

Aanpassen van de beleidsagenda – activiteitenkalender voor 2019  

Is gerealiseerd en opgenomen in de Veranderingsparagraaf 2018. 

 

Opstellen van een jaarverslag over 2017 inclusief jaarrekening en een kwaliteitsparagraaf.   

Is gerealiseerd. 

 

Voorbereiden van het besluit om in 2019 nog maar met één verdeelsleutel te werken voor de inzet 
van de middelen voor zware ondersteuning. Is gerealiseerd. 

 

Opstellen van een totaaloverzicht van alle beschikkingen. Is gerealiseerd. 

 

Resultaatafspraken maken met de cluster-3-scholen inzake de ambulante begeleiding en de inzet 
van hun expertise op de scholen. Is gerealiseerd. 

 

Aanpassing registratiesysteem Docuware. Is gerealiseerd. 
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Inhoudelijke taken: 

Actie/taak: 

De werkgroep VO-VSO doet onderzoek naar de mogelijkheid om arrangementen te ontwikkelen om 
risicoleerlingen binnen het regulier VO te houden waarbij intensief wordt samengewerkt met het 
VSO. 

Dit onderzoek wordt vervolgd in 2019. 

 

Voortzetten van het ontwikkelen pilot onderwijszorgarrangementen. 

Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd en in het Actieplan aansluiting onderwijs – jeugdhulp is 
deze ambitie opgenomen. Er worden wel verschillende onderwijszorgarrangementen uitgevoerd 
maar het is nog geen staand beleid. Wordt vervolgd in 2019. 

 

Voortzetten van de ontwikkeling van een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen met 
internaliserende of externaliserende problematiek. 

Er is een eindrapport opgeleverd. Het aanbod wordt ook daadwerkelijk gerealiseerd. Deze 
ontwikkeling loopt nog door in 2019. 

 

Stimuleren van het creëren van arrangementen en coalities tussen scholen onderling waardoor de 
basisondersteuning geoptimaliseerd wordt.  

Alle schollen voor regulier VO hebben de mogelijkheid gekregen om via de toegekende 
impulsgelden een vorm van samenwerking met een andere school of scholen in gang te zetten. Dit 
project loopt tot einde schooljaar 2018-2019 en zal pas in schooljaar 2019-2020 geëvalueerd 
worden. 

 

Evaluatie van de verantwoording van de ingezette middelen die via een beschikking zijn toegekend. 

De kernpunten van deze verantwoordingen zijn opgenomen in jet jaarverslag. 
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Overleg, afstemming en informatie: 

Actie/taak: 

Samen met gemeenten het actieplan afstemming jeugdhulp en onderwijs bijstellen en evalueren. 
Dit actieplan is voortgekomen uit de miniconferentie onderwijs-jeugdhulpverlening d.d. 21-09-2017. 

Het actieplan is in 2018 opgeleverd. Wordt vervolgd en op termijn opnieuw geëvalueerd. 

 

Monitoren thuiszitters door periodieke rapportages. 

Afstemmen van eventuele acties tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp binnen het PTO. 

Is gerealiseerd. Nadere analyse van onderliggende problematieken bij de doelgroep volgt. 

 

Afstemming tussen SWV, VSO, MBO en gemeenten over een aanbod voor overbelaste jongeren 
vanaf 15 jaar. 

Is gerealiseerd. 

 

Coördinatie van de aansluiting tussen V(S)O – MBO/arbeidsmarkt. 

Bij elkaar brengen van partijen en belangen en deze op elkaar afstemmen met als doel om jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op en toe te leiden naar arbeid, waarbij er 
sprake moet zijn van een bestendige plek op de arbeidsmarkt. 

Er is een belangrijke stap gezet door Job 8 onder verantwoordelijkheid van het RSV te brengen. Er is 
een plan van aanpak opgeleverd dat uitgevoerd gaat worden. 

 

Monitoren kosten leerlingenvervoer en trends analyseren. 

Is niet gerealiseerd maar wordt in 2019 voortgezet. 
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3. VERBINDING PASSEND ONDERWIJS EN GEMEENTELIJKE TAKEN 

3.1 OOGO 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, is ten behoeve van het ondersteuningsplan OOGO 
gevoerd met de vertegenwoordigers van de 13 aangesloten gemeenten. In het OOGO werd op 28-11-
2018 unaniem instemming verleend aan de Veranderingsparagraaf 2019 inclusief de 
meerjarenbegroting. De Veranderingsparagraaf is een uitwerking van het generieke beleid uit het 
Ondersteuningsplan voor steeds één kalenderjaar. 

Gedurende de looptijd van elk plan worden alle wethouders op hun verzoek uitgenodigd voor een 
tussentijdse ‘briefing’ van de stand van zaken waarbij ook andere beleidsaspecten aan de orde 
komen. In 2018 heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden op 05-09-2018. 

 

3.2 AMBTELIJK OVERLEG 

Eén keer per zes weken is er ambtelijk overleg tussen beleidsambtenaren van de gemeenten en de 
directeur en beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband. 

In dit overleg komt de stand van zaken m.b.t. de realisatie van de ambities uit het 
ondersteuningsplan ter sprake alsmede de ontwikkelingen binnen de gemeenten op het gebied van 
jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht en aansluiting op de arbeidsmarkt ter sprake. 

In dit overleg wordt ook de conceptversie van de Veranderingsparagraaf en de meerjarenbegroting 
besproken, zodat er tevoren al een breed draagvlak is als het ondersteuningsplan formeel tijdens het 
OOGO aan de orde komt. 

In 2018 is ook het jaarverslag 2017 van het samenwerkingsverband aan de beleidsmedewerkers 
gepresenteerd. 

 

3.3 JEUGDHULP 

In 2018 zijn er intentionele afspraken gemaakt over het realiseren van onderwijs-
zorgarrangementen. Uitgangspunt was het starten met enkele concrete onderwijs-
zorgarrangementen om van daaruit tot verdere beleidsafspraken te komen. Door ziekte van een 
beleidsmedewerker van de gemeente Eindhoven heeft verdere uitvoering vertraging opgelopen. 

De directeur van het samenwerkingsverband heeft deelgenomen aan het LEA-overleg. 

 

3.4 LEERLINGENVERVOER 

Er zijn afspraken gemaakt over het monitoren van het leerlingenvervoer met als doel de kosten voor 
de gemeenten beter te kunnen beheersen zonder betrokken leerlingen tekort te doen. Uitgangspunt 
blijft dat een leerling gebruik moet kunnen maken van een onderwijsvoorziening die het meest 
passend is bij de ondersteuningsbehoefte.  

Een eerste inhoudelijke presentatie heeft plaatsgevonden in het najaar van 2016. De trend is 
‘voorzichtig positief’ maar dat komt ook omdat er enkele criteria gewijzigd zijn die door gemeenten 
worden gehanteerd.  

Deze monitor is in 2018 niet besproken omdat er nog geen gegevens beschikbaar waren.  
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3.5 LEERPLICHT 

In 2018 heeft de samenwerking met Leerplicht vooral plaatsgevonden in het PTO (passend traject 
overleg). In het PTO hebben naast de voorzitter van de PCL en de beleidsmedewerker ook een 
vertegenwoordiger van de jeugdhulporganisaties en van de leerplichtambtenaren zitting. 

Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de doorzettingsmacht die bij het samenwerkingsverband (i.c. 
de PCL) is belegd. 

 

3.6 AANSLUITING ONDERWIJS OP DE ARBEIDSMARKT 

In 2018 zijn de Job-8-activiteiten formeel ondergebracht bij het samenwerkingsverband. De regie op 
de activiteiten die gericht zijn op de overstap van leerlingen naar de arbeidsmarkt ligt daarmee bij 
het samenwerkingsverband. Het zijn echter met name de VSO- en PrO-scholen die deze leerlingen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereiden op deze stap.  
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4. OUDERS EN MEDEZEGGENSCHAP 

Ouders en scholen zijn belangrijke partners in de gezamenlijke doelstelling van passend onderwijs. 
Ouders worden daarom nauw betrokken bij de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. In 
principe is de school het aanspreekpunt voor de ouders en zorgt de school voor informatie over de 
wijze waarop de school vormgeeft aan passend onderwijs.  

Elke school heeft op haar website een link geplaatst naar de website van het samenwerkingsverband 
zodat ouders ook informatie kunnen vinden over passend onderwijs die school overstijgend is. 

De formele positie van ouders in het samenwerkingsverband is belegd bij de 
Ondersteuningsplanraad (OPR).  

De belangrijkste taak van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. In principe wordt 
een ondersteuningsplan voor een periode van vier jaar vastgesteld. 

In de OPR kan van elke aangesloten school1 een ouder of leerling en een personeelslid zitting 
hebben. In 2017 zijn het OPR-reglement en het OPR-Statuut herzien en opnieuw vastgesteld. De 
belangrijkste wijziging betrof het aantal leden van de OPR; de OPR telt nu maximaal 16 leden 
waarvan de helft bestaat uit personeelsleden van de aangesloten scholen en de andere helft uit 
ouders/leerlingen. Van het aantal leden van de OPR zijn tenminste vier leden (twee personeelsleden 
en twee ouders/leerlingen) afkomstig van een VSO-school. De overige leden kunnen zowel uit een 
VSO-school dan wel uit een reguliere VO-school afkomstig zijn.  

Omdat er binnen de OPR geen lid het voorzitterschap op zich wilde of kon nemen, is gekozen voor 
een technisch voorzitter van buiten. Deze persoon leidt de OPR-vergaderingen maar heeft geen 
stemrecht. Naast de voorzitter is een lid uit de personeelsgeleding lid van het dagelijks bestuur van 
de OPR. Deze twee personen vormen samen het dagelijks bestuur van de OPR. 

De OPR komt enkele keren per jaar bijeen en bespreekt de algemene gang van zaken op het gebied 
van passend onderwijs. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de OPR periodiek overleg met de 
directeur van het samenwerkingsverband. In dat overleg wordt informatie uitgewisseld en wordt de 
besluitvorming met betrekking tot het instemmen met het ondersteuningsplan voorbereid. 

De OPR stelt zelf haar jaarverslag op dat via de website van het samenwerkingsverband voor iedere 
belangstellende te lezen is. 

In 2018 heeft de OPR kennis genomen van het jaarverslag 2017 en heeft de OPR ingestemd met de 
Veranderingsparagraaf voor 2019. 
  

                                                                 
1 Aangesloten school, zoals omschreven in art. 9 van de statuten van het samenwerkingsverband 
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5. BESTUURSVERSLAG 

5.1 GOVERNANCE 

Binnen ons samenwerkingsverband is het ‘Toezichtskader voor intern toezicht Stichting Regionaal 
Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs in Eindhoven en Kempenland’ 
vastgesteld. Statutair is bepaald dat het algemeen bestuur de interne toezichthouder is op de wijze 
waarop het dagelijks bestuur de gedelegeerde taken en bevoegdheden uitvoert; de wettelijke 
verplichtingen naleeft met inachtneming van de code goed bestuur; de financiële middelen 
rechtmatig en doelmatig verwerft en aanwendt. In het Toezichtskader zijn de onderwerpen benoemd 
waarop het toezicht expliciet wordt uitgeoefend. Daarbij wordt de governancecode gevolgd. 

In een separate beleidsnotitie: ‘Verhouding dagelijks bestuur en algemeen bestuur’ is de praktische 
werkwijze van deze verhouding nader uitgewerkt.  

In essentie gaat het dan om de goedkeuring door het algemeen bestuur van het 
Ondersteuningsplan/Veranderingsparagraaf en de meerjarenbegroting op voordracht van het 
dagelijks bestuur. In het jaarverslag en jaarrekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan 
het algemeen bestuur over de resultaten van het gevoerde beleid. In de vergaderingen van het 
algemeen bestuur kan het algemeen bestuur nadere onderwerpen ter bespreking agenderen en het 
dagelijks bestuur bevragen over alle onderwerpen aangaande het beleid. Voorts kan het algemeen 
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alle beleidsonderwerpen en kan het dagelijks 
bestuur ook gericht om advies vragen. 

Vanaf 01-08-2017 moeten schoolbesturen beleid voeren gericht op beheersing van uitgaven inzake 
uitkeringen na ontslag omdat alle betrokken schoolbesturen vanaf 01-08-2017 gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor ontslaguitkeringen van personeelsleden die in dienst zijn van de stichting 
RSV. Teneinde te voorkomen dat schoolbesturen in voorkomende kwesties aangesproken zouden 
worden op het inzetten van middelen hiervoor vanuit de lumpsum is binnen de algemene reserve 
van RSV een personele reserve opgenomen ter grootte van het jaarsalaris van alle personeelsleden 
die in vaste dienst zijn. 

Het extern toezicht wordt uitgeoefend door de onderwijsinspectie in haar ‘Toezichtskader’. In de 
toezichtskaders van interne en externe toezichthouders wordt dus geregeld door wie en hoe op 
welke terreinen toezicht wordt uitgeoefend.  

Het intern en extern toezicht hebben beide raakvlakken met kwaliteitszorg. In hoofdstuk 8 wordt 
nader ingegaan op de kwaliteitsaspecten van ons samenwerkingsverband. 

Vanuit de Code Goed Bestuur is bepaald dat de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden in het 
bestuursverslag opgenomen moeten worden. Op dit punt is de Code niet gevolgd. In het 
bestuursverslag van 2019 zullen deze hoofd- en nevenfuncties worden opgenomen. Omdat alle 
bestuursleden onbezoldigd zijn, zullen we ons beperken tot een overzicht van de hoofd- en 
nevenfuncties van de leden van het Dagelijks Bestuur. 
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5.2 VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR 

In de periode waarop dit jaarverslag betrekking heeft, is het algemeen bestuur twee keer in 
vergadering bijeen geweest. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die zijn 
besproken en de besluiten die zijn genomen. 

Bij enkele belangrijke onderwerpen ontbreekt de besluitvorming; dat is het geval bij onderwerpen 
waarbij de besluitvorming is voorbehouden aan het dagelijks bestuur. 

 

DATUM ONDERWERPEN BESLUITEN 

18-06-2018 * Herverkiezing bestuursleden. 
* Discussie over governancecode. 

* Afspraken over rol van de Auditcommissie   
bij bespreking van kwartaalrapportages. 

* Vaststelling leden van de diverse 
commissies. 

 

* Goedkeuring jaarverslag en 
jaarrekening 2017. Décharge wordt 
verleend aan de penningmeester. 

* Instemming met herbenoeming 
van zes leden van het DB. 

26-11-2018 * Bespreking Veranderingsparagraaf 2019 en 
meerjarenbegroting. 
 

* Goedkeuring 
Veranderingsparagraaf 2019 
alsmede de meerjarenbegroting 
2019-2023. 

* Vaststellen rooster van aftreden 
leden AB. 
 

 

5.3 VERSLAG DAGELIJKS BESTUUR 

In de periode waarop dit jaarverslag betrekking heeft, is het dagelijks bestuur negen keer in 
vergadering bijeen geweest. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die zijn 
besproken en de besluiten die zijn genomen. In elke vergadering wordt het overzicht van de stand 
van zaken m.b.t. de voortgang van de Veranderingsparagraaf besproken. Dit onderwerp wordt 
daarom in onderstaand overzicht niet meer apart weergegeven. 

 

DATUM ONDERWERPEN BESLUITEN 

09-02-2018 * Bespreking actieplan aansluiting onderwijs 
- jeugdhulp. 
* Bespreking voorstel overdracht financiële 
middelen bij overstap leerlingen VSO-PrO.  

* Bespreking overname Job 8. 
* Bespreking inzet impulsgelden. 
* Bespreking rooster van aftreden. 

 

* Voorgenomen besluit inzake 
overname Job 8. 
* Besluit memo Inzet impulsgelden. 
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06-04-2018 * Bespreking functioneringsgesprek met de 
directeur. 

* Verslag jaarlijks gesprek met de OPR. 

* Bespreking van het Memo Hervedeling 
middelen voor zware ondersteuning. 

* Bespreking Uitwerkingsnotitie overname 
Job 8. 

* Bespreking voorstel rooster van aftreden. 

 

* Het DB stelt het Memo 
Herverdeling middelen voor zware 
ondersteuning vast. 

* DB besluit tot overname van Job 8. 

* DB-leden stellen zich beschikbaar 
voor een tweede termijn. 

 

22-05-2018 * Bespreking Jaarverslag en jaarrekening 
2017. 

 

* Vaststelling jaarverslag en 
jaarrekening 2017. 
 

01-06-2018 * Resultaten onderzoek schoolloopbaan 
leerlingen met een bijgesteld advies. 

* Financiële rapportage eerste kwartaal 
2018. 
* Bijstelling treasurystatuut. 

* Bespreking privacyreglement. 
* Bespreking bijgestelde versie PCL-notitie. 
* Bespreking cao-loonsverhoging 
werknemers stafbureau.  

 

* Het DB gaat akkoord met de 
financiële rapportage. 

* Vaststelling treasurystatuut. 

* Vaststelling privacyreglement. 

* Benoeming Raymond Koster tot 
functionaris gegevens bescherming. 

* Vaststelling PCL-notitie. 

* het DB stemt in met voorstel tot 
cao-loonsverhoging werknemers 
stafbureau. 

 

29-06-2018 * Bespreking huurcontract pand 
Lupinestraat. 

* Toelichting op bijeenkomst SchO en OCO 
over SOP. 

* Bespreking problematiek VO-VO-plaatsing. 

* Bespreking thuiszittersrapportage. 

* Bespreking 12e Voortgangsrapportage 
passend onderwijs van Ministerie. 

* Uitbreiding formatie stafbureau. 

* Voorgenomen vertrek van Jos Bosch 
wegens beëindiging dienstverband en 
daarmee beëindiging lidmaatschap DB. 
 

* Besluit tot uitbreiding 
betrekkingsomvang van Raymond 
Koster van 0,4 fte naar 0,6 fte per 
01-08-2018. 

 

07-09-2018 * Verslag bijeenkomst met de nieuwe 
wethouders op 05-09-2018. 

* Financiële rapportage tweede kwartaal 
2018. 

* Het DB gaat akkoord met de 
financiële rapportage. 

* Vaststelling procedure voor 
opvolging 
penningmeester/secretaris DB.  
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* Opvolging penningmeester. 
 

 

08-10-2018 * Bespreking geweldsincident Roermond. 

* Bespreking vereveningsvoorstel LWOO-
PrO. 

* Bespreking residentiële plaatsingen. 

* Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid. 

* Relatie onderwijs – jeugdhulpverlening. 

* Voortgang besteding impulsgelden. 

* Brainstorm over 
mogelijkheid/wenselijkheid structureel ABS-
team. 
 

 

16-11-2018 * Bespreking voorgenomen bezoek minister 
Slob. 

* Residentiële plaatsingen. 

* Aankondiging Combinatie over 
navordering BTW. 

* Substantieel hogere bekostiging LWOO-
PrO. 

* Brief naar OMO inzake afwikkeling Job 8. 

* Veranderingsparagraaf 2019 plus 
meerjarenbegroting. 

* Financiële rapportage derde kwartaal 
2018. 

 
 

* Besluit tot doorbetaling aan de 
scholen van de extra inkomsten voor 
LWOO-PrO. 

Vaststelling van de 
Veranderingsparagraaf 2019 plus 
meerjarenbegroting. 

* Het DB gaat akkoord met de 
financiële rapportage. 

 

 

14-12-2018 * Bespreking voorstel VO-Raad over 
toevoeging onafhankelijk lid aan 
toezichthoudend orgaan. 

* Projectplan coaching van kwetsbare 
jongeren in overstap van VO naar MBO. 

* Verslag OOGO d.d. 28-11-2018. 

* Verslag bijeenkomst controllers d.d. 13-12-
2018. 

* Toekenning impulsgelden voor creëren van 
baankansen voor leerlingen uit VSO en PrO. 
Project wordt onder regie 
samenwerkingsverband uitgevoerd. 

* Voorgenomen besluit tot 
herpositionering ABS-team. 

* Besluit tot benoeming van 
Maarten de Veth tot nieuwe 
penningmeester DB. 

* Besluit tot toedeling portefeuille 
OOGO aan Edward de Gier. 

* Besluit tot beperking van het 
aantal DB-leden tot zes. 

* Vaststelling Memo ‘Rollen, taken 
en verantwoordelijkheden van 
Commissie Doorstroom V(S)O-PrO – 
Arbeid’. 
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* Regie over inzet VSV-gelden ter 
bevordering overstap VO-MBO en ter 
vermijding van voortijdig schoolverlaten. 

* Herpositionering ABS-team. 

* Benoeming nieuwe penningmeester. 

* Bespreken van beperken aantal DB-leden 
tot 6 leden. 

* Memo ‘Rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van Commissie 
Doorstroom V(S)O-PrO – Arbeid’. 

* Memo ‘Voorziening voor hoogbegaafden 
met nevenproblematiek’. 

* Ondersteuning langdurig zieke leerlingen. 

* Voorstel beëindigen termijn indienen 
verzoeken voor inzet impulsgelden. 

* Afscheid van Jos Bosch. 

 
 

 

Het beleid en de uitvoering t.a.v. beleggen, lenen en derivaten is opgenomen in het Treasurystatuut 

dat op 01-04-2016 door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld. Het beleid is in 2018 niet gewijzigd. Alle 

handelingen door of namens het Dagelijks Bestuur zijn uitgevoerd binnen de Kaders van dit statuut. 
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6. KENGETALLEN ALGEMEEN 

Bron: Kijkglas 1 en 2 d.d. 05-12-2018; *=dashboard passend onderwijs via mijn.vensters.nl  

Aantal leerlingen in het VO van het samenwerkingsverband op de teldata: 

Teldatum Aantal leerlingen 

1 oktober 2015 28.945 

1 oktober 2016 29.219 

1 oktober 2017 29.164 

1 oktober 2018 28.884 

 

Aantal VSO-plaatsen op de teldata:  
Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Totaal Deelname % 

swv 
Deelname % 

landelijk 

1 oktober 2015 852 45 93 987 3,41 % 3,47%* 

1 oktober 2016 909 44 96 1.049 3,61% 3,45%* 

1 oktober 2017 917 48 102 1.067 3,67%  3,49%* 

1 oktober 2018 915 38 103 1.056 3,66% 3,55%* 

 -2 -10 +1 -11 -0,01%  

Toelichting: 
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft er in 2018 een daling van 11 leerlingen plaatsgevonden, 
waardoor het deelnamepercentage is gedaald naar 3,66% en dus net boven het landelijk gemiddelde 
ligt. Het aantal leerlingen in het VSO bestaat voor 12,3% uit residentiële plaatsingen. 

Inschrijving VSO (op basis van TLV, afgegeven door RSV) op teldatum 1 oktober 2018: 

     2014 2015 2016 2017 2018 

 Binnen de regio:      

00LH Pr Willem Alexanderschool 95 92 103 117 124 

01PA Emiliusschool 34 31 28 34 34 

01PJ De Groote Aard 70 60 61 65 61 

03TV De Korenaer (Rec.B+Strauss) 290 285 301 299 274 

03XK Het Dok 78 49 52 67 76 

16SO Mytylschool Eindhoven 40 45 41 46 42 

19HT Mgr. Bekkersschool 123 124 121 118 122 

19HT02 De Blauwe Bloem 0 0 9 6 7 

23XK01 Zuiderbos (Veldhoven) 26 17 35 34 40 

 Buiten de regio:      

05HJ De Berkenschutse (Helmond) 180 169 174 174 180 

23XK Zuiderbos (Den-Bosch, Helmond)   21 21 9 

03TV  De Korenaer (Helmond)   12 15 10 

03XK Michaëlschool (Den-Bosch)   26 14 14 

 Overige (24 scholen)   65 65 63 

 Totaal: 1046 987 1049 1075 1056 
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Spreiding van de VSO-leerlingen over de diverse samenwerkingsverbanden:  
2015 2016 2017 2018 

VO2001 Groningen 1 1   

VO2305 IJsselvecht    2 

VO2502 Slinge-Berkel  1 1  

VO2505 Apeldoorn 
 

1 4 1 

VO2506 Arnhem  1 2 1 

VO2507 Nijmegen 3 6 4 3 

VO2807 Zoetermeer    1 

VO2810 Rotterdam  1 1 1 

VO3003 Breda 1  3 1 

VO3004 Tilburg 24 26 22 28 

VO3005 's-Hertogenbosch 59 51 39 27 

VO3006 Oss 3 4 5 5 

VO3007 Eindhoven 705 751 786 780 

VO3008 Helmond 184 194 196 196 

VO3101 Noord-Limburg  2 3 3 

VO3102 Roermond 5 9 7 4 

VO3103 Weert    1 

VO3104 Sittard-Geleen 1    

VO3105 Maastricht 1 1 2 2 

Totaal: 987 1049 1075 1056  
    

Toelichting: 
 
In het jaarverslag van 2017 was er een verschil geconstateerd in de beide kijkglazen van DUO, welke 
worden gebruikt ter verkrijging van de data voor de bekostiging en het jaarverslag. Derhalve wijken 
de totalen in 2017 af. Deze afwijking is in 2018 niet meer aanwezig. 
 
De meeste leerlingen die buiten het eigen samenwerkingsverband naar een VSO-school gaan 
bezoeken een VSO-school in een aangrenzend samenwerkingsverband vanwege het specifieke 
onderwijsaanbod dat daar geboden wordt: De Berkenschutse in samenwerkingsverband Helmond en 
Zuiderbos en Michaëlschool in samenwerkingsverband De Meierij.  
 
Een VSO-leerling wordt bekostigd door het samenwerkingsverband dat een TLV heeft afgegeven. 
Daarnaast zijn er nog plaatsbekostigde leerlingen waarvoor een samenwerkingsverband wel betaalt 
maar geen invloed heeft op plaatsing in het VSO.  
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Aantal PrO-leerlingen op de teldata: 

 PrO 
Eindhoven 

PrO De 
Kempen 

Totaal Deelname % 
swv 

Deelname % 
landelijk 

1 oktober 2015 286 208 494 1,72% 2,98%* 

1 oktober 2016 279 207 486 1,67% 2,99%* 

1 oktober 2017 257 186 443 1,52% 3,00%* 

1 oktober 2018 246 209 455 1,58% 3,02%* 

Toelichting: 
Het deelnamepercentage PrO is in 2018 fractioneel gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor en 
staat op 52,3 % van het landelijk gemiddelde. Het landelijk deelnamepercentage laat een zeer lichte 
stijging zien ten opzichte van 2015. Ten opzichte van 2015 is het deelnamepercentage van het 
samenwerkingsverband gedaald.  
 
Aantal thuiszitters op data van rapportage aan Inspectie van het Onderwijs: 

 Ongeoorloofd 
verzuim > 4 

weken 

Absoluut 
verzuim 

Percentage 
Ongeoorloofd en 
Absoluut verzuim 

15-03-2018 7 0 0,02% 

15-06-2018 7 0 0,02% 

15-09-2018 9 0 0,03% 

15-12-2018 17 0 0,06% 

Toelichting: 
Ongeoorloofd verzuim: leerlingen die ongeoorloofd niet op school zijn voor een periode langer dan 4 
weken.  
Absoluut verzuim: leerlingen zonder school van inschrijving die geen onderwijs volgen. 
 
Het aantal thuiszitters fluctueert continu, maar blijft relatief stabiel tussen 0,02% en 0,06% van de 
totale leerlingpopulatie en is hiermee gedaald te opzichte van 2017. De getoonde aantallen zijn dan 
ook een momentopname op de data waarop het samenwerkingsverband moet rapporteren aan de 
Inspectie van het onderwijs.  
 
De leerlingen die geoorloofd afwezig zijn worden niet meer gemeld bij de inspectie, omdat ze niet 
vallen onder de landelijke definitie van een thuiszitter. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over leerlingen 
die, met instemming van Leerplicht, geoorloofd afwezig zijn om een alternatief programma te 
volgen. Deze leerlingen worden echter wel gemeld bij het samenwerkingsverband en zijn door de 
inzet van een Ambulante Begeleider (ABS) wel in beeld. 
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7. PROGRAMMA’S  

7.1 STAFBUREAU 

Het stafbureau kent op 31-12-2018 de volgende personele bezetting: 
- Directeur: 0,8 fte 
- Beleidsmedewerker: 0,8 fte 
- Financial controller: 0,6 fte (uitbreiding per 01-08-2018 van 0,4 naar 0,6 fte) 
- Voorzitter PCL: 0,6 fte 
- Bestuurs- en directiesecretaresse: 0,8 fte 
- Orthopedagoog PCL: 0,8 fte 
- Twee toegevoegde leden PCL vanuit het onderwijsveld: 2 x 0,2 fte (op detacheringsbasis) 
- Ambulant begeleiders op samenwerkingsverbandniveau (ABS): 2,27 fte in vaste dienst (dit 

zijn de trajectbegeleiders) en 5,45 fte (dit zijn medewerkers van de Aloysiusstichting die op 
detacheringsbasis in het kader van de tripartiete verplichtingen binnen het ABS-team 
werkzaam zijn). 

Het stafbureau is het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend orgaan binnen het 
samenwerkingsverband en vanuit het stafbureau worden de externe contacten gelegd en 
onderhouden. Door het stafbureau worden de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur 
voorbereid en genotuleerd. De vergaderingen van het Scholenoverleg en het OCO-overleg worden 
eveneens voorbereid en genotuleerd vanuit het stafbureau. De directeur is de voorzitter van het 
Scholenoverleg en zit ook de vergaderingen van het OCO-overleg voor. 

Alle documenten (agenda’s, notulen, besluitenlijsten, beleidsdocumenten, beschikkingen worden 
beheerd en gearchiveerd door het stafbureau. 

Van alle functies is een functiebeschrijving aanwezig. 

 

7.2 PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGONDERSTEUNING 

 
De PCL levert een bijdrage aan de uitvoering van de wettelijke taken alsmede aan het realiseren van 
de strategische ambities van het samenwerkingsverband. Deze taken en ambities zijn beschreven in 
een vastgesteld beleidsdocument. 

7.2.1 KENGETALLEN PCL  

Behandelde TLV-dossiers en adviesdossiers 

Dossiers behandeld door PCL 1-1 t/m 31-12 2017 1-1 t/m 31-12 2018 

Binnen SWV 

Buiten SWV 

Totaal: 

482 

  24 

506 

595 

  30 

625 

Waarvan dossiers vanuit: 

Regulier VO (excl PrO) 

VSO  

PrO 

 

149 

271 

  862 

 

131 

383 

111 

                                                                 
2 Nadere analyse PrO in paragraaf 7.2.3 
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Toelichting: 

Stijging totaal aantal dossiers 

Deze tabel geeft weer hoeveel dossiers of aanvragen er zijn ingediend bij de PCL. Kijkend naar de 

aanvragen is te zien dat er een fikse toename is van het totaal aantal ingediende dossier bij de PCL. 

Dit aantal beslaat zowel adviesaanvragen als TLV-aanvragen. 

De PCL heeft geconstateerd dat er een stijging is ten opzichte van 2017 met 119 dossiers. Dit is een 

forse stijging in het aantal dossiers/aanvragen dat in 2018 is gedaan.  Er zijn dit jaar meer 

verlengingsdossiers behandeld. Dit aantal fluctueert omdat de PCL rekening houdt met het natuurlijk 

ritme van de school. De PCL gaat er van uit dat bij de overgang van onderbouw naar bovenbouw 

meer te zeggen is over de termijn en het uitstroomperspectief. Een TLV moet voor minimaal 1 

schooljaar afgegeven worden, maar kan ook voor 2, 3 of 4 jaar worden afgegeven (bij uitschrijving 

stopt de TLV).  

 

Stijging totaal VSO-dossiers 

De toename van het aantal aanvragen vanuit het VSO zit met name aanvragen verlenging TLV in de 

Cluster4-scholen.  (zie ook onderstaande tabel) 

 

Behandelde dossiers van buiten het SWV 

De PCL krijgt aanvragen van binnen en buiten het SWV. Deze leerlingen zitten op een school buiten 

de vastgestelde regio. De woonplaats van leerling/ouders is leidend om te bepalen welk SWV de 

aanvraag in behandeling moet nemen. Als een leerling eerder een TLV van ons SWV heeft ontvangen, 

blijft het ‘onze’ leerling. De verlenging wordt bij ons SWV ingediend en beoordeeld. 

 
Specificatie dossiers 

Type ingediende dossiers PCL 1-1 t/m 31-12-2017 1-1 t/m 31-12-2018 

Aanvragen Advies 

TLV PrO 1e aanvraag 

TLV PrO (zij-instroom)  

TLV VSO (1e aanvraag) 

TLV VSO (verlenging) 

8 

60 

26 

236 

118 

40 

72 

39 

260 

214 
 

Forse toename van de adviesvragen 

Er is een stijging in aanvragen TLV-PrO te zien. Tevens ziet de PCL dit jaar het aantal adviesaanvragen 

stijgen; 30 adviesvragen uit het VO (incl. PrO) en 10 uit het VSO. 

Bij de VO-vragen ligt het accent op de ondersteuningsbehoefte versus het onderwijsaanbod.  

- een verschil van inzicht tussen ouders en school 

- zoekend naar het juiste onderwijsaanbodaanbod 

Bij de VSO-adviesvragen ligt het accent vaker op onderwijs-zorgarrangementen omdat het 

perspectief onder druk staat.  

Er is een toename van PrO dossiers die ingediend worden, in 2018 zijn 25 meer Pro-aanvragen 

gedaan dan in 2017. 
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Besluiten PCL 

Besluiten PCL  
(excl adviesaanvragen) 

1-1 t/m 31-12-2017 1-1 t/m 31-12-2018 

Afgegeven TLV’s totaal: (excl PrO) 344 448 

Categorie laag 

Categorie midden 

Categorie EMB/hoog 

311 

8 

25 

401 

18 

29 

PRO 86 111 

Vervallen dossiers 

Afgewezen TLV 

10 28  

11 

Individuele arrangementen  7 

Consultgesprekken/hoorzittingen 46 52 

 

Toelichting: 

In totaal zijn 39 dossiers vervallen of afgewezen, dit kunnen adviesvragen en TLV aanvragen zijn 

geweest. Alle PrO-TLV aanvragen zijn toegekend. Dit is te verklaren uit het feit dat PrO deze zelf als 

eerste beoordeelt en indien zij denken een passend aanbod te kunnen doen worden de TLV’s pas ter 

beoordeling bij de PCL ingediend. 

 

Categorie Midden 

Er zijn in 2018 meer verlengingen op de Mytylschool aangevraagd en afgegeven. Ondanks een 

verlaging van het deelnamepercentage in categorie midden constateren we wel dat er sprake is van 

een stijging van aantal afgegeven TLV’s categorie midden. Dit is te verklaren uit de aanpassing van de 

categorie bij een verlenging TLV. Een aantal leerlingen is in de categorie bij de verlenging van de TLV 

van Hoog naar Midden gegaan.   

 

EMB/hoog 

Er is een lichte stijging in het aantal indicaties EMB/hoog; deze stijging is het gevolg van een andere 

systematiek vanuit de overheid; de leerlingen van de Emiliusschool werden voorheen vanuit AWBZ 

bekostigd en zij staan nu bij het SWV als plaatsbekostigd geregistreerd, zodra een kind wordt 

ingeschreven op de Emiliusschool. Het SWV kan deze procedure niet beïnvloeden. 

 

Consultgesprekken/hoorzittingen 

Ook dit jaar is er wederom een toename in het aantal consultgesprekken/hoorzittingen die de PCL 

voert. Vaak hebben deze gesprekken het karakter van mediation. Veelal is een onderwijsconsulent 

aanwezig bij deze gesprekken. 
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Aantal toegekende TLV aanvragen (vanuit de VSO-scholen)  
Totaal toegekend 

   
Aanvraag 

1e TLV 
Aanvraag 

verlenging TLV 
 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

De Groote Aard 22 22 15 9 7 13 

De Korenaer   Rector 
Baptist 

32 20 16 8 16 12 

De Korenaer 
Strausslaan 

67 77 34 38 33 39 

Zuiderbos 1 1 1 1 nvt nvt 

Het Dok 11 16 4 6 7 10 

MBS 33 44 23 31 10 13 

Mytylschool 12 21 10 3 2 18 

Prins Willem-
Alexanderschool 

53 57 26 36 27 21 

Berkenschutse 61 70 27 26 34 44 

Buiten de regio 23 26 nvt nvt 23 26 

Totaal 315 353 156 157 159 196 

 

Toelichting: 

Van het totaal aantal toegekende TLV’s (448; zie tabel ‘besluiten PCL’) is in bovenstaande tabel een 

verdere uitsplitsing gemaakt van de aanvragen per VSO. De zij-instromers die van VO naar VSO gaan 

worden (meestal) door de school van herkomst (regulier VO) aangevraagd 

Aanvraag 1e TLV door een VSO school gebeurt op het moment dat een leerling de overstap maakt 

van het primair onderwijs (bao, SBO, SO). In een aantal dossiers heeft een leerling geen school van 

herkomst (bv omdat de leerling in een gesloten instelling heeft gezeten, vanuit dagbesteding/zorg 

komt of was er sprake absoluut verzuim), in deze gevallen vraagt de betreffende VSO de TLV aan. Dit 

aantal blijft stabiel t.o.v. 2017. 

NB. Dit betekent niet dat het deelname percentage in het VSO ook stabiel is. Dat getal wordt ook 

bepaald door de VO-instroom en door de VSO-uitstroom. En die gegevens zijn terug te vinden in 

dashboard Passend Onderwijs, zie hoofdstuk 6 ‘Kengetallen’. 

Opvallend is de stijging in het aantal verlengingen van TLV’s, dit betreft leerlingen die al op het VSO 

zitten en die nog niet hun uitstroomperspectief bereikt hebben. Het tijdstip van de aanvraag van een 

verlenging wordt altijd gemaakt op basis van inhoudelijke argumenten. Dit kan op het moment dat ze 

de overstap maken naar de bovenbouw, ook kan het zijn dat er een vertraging is ontstaan, omdat 

een leerling tijdelijk niet in staat is geweest om (volledig) onderwijs te volgen. En daarmee extra tijd 

nodig heeft om het perspectief te behalen. 
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7.2.2 KENGETALLEN VAN DE ZIJ-INSTROMERS NADER BEKEKEN 

 
Leeftijd zij-instromers 

 2016 2017 2018 

<15 jr. 46 69 82 

≥ 15 jr. 70 51 58 

Totaal 116 120 140 

 

Toelichting: 

Het betreft hier de zij-instromers; leerlingen die een tijd regulier VO gevolgd hebben en waar nu een 

TLV VSO wordt aangevraagd. Het aantal leerlingen jonger dan 15 jaar dat door het VO wordt 

aangemeld, is toegenomen. De PCL ziet vanuit de dossiers dat de leerlingen eerder gesignaleerd 

worden en verwezen worden naar het VSO op basis van ondersteuningsbehoefte. Het totale aantal 

zijinstromers blijft stijgen. 

Door welke scholen is de PCL ingeschakeld?  
96% van de VO-scholen  van ons SWV heeft gebruik gemaakt van de PCL middels TLV/adviesvragen of 
consultgesprekken. Herkomst van VO aanvragen: 131 aanvragen door 27 scholen (gemiddeld 6 
aanvragen per school). Er zijn zes scholen die minimaal 7 keer een aanvraag hebben gedaan bij de 
PCL. 
Er is 1 school die geen gebruik heeft gemaakt van PCL, namelijk ISE.  
De aanvragen in de onderstaande tabel zijn volgens de PCL legitiem en verklaarbaar vanuit de 
grootte van de school en/of de populatie van de school en/of het SOP. 

 

Scholen met 7 of meer PCL aanvragen 

School Aanvragen  
(TLV en/of Advies) 

Waarvan TLV toegewezen 

Stedelijk College*) 27 18 

‘t Antoon**) 18 15 

Sondervick 9 8 

Aloysius de Roosten 7 6 

Were Di 7 5 

Kempenhorst 7 5 

Totaal 
74 (56% van de totale 
aanvragen) 

 

*)Het Stedelijk College heeft de afdeling EOA met (soms) moeilijk plaatsbare leerlingen. 

**)’t Antoon heeft enkel onderbouw voor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (voorheen 

LWOO-leerlingen), daarvan stroomt een aantal leerlingen (15) uit naar het VSO vanwege hun zware 

ondersteuningsbehoefte. 
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7.2.3 KENGETALLEN VAN DE PRAKTIJKSCHOLEN NADER BEKEKEN 

 
In onderstaande tabellen zijn de aanvragen voor PrO uitgesplitst in de volgende categorieën: 

- Uitsplitsing naar eerste aanvraag en zij-instroom. 

- School van herkomst. 

- Woonplaats van de leerlingen. 

- Deelnamepercentage binnen ons SWV ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

 

TLV-aanvragen PrO  

 2016 2017 2018  PSE Pius X 

Eerste 
aanvraag 

72 60 72 65% 34 70% 38 60% 

Zij-
instroom 

17 27 39 35% 14 30% 25 40% 

Totaal 89 87 111 100% 48 100% 63 100% 

 
Toelichting: 
Het aantal aanvragen in 2018 is gestegen in vergelijking met 2017. Het aantal zij-instromers is 
wederom toegenomen in PrO.  
Dit kan onder andere verklaard worden door het hogere aantal leerlingen dat instroomt vanuit de 
EOA. 
 
Scholen van herkomst 

 PSE Pius X 

PO 4 11 

SBO 27 26 

SO 1 1 

Zij-
instroom 

14  

 

25 

 

Vervallen 2 - 

Totaal 48 63 

 
Toelichting: 
Op Pius X komen relatief gezien meer leerlingen rechtstreeks vanuit het reguliere basisonderwijs 
naar het PrO, namelijk 17% van het totaal aantal leerlingen.  
Bij PSE komt meer dan 50% van het aantal leerlingen uit het SBO. 
Er zijn relatief meer zij-instromers die starten op Pius X. 
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Woonplaats leerlingen  

PSE Pius X 

36 Eindhoven 11 Bladel 

4 Son en Breugel 11 Valkenswaard 

3 Geldrop 6 Veldhoven 

2 Best 6 Reusel 

1 Nuenen 4 Eindhoven 

1 Wintelre 4 Casteren 

1 Veldhoven 4 Bergeijk 

 
Toelichting: 
Deze verkorte tabel (niet alle woonplaatsen zijn genoemd) toont aan dat de meeste leerlingen PrO-
onderwijs volgen dat zo dicht mogelijk bij hun woonplaats ligt. Er is dus sprake van zo thuisnabij 
mogelijk onderwijs. 
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7.2.4 DEELNAME AAN NETWERK-OVERLEG: 

Het aansluiten bij een netwerkoverleg gebeurt op basis van inhoudelijke gronden.  

- Verbeteren van het ondersteuningsaanbod 

- Werkrelatie /communicatie tussen de scholen en de PCL versterken 

- Meedenken in het ontwikkelen van onderwijs-zorg-arrangementen 

- Mediation bij geschillen tussen ouders, school en zorgaanbieder 

- Netwerk versterken: Uitwisseling van kennis en kunde, deskundigheidsbevordering zowel 

halen als brengen 

 

Overzicht deelname aan overleg 

Overleg Doel Per jaar 

VSO-scholen Verlenging TLV & themabespreking (aanbod, 

termijn TLV, samenwerking  zorg) 

Totaal 10 

bijeenkomsten. 

Per school 1 x 

(Berkenschutse 

2 x) 

VSO-scholen Doorstroming PO/SO- VSO: TLV indicaties Per school 10 x 

Overleg met PrO Doorstroming PO/SO-PrO: Indicaties TLV Per school 2 x 

Psycho-ortho overleg Afstemming over inhoud en procedures 2 x per jaar 

VSO overleg Afstemming over inhoud en procedures 2 x per jaar 

OCO-overleg Afstemming over inhoud en procedures 4 x per jaar 

Trajectbegeleiding/ABS 

overleg 

Afstemming over trajecten Continu 

Scholenoverleg Informatie uitwisseling PCL en directie 1 x 

Consultgesprekken met 

ouders en VO-VSO 

Casusafhankelijk ( advies, mediation, evaluatie 

etc) 

52 x 

Helder Havo-VWO Toetsing achteraf van toelating 2 x 

EOA overleg Bespreking doorstroom EOA leerlingen 3 x 

OZAPP PCL - Zuiderbos 3 x per jaar 

MT-overleg Strategie en uitvoering beleid SWV 40 x 

PTO-overleg Overleg met Leerplicht en WIJ-ehv Elke maand 

Contactpersoon VSO Bespreking van bijzondere trajecten binnen 

VSO (Mytyl, PWA, MBS, Korenaer RB en 

Strauss, Dok) 

Afhankelijk van 

vragen school 

(25 x) 

Projectvoorbereiding 

maatwerk(arrangementen) 

Bijzondere trajecten zoals HB-voorziening 

Eckart, observatieklas, Tussenvoorziening MBS 

15 x  

Deskundigheidsbevordering 

Wisc V en Dubbelbijzonder 

Met orthopedagogen/psychologen uit ons 

samenwerkingsverband 

3 x 
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7.2.5 CONCLUSIE: 

 

1. Constatering:  

Het aantal ingediende dossiers loopt op, 119 dossier meer dan in 2017. Er zijn meer adviesvragen, 

consulten en individuele arrangementen. Deze werkzaamheden zijn arbeidsintensief. Bij 

gelijkblijvende PCL-formatie neemt de werkdruk fors toe.  (zie tabel ‘Behandelde TLV-dossiers en 

adviesdossiers’) 

2. Constatering:  

Er is een forse toename van het aantal adviesvragen, zowel vanuit het VO (30x) als vanuit het VSO 

(10x). Scholen benutten de expertise van de PCL om gezamenlijk een werkbare oplossing te zoeken 

voor leerlingen met complexe ondersteuningsvragen. (Zie tabel ‘Specificatie dossiers’) 

3. Constatering:  

Er is een toenemende behoefte en noodzaak aan maatwerktrajecten. Samenwerking tussen VSO en 

VO, tussen onderwijs en zorg, tussen onderwijs en arbeid/dagbesteding. De PCL initieert of wordt 

betrokken  door scholen, ABS of ouders bij de vormgeving en de facilitering (financiering op maat). 

(zie tabel ‘Besluiten PCL’) 

4. Constatering:  

Het totaal aantal VSO aanmeldingen vanuit het Primair Onderwijs (SO, SBO, BAO) is stabiel. Deze 

TLV’s worden aangevraagd door de VSO scholen zelf. (zie tabel ‘Aantal toegekende TLV aanvragen’) 

5. Constatering:  

Het aantal VSO verwijzingen vanuit het VO neemt nog steeds toe, de zogenaamde zij-instromers.  

(Uitgaande van een gemiddelde leeftijd van 15 jaar om over te gaan naar de bovenbouw). Ongeveer 

60% wordt verwezen vanuit de onderbouw en ongeveer 40% wordt verwezen vanuit de bovenbouw. 

De VO-scholen lijken eerder te signaleren en door te verwijzen naar het VSO, i.p.v. wachten tot het 

volledig vastloopt. (zie tabel ‘Leeftijd zij-instromers’) 

6. Constatering:  

De PCL constateert dat er een toenemend aantal dossiers van leerlingen met een 

vluchtelingenachtergrond ingediend wordt. Enerzijds de TLV aanvragen voor cluster 4 en cluster 3, 

anderzijds ter bemiddeling bij verschillen in visie m.b.t. uitstroomperspectief tussen ouders en 

school. Zowel trauma’s als culturele achtergrond spelen hier een rol in. 

7. Constatering:  

Alle scholen hebben gebruik gemaakt van de PCL, met uitzondering van de ISE. (zie tabel ‘Scholen 

met 7 of meer PCL aanvragen’) 

8. Constatering:  

De PCL participeert (tijdelijk of structureel) in diverse netwerken/werkgroepen. Het aantal 

overlegmomenten waar de PCL een inhoudelijke bijdrage aanlevert neemt toe. Dit gebeurt 

regelmatig op verzoek van het werkveld. (zie tabel ‘Overzicht deelname aan overleg’) 
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7.3 LICHTE ONDERSTEUNING VMBO (LWOO) 

Ons samenwerkingsverband heeft er voor gekozen om eigen beleid inzake LWOO (opting out) te 
ontwikkelen. Gekozen is voor populatiebekostiging. Alle besturen van de deelnemende scholen 
hebben reeds in 2015 met het nieuwe beleid ingestemd. 

Het beschikbare budget lichte ondersteuning LWOO/PrO wordt over de scholen met VMBO 
leerlingen, na aftrek van ondersteuningsmiddelen voor de PrO-leerlingen, verdeeld volgens een 
vastgestelde verdeelsleutel. Deze middelen zijn bedoeld om ondersteuning te bieden op het gebied 
van leerachterstanden en sociaal-emotionele problematieken. De scholen spelen hier op in door 
kleinere klassen te creëren, extra pedagogisch-didactische ondersteuning te bieden en veel aandacht 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.  

Dit jaar zijn deze middelen wederom door alle VMBO-scholen ingezet op zowel leerling-, groeps- en 
schoolniveau. Per niveau is door de scholen een overzicht geboden van de meest voorkomende 
vormen van inzet en, voor zover mogelijk, ook de inzet van middelen. 

Leerlingniveau 

Bij ondersteuning op leerlingniveau zien we vooral individuele maatwerktrajecten, kortdurende 
begeleidingstrajecten door gedragswetenschappers, coaches, etc., remedial teaching, activiteiten die 
gericht zijn op het verkleinen van leerachterstanden op het gebied van begrijpend lezen, spelling en 
rekenen/wiskunde, het versterken van studievaardigheden en executieve functies, sociale 
vaardigheidstraining, faalangstreductietraining, begeleiding van leerlingen met gediagnosticeerde 
dyslexie en dyscalculie. Daarnaast maken veel scholen melding van begeleiding op het terrein van 
sociaal-emotionele ontwikkeling.  In de overzichten beschrijven sommige scholen ook hoe hun 
organisatiestructuur is georganiseerd m.b.t. ondersteuning op leerlingniveau zoals bijv. het werken 
met een carrousselvorm, organisatie van een huiswerkklas, de organisatie van leerlingbesprekingen 
en een fasering in de zwaarte/intensiteit van de geboden ondersteuning. In totaal is er voor 3948 
leerlingen een vorm van ondersteuning geboden. Omdat niet elke school het aantal vermeldt, zal dit 
aantal leerlingen in werkelijkheid hoger liggen. Hetzelfde geldt voor de inzet van middelen, waarbij 
de scholen aangeven dat hiervoor € 1.764.267,= is ingezet. 

Groepsniveau 

Bij de ondersteuning op groepsniveau maken de scholen vooral melding van werken in kleinere 
groepen. Een meerderheid van de scholen meldt dat er voor kleinere groepen ook extra 
personeelsleden worden ingezet en veel scholen maken ook melding van de specifieke programma’s 
die worden aangeboden in die kleinere groepen. Die programma’s zijn soms gericht op het meer 
gestructureerd aanbieden van leerstofinhoud, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Er wordt ook melding gemaakt van een verschil van werkvormen in die groepen (het 
directe-instructie-model wordt meerdere keren genoemd). Daarnaast geven scholen ook aan dat er 
gewerkt wordt met kleinere groepen in wisselende samenstelling van leerlingen. Het gaat dus niet 
alleen maar om een verkleining van het aantal leerlingen per groep maar met name om een 
differentiatie in leerstofaanbod, tempo, specifieke problematieken bij leerlingen, studievaardigheden 
en een differentiatie in inzet van (gespecialiseerd) personeel. Volgens opgave van de scholen gaat 
het in totaal om ongeveer 400 aparte groepen die geformeerd zijn. Dat aantal moet echter met het 
nodige voorbehoud worden bekeken omdat het vermoeden bestaat dat sommige scholen hier het 
aantal betrokken leerlingen heeft aangegeven. De ingezette middelen bedragen, volgens de opgave 
van de scholen, € 6.758.681,=  
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Schoolniveau 

Bij de beschrijving van de ondersteuning op schoolniveau wordt melding gemaakt van de wijze 
waarop de groepsgrootte wordt gevarieerd, het mentoraat is georganiseerd en examentraining 
wordt geboden. In enkele gevallen wordt ook gemeld welke typen klassen er zijn (schakelklassen, 
wereldklassen, profielklassen). Veel scholen beschrijven hoe observaties plaatsvinden, LOB-
activiteiten worden georganiseerd en aandacht besteed wordt aan de planningsvaardigheden van 
leerlingen. In dit onderdeel zit wel enige overlap met hetgeen ook al onder groepsniveau is 
beschreven. Er wordt diverse keren gemeld dat er aandacht is besteed aan de 
deskundigheidsbevordering van docenten maar dit wordt nauwelijks verder gespecificeerd. 

Alle scholen geven aan dat er voor deze vorm van ondersteuning specifieke functionarissen zijn 
aangesteld. Dat varieert nogal per school. Het gaat o.a. om maatwerkcoördinatoren, remedial 
teachers, medewerkers zorgklas, oco’s, orthopedagogen, leerlingcoaches, onderwijsassistenten, 
leerlingbegeleiders, smw-ers, schoolpsychologen, etc. Een enkele keer wordt ook melding gemaakt 
van externe medewerkers die worden ingezet. De vraag hoeveel formatie is ingezet voor deze 
specifieke functionarissen is helaas niet door alle scholen beantwoord, dus is de teller blijven steken 
op 37,8 fte. Op schoolniveau behelst de inzet van middelen totaal € 6.456.218,=, waarbij ook hier 
enig voorbehoud op zijn plaats is.  

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat alle VMBO-scholen deze middelen inzetten conform de 
bedoeling van deze middelen. Er is sprake van veel ondersteuning op leerlingniveau en bij de 
ondersteuning op groepsniveau wordt vrijwel overal gekozen voor een verkleining van de 
groepsgrootte. In zoverre is er veel overlap. Maar als de ingediende verantwoordingsrapportages op 
schoolniveau gekeken worden, kan geconcludeerd worden dat veel scholen hier een eigen, 
schoolspecifieke invulling aan geven die dicht bij de ondersteuningsbehoefte van hun 
leerlingpopulatie ligt. Het blijkt lastig te zijn om de inzet van deze middelen in kwantitatief opzicht te 
specificeren; zo wordt niet duidelijk hoe de middelen per categorie zijn verdeeld en er is ook geen 
inzicht in de hoeveelheid formatie die wordt ingezet. De focus van de verantwoording vanuit de 
scholen ligt dus duidelijk op een beschrijving van veel gevarieerde en soms ook creatieve oplossingen 
voor de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  
  

 



 30  
 

 

 

7.4 ZWARE ONDERSTEUNING  

In dit programma gaat het om de middelen van het voormalig schooldeel LGF. Dit is het 
programmaonderdeel waarop de negatieve verevening zich vooral laat voelen; in de periode 2015-
2020 zal dit budget met bijna 30% krimpen. 

Teneinde scholen in staat te stellen hun taken met betrekking tot het begeleiden van leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte naar behoren uit te oefenen, zijn de beschikbare middelen tot en 
met schooljaar 2017-2018 via een verdeelsleutel verdeeld die gebaseerd is op de situatie van 2013. 
Omdat er nog financiële ruimte was en om de scholen in staat te stellen alvast te wennen aan een 
andere verdeelsleutel, zijn ook middelen toegekend op basis van de gegevens uit het OKR 
(onderwijskundig rapport). Echter, op 6 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met een 
herverdeling van de middelen voor zware ondersteuning met ingang van 2018-2019. Deze 
aanpassing is gebaseerd op drie criteria: 

• De verdeelsleutel moet dynamisch zijn in die zin dat de verdeling moet ‘meebewegen’ met 
de aard en zwaarte van de leerlingenpopulatie. 

• De verdeling van de middelen moet op basis van objectieve criteria gebeuren. Daarom is 
gekozen voor de elementen uit de OKR’s van het basisonderwijs. Via een formule waarin aan 
elk element uit het OKR een bepaald gewicht wordt toegekend, wordt het bedrag per school 
berekend. 

• De bepaling van de bedragen per school moet zo eenvoudig mogelijk gebeuren. Dat wordt in 
de nieuwe systematiek geheel uitgevoerd door de controller m.b.v. een excel-bestand. 

Alle scholen hebben de inzet van deze middelen verantwoord waarbij het accent lag op het zoveel 
mogelijk voorkomen van uitstroom naar het VSO en het bevorderen van adequate begeleiding van 
deze leerlingen binnen de school.  

 

Conclusies en bevindingen 

- De scholen geven aan dat er voor 1967 leerlingen een vorm van extra ondersteuning is 
geboden die verder ging dan de basisondersteuning en waarvoor een OPP is opgesteld. 

- Er worden veel verschillende specialisten ingezet; oco’s, remedial teachers, jongerencoaches, 
counselors, leerlingbegeleiders, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, 
gedragswetenschappers, auticoaches, enz. De verschillen tussen de scholen onderling zijn 
groot; dat betekent dat veel scholen hier schoolspecifiek beleid voor ontwikkeld hebben. 

- Er is nogal wat extra formatie toegekend aan deze specialisten, op basis van de aangeleverde 
verantwoordingen gaat het om 71,2 fte. De opgave van de scholen is niet overal volledig en 
de vraag is nogal verschillend geïnterpreteerd, dus de representativiteit van de totaalinzet is 
twijfelachtig. Desondanks zien we een positieve ontwikkeling op het gebied van de 
verantwoording. 

- Nagenoeg alle scholen melden dat er specialismen van buiten de school zijn ingezet. Eén 
school heeft dat niet gedaan. Maar de vraag naar een nadere specificatie wordt heel 
algemeen beantwoord; alleen de functies worden genoemd en slechts een enkele school 
meldt op welke wijze deze specialismen zijn ingezet voor de ondersteuning van leerlingen. 
Opvallend is wel dat er regelmatig specialismen vanuit het VSO worden ingezet. Op basis van 
de verantwoording komt het totaalbedrag van inzet op ruim € 568.000,=, al roept ook hier, 
net als bij de ingezette formatie, de representativiteit vragen op. Er zijn nog steeds enkele 
scholen die niet hebben aangegeven welk bedrag is ingezet.  
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- Bijna alle scholen melden dat er ook middelen voor deskundigheidsbevordering zijn ingezet 
maar ook hier is het totaalbedrag niet volledig. De teller staat hier op ongeveer € 714.000,=. 
De aard van de deskundigheidsbevordering is overwegend algemeen geformuleerd waarbij 
zaken als autisme, hoogbegaafdheid, groepsdynamica, trainingen, opleidingen en 
begeleiding van mentoren en/ of teams genoemd worden. Slechts enkele scholen geven 
specifiek aan welke scholing/training er is aangeboden waarbij de aard van de opleiding, 
doelgroep, tijdsinvestering en de bedragen genoemd worden. 

Naast de aangeleverde verantwoordingsrapportages zijn er in 2017 ook gesprekken met de scholen 
geweest naar aanleiding van de verantwoordingsrapportages. In 2019 vindt de volgende ronde 
gesprekken plaats, waarbij de bevindingen van deze gesprekken zullen worden besproken in het 
Scholenoverleg in de vorm van een samenvattende conclusie. 
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7.5 ARRANGEMENTEN/ ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN 

7.5.1 BOVENSCHOOLSE ONDERSTEUNINGSVOORZIENING HELDER HAVO/VWO  

 

Helder Havo/VWO  is aangemerkt als een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening van het 

samenwerkingsverband voor havo-vwo-leerlingen die een bijzondere vorm van ondersteuning nodig 

hebben, voornamelijk op het gebied van het autisme spectrum, met een perspectief op het behalen 

van een havo-vwo-diploma. 

 

Toetsingsprocedure: 

De PCL toetst achteraf of de toelating van de leerlingen is verlopen volgens de door Helder 

opgestelde toelatingscriteria. Het Helder Intake Analyse Profiel (HIAP) wordt gebruikt als intake 

methodiek. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt ook de zorgzwaartefactor berekend met een range 1 

t/m 7. Bij een zorgzwaartefactor van (4) 5 of 6 is het aanbod van Helder passend, zit een leerling 

hierboven dat is een VSO-school beter passend. Heeft een leerling een lagere zorgzwaarte dan zou 

deze leerling binnen het regulier VO passen. De PCL toetst alleen de leerlingen van het eigen 

samenwerkingsverband. Leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden worden niet getoetst door 

de PCL omdat die andere samenwerkingsverbanden dat zelf doen. Zij betalen immers ook zelf de 

meerkosten van € 5.500,= per leerling. 

 

Herkomst instromers in brugklas per 01-08-2017 en 01-08-2018 

 SWV Eindhoven-

Kempenland 2017 

SWV Eindhoven- 

Kempenland 2018 

Buiten de regio 

2017 

Buiten de regio 

2018 

BaO 20 33 10 4 

SBO 3 2 1 4 

SO 4  2  

VO 13 14 2  

VSO 2 1 1  

Totaal: 42 50 16 8 

 

Het totaal aantal leerlingen dat instroomt bij Helder Havo/VWO is toegenomen. Met name het aantal 

leerlingen vanuit het basisonderwijs is toegenomen. De zij-instroom is ongeveer gelijk gebleven. Het 

aantal aanmeldingen vanuit een ander SWV is gehalveerd. In het schooljaar 2017-2018 zitten er 124 

leerlingen in de onderbouw en in de bovenbouw zitten 60 leerlingen. De uitstroom in 2018 na de 

onderbouw bedraagt 23%.  
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Aantallen geslaagden in aantallen en percentages 

Jaar HAVO % VWO % Totaal % totaal 

2015 12 (13) 92% 9 (9) 100% 21 (22) 95% 

2016 10 (10) 100% 4 (4) 100% 14 (14) 100% 

2017 8 (8) 100% 8 (10) 80% 16 (18) 89% 

2018 7(10) 70% 5(5) 100% 12(15) 80% 

Totaal: 37(41) 90,2% 26 (28) 92,9% 63(69) 91,3% 

 

Tussen haakjes is het aantal examenkandidaten weergegeven. 63 leerlingen van de 69 zijn geslaagd 

voor hun examen. 

 

7.5.2 PREVENTIEVE BEGELEIDING PRO  

 

In 2018 hebben de twee scholen voor Praktijkonderwijs (Praktijkschool Eindhoven en Pius X College) 

elk een budget van € 45.000,- ontvangen om begeleiding met een preventief karakter in te zetten, 

mede ter voorkoming dat leerlingen thuis komen te zitten. De scholen hebben deze middelen ingezet 

ten behoeve van zowel kortdurende als langdurende begeleiding van leerlingen. Hieronder vallen, 

onder andere, kleinschalige cursussen aanbieden, wekelijkse gesprekken voeren met leerlingen, 

maatwerktrajecten realiseren en de aanstelling van een uitstroomcoördinator.  

 

De aangeleverde verantwoording geeft het volgende beeld: 

 

Schooljaar 2017-2018 Praktijkschool 

Eindhoven 

Pius X College (PrO) 

Aantal leerlingen dat begeleiding heeft ontvangen 39 48 

Aantal leerlingen die vervolgens intern zijn opgevangen 39 43 

Aantal leerlingen die vervolgens extern zijn opgevangen   0   5 

Aantal leerlingen ongeoorloofd afwezig > 4 weken     3*     2* 

*De problematiek valt buiten de invloedssfeer van de betreffende school.  

 

7.5.3 VSO-VO  
 

In 2017 is een werkgroep ingesteld die de opdracht had om de voorwaarden te onderzoeken 

waaraan voldaan moet worden om VSO-leerlingen die al eerder terug kunnen naar het regulier VO, 

terug te kunnen plaatsen waarbij nog ondersteuning/nazorg door het VSO plaatsvindt. Op basis van 

voortschrijdend inzicht werd een groter effect verwacht van arrangementen die risicoleerlingen in 

het regulier VO houden waarbij intensief wordt samengewerkt met het VSO. De werkgroep heeft een 

eerste concept-plan opgeleverd waarin wordt voorgesteld om met een digitaal platform te gaan 

werken waarop scholen vragen kunnen stellen m.b.t. het bieden van extra ondersteuning om 

leerlingen in het regulier VO te kunnen houden. Een nog te formeren expertteam zal deze vragen dan 

gaan beantwoorden en in samenspraak met de betrokken school zullen voor deze risico-leerlingen 
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voorstellen voor arrangementen ontwikkeld worden met een aanbod waarin zowel VO als VSO 

participeren dat voorziet in de extra ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen en wel zodanig dat 

zij op de reguliere VO-school hun diploma behalen. De uitwerking van dit voorstel wordt voortgezet 

in 2019. 

7.5.4 INDIVIDUELE TRAJECTEN PCL  
 

De PCL poogt in overleg met de school dichter aan te sluiten bij de behoefte van de leerling en de 

mogelijkheid van de school. Daarbij is vaker maatwerk nodig. Daarbij is vaker maatwerk nodig. Voor 

de maatwerktrajecten in 2018 betreft het uitstroomleerlingen waarbij nog geen passende 

arbeid/dagbestedingsplek is gevonden (participatiewet). Dan betreft het een tijdelijke verlenging 

korter dan een jaar (max 6 maanden). Er is tweemaal een Leerbaarheidsonderzoek gearrangeerd met 

als doel om in kaart te brengen op welke wijze een leerling zijn perspectief kan behalen. Hierbij is 

intensief samengewerkt met het CVB van de betreffende school. Tevens heeft de PCL samen met de 

school een onderwijs-zorgarrangement bekostigd voor een leerling. De totale kosten voor deze 

individuele trajecten bedragen: € 47.272,= 

7.5.5 ONDERWIJS-ZORG ARRANGEMENTEN  
 

Er ontstaat een groter wordende behoefte aan arrangementen waar onderwijs en zorg aan elkaar 

gekoppeld zijn. In 2018 is met de beleidsmedewerkers van gemeenten afgesproken te starten met 

een aantal concrete onderwijs-zorgarrangementen om van daaruit verder beleid hieromtrent uit te 

werken. 

7.5.6 HOOGBEGAAFDHEID  
 

Er is een werkgroep ingesteld om initiatieven te ontwikkelen die moeten leiden tot 

maatwerktrajecten voor hoogbegaafden met een zware ondersteuningsbehoefte waarbij ook sprake 

is van een forse internaliserende of externaliserende problematiek. Het gaat daarbij om leerlingen 

met hoogbegaafdheid en een nevenproblematiek, zoals een Autisme Spectrum Stoornis,  waardoor 

het functioneren binnen een normale sociale context problemen oplevert waardoor een adequate 

begeleiding noodzakelijk is. Er is een werkgroep en een klankbordgroep opgericht.  

 

De voorziening Hoogbegaafdheid van het Eckart voor leerlingen met een zware 

ondersteuningsbehoefte heeft dit jaar vorm gekregen en is van start gegaan. Aan het einde van 2018  

zijn drie leerlingen gestart, dit betreft nu nog leerlingen die komen vanuit de Masterclass van het 

Eckart. Een toegepast psycholoog is aangesteld om deze groep leerlingen te begeleiden. Het gaat 

daarbij om leerlingen met hoogbegaafdheid en een nevenproblematiek, zoals een Autisme Spectrum 

Stoornis,  waardoor het functioneren binnen een normale sociale context problemen oplevert 

waardoor een adequate begeleiding noodzakelijk is. 
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7.6 AMBULANTE BEGELEIDING OP SAMENWERKINGSVERBANDNIVEAU (ABS) 

Vanaf 01-08-2015 worden de gelden voor ambulante begeleiding, die voordien werden toegekend 
aan de VSO-scholen die deze ambulante begeleiding verzorgden, van overheidswege toegekend aan 
de samenwerkingsverbanden en maken deel uit van de middelen voor zware ondersteuning. 

Vanaf schooljaar 2015-2016 geldt een verplichte herbesteding van deze middelen bij de VSO-scholen 
op basis van de bestedingsverplichtingen zoals die golden op 01-10-2013. In deze 
herbestedingsverplichting zijn ook de bedragen die aan de CUAB-scholen toekomen, meegenomen. 

In 2015 is een beleidsnotitie opgesteld waarin geanticipeerd wordt op de periode vanaf 01-08-2016 
waarin de verplichte herbesteding bij de VSO-scholen is vervallen maar wel voldaan moet worden 
aan de verplichtingen vanuit de tripartiete overeenkomst.  

Met de Aloysiusstichting zijn afspraken gemaakt over het inhuren van ambulant begeleiders met een 
afbouw in 5 jaren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een herbestedingsovereenkomst. Met ingang 
van 1 augustus 2016 is 8,2 fte ambulante begeleiding gedetacheerd naar het samenwerkingsverband. 
Op 31 december 2017 is het aantal fte verminderd naar 5,45 vanwege natuurlijk verloop. 

Met de overige AB-diensten zijn afspraken gemaakt over de inzet van ambulante begeleiding. De 
trajectbegeleiders en ambulant begeleiders van de Aloysiusstichting vormen samen het ABS-team. 

Op basis van een realiteitstoets is gebleken dat het noodzakelijk is om de ambulante begeleiding 
voor een gedeelte te handhaven. Derhalve heeft het Dagelijks Bestuur op 14 december 2018 een 
voorgenomen besluit genomen om het ABS-team in stand te houden met een beperkte omvang van 
5,0 fte. Dit voorgenomen besluit wordt in 2019 voorgelegd aan het Scholenoverleg voor 
zwaarwegend advies, alvorens het Dagelijks Bestuur hier een definitief besluit over neemt. 

Het takenpakket van het ABS-team bestaat uit de volgende elementen: 

• Op grond van een vraag vanuit de scholen zorgen voor begeleiding, ondersteuning, 
facilitering en scholing op het terrein van passend onderwijs. Ook kunnen scholen een 
beroep doen op een ABS-er in het kader van de thuiszittersproblematiek. 

• De aard van de hulp, begeleiding, etc. is gericht op het vergroten van de professionalisering 
van de teams en het ontwikkelen van vaardigheden om op termijn zelf de problematieken te 
kunnen beheersen. Het hoofddoel is de versterking van de professionaliteit van de school 
omdat ABS in de toekomst afgebouwd wordt. Het begeleiden van individuele leerlingen is 
dus mogelijk, maar wel gericht op het overdragen van die begeleiding naar de school. 

• De verantwoordelijkheid voor het realiseren van passend onderwijs en de 
thuiszittersproblematiek ligt bij de school, maar een ABS-er kan wel een initiërende en 
bemiddelende rol spelen. Bovendien moet een ABS-er de voortgang bewaken en tijdig aan 
het samenwerkingsverband rapporteren als een casus in een impasse terecht komt of als 
niemand zich (meer) verantwoordelijk voelt. 

Jaarlijks worden sinds 2016 ruim 300 leerlingen aangemeld bij het samenwerkingsverband: 

Jaar Aantal leerlingen 

2016 324 

2017 339 

2018 336 
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De leerlingen die aangemeld worden bij het samenwerkingsverband zijn niet alleen woonachtig 
binnen het samenwerkingsverband, maar ook daarbuiten hetgeen blijkt uit onderstaande tabel.  

Regio Aantal leerlingen 

Eindhoven 155 

De Kempen 140 

Buiten de 
regio 

39 

Buitenland 2  
336 

De redenen waarom leerlingen bij het samenwerkingsverband aangemeld worden zijn divers. 
De afspraak binnen het samenwerkingsverband is dat in ieder geval de leerlingen worden gemeld 
die: 

- ongeoorloofd afwezig zijn, langer dan 4 weken (de officiële definitie van thuiszitters) 
- geoorloofd afwezig zijn, langer dan 4 weken, maar waarvan het perspectief onder druk staat. 

Daarnaast kunnen ook leerlingen worden gemeld waarbij de school handelingsverlegen is er sprake is 
van een dreigende thuiszitter. In overleg met de ABS-er kan dan een passend traject worden 
uitgezet. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat nagenoeg alle scholen gebruik hebben gemaakt van ABS, c.q. 
meldingen hebben gedaan bij het samenwerkingsverband: 

 

School Aantal lln   

t Antoon 0 CUAB 

Aloysius/De Roosten 10 CUAB 

Augustinianum 6   

Basisschool 1   

De Rooi Pannen 28   

Eckartcollege 7   

Fictieve school 8   

Frits Philips Lyceum-mavo 12   

Heerbeeck College 16   

Helder HAVO/VWO 14 CUAB 

Helicon 9 CUAB 

Huygens Lyceum 4   

Kempenhorst College 15   

Lorentz Casimir Lyceum 1 CUAB 

Montessori College 10   

Novalis College 7   

Nuenens College 10 CUAB 

Olympia 7   

Pius X College Praktijkschool 7   

Pius X-College 16   

Rythovius College 6 CUAB 

SG Were Di 30 CUAB 
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Sint Joriscollege 7 CUAB 

SintLucas 9 CUAB 

Sondervick College 18   

Stedelijk College H 13   

Stedelijk College OBB 10   

St-Joriscollege 3   

Vakcollege Eindhoven 9 CUAB 

Van Maerlantlyceum 5   

VSO De Berkenschutse 5   

VSO De Groote Aard 1   

VSO De Korenaer Rector Baptist 1   

VSO De Korenaer Strausslaan 1   

VSO De Korenaer-RB 9   

VSO De Korenaer-S 8   

VSO Het Dok 6   

VSO MBS Eindhoven 2   

VSO Prins Willem-Alexanderschool 4   

VSO Prins Willem-Alexanderschool 1   

VSO Zuiderbos 1   

Totaal 336   

 

Vanaf 2018 is overgestapt naar een digitaal systeem waarmee scholen leerlingen kunnen aanmelden 
bij het samenwerkingsverband. Het is daardoor mogelijk geworden om de status van een dossier te 
monitoren. De mate van betrokkenheid van een ABS-er wijzigt naarmate er vorderingen zijn gemaakt 
in een dossier en is daarom dynamisch. In onderstaande tabel is aangegeven wat de status was van 
de dossiers te tijde van het opmaken van het jaarverslag. 

 

Status ABS Percentage 

Advies ondersteuningsbehoefte 13% 

Afsluiten   2% 

Bemiddeling   2% 

Intakefase   3% 

Monitoren 31% 

Trajectbegeleiding 44% 

Niet te categoriseren   4% 

Totaal 100% 

Toelichting: 
Uit de tabel blijkt voor de meeste leerlingen een vorm van trajectbegeleiding is ingezet (44%). Als een 
traject is uitgezet en het perspectief bekend is, wordt het dossier vaak nog enige tijd gemonitord 
(31%). De status van de ABS verschuift in dat geval dus van trajectbegeleiding naar monitoring. 
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Een advies over de ondersteuningsbehoefte wordt aangevraagd indien de school al veel 
ondersteuning heeft geboden en twijfels heeft of er nog andere mogelijkheden aan ondersteuning 
benut zouden kunnen worden. Bemiddeling wordt aangevraagd indien school en ouders een verschil 
van inzicht hebben in de mogelijkheden of perspectief van de leerling. 

Ook de status van een leerling kan wijzigen en wordt sinds 2018 bijgehouden in het digitale systeem. 
De status van de leerlingen die in 2018 zijn aangemeld zijn ten tijde van het opmaken van het 
jaarverslag als volgt: 

 

Status leerling Aantal 

Geoorloofd afwezig; volgt programma van jeugdhulp of 
(G)GZ 

46 

Geschorst 6 

Ongeoorloofd afwezig (>4 weken) 7 

Volgt aangepast onderwijsprogramma 55 

Volgt geen onderwijs; arbeidstraject 5 

Volgt geen onderwijs; niet in staat volgens arts/psycholoog 31 

Volgt geen onderwijs; ziekgemeld door ouder/verzorger 28 

Volgt onderwijs 115 

Niet te categoriseren 43 

Totaal 336 

Toelichting: 
Uit de tabel blijkt dat de meeste leerlingen die in beeld zijn een onderwijsprogramma volgen of een 
aangepast onderwijsprogramma (resp. 115 en 55 leerlingen). Eveneens blijkt dat de groep leerlingen 
die thuiszit groter is dan de leerlingen die voldoen aan de landelijke definitie van thuiszitter (7 
leerlingen); er zijn 46 leerlingen die geen onderwijs volgen maar binnen de jeugdhulp of GGZ een 
hulpverlenings- of zorgtraject volgen en van 31 leerlingen heeft een arts of psycholoog geadviseerd 
om de leerling niet met onderwijs te belasten Van 28 leerlingen staat het perspectief onder druk 
omdat ze langer dan 4 weken afwezig zijn, ziek zijn gemeld door ouders, maar waarvan de 
betrokkenheid van een arts/psycholoog nog niet duidelijk is of niet is ingezet. 

Sinds 2018 wordt deze tabel k 4x per jaar uitgesplitst per gemeente en naar de betrokken 
beleidsambtenaren toegestuurd.   

7.6.1 TRAJECTBEGELEIDING 

Trajectbegeleiding richt zich op het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van schooluitval. 
Met de gemeenten is afgesproken dat zij de formatie voor de trajectbegeleiding (als onderdeel van 
het ABS-team) voor de jaren 2018, 2019 en 2020 voor 50% (€ 105.300,= per jaar) zullen subsidiëren. 
Trajectbegeleiding wordt uitgevoerd op basis van een visie die is vastgelegd in een beleidsdocument. 
De inzet van trajectbegeleiding is opgenomen in het totaal van de inzet van het ABS-team in par. 7.6. 

7.6.2 CUAB 

Met de scholen die voorheen via de Aloysiusstichting (Triade) gelden ontvingen om zelf de benodigde 
uren ambulante begeleiding in te kopen zijn afspraken gemaakt. Deze zogeheten CUAB-uren zijn op 
deze scholen over een groot aantal medewerkers verdeeld en de scholen hebben aangegeven dat 
inzet van deze medewerkers op de eigen school tegemoet komt aan de vigerende 
ondersteuningsbehoefte. 
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De CUAB-scholen ontvangen voor de inzet van hun eigen AB-personeelsleden middelen vanuit het 
budget voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband. De toegekende middelen kennen 
eenzelfde afbouw in vijf jaar zoals ook bij het ABS-team het geval is. 

In principe kunnen CUAB-scholen slechts gebruik maken van het ABS-team als daar formatieve 
ruimte voor is omdat het reëel is dat de uren van ambulante begeleiders worden ingezet op de 
scholen die geen middelen hiervoor ontvangen en deze expertise dus zouden moeten inkopen. Als 
het gaat om het aanpakken van de thuiszittersproblematiek op een CUAB-school kan wel gebruik 
gemaakt worden van de expertise van het ABS-team. Bovengenoemde afspraken zijn vastgelegd in 
de beleidsnotitie Positie van CUAB-scholen in ABS. 

In het jaarverslag van 2017 is geconcludeerd dat in de verantwoordingsrapportages van de CUAB-
scholen een grote overlap te zien was met de rapportages van de inzet van de middelen voor lichte 
ondersteuning (LWOO) en voor zware ondersteuning. De vraag was daarbij hoe specifiek de CUAB-
middelen dan nog worden ingezet. Op basis van deze conclusie is besloten om niet langer aparte 
verantwoording voor CUAB-middelen op te vragen en deze verantwoording op te nemen in de 
verantwoording van de middelen voor zware ondersteuning.  

7.6.3 AMBULANTE BEGELEIDING CLUSTER 3 

Naast de ambulante begeleiding die vanuit het stafbureau werd ingezet, is ook ambulante 
begeleiding geboden vanuit de SSOE voor leerlingen met een cluster3-problematiek.  

Naam school Aantal uren 2017-2018 

't Antoon 43 

Aloysius / De Roosten 71 

ATC 4 

Augustinianum 39 

De Rooi Pannen 16 

Eckartcollege 11 

Frits Philips Lyceum-mavo 67 

Heerbeeck College 29 

Helder HAVO/VWO 0 

Helicon VMBO Eindhoven 72 

Huygens College 171 

ISSE 42 

Kempenhorst College 251 

VSO MBS Eindhoven VO 51 

Montessori College 54 

VSO Mytyl VO 1 

Novalis College 0 

Nuenens College 218 

Olympia 0 

Pius X College Praktijkschool 0 

Pius X-College 254 

Praktijkschool Eindhoven 736 

 



 40  
 

 

 

VSO Prins Willem-Alexander 2 

Rythovius College 4 

SG Were Di 81 

SintLucas 9 

Sondervick College 77 

Stedelijk College H 35 

Stedelijk College OBB 49 

St-Joriscollege 0 

SWV VO3007 Eindhoven Kempenland 60 

Vakcollege Eindhoven 0 

Van Maerlantlyceum 25 

VSO Emiliusschool 8 

VSO ZMOK De Korenaer 62 

Totaal 2542 

Peildatum: 1 augustus 2018 

Toelichting:  

Uit de tabel blijkt dat de meeste scholen leerlingen hebben met een cluster3-problematiek op grond 
van een lichamelijke beperking waarvoor de inzet van SSOE is gevraagd. Vanuit het verleden had 
Praktijkschool Eindhoven veel leerlingen met een cluster3-indicatie op grond van een verstandelijke 
beperking en heeft gedurende de overgang relatief veel uren AB gehad.  Deze uren zullen in 2019 
worden afgebouwd. 

Omdat het autismesteunpunt ook onder SSOE valt zijn de uren die van daaruit zijn ingezet ook 
opgenomen in de tabel. Er zijn echter ook andere partners die leerlingen met cluster-3-problematiek 
hebben begeleid. Hier zijn ook middelen voor ingezet. 

De totale financiële inzet voor ambulante begeleiding cluster 3 bedroeg € 227.670,= Naast SSOE 

hebben Zuiderbos (€ 12.763,=), de Mytylschool Tilburg ( € 4.900,=), de Leijpark ( € 16.125,=) en het 

Rythovius College ( € 2.333,=) hiervoor middelen ontvangen. Het overige bedrag (€ 191.639,=) is 

ingezet bij SSOE.  

 

7.7 GROEIBEKOSTIGING 

Wettelijk is bepaald dat elk samenwerkingsverband de groeibekostiging van het VSO voor de 
instroom van leerlingen na 1 oktober maar vóór 1 februari in haar begroting opneemt. Deze post 
fluctueert jaarlijks en is niet door beleidsmaatregelen te beïnvloeden.  
 
Het aantal leerlingen binnen het VSO is ten opzichte van 2017 afgenomen. Er is toch sprake van 
groeibekostiging als gevolg de overloop van schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019, 
aangezien er gekeken dient te worden naar de groei per school. Van tussentijds uitgestroomde 
leerlingen worden geen bedragen terug ontvangen.  
De kosten voor deze post bedroegen in 2018 € 194.988,=. In 2017 was dit nog € 240.419,=.  
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7.8 INTERNE REBOUND KLASSEN  

Zowel in schooljaar 2017-2018 als in schooljaar 2018-2019 is wederom besloten een bedrag van 
€600.000,= per schooljaar beschikbaar te stellen voor het instellen van interne reboundklassen 
(IRK’s). Vanuit de Plusvoorziening is een bijdrage van € 120.000,= ontvangen. In schooljaar 2018-2019 
zijn er 13 IRK’s bekostigd, evenals in schooljaar 2017-2018.    

De interne reboundklassen worden ingezet ter begeleiding van leerlingen voor een gemiddelde 
periode van 3 maanden om ze extra en intensief te begeleiden bij hun problematiek. Deze 
problemen zijn overwegend gedragsgerelateerd (50%) en in mindere mate schoolgerelateerd (10%). 
De overige leerlingproblemen hebben te maken met buitenschoolse factoren (40%). 

Ongeveer de helft van de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de IRK keren succesvol terug in 
hun eigen klas en vervolgen daar hun schoolcarrière. Voor de rest geldt dat ongeveer 10% naar een 
lager niveau binnen dezelfde school of een andere school terugkeert. Voor 13% van de leerlingen 
wordt alsnog een TLV voor het VSO aangevraagd. De overige leerlingen zijn verdeeld over een 
uitstroom richting Praktijkonderwijs, een ROC, gaan richting arbeid of blijken meer 
jeugdhulpverlening nodig te hebben. 

 
Conclusie:  
De behoefte aan deze vorm van begeleiding toont aan dat het noodzakelijk is om de IRK’s te 
continueren. Daaropvolgend zijn daarvoor structureel middelen begroot. In 2019 vindt een grote 
audit plaats om te bekijken waar nog ontwikkelpunten zijn op het gebied van IRK’s en hoe kennis 
gedeeld kan worden. 

 

7.9 LICHTE ONDERSTEUNING (VERSTERKING ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR)  

Omdat de grens tussen basisondersteuning (die bekostigd dient te worden uit de lumpsum middelen 
die elke school van overheidswege ontvangt) en lichte ondersteuning flinterdun is en soms lastig is te 
definiëren, is besloten elke school een bedrag toe te kennen voor het realiseren van die lichte 
ondersteuning. Daarmee voorkomen we eindeloze discussies over het grensvlak tussen basis- en 
lichte ondersteuning.  

Er is voor een verdeelsleutel gekozen die gebaseerd is op het aantal leerlingen per schoolcategorie 
waarbij VMBO-leerlingen wat zwaarder ‘wegen’ dan HAVO-VWO-leerlingen. Voor dit programma  
wordt jaarlijks een bedrag van € 400.000,= begroot. 

Aan de scholen wordt geen specifieke verantwoording voor de inzet van deze middelen gevraagd.  
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7.10 DOELGERICHTE MAATREGELEN PASSEND ONDERWIJS 

Teneinde scholen in de gelegenheid te stellen te experimenteren en hun deskundigheid en expertise 
op de terreinen van passend onderwijs te vergroten, is een budget gereserveerd. 

Toekenning van middelen vanuit dit budget is vastgelegd in een beleidsnotitie waarin de criteria zijn 
geformuleerd waar een aanvraag aan dient te voldoen. Aanvragen worden beoordeeld door een 
commissie vanuit het Scholenoverleg die de directeur adviseert over een eventuele toekenning van 
middelen. In principe neemt de directeur het advies over. 

7.10.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

In 2018 zijn meerdere zaken op het gebied van deskundigheidsbevordering ingezet, met name op 
initiatief van het samenwerkingsverband. De volgende initiatieven zijn ontwikkeld: 

• Training van psychologen en orthopedagogen ten behoeve van de ontwikkeling van 
docenten op het gebied van passend onderwijs. 

• Cursus ‘Handelingsgericht onderzoek bij kinderen met het vermoeden van hoogbegaafdheid 
en ASS’ voor orthopedagogen en ambulant begeleiders. 

• De aanschaf van de WISC-V intelligentietest, met bijbehorende conversietraining voor 
orthopedagogen en psychologen om deze test af te kunnen nemen en verwerken.  

7.10.2 EXPERIMENTEN 

Op het gebied van experimenten is er slechts één aanvraag binnengekomen. De aanvraag aangaande 
samenwerking met betrekking tot EOA-leerlingen was afkomstig van Olympia en het Stedelijk College 
(locatie Oude Bossche Baan). De bekostiging voor 2018 bedraagt € 4.173,= (3/10 deel van € 13.910,- 
voor de periode oktober 2018 tot en met juli 2019). 

Daarnaast liep het Webchair programma nog in schooljaar 2017-2018. Ten behoeve van dit project is 
nog een bedrag van € 6.534,= ingezet. Dit programma is in 2018 beëindigd.  

 

7.11 IMPULSGELDEN 

In 2018 zijn extra middelen beschikbaar gesteld als éénmalige impuls met als doelstelling de 
versterking van de basisondersteuning en bevordering van interscolaire samenwerking. Deze 
samenwerking van een VO-school is niet beperkt tot andere VO-scholen, maar kan ook betrekking 
hebben op een VSO-school, PO-school of een MBO. De looptijd van het project is 19 maanden (met 
ingangsdatum 1 januari 2018) en de middelen (€ 30,= per leerling op teldatum 1 oktober 2017) zijn 
toegekend op basis van aanvraag. Er zijn slechts 11 scholen die deze middelen hebben aangevraagd 
en toegewezen gekregen, waardoor € 268.939,= is ingezet (12/19 deel van € 452.920,=). Er was voor 
de periode januari 2019 tot en met juli 2019 een bedrag van ongeveer € 870.000,= beschikbaar 
gesteld, waarvan € 550.000,= voor kalenderjaar 2018. 
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Ingediende en goedgekeurde aanvragen van projecten inzake impulsgelden 2018. 

Titel ingediend project: Ingediend door: 

Lesprogramma’s voor Engels, Wiskunde en 
Computer Science voor meerbegaafde 
leerlingen uit het basisonderwijs. 

Heerbeeck College samen met basisscholen in 
Best 

Onderzoek naar stressverhogende factoren bij 
leerlingen en aanbevelingen om dit te 
voorkomen. 

Novalis, Eckart, Aloysius de Roosten 

Vergroting expertise bij docenten en 
ondersteuningsteam ter versterking van de 
basisondersteuning met het accent op gedrag 
en leren-leren. 

Olympia, ‘t Antoon 

Signalering, verbetering van achterstanden in 
executieve functies. 

Rythovius samen met basisscholen 
Kempenkind, RBOB de Kempen en Veldvest 

Bevordering overgang PO-VO voor 
meerbegaafde leerlingen, scholing docenten en 
opzetten van een curriculum. 

Stedelijk College (i.s.m. primary afdeling ISE) en 
basisschool ‘t Karregat 

Interscholaire samenwerking ter verbetering 
van de doorstroom van NT-2 leerlingen 
afkomstig van ISK en basisscholen. 

Were Di, Pius X 

 

Besloten is om met ingang van 1 februari 2019 de mogelijkheid tot aanvragen te stoppen. In januari 
2019 zijn nog enkele aanvragen ingediend en toegekend. Hierover zal worden gerapporteerd in het 
jaarverslag 2019. 

 

7.12 JOB 8 

In 2018 zijn de activiteiten van Job 8 ondergebracht bij het samenwerkingsverband. De wijze waarop 
een en ander wordt uitgevoerd is beschreven in een Uitwerkingsnotitie die door het Dagelijks 
Bestuur is vastgesteld. 

De bedoeling van Job 8 is het voorbereiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op 
deelname aan de arbeidsmarkt door het regelen van stages en (beschutte) werkplekken. Het gaat 
hier vooral om jongeren van de VSO- en PrO-scholen, maar ook om jongeren van de Entree-
opleiding, de Taalbrug en leerlingen van VMBO-basis. 

De kern van deze activiteiten ligt op de betrokken scholen waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking 
met externe partners (MKB, Ergon, RWB, etc.) gezocht wordt. Vanuit het Scholenoverleg zullen deze 
activiteiten op directieniveau uitgevoerd worden door de Commissie Uitstroom V(S))-PrO – Arbeid. 
Teneinde dit traject goed van de grond te krijgen is het voorzitterschap van deze Commissie 
overgedragen aan de directeur van het samenwerkingsverband. 

Het is de bedoeling dat deze activiteiten budget-neutraal verlopen; m.a.w. vanuit passend onderwijs 
wordt hier niets voor begroot omdat de financiële middelen worden toegekend aan de scholen. Er is 
echter één uitzondering voor gemaakt; het negatieve exploitatieresultaat van de Job-8-activiteiten 
wordt eenmalig ten laste gebracht van het samenwerkingsverband tot een maximum van  €70.000,=.  
Dit is in de jaarrekening van 2018 verwerkt. 
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7.13 PO-VO 

7.13.1 REGIEGROEP POVO 

De afstemming voor de aansluiting POVO gebeurt in de Regiegroep POVO. In de Regiegroep zijn alle 
scholen van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De basisscholen worden 
vertegenwoordigd door de schoolbesturen PO. De VO-scholen worden vertegenwoordigd door de 
commissie POVO van het Scholenoverleg VO.  

Vanuit de Regiegroep worden de volgende acties ondernomen: 
- Opstellen tijdpad aansluiting POVO. 
- Organiseren van de informatiebijeenkomsten voor PO en VO in september; twee 

bijeenkomsten in Eindhoven en één in De Kempen. 
Tijdens deze bijeenkomsten vindt er een evaluatie plaats van de aanmeldingen van het 
voorafgaande schooljaar. Daarnaast worden de eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving 
of wijzigingen in de procedure besproken en het nieuwe tijdpad wordt doorgenomen. 
Er is vanuit de scholen veel belangstelling voor de bijeenkomsten en de opkomst is erg hoog.  
In 2018 hebben in totaal 197 mensen deelgenomen aan deze bijeenkomsten volgens 
onderstaande verdeling: 
 

Schoolsoort Aantal deelnemers 

PO 130 

S(B)O   15 

VO  47 

VSO    5 

Totaal 197 

 
- Organiseren van dossieroverleg in maart/april voor de V(S)O-scholen. 

In het kader van de zorgplicht is een dossieroverleg gehouden voor de VO-scholen om 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte - en waarover men twijfels heeft of die op 
school geboden kon worden - te bespreken met collega-scholen. In totaal hebben de scholen 
42 leerlingen besproken met een andere VO- en/of VSO-school. De scholen ervaren het 
dossieroverleg als zinvol met als resultaat dat alle leerlingen voor de zomervakantie zijn 
geplaatst. 

- Organiseren van dossieroverleg in oktober voor de PO/SO/SBO-scholen 
In oktober worden de basisscholen in de gelegenheid gesteld om in een vroegtijdig stadium 
met het VO in overleg te gaan over leerlingen met een specifieke extra 
ondersteuningsbehoefte en waarover de basisschool twijfels heeft welke vervolgschool het 
beste passend is. De twijfel bij de basisschool zit vooral bij het grensgebied vmbo of 
praktijkonderwijs en regulier of speciaal onderwijs. In onderstaande grafiek staan de redenen 
genoemd; de twijfel vmbo of praktijkonderwijs kwam het meeste voor. In totaal zijn er 30 
leerlingen besproken. 
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De basisscholen konden tevens aangeven of ze het dossier anoniem wilden bespreken, met 
toestemming van de ouders of in aanwezigheid van de ouders. Steeds meer scholen namen 
de ouders tijdens het dossieroverleg mee, hetgeen te zien is in onderstaande grafiek. 
 

 
 
Er was veel waardering over de mogelijkheid die geboden werd om vroegtijdig leerlingen te 
bespreken waarover twijfels of zorgen waren over de continuering van de schoolloopbaan. 

 

7.13.2 DIGITALE OVERDRACHT PO-VO 

De VO-scholen voeren de aanmeldingen van leerlingen in de POVO-applicatie in en krijgen daarmee 

de beschikking over het onderwijskundig rapport. Het samenwerkingsverband kan monitoren of de 

aangemelde leerlingen ook geplaatst worden op het vervolgonderwijs. Het systeem genereert ook 

bepaalde managementinformatie: 

 Aantal 2018 % 

Aantal leerlingen aangemeld op 1 school 4951 95% 

Aantal leerlingen aangemeld op >1 school 248 5% 

Totaal aantal leerlingen 5199 

 

 

Toelichting: Het aantal dubbele aanmeldingen is met 1% gedaald ten opzichte van 2017. 
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De applicatie levert het samenwerkingsverband gegevens om het proces van aansluiting POVO te 

monitoren om daarmee te bewaken of alle leerlingen tijdig voor de zomervakantie zijn geplaatst. 

Daarnaast levert het systeem managementinformatie over leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben: 

 

2018 2017 2016 

Aantal aanmeldingen afkomstig van PO 95,19% 95,22% 94,93% 

Aantal aanmeldingen afkomstig van SBO 3,44% 3,04% 3,40% 

Aantal aanmeldingen afkomstig van SO 1,37% 1,75% 1,67% 

Aantal adviezen voor regulier VO 98,54% 98,74% 98,64% 

Aantal adviezen voor VSO 1,46% 1,26% 1,36% 

Aantal leerlingen zonder een didactische achterstand 84,99% 85,71% 84,08% 

Aantal leerlingen met een didactische achterstand 15,01% 14,29% 15,92% 

Aantal leerlingen zonder OPP op school van herkomst 90,20% 90,56% 90,26% 

Aantal leerlingen met OPP op school van herkomst 9,80% 9,44% 9,74% 

Aantal leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte 
volgens school van herkomst 

71,97% 71,32% 68,17% 

Aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte 
volgens school van herkomst 

28,03% 28,68% 31,83% 

Toelichting: De cijfers zijn van de afgelopen drie jaren erg stabiel. 

7.13.3.1 SCHOOLADVIEZEN 

In onderstaande tabel zijn de landelijke adviezen van Praktijkonderwijs t/m VWO vergeleken met de 

regionale schooladviezen van de basisscholen die binnen het samenwerkingsverband liggen. 

Landelijk PRO VMBO VMBO T-
HAVO 

HAVO HAVO-
VWO 

VWO Totaal 

2017 4566 75943 15124 33434 17498 38326 184891 

2018 4741 73653 15410 32585 17621 37294 181304 

Verschil 175 -2290 286 -849 123 -1032 -3587 

 

Regionaal PRO VMBO VMBO T-
HAVO 

HAVO HAVO-
VWO 

VWO Totaal 

2017 66 1908 484 806 632 954 4850 

2018 68 1811 547 792 641 991 4850 

Verschil 2 -97 63 -14 9 37 0 

Landelijk was er een lichte daling in het aantal leerlingen maar in de regio Eindhoven en De Kempen 

is het aantal schooladviezen gelijk gebleven. 
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Wanneer de absolute cijfers worden omgezet in percentages dan geeft dat het volgende resultaat. 

Landelijk PRO VMBO VMBO T-
HAVO 

HAVO HAVO-
VWO 

VWO Totaal 

2017 2,47% 41,07% 8,18% 18,08% 9,46% 20,73% 100% 

2018 2,61% 40,62% 8,50% 17,97% 9,72% 20,57% 100% 

 

Regionaal PRO VMBO VMBO T-
HAVO 

HAVO HAVO-
VWO 

VWO Totaal 

2017 1,36% 39,34% 9,98% 16,62% 13,03% 19,67% 100% 

2018 1,40% 37,34% 11,28% 16,33% 13,22% 20,43% 100% 

Bovenstaande tabel geeft grafisch het onderstaande beeld. 

 

Uit de tabel en grafiek blijkt de adviezen over de jaren een redelijk stabiel beeld geven. De vmbo-

adviezen liggen regionaal wat lager dan landelijk ten gunste van de havo-vwo-adviezen. 

Advies voor praktijkonderwijs wordt evenals voorgaande jaren regionaal minder gegeven dan 

landelijk. 
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VMBO adviezen uitgesplitst naar de verschillende onderwijsniveaus 

In de volgende tabellen wordt ingezoomd op de VMBO adviezen.   

2017 VMBO B VMBO BK VMBO K VMBO KGT VMBO T 

Landelijk 17,83% 8,67% 22,23% 7,94% 43,33% 

Regionaal 13,84% 12,37% 19,39% 10,80% 43,61% 

Verschil -3,99% 3,70% -2,84% 2,86% 0,27% 

 

2018  VMBO B  VMBO BK VMBO K  VMBO KGT  VMBO GT 

Landelijk 17,34% 9,08% 22,42% 8,65% 42,51% 

Regionaal 13,80% 12,20% 20,71% 10,10% 43,18% 

Verschil -3,54% 3,12% -1,71% 1,45% 0,67% 

 

Bovenstaande tabel geeft grafisch het onderstaande beeld. 

 

Regionaal zijn er minder VMBO B-adviezen dan landelijk. Dit was evenals vorig jaar ook al het geval 

bij de PrO-adviezen. Dubbele adviezen worden regionaal wat vaker gegeven dan landelijk. Dit is 

overigens ook het geval bij VMBO T/HAVO en HAVO/VWO. 
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Gemiddelde schooladvies 

Wanneer we het totale gemiddelde schooladvies landelijk en regionaal vergelijken (waarbij VMBO-

B=1, VMBO BK=1,5, VMBO K=2 ……VWO=5), dan komt het gemiddelde advies uit tussen VMBO T en 

VMBO T-HAVO: 

Gemiddeld schooladvies 2018 2017 2016 

Landelijk 3,49 3,49 3,34 

Regionaal 3,57 3,48 3,48 

Verschil 0,08 -0,01 0,14 

Landelijk is het niveau gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Regionaal is er een zeer lichte 

stijging. 

7.13.3.2 HEROVERWEGINGEN EN BIJSTELLINGEN 

Sinds 2015 is de basisschool wettelijk verplicht om het schooladvies te heroverwegen als de score op 

de eindtoets hoger is dan het oorspronkelijke schooladvies. Op basis van de heroverweging kan het 

advies naar boven worden bijgesteld. 

Onderzocht is in hoeverre landelijk en regionaal het schooladvies afwijkt van het advies dat op basis 

van de score op de eindtoets wordt gegeven. 

Vergelijking schooladvies met het advies op de eindtoets 

2017 Gelijk Toetsadvies  

0,5 niveau lager 

Toetsadvies  

1 niveau lager 

Toetsadvies  

0,5 niveau 
hoger 

Toetsadvies   

1 niveau 
hoger 

Landelijk 37,11% 16,02% 14,04% 18,48% 14,35% 

Regionaal 37,34% 15,79% 11,52% 20,71% 14,64% 

Verschil 0,23% -0,23% -2,52% 2,23% 0,29% 

 

2018 Gelijk Toetsadvies  

0,5 niveau lager 

Toetsadvies  

1 niveau lager 

Toetsadvies  

0,5 niveau 
hoger 

Toetsadvies   

1 niveau 
hoger 

Landelijk 34,97% 15,94% 15,25% 19,24% 14,30% 

Regionaal 34,75% 14,15% 14,95% 22,37% 13,79% 

Verschil -0,22% -1,79% -0,30% 3,13% -0,51% 

Globaal gezien geven zowel de landelijke cijfers als de regionale cijfers aan dat ongeveer 1/3 deel van 

de leerlingen de eindtoets overeenkomstig het schooladvies maakt, 1/3 scoort op de eindtoets hoger 

en 1/3 lager. Regionaal komt het iets vaker voor dat het toetsadvies 0,5 niveau hoger was dan het 

schooladvies. 
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Percentage heroverwegingen en bijstellingen 

2017 % heroverwegingen  % bijstellingen t.o.v. de 
heroverwegingen 

% bijstellingen t.o.v. het 
totaal aantal adviezen  

Landelijk 32,90% 24,13% 7,94% 

Regionaal 35,36% 21,04% 7,44% 

Verschil 2,46% -3,09% -0,50% 

 

2018 % heroverwegingen  % bijstellingen t.o.v. de 
heroverwegingen 

% bijstellingen t.o.v. het 
totaal aantal adviezen  

Landelijk 33,55% 23,68% 7,94% 

Regionaal 36,16% 24,37% 8,81% 

Verschil 2,61% 0,69% 0,87% 

Landelijk is het aantal bijstellingen ten opzichte van 2017 exact gelijk gebleven. Regionaal is het 

aantal bijstellingen met 1,37% gestegen. 

Bovenstaande tabel geeft grafisch het volgende beeld. 

 

Uit de tabel en grafiek blijkt dat het aantal heroverwegingen regionaal hoger ligt dan landelijk omdat 

er meer leerlingen een hoger advies op de eindtoets hebben. Regionaal hebben 36,16% van de 

leerlingen een hoger advies op basis van de eindtoets en zijn er derhalve een overeenkomstig aantal 

heroverwegingen. Van het aantal heroverwegingen wordt 24,37 % bijgesteld. Landelijk ligt dit op 

23,68%. 
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8. KWALITEITSZORG, ZELFEVALUATIE EN COMPLIANCE 

Kwaliteitszorg is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een 
permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het passend onderwijs te bepalen, te 
bewaken, te verbeteren en te borgen.  

Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:  
- doen we de goede dingen? 
- doen we die dingen ook goed? 
- hoe weten we dat? 
- vinden anderen dat ook? 
- wat doen we met die kennis en informatie? 

Goede kwaliteitszorg kent de volgende kenmerken: 

- Integraliteit: kwaliteitszorg richt zich op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen.  

- Systematisch: kwaliteitszorg bedient zich van vaste procedures en protocollen. 

- Cyclisch: kwaliteitszorg is een continuüm op basis van de PDCA-cyclus. 

Ons kwaliteitszorgsysteem kent 7 KSF’s (kritische succesfactoren) die zijn ingedeeld in drie 
categorieën: 
1 Onderwijsresultaten ( 2 KSF’s) 
2 Kwaliteitszorg (3 KSF’s) 
3 Financieel beheer (2 KSF’s) 

Van elke KSF beschrijven we de prestatie-indicatoren (ook wel het kwaliteitscriterium genoemd) en 
vervolgens de mate waarin aan deze prestatie-indicator is voldaan. 

Ter wille van een duidelijk overzicht is elke KSF en prestatie-indicator van een kleur voorzien door 
middel van een vierpuntsschaal:  

 

Niet voldaan;  
is een risico voor het 
realiseren van onze 
doelstellingen  

Deels voldaan;  
is een potentieel risico 
voor het realiseren 
van onze 
doelstellingen 

Deels voldaan;  
levert geen risico op 
voor het realiseren 
van onze 
doelstellingen 

Voldaan 

    

Als een KSF of deelindicator geen kleur heeft gekregen dan houdt dit in dat deze nog niet in beeld is 
gebracht.  
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Voor 2018 is de stand van zaken zichtbaar in onderstaande tabel. De verschillende KSF’s zijn nader 
uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

Kritische Succes Factoren 2018 

1.1 Aanbieden van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen  

- Deelindicator 1: Dekkend ondersteuningsaanbod  

- Deelindicator 2: Voorkomen thuiszitters  

- Deelindicator 3: Traject van ondersteuningstoewijzing  

- Deelindicator 4: Zorgplicht scholen  

1.2 Kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen  

- Deelindicator 1: LWOO in het VMBO  

- Deelindicator 2: Zware ondersteuning voortgezet onderwijs  

- Deelindicator 3: Bovenschoolse voorzieningen  

- Deelindicator 4: Voortgezet speciaal onderwijs  

- Deelindicator 5: Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband   

2.1 Management, organisatie en control  

- Deelindicator 1: Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden   

- Deelindicator 2: Doelmatige overlegstructuur  

2.2 Omgang met stakeholders  

- Deelindicator 1: Overleg en afstemming met stakeholders  

- Deelindicator 2: Tevredenheid stakeholders  

2.3 Governance  

- Deelindicator 1: Organisatiestructuur, bestuur en toezicht  

3.1 Continuïteit  

- Deelindicator 1: Planning & controlcyclus (incl. risicobeheersing)  

- Deelindicator 2: Tussentijdse terugkoppeling door middel van financiële rapportages  

3.2 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen  

- Deelindicator 1: Jaarverslag met daarin een koppeling aan de KSF’s van de categorie 
‘Onderwijsresultaten’ 

 

- Deelindicator 2: Verklaring accountant  
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8.1 ONDERWIJSRESULTATEN 

 

8.1.1  Aanbieden van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 

 
Deelindicator 1: Dekkend ondersteuningsaanbod 
Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod dat voorziet 
in de ondersteuningsbehoefte van elke leerling. Voor de meeste leerlingen zal het aanbod vanuit 
de basisondersteuning van de reguliere VO-school voldoende zijn. Sommige leerlingen zijn 
aangewezen op extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs of volgen onderwijs op een 
bovenschoolse ondersteuningsvoorziening of op een school voor VSO.  
 

Prestatie-indicator: 

Via de website van het samenwerkingsverband is de link naar Scholen op de kaart beschikbaar 
waar van elke school het SchoolOndersteuningsProfiel te vinden is. De scholen hebben hun SOP op 
‘Scholen op de kaart’ staan. 

Norm: 

Groen: Alle scholen moeten voldoen aan deze prestatie-indicator. 
Geel: 95% van de scholen voldoet aan deze prestatie-indicator. 
Oranje: 90% van de scholen voldoet aan deze prestatie-indicator. 
Rood: <90% van de scholen voldoet aan deze prestatie-indicator. 
 

Realisatie: 

Alle scholen hebben hun SOP op ‘Scholen op de kaart’ staan. 

 

Deelindicator 2: Voorkomen thuiszitters 
Het samenwerkingsverband is, samen met leerplicht en jeugdhulp, verantwoordelijk voor het 
voorkomen van thuiszitten van leerlingen. Er zullen overigens altijd leerlingen zijn die om een 
dringende reden niet naar school kunnen, bijv. vanwege ziekte of wegens een verleende 
ontheffing vanuit leerplicht. 
Leerlingen die langer dan 4 weken geoorloofd afwezig zijn en waarvan het perspectief onder druk 
staat en leerlingen die langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig zijn worden gemonitord door het 
samenwerkingsverband.  
De leerlingen die voldoen aan de landelijke definitie van thuiszitter worden  periodiek 
doorgegeven aan de inspectie. 
Het monitoren is niet alleen gericht op het in beeld hebben van leerlingen die thuis zitten, maar 
ook op het tijdig inzetten van interventietrajecten als dat nodig is. Het interventietraject is per 
leerling bekend bij een dossierverantwoordelijke vanuit het ABS-team 
De dossiers waarvan de trajecten dreigen vast te lopen, kunnen worden opgeschaald bij het 
Passend Traject Overleg (PTO), waarin PCL, leerplicht en jeugdhulp participeren. 
 

Prestatie-indicator: 

- Er is een protocol voor het melden van dreigende thuiszitters bij het samenwerkingsverband.   
- Voor elke gemelde leerling is een trajectbegeleider  benoemd, die in overleg met school en 

ouders een passend traject uitzet 
- Trajecten die vastlopen worden gemeld bij het PTO. 
- Voor elke leerling die gemeld wordt bij het PTO wordt een advies geformuleerd of een actie 

uitgezet.  
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Norm: 

Groen: voor alle leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Geel: voor 80-99% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Groen: voor 70-79% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Groen: voor < 70% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 

Realisatie: 

Voor alle gemelde leerlingen is voldoen aan de prestatie-indicator  

 

 

Deelindicator 3: Traject van ondersteuningstoewijzing 
Binnen het samenwerkingsverband is er een afgesproken procedure voor de aanvragen bij de PCL. 
De aanvraag dient te bevatten: een OPP, deskundigen-advies, zienswijze ouders en een 
contactverslag van het overleg tussen VO en VSO. Zodra de aanvraag is ontvangen, dient deze 
binnen de wettelijke termijn te worden verwerkt. 
 

Prestatie-indicator 

- Iedere aanvraag bevat minimaal de afgesproken vier documenten 
- Iedere aanvraag is binnen 6 weken verwerkt. 

 

Norm: 

Groen: alle aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten èn zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Geel: 95% van de aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten en 100% van de 
          aanvragen zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Oranje: 90% van de aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten en 100% van de 
               aanvragen zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Rood: als er aanvragen zijn die niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken verwerkt zijn. 
 

Realisatie: 

Alle aanvragen bevatten de juiste document en worden binnen een periode van 6 weken 
verwerkt. 

 

Deelindicator 4: Zorgplicht scholen 
Voor de aansluiting PO-VO hanteren de samenwerkingsverbanden PO en VO een tijdpad waarin 
procedure-afspraken zijn gemaakt. Bij de aanmelding kan blijken dat een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft. De school doet vervolgens onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte 
en beoordeelt of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Als dat het geval is, dan plaatst 
de school de leerling. I 
Indien een leerling niet geplaatst kan worden, zorgt de school van aanmelding, in samenwerking 
met andere scholen, voor een plaats op een andere school, zo thuisnabij mogelijk. Indien dit 
proces stagneert, kan de VO-school advies vragen bij de PCL, die een bindend advies formuleert. 
De VO-school volgt dit advies dan ook op. 
Op het niveau van het samenwerkingsverband dienen alle aangemelde leerlingen geplaatst te 
worden. 
 

 



 55  
 

 

 

Prestatie-indicator: 

- Er is een tijdpad PO-VO en alle scholen houden zich aan dat tijdpad.  
- Alle leerlingen zijn op een school ingeschreven en ook daadwerkelijk geplaatst conform het 

advies van de basisschool. 
- Voor leerlingen die zijn afgewezen ligt er een onderbouwing en is een andere school binnen 

het swv bereid om de leerling toe te laten. 
 

Norm: 

Alle indicatoren in orde: groen, 1 niet in orde: geel, 2 niet in orde: oranje, 3 niet in orde: rood. 
 

Realisatie: 

Er is een tijdpad dat wordt gevolgd door de scholen. Soms wijken scholen hier van af, maar de 
oorzaak daarvoor is niet verwijtbaar aan de betrokken school. Aan de overige indicatoren is ook 
voldaan. 

 

8.1.2 Kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen 

 

Deelindicator 1: LWOO in het VMBO 
De middelen voor LWOO die het samenwerkingsverband ontvangt worden volgens een 
afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de VMBO-scholen. De VMBO-scholen zetten deze 
middelen in voor leerlingen die aanmerking komen voor leerwegondersteuning vanwege 
didactische achterstand al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Deze 
ondersteuning valt onder de basisondersteuning. Er kan een diversiteit binnen het VMBO ontstaan 
m.b.t. de aanwending van deze middelen. 

Prestatie-indicator: 

Deze prestatie-indicator is gericht op: 
- Percentage leerlingen dat na drie jaar op of boven het advies van de basisschool zit. 
- Percentage leerlingen dat niet gedoubleerd heeft in het afgelopen schooljaar ligt op of boven 

het landelijk gemiddelde. 
- Het slagingspercentage van het afgelopen schooljaar ligt op of boven het landelijk gemiddelde. 

 

Norm: 

Groen: als dat bij minimaal 80% van de scholen het geval is;  
Geel: als dat bij 70%-79% van de scholen het geval is; 
Oranje: als dat bij 60%-69% van de scholen het geval is; 
Rood: als dat bij < 60% van de scholen het geval is. 
 

Realisatie: 

- 70% van de leerlingen zit na drie jaar op of boven het advies van de basisschool 
- 99% van de leerlingen heeft niet gedoubleerd en dat is boven het landelijk gemiddelde 
- 60% van de van de scholen heeft een slagingspercentage dat op of boven het landelijk 

gemiddelde ligt. 
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Deelindicator 2: Zware ondersteuning voortgezet onderwijs 

De middelen voor zware ondersteuning die het samenwerkingsverband ontvangt worden volgens 
een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de VO-scholen. De VO-scholen zetten deze 
middelen in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun perspectief te kunnen 
behalen. In  het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan op welke wijze ze deze 
ondersteuning bieden.  

Prestatie-indicator: 

- Alle scholen maken via de verantwoordingsrapportage inzichtelijk dat de ontvangen middelen 
ten behoeve van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn ingezet. 

- In elke verantwoordingsrapportage is het aantal leerlingen met een OPP gemeld. 
 

Norm: 

Groen: alle scholen hebben een verantwoordingsrapportage ingeleverd waarin inzichtelijk is 
gemaakt dat de middelen zijn ingezet voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en er 
zijn OPP’s opgesteld.  
Geel: als dat bij 90%-99% van de scholen het geval is; 
Oranje: als dat bij 80%-89% van de scholen het geval is; 
Rood: als dat bij < 80% van de scholen het geval is. 
 

Realisatie: 

Alle scholen hebben een verantwoordingsrapportage ingediend, met daarin een opgave van het 
aantal leerlingen met een OPP. Het totaal aantal leerlingen met een OPP komt op 1967. 

 

Deelindicator 3: Bovenschoolse voorzieningen  
Het gaat hier om bovenschoolse voorzieningen die door het samenwerkingsverband worden 
geïnitieerd en (deels) worden bekostigd. Dat kunnen voorzieningen zijn die ergens centraal liggen 
of binnen één of meerdere scholen zijn gevestigd (bijv. de IRK’s). In principe zijn deze 
voorzieningen beschikbaar voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die daar op 
grond van hun ondersteuningsvraag behoefte aan hebben. Het overzicht van de voorzieningen is 
opgenomen in het jaarverslag. 
Het gaat nadrukkelijk niet om voorzieningen waarvoor het samenwerkingsverband middelen aan 
scholen toekent (zoals bijv. voorzieningen in het kader van de LWOO-middelen).  
 

Prestatie-indicator: 

 
- Uit de toetsing van de PCL blijkt dat Helder de juiste doelgroep heeft toegelaten.  
- Uit de verantwoordingsrapportages van de IRK’s blijkt dat minimaal 50% van de leerlingen 

binnen het reguliere VO blijft. 
- Uit toetsing van de PCL blijkt dat in de overige voorzieningen minimaal 50% van de leerlingen 

het gestelde perspectief behaalt. 
 

Norm:  

Alle indicatoren in orde: groen, 1 niet in orde: geel, 2 niet in orde: oranje, 3 niet in orde: rood. 
 

Realisatie: 

- De PCL heeft bepaald dat Helder de juiste doelgroep heeft toegelaten 
- Ongeveer 60% van de leerlingen in de IRK’s blijft binnen het regulier VO 
- In 2018 waren er nog geen overige voorzieningen, dit wordt uitgebreid in 2019 
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Deelindicator 4: Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Het samenwerkingsverband streeft er naar om een dekkend aanbod te realiseren voor alle 
leerlingen die extra zware ondersteuning nodig hebben, door deze zoveel mogelijk thuisnabij op 
een VSO-school te kunnen plaatsen. De VSO-scholen beschikken over de kwaliteiten die benodigd 
zijn om de leerling hun perspectief te laten behalen. 

Prestatie-indicator: 
- Er is een dekkend aanbod van VSO-scholen waardoor alle leerlingen met een TLV plaatsbaar 

zijn. 
- Alle leerlingen met een TLV zijn plaatsbaar binnen een termijn van 6 weken. 
- Alle VSO-scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie. 

Norm: 

Alle indicatoren in orde: groen, 1 niet in orde: geel, 2 niet in orde: oranje, 3 niet in orde: rood. 
 

Realisatie: 

Er is een (nagenoegd) dekkend aanbod, echter niet voor alle leerlingen met een TLV. Als gevolg 
van verschillende oorzaken (waaronder wachtlijsten) zijn niet alle leerlingen met een TLV 
plaatsbaar binnen een termijn van 6 weken. De VSO-scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de 
onderwijsinspectie. 

 

Deelindicator 5: Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband (incl. trajectbegeleiding) 
(Bovenschoolse) ambulante begeleiding is primair gericht op interventies die tot doel hebben 
leerlingen succesvol in het regulier onderwijs te houden. Ambulante begeleiding heeft dan  tot 
doel om de school te ondersteunen en te adviseren bij het realiseren van passend onderwijs. Ook 
hebben zij een rol bij het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen die tot stand kunnen 
komen in overleg met school, ouders/leerling en hulpverlening. Trajectbegeleiding is gericht op 
interventies die tot doel hebben thuiszittende leerlingen, of leerlingen waarvan te voorzien is dat 
ze thuis komen te zitten, zo snel mogelijk terug naar school te krijgen (of op school te houden). Als 
dat (nog) niet mogelijk is, bevorderen trajectbegeleiders het zicht op perspectief voor deze 
leerlingen en stemmen daarbij af met andere disciplines. 
Trajectbegeleiding is eveneens gericht op interventies met een preventief karakter t.a.v. 
schooluitval. 

Prestatie-indicator: 

- Elke gemelde leerling is in beeld en gekoppeld aan een begeleider vanuit het 
samenwerkingsverband  

- Voor elke begeleide leerling is in het dossier opgenomen wat het perspectief is.  

Norm: 

Groen: aan elke gemelde leerling is een begeleider gekoppeld èn het perspectief is beschreven. 
Geel: aan 95% - 99% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
Oranje: aan 90% - 94% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
Rood: bij < 90% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
 

Realisatie: 

Alle gemelde leerlingen zijn in beeld en gekoppeld aan een begeleider. Door middel van een 
steekproef is bepaald dat voor 90% van de begeleide leerlingen het perspectief is opgenomen in 
het dossier.  

 



 58  
 

 

 

8.2 KWALITEITSZORG 

                                                                                                        

8.2.1 Management, organisatie en control 

 
Deelindicator 1: Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. 
- De taken en bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur, alsmede van de door deze 

gremia ingestelde commissies, zijn eenduidig vastgelegd in de statuten en reglementen. 
- De taken en bevoegdheden van het scholenoverleg zijn beschreven in een reglement. Binnen 

dat reglement zijn ook de taken en bevoegdheden van de ingestelde commissies beschreven. 
- De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het 

stafbureau ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Het stafbureau bestaat 
uit:  
* directie, beleidsmedewerkers en secretariaat 
* bovenschoolse ambulante begeleiding (inclusief trajectbegeleiding) 
* PCL 
In het ondersteuningsplan en de PCL-notitie zijn de taken en bevoegdheden verder uitgewerkt. 
In dit kader dient vermeld te worden dat de PCL beschikt over een doorzettingsmacht 
waardoor het plaatsen van leerlingen niet in een impasse terecht kan komen. 

 

Prestatie-indicator: 

De documenten staan op de website en zijn vastgesteld. 
 

Norm: 

Groen: alle documenten staan op de website èn zijn vastgesteld. 
Geel: er ontbreken documenten maar de documenten die vermeld staan zijn wel vastgesteld. 
Oranje: er ontbreken documenten en/of er staan documenten op die niet vastgesteld zijn. 
Rood: er staan verouderde documenten op de website. 
 

Realisatie: 

Aan deze prestatie-indicator is voldaan. 
 

 

Deelindicator 2: Doelmatige overlegstructuur. 
Er is sprake van een doelmatige overlegstructuur als elk overleg vooraf is gepland, alle 
vergaderstukken tijdig worden toegezonden en het overleg verloopt volgens vastgestelde 
procedures waarin de status van het overleg (besluitvormend, meningsvormend, etc.) 

Prestatie-indicator: 

- Er is een jaarplanning aanwezig. 
- Uit de agenda blijkt de status van de agendapunten. 
- Van alle vergaderingen zijn notulen aanwezig die tevens voorzien zijn van een actielijst en 

een besluitenlijst. 

Norm: 

Alle indicatoren in orde: groen, 1 niet in orde: geel, 2 niet in orde: oranje, 3 niet in orde: rood. 

Realisatie: 

Aan deze prestatie-indicator is volledig voldaan. 
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8.2.2 Omgang met stakeholders 

 

Deelindicator 1: Overleg en afstemming met stakeholders 
De stakeholders zijn: 
Vanuit de bestuurlijke gremia: 
- de leden van het algemeen en dagelijks bestuur 
Vanuit het personeel van de scholen: 
- de leden van het scholenoverleg 
- de leden van het oco-overleg 
- de leden van de personeelsgeleding van de OPR 
Vanuit de ouders: 
- de oudergeleding van de OPR 
Vanuit de externe bestuurders: 
- de wethouders/beleidsambtenaren van de aangesloten gemeenten 
Middels een vragenlijst worden de stakeholders één keer per twee jaar bevraagd op tenminste de 
volgende onderwerpen: 
- Communicatie: verloopt deze adequaat en tijdig, oordeel over de informatieve functie van de 

website, voldoende aandacht voor rol en positie van ouders. 
- Beleidsvormend vermogen: zijn beleidsstukken helder en toegankelijk geschreven, voldoende 

beschikbaar, is er voldoende progressie in strategische beleidsvorming, tevredenheid over 
resultaten en kwaliteit. 

- Functioneren van directie en stafbureau: mate van proactief handelen, bereikbaarheid, 
dienstverlening, nakomen van afspraken, sturend en beleidsvormend vermogen. 

 

Prestatie-indicator: 

Op de vijfpuntsschaal moet de gemiddelde score per stakeholdergroepering per vraagcategorie 
minstens op 3 liggen.  
 

Norm: 

Groen: de gemiddelde score ligt bij alle stakeholdersgroeperingen bij alle vraagcategorieën                      
minstens op 3. 
Geel: de gemiddelde score ligt bij één van de stakeholdersgroeperingen en/of bij één van de 
vraagcategorieën onder de 3. 
Oranje: de gemiddelde score ligt bij twee van de stakeholdersgroeperingen en/of bij twee van de 
vraagcategorieën onder de 3. 
Rood: de gemiddelde score ligt bij twee van de stakeholdersgroeperingen en/of bij twee van de 
vraagcategorieën onder de 3.            

Realisatie: 

Dit is nog niet in kaart gebracht. 
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Deelindicator 2: Tevredenheid stakeholders 
 
Meer specifiek blijkt de tevredenheid van stakeholders uit het klachtenregister. 
Ouders, scholen en andere belanghebbenden kunnen een klacht indienen tegen de handelwijze of 
een besluit van het samenwerkingsverband. De klacht kan via het stafbureau worden ingediend of 
er kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure zoals die op de website van het 
samenwerkingsverband staat vermeld. 
 

Prestatie-indicator: 

Elke klacht is binnen een redelijke termijn ongegrond verklaard of naar tevredenheid afgehandeld. 
Het gaat om klachten die tegen het bestuur, directie, medewerkers van het stafbureau of een 
orgaan (AB, TB of PCL) van het samenwerkingsverband zijn ingediend. 
 

Norm: 

Groen: er zijn geen klachten ingediend. 
Geel: er zijn één of meerdere klachten ingediend waarover nog geen uitspraak is gedaan. 
Oranje: er is één klacht ingediend en gegrond verklaard. 
Rood: er zijn meerdere klachten ingediend en gegrond verklaard. 
 

Realisatie: 

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, zijn geen klachten ingediend. Aan deze 
prestatie-indicator is dus voldaan. 
 

 

8.2.3 Governance 

 

Deelindicator 1: Organisatiestructuur, bestuur en toezicht 
In onze organisatie is gekozen voor een vorm van intern toezicht waarbij het algemeen bestuur 
toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Het DB legt jaarlijks haar beleidsvoornemens in de vorm 
van een Veranderingsparagraaf (als jaarlijkse uitwerking van het Ondersteuningsplan), waarin ook 
een meerjarenbegroting is opgenomen, ter goedkeuring voor aan het AB en jaarlijks legt het DB 
verantwoording af aan het AB in een jaarverslag waarin ook de jaarrekening is opgenomen. 
 

Prestatie-indicator: 

De organisatiestructuur voldoet aan de wettelijke vereisten. 
De goedkeuring van het AB voor de Veranderingsparagraaf incl. meerjarenbegroting en het 
jaarverslag incl. jaarrekening zijn vastgelegd in de notulen. 
Het AB heeft zich ervan vergewist dat er een goedkeurende accountantsverklaring is gevoegd bij 
het jaarverslag/jaarrekening. 

Norm: 

Groen: alle drie in orde 
Geel: 1 of 2 niet in orde, 3 wel in orde 
Oranje 1 èn 2 beide niet in orde, 3 wel in orde 
Rood: 3 niet in orde, ongeacht status 1 en 2 

Realisatie: 

(Voor de periode waarop dit verslag betrekking heeft, is aan de prestatie-indicator voldaan. In 
2019 moet er nog een discussie gevoerd worden over een externe toezichthouder in het AB om 
aan de wettelijke vereisten te voldoen. ) 
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8.3 FINANCIEEL BEHEER 

                                                 

8.3.1 Continuïteit 

 
Deelindicator 1: Planning & controlcyclus (incl. risicobeheersing) 
De begroting is een planningsdocument waarin de beleidsdoelstellingen in financiële zin vertaald 
worden. In de begroting is altijd een meerjarenperspectief van minstens vier kalenderjaren 
opgenomen. 
In de jaarrekening wordt cijfermatig gerefereerd aan de begroting en in het jaarverslag wordt 
verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd. 
In het ondersteuningsplan of de veranderingsparagraaf is de begroting opgenomen; het 
jaarverslag bevat ook de jaarrekening. 
Deze cyclus kent vaste onderdelen die op vaste tijdstippen terugkeren. 
 

Prestatie-indicator: 

De begroting omvat tenminste: 
- een overzicht van inkomsten op basis van een onderbouwde leerlingenprognose. 
- uitgangspunten van het financieel beleid 
- beleidsparagraaf met een relatie naar het ondersteuningsplan 
- een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen 
- onderbouwing van de grootte van een financiële buffer 
In de begroting wordt rekening gehouden met de continuïteit in de bedrijfsvoering van de scholen 
door een meerjarenperspectief aan te geven in de toedeling van de middelen. 
De jaarrekening omvat tenminste: 
- een verklarende toelichting op afwijkende bedragen t.o.v. de begroting 
- forecast op de volgende begroting (continuïteitsparagraaf) 
- beleidsinitiatieven op basis van het resultaat 

 

Norm: 

Groen: alle indicatoren zijn aanwezig. 
Rood: één of meerdere indicatoren ontbreken. 

Realisatie: 

Aan deze prestatie-indicator is voldaan.  
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Deelindicator 2: Tussentijdse terugkoppeling door middel van financiële rapportages 
Het is van belang om de realisatie van de vastgestelde begroting goed te kunnen monitoren. Om 
die reden zullen er periodiek financiële rapportages worden opgesteld die in het Dagelijks Bestuur 
worden besproken en aan de Financiële Commissie van het Scholenoverleg en de Auditcommissie 
van het Algemeen Bestuur ter info worden toegezonden.  
Met deze rapportages wordt het volgende beoogd: 
- zicht krijgen op de stand van zaken van de realisatie van de vastgestelde begroting  
- toelichting op de cijfers als deze materieel afwijken  
- het bieden van stuurinformatie ingeval er tussentijds bijgestuurd moet worden 
 

Prestatie-indicator: 

 
Elk kwartaal vindt een terugkoppeling plaats door middel van een financieel verslag en een 
bijbehorend memo, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:  
- en de staat van baten en lasten  
- detaillering en toelichting van deze cijfers, waarbij vergeleken wordt met de begroting 
- een forecast waarin, op basis van de cijfers zoals ze op dat moment bekend zijn, wordt 

gekeken naar het resultaat aan het einde van het kalenderjaar.  
 

Norm: 

Groen: elk kwartaal is er een financieel verslag plus bijbehorend memo waarin alle indicatoren zijn 
opgenomen. 
Rood: er ontbreekt een verslag van een kwartaal òf in enig verslag ontbreken één of meer 
indicatoren. 
 

Realisatie: 

De rapportages zijn vastgesteld door het DB en besproken met de financiële commissie van het 
Scholenoverleg en de Auditcommissie van het AB. 
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8.3.2 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 

 
Deelindicator 1: Jaarverslag met daarin een koppeling aan de KSF’s van de categorie 
‘Onderwijsresultaten’ 
De doelmatigheid van de inzet van financiële middelen heeft betrekking op aanwending van deze 
middelen binnen het kader van passend onderwijs. Hierbij gaat het om middelen die vanuit het 
samenwerkingsverband op bovenschools niveau worden ingezet, alsmede de middelen die aan de 
scholen worden toegekend. 
 
De doelmatigheid van de inzet van de bovenschoolse middelen blijkt uit de KSF’s die betrekking 
hebben op de rubriek ‘Onderwijsresultaten’ 

Prestatie-indicator: 

 
In het jaarverslag is verantwoord welke middelen aan de scholen zijn toebedeeld en er is een 
conclusie op basis van de verantwoordingsrapportages dat de middelen overeenkomstig de 
doelstellingen van passend onderwijs zijn ingezet. 

 

Norm: 

Groen: van alle begrote posten is in het jaarverslag zichtbaar dat ze conform de begroting zijn 
toegekend aan de scholen en is een verantwoordingsrapportage aanwezig. 
Geel: van alle begrote posten is in het jaarverslag zichtbaar dat ze conform de begroting zijn 
toegekend aan de scholen maar ontbreken één of meer verantwoordingsrapportages. 
Oranje: niet alle begrote posten zijn in het jaarverslag zichtbaar, maar er ontbreken geen 
verantwoordingsrapportages. 
Rood: niet alle begrote posten zijn in het jaarverslag zichtbaar en er ontbreken 
verantwoordingsrapportages. 

Realisatie: 

Aan deze prestatie-indicator is voldaan. 

 

Deelindicator 2: Verklaring accountant 
De rechtmatigheid betreft het op een correcte manier inzetten van middelen conform geldende 
landelijke wet- en regelgeving. 
 

Prestatie-indicator: 

Er is een goedkeurende verklaring van de accountant. 
 

Norm: 

Groen: Accountant geeft een goedkeurende verklaring. 
Rood: Accountant geeft geen goedkeurende verklaring. 

Realisatie: 

Aan deze prestatie-indicator is voldaan. 
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8.4 PRIVACY 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze 

verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en vervangt de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG zorgt onder meer voor: 

• versterking en uitbreiding van privacyrechten; 

• meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 

• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. 

Om te voldoen aan de verantwoordelijkheden van op het gebied van privacy zijn verschillende 

initiatieven ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatieontwikkeling en het creëren van 

bewustwording, zoals: 

• Ontwikkelen nieuw privacyreglement en privacyverklaringen; 

• Opstellen en bewaken van verschillende protocollen, waaronder protocol 

beveiligingsincidenten en datalekken, geheimhouding en responsible disclosure; 

• Ontwikkelen dataregisters en sluiten van verwerkersovereenkomsten; 

• Aanpassingen doorvoeren in de verschillende software systemen; 

• Aanstellen van Raymond Koster als Functionaris Gegevensbescherming, geregistreerd bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer FG006046 en lid van de Nederlandse 

beroepsvereniging van Functionarissen voor Gegevensbescherming; 

• Deelname aan verschillende kennisdelingsbijeenkomsten en periodiek informeren 

medewerkers om bewustwording te creëren. 

Daarnaast delen we informatie met alle betrokken scholen over ontwikkelingen op het gebied van 

passend onderwijs en privacy. 

In 2018 hebben zich een tweetal beveiligingslekken voorgedaan welke niet hebben geleid tot een 

datalek. Deze incidenten zijn geregistreerd en naar behoren afgehandeld. 
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9. JAARREKENING  

9.1 JAARREKENING 

 

 Bestuursverslag Jaar 2018      

         

 Gegevens over de rechtspersoon     

 Brin / Bevoegd gezag  VO3007 / 21640     

         

 Naam instelling  Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs  

   Eindhoven en Kempenland     

 Adres  Lupinestraat 14     

         

 Postcode/plaats  5614 GM  EINDHOVEN     

         

 Telefoon   040-2110112     

         

 Contactpersoon De heer D.A.J.M. van der Zanden     

         

 E-mail   secretariaat@rsv-vo.nl      

         

 Kamer van Koophandel 59097213      
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Algemeen:         

         
Doel van de stichting         
De stichting stelt zich ten doel, het vormen en instandhouden van een samenwerkingsverband overeenkomstig artikel 10h, lid 1 van de  

WVO en centrale dienst overeenkomstig art. 53b van de WVO. De stichting richt zich op het realiseren van een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen met als doel zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs het meest passend 

onderwijs te bieden, liefst zo thuisnabij mogelijk, dan wel het zorgdragen voor het bieden van speciaal voortgezet onderwijs als dat het 

meest passend is bij de capaciteiten en mogelijkheden van de betrokken leerling.    

         

         
Historie         
In het kader van het passend onderwijs wordt  aan de samenwerkingsverbanden een grotere rol toebedeeld door de overheid. Een deel  

van de ondersteuningsgelden die scholen voorheen rechtstreeks ontvingen van de rijksoverheid gaat vanaf aug.14 naar de  

samenwerkingsverbanden, die  deze middelen inzetten t.b.v. het realiseren van passend onderwijs conform de wettelijke bepalingen en  

zoals dat is beschreven binnen het vastgestelde Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.     
Teineinde de doelstellingen van passend onderwijs te realiseren is een stichting opgericht onder de naam "Stichting Regionaal  

Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland".     
Brinnummer van de stichting is VO 3007. Het administratienummer is 21640.     
De stichting is volledig erkend door het Ministerie van OC&W.     

         
Administratiekantoor         
Vanaf augustus 2014 is het Pius X-College te Bladel (AK 514) aangewezen als administratiekantoor voor de stichting.  

         
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling      
ALGEMEEN        
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving  

onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen  

voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.     
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.   

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgs- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.  

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.   
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover  

zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van   

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.     

         
Schattingen        
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting RSV PVO zich  

verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 

geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.   

         
Vergelijking met voorgaand jaar       
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar,  

met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.   
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Vervolg grondslagen voor waardering en resultaatbepaling   

       
1.1.2 Materiële vaste activa     

 Machines, installaties, Inventarissen en  ICT    

 Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Investeringen onder de € 1.000,- worden  

 rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.   

 Subsidies in verband met aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. 

 Deze doelsubsidies worden tijdevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste 

 van de staat van baten en lasten gebracht.     

 De inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. 

 De afschrijvingen worden lineair bepaald op basis van de verwachte levensduur.  De gehanteerde  

 afschrijvingstermijnen bedragen voor machines , installaties en meubilair 5 -20 jaar en ICT 3 to 5 jaar. 

       
1.2.2 Vorderingen      

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

 Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van  

 de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald  

 aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente  

 rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid  worden in 

 mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.   

       
1.2.4 Liquide middelen     

 De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het  

 bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.   

       
2.1.1 Algemene reserve     

 De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt  

 opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten  

 en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 

 Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in  

 de toelichting op de balans.     

       
2.1.2 Bestemmingsreserves     

 Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.  

 Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt  

 een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het  

 totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven worden gedaan.  

       
2.2 Voorzieningen      

 Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het  

 waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden  

 ingeschat. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de  

 toekomst zullen worden geboekt, maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. 

 Voorziening jubileumgratificatie      

 De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao  

 dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding , 

 een blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd  

 tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 2,5%.   
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Vervolg grondslagen voor waardering en resultaatbepaling     
Grondslagen van resultaatbepaling       
2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva.     

 Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden  

 na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

 agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.   

         

 Algemeen        

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar   

 toe te rekenen lasten.        

 De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.  

         

 Rijksbijdragen OCW       

 Onder de rijksbijdrage OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De rijksbijdragen  

 worden toegerekend aan het verslagjaar.      

 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder  

 
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig  verwerkt als bate  

 
in de staat van baten en lasten. 

      

 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekenings- 

 
clausule heeft) worden ten gunste van de staat  van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesub- 

 
sidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum, worden  

 
verantwoord onder de overlopende passiva. 

     

 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten  

 
en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden  

 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen  

 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  

         

 Afschrijvingen       

 De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste   

 activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. In het jaar  

 van aanschaf wordt naar tijdgelang afgeschreven.      

 De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:      

 Installaties en Meubilair  5 tot 20 jaar       

 Inventarissen   5 tot 10 jaar       

 Hardware/software   3 tot  5 jaar      

         

 Personeelsbeloningen       

 Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 

 voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.   

         

 Pensioenverplichtingen        

 Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op   

 pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.     

 Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling.   

 Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de   

 premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van  

 een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies.   

 De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.    

 Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting   

 of tot een vermindering van toekomstige betalingen     
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 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht    

 Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.    

 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.     

 Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.   
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 Stichting regionaal samenwerkingsverband voor Passend voortgezet onderwijs Eindhoven/Kempenland 

 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)   

      

      
1. Activa  31-12-2018 31-12-2017  

   x   € 1,-- x   € 1,--  

      

      

 Vaste activa     
      
1.1.2 Materiële vaste activa  12.448  0   

      
      

      

 Vlottende activa      

      

      
1.2.2 Vorderingen   410.268  22.420   

      
1.2.4 Liquide middelen   6.541.657  7.060.510   

      

      

 Totaal vlottende activa  6.951.925  7.082.929   

      

      
Totaal activa   6.964.373  7.082.929   
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 Balans per 31 december 2018     

      

      
2. Passiva  31-12-2018 31-12-2017  

   x   € 1,-- x   € 1,--  

      

      

      
2.1 Eigen vermogen   6.472.847  6.547.566   

      

      

      
2.2 Voorzieningen   3.294  2.953   

      

      

      
2.3 Langlopende schulden   0  0   

      

      
2.4 Kortlopende schulden   488.232  532.410   

      

      

      

      
Totaal passiva   6.964.373  7.082.929   
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 Toelichting behorende tot de balans     

        

1.1.2 Materiële vaste activa       

        

        

1.1.2 Inventaris/apparatuur      

  31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 
t/m 31-12-

2018 t/m 31-12-2018 t/m 31-12-2018 

  Aanschaf- afschrijving  Boekwaarde  
Investeringe

n  Afschrijvingen  
Desinvesteringe

n 

  prijs cumulatief    

waardeverminderin
g 

 

1.1.2.1 ICT werkplekken   0  0  0  13.979  1.531  0  

              

Totaal   0  0  0  13.979  1.531  0  

        

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

  

Aanschafwaard
e 

Cum. 
Afschrijving 

Boekwaarde  
   

1.1.2.1 ICT werkplekken   13.979  1.531  12.448     

           

Totaal   13.979  1.531  12.448     

        

toelichting 1.1.2.1       

 Betreft computerapparatuur op de werkplekken; afschrijvingstermijn is 4 jaar met restwaarde 0,-.  

        

        

1.2.2 Vorderingen      31-12-2018 31-12-2017 

      x   € 1,-- x   € 1,-- 

1.2.2.1 Debiteuren      250.300  10.256  

1.2.2.3 Overige vorderingen     0  1.022  

      250.300  11.278  

1.2.2.1 toelichting        

Betreft een vordering op de gemeente Eindhoven, aangaande de uitbetaling van ESF subsidies aan VO scholen. De gelden worden  

doorgestort naar de betreffende onderwijsinstellingen. Zie ook onder 2.4.5    

        

1.2.2.2 Overlopende activa    31-12-2018 31-12-2017 

      x   € 1,-- x   € 1,-- 

 Transitoria Debet     11.493  11.141  

 Transitoria scholen     148.475  0  

 Totaal overlopende activa    159.968  11.141  

        

 Totaal 1.2 Vorderingen     410.268  22.420  

1.2.2.2 Toelichting       

 - Transitoria debet:  Vooruitbetaalde handelscrediteuren.    

 - Transitoria scholen       

 Nog niet vervallen termijnen beschikkingen   4.071.345    

 Nog te betalen beschikkingstermijnen   3.922.870    

 Per saldo vooruitbetaald   148.475    
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Vervolg toelichting op de balans       

1.2.4 Liquide middelen     31-12-2018 31-12-2017  

      x   € 1,-- x   € 1,--  

1.2.4.1 Kasmiddelen      192  76   

1.2.4.2 Banken      6.541.465  7.060.434   

      6.541.657  7.060.510   

 Specificatie banken/Sparen:       

 Rabobank r/c   2.525.915      

 Rabobank Bedrijfsspaarrekening/Doelreserveren  4.015.550      

 De rente op de doelspaarrekening bedraagt nu 0,010%     

         

2. Passiva         

         

2.1 Eigen vermogen   Stand Resultaat  Overige Stand   

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

2.1.1 Algemene reserve   4.280.988  -74.719  1.856.578  6.062.847   

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek   2.266.578  0  -1.856.578  410.000   

    6.547.566  -74.719  0  6.472.847   

         

    Stand  Resultaat  Overige Stand   

    x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,--  

2.1.2.1 Bestemmingsreserve (publiek) PAO 1.856.578  0  -1.856.578  0   

2.1.2.2 Bestemmingsreserve (publiek) personeel 410.000  0  0  410.000   

    2.266.578  0  -1.856.578  410.000   

         

2.2 Voorzieningen   Stand Dotaties  Onttrekkingen  Vrijval  Stand   

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

2.2.1 Voorziening jubilea  2.953  341  0  0  3.294   

         

   2.953  341  0    3.294   

         

        Afwikkelingstermijn  

        < 1 jaar  > 1- < 5 jaar  > 5 jaar  

             

  Jubileumgratificatie    0  0  3.294   

         

2.1. toelichting         

 Het doel van de bestemmingsreserve (publiek) PAO is niet significant anders dan de algemene reserve, aangezien deze algemene  

 reserve volledig ten behoeve van passend onderwijs is en het uitsluitend publieke middelen betreft.   

 Derhalve is besloten om deze bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve en slechts nog een bestemmings-  

 reserve personeel aan te houden ter waarde van een volledig jaarsalaris van de medewerkers in vaste dienst bij het   

 samenwerkingsverband.        

         
2.2.1 Betreft de voorziening jubilea, die is berekend met behulp van een model van Vos ABB. De voorziening wordt opgebouwd  

 voor een eenmalige uitkering bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van de werknemer. In de berekening wordt    

 rekening gehouden met een blijfkans; berekende bedragen worden contant gemaakt tegen een disconto van 2,5%.  

 In 2018 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan. De voorziening wordt eenmaal per jaar herberekend    

 en wel op 31-12-2018.        
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 Vervolg toelichting op de balans      

         

      31-12-2018 31-12-2017  

2.4 Kortlopende schulden     x   € 1,-- x   € 1,--  

2.4.3 Handelscrediteuren     111.616  116.097   

2.4.5 ESF subsidies aan VO scholen     250.300  0   

2.4.7 Belastingen en sociale premies     28.667  26.997   

2.4.8 Pensioenpremies en premies IPAP   7.631  7.030   

      398.214  150.124   

         

Toelichting         

2.4.3 Reguliere handelscrediteuren; Inclusief 103.850,- voor Aloysius in het kader van de Tripartite verplichting over het 4e kwartaal 2018. 

2.4.5 Zie 1.2.2.1. De gelden zijn op 7-1-2019 doorbetaald aan de scholen.     

2.4.7 
Betreft de af te dragen loonheffing en premies over december aan de 
belastingdienst.    

2.4.8 Af te dragen pensioenpremies ABP.       

         

2.4.10 Overlopende passiva       

2.4.10.5 Reservering VU en EJU     19.495  18.334   

2.4.10.8 SCHOLEN saldo beschikkingen en niet vervallen bijdragen  0  359.213   

2.4.10.8 Transitoria C     70.523  4.739   

      90.018  382.286   

         

 Model G:       

 Er zijn tot en met 2018 geen model G-subsidies ontvangen. Om die reden is model G niet opgenomen.  

        

        

 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:    

 

- De stichting is een huurovereenkomst aangegaan voor het gebouw aan de Lupinestraat 14 te 

Eindhoven.   

 De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2018 en heeft als einddatum 4 februari 2020.    

 

De resterende verplichting per 31 december 2018 bedraagt 32.194,- (14 maanden x 

2.299,58)   
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 Staat van baten en lasten  2018     

  Realisatie  Begroting Vergelijk  

  Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

  x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

3 Baten     

3.1 Rijksbijdragen OC en W 45.936.374  42.565.351  44.644.935  

3.2 Overige overheidsbijdragen  102.116  105.300  153.250  

3.5 Overige baten  165.237  170.000  162.358  

Totaal baten  46.203.727  42.840.651  44.960.543  

     

     

4 Lasten     

4.1 Personele lasten           1.043.690  1.172.500  1.115.645  

4.2 Afschrijvingen 1.531  6.000  0  

4.3 Huisvestingslasten  57.337  104.000  86.505  

4.4 Overige instellingslasten  286.529  231.250  157.396  

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 44.889.487  41.050.235  41.395.941  

Totaal lasten  46.278.575  42.563.985  42.755.487  

     

     

Saldo baten en lasten  -74.848  276.666  2.205.056  

     

     

     

6 financiële baten en lasten  130  0  1.966  

     

     

Resultaat  -74.719  276.666  2.207.022  
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 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 2018   

      
3 Baten      

      
3.1 (Rijks)bijdragen OcenW   Realisatie  Begroting Vergelijk  

   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

   x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCenW  45.936.374  42.565.351  44.644.935  

3.1     45.936.374  42.565.351  44.644.935  

      

      
Toelichting 3.1.1.1     
3.1.1.1 DUO Lichte ondersteuningsmiddelen   2.785.305  2.657.103  2.719.134  

 DUO Lichte Onderst. LWOO   20.246.832  18.853.324  19.788.870  

 DUO Lichte Onderst. PRO  2.221.351  2.067.626  2.171.106  

 DUO Zware ondersteuningsmiddelen  20.682.886  18.987.298  19.965.824  

   45.936.374  42.565.351  44.644.935  

      

 In september 2018 is een herziene beschikking zware ondersteuning over schooljaar 17-18 ontvangen, met een verhoogde toekenning 

 van 401.500,-. Dit bedrag is volledig naar 2018 gegaan, omdat de jaarrekening 2017 al was afgewerkt. Deze verschuiving resulteert  

 voor 2018 in een extra voordelig resultaat van 167.292,-.     

      

   Realisatie  Begroting Vergelijk  

   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

3.2 Overige bijdragen overige overheden  x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

3.2.2 Gemeentelijke bijdragen TB/Bevordering PaO  102.116  105.300  153.250  

3.2     102.116  105.300  153.250  

      
Toelichting 3.2.2     
3.2.2 Gemeentebijdragen TB / Bevordering Pao  

102.116  105.300  153.250  

 Volgens de beschikking van de gemeente wordt vooraf 95% van het bedrag uitgekeerd,    

 in de praktijk blijkt dit 97%. Na vaststelling van de subsidie volgt het resterende deel.   

      

      

      
3.5. Overige bijdragen      
3.5.10.1 Bijdragen Plusvoorziening  120.000  120.000  120.000  

3.5.10.2 Overige bijdragen   34.552  9.000  0  

3.5.10.3 Verhuur / Service derden  10.684  41.000  42.358  

3.5     165.237  170.000  162.358  

      
Toelichting      
3.5.10.1 SUMMA IRK  2018      
3.5.10.2 Bijdrage Transitiecoaching Job 8, gemeentebijdrage Job 8 en Stichting GAK bijdrage.   

3.5.10.3 

Aloysius Triade bijdrage huisvestingskosten t/m maart; Per 1 mei is Triade niet langer 
onderhuurder. Over en weer bestaan geen vorderingen of schulden meer.   
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 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 2018   

      

4 Lasten      

   Realisatie  Begroting Vergelijk  

4.1 Personele lasten   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

 Eigen salariskosten  x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

4.1.1 Lonen en salarissen   579.144  556.500  547.757  

4.1.2 Overige Personele Lasten   464.546  615.000  567.888  

4.1.3 Uitkeringen UWV  0  1.000  0  

4.1 Totaal Personeelslasten   1.043.690  1.172.500  1.115.645  

      

 Gemiddelde netto fte                     6,67  6,47 

Uitsplitsing 4.1.1     

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen  438.094  430.000  422.355  

4.1.1.2 Sociale Lasten   75.102  64.000  63.610  

4.1.1.5 Pensioenpremies   65.948  62.500  61.792  

   579.144  556.500  547.757  

      

Uitsplitsing 4.1.2     

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst + ABS Team  458.763  610.000  563.070  

4.1.2.3 Overige personeelslasten   5.784  5.000  4.817  

   464.546  615.000  567.888  

Toelichting      

4.1.1 Betreft de salariskosten van de werknemers in dienst van de stichting; op 31-12-2018 waren 6,67 fte werkzaam in dienst  

 van het samenwerkingsverband.     

      

      

Toelichting      

4.1.2.2 Inhuur consultants  0  10.000  1.130  

 Inhuur externe leden PCL   37.060  40.000  19.578  

 Verplichting Tripartite ovk (ABS Team Aloysius)  421.703  560.000  542.363  

 Totaal   458.763  610.000  563.070  

      

4.1.2.3 ARBO dienst   490  1.000  762  

 Mutatie voorziening jubilea 2018  341  419   

 Overige personeelskosten  4.953  3.581  4.055  

   5.784  5.000  4.817  

      

      

      

4.1.3 Uitkering UWV zwangerschapsverlof  0  1.000  0  
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 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 2018   

   Realisatie  Begroting Vergelijk  

   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

4.2 Afschrijvingen   x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

      

4.2 Inventaris en apparatuur   1.531  6.000  0  

      

 In 2018 is geïnvesteerd in ICT werkplekken en laptops voor € 13.979,-.  Afschrijvingstermijn is  4 jaar met restwaarde 0,-.. 

      

      

   Realisatie  Begroting Vergelijk  

4.3 Huisvestingslasten   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

   x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

4.3.1 Huurlasten excl. service/huurbijdrage Aloysisus (zie 3.5.10.3) 38.648  45.000  43.388  

4.3.3 Onderhoud en exploitatie  33  8.000  828  

4.3.4 Gas, water en electra  4.898  20.000  18.640  

4.3.5 Schoonmaakkosten   9.210  18.000  19.045  

4.3.6 Heffingen en afvalverwerking  3.880  10.000  3.581  

4.3.8 Overige huisvestingslasten  668  3.000  1.023  

4.3     57.337  104.000  86.505  

Toelichting      

4.3.1 Huurlasten voor het gebouw aan de Lupinestraat 14 te Eindhoven.     

 Met Autismepunt - de nieuwe eigenaar - is een all-in huurprijs afgesproken van 27.595,-- per jaar; de prijs is incl. schoonmaak, 

 beveiliging, (tuin)onderhoud, glasbewassing, afvalverwerking en gas, electra en water.   
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 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 2018   

      

4.4 Overige instellingslasten   Realisatie  Begroting Vergelijk  

   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

4.4.1 Administratie en beheer   x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

 1. Administratie en beheer  43.387  45.000  43.386  

 2. Reis- en verblijfkosten  5.711  5.500  2.595  

 3. Accountantskosten  10.715  10.000  9.325  

 4. Telefoon en porto  2.483  5.000  2.407  

 5. Kantoorkosten   835  2.000  695  

 6. Bestuurskosten incl. externe zaalhuur  6.380  7.000  4.098  

 7. Repro- Drukwerk   3.170  4.000  3.304  

 8. Overige beheerslasten   454  15.000  569  

   73.135  93.500  66.379  

4.4.2 Inventaris en leermiddelen      

 1. Kleininventarissen  605  5.000  0  

 2. Apparatuur en ICT middelen   73.894  120.000  78.804  

   74.499  125.000  78.804  

4.4.4 Overige exploitatielasten     

 2. Representatiekosten en PR  719  3.500  652  

 3. Kantine en restaurant  969  4.000  529  

 9. Abonnementen   3.501  1.250  515  

 11. Verzekeringen   4.830  4.000  3.982  

 13. Bevorderingsmaatregelen PAO  28.290  0  6.534  

 14. Job 8   100.585  0  0  

   138.896  12.750  12.213  

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen     

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW    

 1. DUO Inhouding VSO  12.931.155  11.348.276  11.786.728  

 2. DUO Inhouding LWOO   7.868.926  3.425.704  12.284.214  

 3. DUO Inhouding PRO  1.977.932  2.041.356  2.112.894  

   22.778.013  16.815.336  26.183.835  

4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari      

 1. Groeibekostiging (v)so  194.988  250.000  240.419  

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen    

 1. Overige doorbetalingen aan schoolbesturen  21.916.486  23.984.899  14.971.687  

      

4.5 Totaal doorbetalingen 4.5   44.889.487  41.050.235  41.395.941  

      

Toelichting 4.4   
4.4.1.1 Vergoeding administratiekantoor    

    
4.4.1.3 Accountantskosten uitsplitsing  2018  2017  

 Totale honoraria voor onderzoek jaarrekening 9.808  8.418  

 Totale honoraria voor andere controleopdrachten  907 907  

 Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein - - 

 Totale honoraria voor andere niet-controlediensten - - 

 Totaal  10.715  9.325  
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 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten 2018   

      

4.4.4.13 Waaronder een cursus voor 15 personenen "Handelingsgericht onderzoek bij kinderen bij vermoeden van 

 hoogbegaafdheid plus ASS" ten bedrage van 6.150,-; plus 5.200,- opleiding Bureau Mind voor psychologen orthopedagogen;  

 Daarnaast het abonnement Webchair en Pearson instituut.    

      

4.4.4.14 In 2018 heeft het samenwerkingsverband met OMO de afspraak gemaakt alle activiteiten van de stichting Job8 over te nemen.  

 Daarvoor is een overnameprijs van 66.513,- afgesproken, zijnde het negatieve eigen vermogen in de stichting Job8. De stichting is 

 inmiddels geliquideerd; het samenwerkingsverband neemt alle activiteiten over onder de eigen stichting-statuten. 

      

      

  Realisatie  Begroting Vergelijk   

specificatie doorbetalingen aan scholen Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017  

4.5.3.1 Overige doorbetalingen aan scholen  x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,--  

 Zware ondersteuning schoolniveau  5.242.933 4.909.600 4.692.330  

 Arrangementen/Ondersteuningsvoorzieningen  1.155.543 1.395.625 941.113  

 AB Cluster 3 227.670 225.000 246.385  

 Ambulante begeleiding CUAB 749.113 700.785 1.039.093  

 Interne rebound klassen 582.725 600.000 600.273  

 Versterking ondersteuningsstructuur 400.000 400.000 401.700  

 Bevordering PaO aan scholen  290.255 300.000 62.201  

 LWOO Schoolniveau  13.268.248 15.453.889 6.988.593  

  21.916.486 23.984.899 14.971.687  

      

Toelichting specificatie      

- Bevordering PaO aan scholen : In juni is 248.640,- aan Impulsgelden beschikt aan de scholen over de periode 1-1-18 / 31-7-19.  

 Van deze beschikkingen is 157.036,- ten laste gebracht van het jaar 2018.   

- LWOO Schoolniveau: In juni is voor 574.998,- aan de scholen toegekend. Omdat dit nagekomen gelden uit 2017 betreft,  

 zijn de beschikkingen voor het volledige bedrag ten laste gebracht van juni 2018.   

      

6. Financiële baten en lasten   Realisatie  Begroting Vergelijk  

   Jaar 2018 Jaar 2018 Jaar 2017 

   x   € 1,-- x   € 1,-- x   € 1,-- 

6.1.1 Financiële baten  446  0  2.207  

      

6.2.1 Financiële lasten   -316  0  -241  

   130  0  1.966  

      

      

Resultaatbestemming:      

Het resultaat is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:   Jaar 2018   

Mutatie algemene reserve  1.781.859    

Onttrekking bestemmingsreserve (publiek) PAO  -1.856.578    

Resultaat   -74.719    
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Kasstroomoverzicht  jaar 2018      

      

      

 Jaar 2018   Jaar 2017  

 x € 1,--   x € 1,--  

      

Kasstroom uit operationele activiteiten       

Resultaat  -74.719    2.207.022   

Overige mutaties EV 0    0   

Geldmiddelen uit resultaat   -74.719    2.207.022  

      

      

      

Afschrijvingen   1.531    0  

      

Werkkapitaal:      

voorraden 0    0   

vorderingen  -387.849    214.635   

kortlopende schulden  -44.178    203.875   

mutaties voorzieningen  341    419   

 -431.686    418.929   

Geldmiddelen operationele activiteiten  -504.873    2.625.951  

      

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

(Des)investeringen materiële vaste activa -13.979    0   

(Des)investeringen financiële vaste activa  0    0   

  -13.979    0  

      

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

Mutatie overige langlopende schulden  0    0   

  0    0  

      

      

Mutatie liquide middelen   -518.852    2.625.951  

      

      

      

Beginstand liquide middelen 01-01-2018 7.060.509    4.434.558   

Mutatie liquide middelen jaar 2018 -518.852    2.625.951   

Eindstand liquide middelen 31-12-2018 6.541.657    7.060.509  
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 Begroting 2019 en WNT Verantwoording 2018     

       

       

 Begroting Staat van baten en lasten 2019     

  Begroting 2019  

Realisatie 
2018   

  x   € 1,--  x   € 1,--   
3 Baten       
3.1 Rijksbijdragen OC en W 44.361.779   45.936.374    
3.2 Overige overheidsbijdragen  105.300   102.116    
3.5 Overige baten  120.000   165.237    

Totaal baten  44.587.079   46.203.727    

       
4 Lasten       
4.1 Personele lasten           1.007.500   1.043.690    
4.2 Afschrijvingen 3.000   1.531    
4.3 Huisvestingslasten  28.500   57.337    
4.4 Overige materiële lasten  181.750   286.529    
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen  44.456.018   45.310.762    

Totaal lasten  45.676.768   46.699.850    

       
Saldo baten en lasten  -1.089.689   -496.124    

       
5 Saldo financiële baten en lasten  0   130    

       

       

Resultaat   -1.089.689   -495.994    
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WNT Verantwoording 2018 Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 

Eindhoven / Kempenland 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topinkomens (WNT) in werking getreden.  

De WNT is van toepassing op Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland. 

Het voor Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland  

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,- voor een fulltime functie.  

     

1a. Bezoldiging topfunctionarissen    

 Jaar 2018 DAJM van der Zanden   

 Functiegegevens  Directeur    

 Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1 - 31/12   

 Deeltijdfactor in fte  0,80   

 Dienstbetrekking  ja   

 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         78.520    

 Beloningen betaalbaar op termijn  €         12.935    

 Subtotaal   €         91.455    

 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €       151.200    

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag  Nvt    

 Totaal bezoldiging   €         91.455    

     

     

 gegevens 2017 DAJM van der Zanden   

 Functiegegevens  Directeur    

 Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1 - 31/12   

 Deeltijdfactor in fte  0,80   

 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         77.048    

 Beloningen betaalbaar op termijn  €         12.510    

 Subtotaal   €         89.558    

 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €       144.800    

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag  Nvt    

 Totaal bezoldiging   €         89.558    
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1b. Topfunctionarissen  allen onbezoldigd.      

 Onderstaande bestuurders zijn onbezoldigd      

 Dhr. M.B. van den Berg  Voorzitter dagelijks bestuur   

 Dhr. R.W. Rabelink  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. J.C.M. Verstegen  Lid dagelijks bestuur   

 Dhr. A.J.M. Broeren  Lid dagelijks bestuur   

 Dhr. M. Stoker Voorzitter algemeen bestuur   

 Dhr. J.P.M. Dijen  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. J.G. Bosch Secr./ Penningsmeester DB  

 Dhr. M.C.G.H.M. de Veth Lid dagelijks bestuur  

 Mw. M.B.T.C. Vermeer-Lingers  Lid algemeen bestuur   

 Mw. C.I.M. Sebregts  Lid dagelijks bestuur   

 Mw. E.B.T.M. van den Oever Lid algemeen bestuur   

 Dhr. N.G. Coelen  Lid algemeen bestuur   

 Mw. W.M.E.A. Laval  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. H. de Vries  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. J.C.A.M. van Alphen  Lid algemeen bestuur   

 Mw. M.A.C. Hertroijs Lid algemeen bestuur   

 Mw. J. Baart  Lid algemeen bestuur   

 Mw. E.M.R. van der Heijden  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. E.A.C. de Gier Lid dagelijks bestuur   

 Mw. M.C. Jacobs-Janssen Lid algemeen bestuur   

 Mw. C.H.M. Bogers  Lid algemeen bestuur   

 Mw. M.M.J.P. van Roosmalen-Jansen Lid algemeen bestuur   

 Mw. M.A.W. van den Hurk - van Son Lid algemeen bestuur   

 Dhr.P.A.M. Schoormans Lid algemeen bestuur   

 Mw. M.M. Arts  Lid algemeen bestuur   

 Dhr. J. Wiertz Lid algemeen bestuur  

 

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT    

 Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in  

 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.   
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9.2 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

 

Verslag algemeen bestuur (toezichthoudend orgaan) 

In een separate beleidsnotitie: ‘Verhouding dagelijks bestuur en algemeen bestuur’ is een nadere 
uitwerking opgenomen van de wijze waarop het algemeen bestuur haar toezichthoudende rol 
vervult t.o.v. het dagelijks bestuur.  

In essentie gaat het dan om de goedkeuring door het algemeen bestuur van het 
Ondersteuningsplan/Veranderingsparagraaf en de meerjarenbegroting op voordracht van het 
dagelijks bestuur. In het jaarverslag en jaarrekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan 
het algemeen bestuur over de resultaten van het gevoerde beleid. In de vergaderingen van het 
algemeen bestuur kan het algemeen bestuur nadere onderwerpen ter bespreking agenderen en het 
dagelijks bestuur bevragen over alle onderwerpen aangaande het beleid. Voorts kan het algemeen 
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alle beleidsonderwerpen en kan het dagelijks 
bestuur ook gericht om advies vragen. Het algemeen bestuur ziet toe op de naleving door het 
dagelijks bestuur van de wettelijke verplichtingen en de handelwijze in het kader van de ‘code goed 
bestuur’ en op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming van de 
middelen. Dat gebeurt door kennis te nemen van de aangeleverde beleidsdocumenten door of 
namens het dagelijks bestuur en de onderwerpen die in de overlegmomenten tussen algemeen en 
dagelijks bestuur aan de orde komen. Verder is het aanwijzen van een accountant voorbehouden aan 
het algemeen bestuur. 
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 Financiële kengetallen 2018       

      2017 2018  

 Kengetallen financiële positie         
1 Solvabiliteit 1     0,92 0,93  
2 Solvabiliteit 2     0,92 0,93  
3 Liquiditeit (current ratio)      13,30 14,24  
4 Rentabiliteit      4,9% -0,2%  

          

 Kengetallen overig          
5 Algemene reserve/totale baten     9,5% 13,1%  
6 Weerstandsvermogen      14,6% 14,0%  
7 Weerstandsvermogen (-/-MVA)    14,6% 14,0%  
8 Voorzieningen / totale baten     0,0% 0,0%  
9 Rijksbijdragen / totale baten     99,3% 99,4%  

10 Personele lasten / totale lasten     2,6% 2,3%  
11 Afschrijvingen / totale lasten     0,0% 0,0%  
12 Huisvestingslasten / totale lasten     0,2% 0,1%  
13 Overige expl.lasten / totale lasten     97,2% 97,6%  

 Uit rapport commissie Don        
14 Kapitalisatiefactor      15,8% 15,0%           

Toelichting kengetallen         
1 = eigen vermogen / balanstotaal        
2 = (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal      
3 = (liquide middelen + korte vorderingen) / korte schulden      
4 = (exploitatieresultaat excl. buitengewone baten/lasten) / totale baten     
5 = (eigen vermogen - bestemmingsreserves) / totale baten      
6 = (Eigen vermogen / totale baten)       

 

7 = (Eigen vermogen - materiële vaste activa) / totale baten     
14 Uit rapport commissie Don =(Balanstotaal -/- gebouwen/terreinen)/totale baten   

    

 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 

Totaal aantal vo-
leerlingen 

28.884 28.747 28.444 28.216 

Vso categorie 1 915 915 915 915 

Vso categorie 2 38 38 38 38 

Vso categorie 3 103 103 103 103 

Totaal vso 1.056 1.056 1.056 1.056 

Vso-leerlingen in % van 
totaal 

3,66% 3,67% 3,71% 3,74% 

Er wordt geen onderverdeling gemaakt voor het aantal leerlingen PrO en LWOO, aangezien er is gekozen voor 
opting-out. 

 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

Bestuur/ management 2,8 fte 2,8 fte 2,8 fte 2,8 fte 

Personeel primair 
(docerend pers.) 

0 fte 0 fte 0 fte 0 fte 

Ondersteuning pers. / 
overige medew. 

3,87 fte 6,6 fte 6,6 fte 6,6 fte 

Totaal 6,67 9,4 fte 9,4 fte 9,4 fte 

In 2019 vindt er een uitbreiding plaats bij de overige medewerkers. Dit is toegelicht in par. 7.6.  
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Continuïteitsparagraaf in bestuursverslag 2018     

  Staat van baten en lasten      

3.  BATEN      

  Rijksbijdragen DUO  2018  2019  2020  2021  

3.1.1 8000 DUO Lichte ondersteuning algem. 2.785  2.719  2.673  2.645  

 8002 DUO Lichte ondersteuning LWOO 20.247  19.789  19.459  19.255  

 8004 DUO Lichte ondersteuning PRO 2.221  2.170  2.134  2.112  

 8020 DUO zware ondersteuning 20.683  19.683  18.297  17.346  

  Totaal 3.1.1 45.936  44.362  42.563  41.357  

3.2  Overige bijdragen overige overheden     

3.2.2 8100 Gemeentelijke bijdragen  102  105  105  105  

  Totaal 3.2.2 102  105  105  105  

3.5.6  Overige Baten      

3.5.6.1 8210 Gelden Plusvoorziening 120  120  120  120  

3.5.6.2 8290/5 Overige bijdragen  45  0  0  0  

           

  Totaal 3.5.6 165  120  120  120  

  Totale Baten 46.204  44.587  42.788  41.583  

       

       

  LASTEN     

4.   2018  2019  2020  2021  

4.1  Personele lasten  1.044  1.013  998  824  

4.2  Afschrijvingen  2  3  3  3  

4.3  Huisvestingslasten  57  29  29  29  

4.4  Overige materiële lasten  287  177  177  177  

4.5  Doorbetalingen aan scholen  44.889  44.456  42.896  42.034  

Totaal Lasten   46.279  45.677  44.103  43.065  

       

Saldo baten en lasten; bedrijfsresultaat  -75  -1.090  -1.314  -1.483  

       

5.  Saldo financiële baten lasten  0  0  0  0  

       

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -75  -1.090  -1.314  -1.483  

       

  bijzondere baten en lasten 0  0  0  0  

Netto resultaat   -75  -1.090  -1.314  -1.483  

 
Belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten 
Er kan geconcludeerd worden dat de uitgaven overwegend realistisch zijn begroot. Het negatieve 
exploitatieresultaat is te verklaren uit de hogere inkomsten ten opzichte van de begroting en de eveneens 
hogere uitgaven. Een verdere toelichting is te vinden in paragraaf 9.3.  
Als gevolg van het negatieve resultaat is er, zoals zichtbaar in het kasstroomoverzicht, sprake van een negatieve 
mutatie van de liquide middelen van € 518.852,=. 
Met dit negatieve resultaat en de afname van middelen zijn we goed op weg met de opdracht om onze 
vermogenspositie in lijn met de beoogde financiële buffer te brengen, zoals geformuleerd in de risicoparagraaf 
van het ondersteuningsplan (zie ook paragraaf 9.2.1). 
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Huisvestingsbeleid 
In 2018 is een nieuw huurcontract gesloten. Vooralsnog is besloten om 
dit contract te handhaven. Er worden geen wijzigingen voorzien. 
 
 
Vervolg continuïteitsparagraaf      

       

Specificatie 4.5      

Toelichting doorbetaling aan scholen  2018  2019  2020  2021  

4.5.1.1 4740 DUO Afdracht VSO  12.931  13.298  13.298  13.298  

4.5.1.2 4751 DUO Afdracht LWOO  7.869  3.514  0  0  

4.5.1.3 4750 DUO Afdracht PRO 1.978  2.134  2.112  2.095  

  Totaal afdrachten DUO  22.778  18.946  15.410  15.393  

4.5.2.1 4747 Groeibekostiging  195  400  400  400  

  Totaal Groeibekostiging  195  400  400  400  

4.5.3 4741 Zware ondersteuning (voorheen LGF)  5.243  5.292  4.792  4.375  

 4742 Arrangementen/ondersteuningsvoorzieningen 1.156  1.358  1.358  1.358  

 4743 Ambulante begeleiding Cluster 3 228  190  187  187  

 4745 Ambulante begeleiding CUAB 749  459  169  0  

 4752 Interne Reboundklassen (IRK) 583  600  600  600  

 4754 Versterking ondersteuningsstructuur 400  400  400  400  

 4755 Doelgerichte maatregelen bevorderen PaO  290  500  100  50  

 4756 LWOO Schoolniveau  13.268  16.312  19.481  19.272  

  Totaal overige doorbetalingen aan scholen 21.916  25.110  27.087  26.241  

  Totaal 4.5. 44.889  44.456  42.896  42.034  
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Vervolg continuïteitsparagraaf      

       

  Cash flow prognose 2018  2019  2020  2021  

Netto Exploitatieresultaat  -75  -1.090  -1.314  -1.483  

       

Bij: De afschrijvingen   2  3  3  3  

       

Cash Flow   -73  -1.087  -1.311  -1.480  

       

       

Werkkapitaalmutaties      

Vorderingen   -388  0  0  0  

Kortlopende schulden  -44  0  0  0  

Mutaties voorzieningen  0  0  0  0  

  Mutatie werkkapitaal  -432  0  0  0  

       

           

Investeringen Gebouwen/Terreinen  0  0  0  0  

Investeringen ICT   -14  0  0  0  

Investeringen Inventarissen  0  -25  0  0  

  Mutatie Investeringen  -14  -25  0  0  

       

Aflossingen leningen   0  0  0  0  

       

  Mutatie leningen  0  0  0  0  

       

  Mutatie liquide middelen  -519  -1.112  -1.311  -1.480  

       

Beginstand liquide middelen  7.061  6.542  5.430  4.119  

       

Eindstand liquide middelen  6.542  5.430  4.119  2.640  

 

Overige voorgenomen investeringen en projecten 
Er zijn voor 2019 geen bijzondere investeringen en projecten gepland anders dan de reguliere 
beleidsontwikkelingen die in de Veranderingsparagraaf zijn opgenomen. 

 
Ontwikkelingen rond contractactiviteiten en derde geldstroomactiviteiten 
In 2019 zal het detacheringscontract met de Aloysiusstichting worden beëindigd. Er zijn geen derde 
geldstroomactiviteiten voorzien. 
 
Verwachte mutaties in reserves en voorzieningen 
De mutaties in de algemene reserve hebben betrekking op het resultaat van het boekjaar. De 
bestemmingsreserve (publiek) personeel zal worden aangepast aan de personele omvang van medewerkers die 
in vaste dienst zijn. 
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Vervolg continuïteitsparagraaf      

       

       

BALANS       

ACTIVA   2018  2019  2020  2021  

Gebouwen/Terreinen   0  0  0  0  

ICT / Inventarissen  12  32  27  22  

Totale materiële activa 12  32  27  22  

       

Financiële vaste activa 0  0  0  0  

       

Voorraden   0  0  0  0  

Vorderingen   410  350  350  350  

       

Liquide middelen   6.542  5.430  4.119  2.640  

       

Totaal  ACTIVA  6.964  5.813  4.496  3.011  

       

PASSIVA       

       

Eigen Vermogen  6.473  5.383  4.069  2.586  

       

Personeelsvoorziening 3  3  3  3  

           

Totaal voorzieningen   3  3  3  3  

       

Schulden Lang   0  0  0  0  

       

Schulden kort   488  426  424  422  

       

Totaal Passiva    6.964  5.813  4.496  3.011  

       

Kapitalisatiefactor   15% 13% 11% 7% 

Solvabiliteit   93% 93% 90% 86% 

Current ratio  14,24  13,56  10,54  7,09  

Berekening liquiditeit:      

Kapitalisatiefactor   6.964  5.813  4.496  3.011  

transactieliq. (Curr.R. = 1) 488  426  424  422  

financieringsliquiditeit (50% AW*inventarissen) 7  13  0  0  

Bufferliquiditeit vóór afdekken restrisico's  6.469  5.374  4.072  2.590  

Benodigde buffer capaciteit obv risicoprofiel 1.000  1.000  1.000  1.000  

Overkapitalisatie (+) of onderkapitalisatie (-) 5.469  4.374  3.072  1.590  
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9.2.1 RISICOPARAGRAAF 

In deze paragraaf staan de potentiële risico’s beschreven.  

Per risico is het volgende beschreven: 
- Korte beschrijving van het risico. 
- Kans dat het risico zich voordoet in de categorieën:  

✓ laag (ligt niet in de lijn der verwachting),  
✓ midden (aannemelijk dat het risico zich voor kan doen),  
✓ hoog (serieus rekening houden met de kans dat het risico zich voordoet). 

- Impact: beschrijving van het effect als het risico zich voordoet. 
- Beheersmaatregelen: beschrijving van de maatregelen die genomen worden om het effect 

van het risico te minimaliseren. 

9.2.1.1 FLUCTUATIES IN LEERLINGPROGNOSES: 

- De baten zijn gebaseerd op leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen lager uitvallen dan 
begroot, is er sprake van minder inkomsten. 

- Kanscategorie: midden. 
- Impact: als er sprake is van lagere leerlingenaantallen zijn de inkomsten lager terwijl een deel 

van de uitgaven toch gelijk blijft waardoor er een nadelig saldo kan ontstaan. 
- Beheersmaatregelen: er wordt een objectieve bron (DUO) gebruikt voor de prognoses, 

daarnaast worden leerlingenaantallen defensief ingeschat.  

Voor het deel van de uitgaven dat niet vermindert als er minder inkomsten zijn, volstaat een 
financiële buffer. 

9.2.1.2 TE HOGE INSTROOM VSO: 

- Het doel is instroom in het VSO te beperken tot de landelijke norm. Binnen ons 
samenwerkingsverband is echter afgesproken dat niet de financiële norm leidend mag zijn, 
maar het belang van de leerling. 

- Kanscategorie: hoog.  
- Impact: in de begroting sturen we op een stabilisering van de instroom in het VSO op het 

niveau van het landelijk gemiddelde. Als we dat percentage niet halen, betekent dat dat een 
groter deel van de middelen voor zware ondersteuning aan het VSO uitgekeerd wordt. 

- Beheersmaatregelen: de deskundigheid binnen de scholen moet vergroot worden waarbij de 
nadruk komt te liggen op wat een leerling aan ondersteuningsbehoefte nodig heeft en 
vervolgens hoe dat gerealiseerd kan worden.  

Dat betekent een denkomslag binnen de scholen. Daarnaast speelt de groepsgrootte een 
belangrijke rol en moet er gestuurd worden op het in kaart brengen van de 
ondersteuningsmogelijkheden die scholen nu al hebben waarbij de interscholaire 
samenwerking wordt bevorderd. 
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9.2.1.3 NIET BEÏNVLOEDBARE KOSTEN: 

Residentiële plaatsingen: 
- Het is wettelijk mogelijk dat leerlingen gebruik gaan maken van VSO-voorzieningen zonder 

dat het samenwerkingsverband dit kan beïnvloeden (bijv. bij residentiële plaatsingen), terwijl 
deze kosten ten laste van het samenwerkingsverband komen. 

- Kanscategorie: hoog. 
- Impact: er blijft een categorie VSO-leerlingen die ten laste van het samenwerkingsverband 

blijft komen. De rechtmatigheid van de TLV’s die daarvoor afgegeven zijn staat niet ter 
discussie, maar we moeten wel rekening houden met een aantal niet beïnvloedbare VSO-
plaatsingen. 

- Beheersmaatregelen: binnen de begroting houden we rekening met een categorie VSO-
plaatsen die niet beïnvloedbaar is. 

Overige inkomsten: 
- Op dit moment ontvangt het samenwerkingsverband twee subsidies; € 105.300,= van de 

gemeenten voor inzet trajectbegeleiding en € 120.000,= uit de VSV-middelen voor de interne 
reboundklassen. 

- Kanscategorie: hoog. De gemeente maakt voor 2021 opnieuw de afweging of er nog subsidie 
op trajectbegeleiding gegeven wordt. Het subsidiebedrag is nu tot 2021 gegarandeerd. Door 
de Stuurgroep VSV wordt jaarlijks de afweging gemaakt of deze subsidie nog verstrekt wordt.  

- Impact: als beide subsidies wegvallen, wordt de begroting bij gelijkblijvende activiteiten 
jaarlijks extra belast met € 225.300,=.  

Beheersmaatregelen: voor de middelen voor de inzet van trajectbegeleiding zijn tot 2021 
afspraken met de gemeente gemaakt; trajectbegeleiding speelt immers een cruciale rol in 
het beteugelen van het aantal thuiszitters. In 2020 zal met de gemeente overleg worden 
gevoerd voor verlenging van deze subsidie. Zowel voor de trajectbegeleiding als de VSV-
middelen geldt dat als de subsidies wegvallen, het samenwerkingsverband wellicht op 
termijn andere keuzes moet gaan maken. 

9.2.1.4 RISICO VAN HERVERDELING EN/ OF VEREVENING OP LWOO- EN PRO GELDEN: 

- In 2019 neemt de regering een besluit over het verevenen van de toegekende middelen voor 
LWOO- en PrO. De peildatum voor toekenning van deze middelen is nu 1-10-2012. Het 
percentage voor LWOO en PrO ligt voor ons samenwerkingsverband op 17,10%. Landelijk ligt 
dat op 13,55%.  

- Kanscategorie: hoog. De overheid heeft deze maatregel nog in onderzoek, maar het is wel 
duidelijk dat er een herverdeling en/ of verevening plaats gaat vinden. Daarbij is ook al 
duidelijk dat dit een negatief effect zal hebben voor ons samenwerkingsverband, ondanks 
dat er nog wordt gezocht naar toekenningscriteria die recht doen aan de regionale 
verschillen.  

- Impact: Deze is groot; naar verwachting zal er een korting plaatsvinden op het huidige 
budget. Verwacht wordt dat ook hier een overgangstermijn gehanteerd zal worden. Binnen 
het samenwerkingsverband is afgesproken dat alle middelen voor LWOO en PrO volgens een 
afgesproken verdeelsleutel doorgezet worden naar de VMBO en PrO-scholen. 
Begrotingstechnisch hoeft het samenwerkingsverband dus geen maatregelen te nemen.  

- Beheersmaatregelen: Op dit moment speelt dit risico nog geen rol bij het bepalen van de 
omvang van de financiële buffer. 
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9.2.2 FINANCIËLE BUFFER  

Op basis van het risicoprofiel kan gesteld worden dat er onzekere factoren zijn die in financiële zin 
nog geruime tijd op de begroting kunnen drukken. Daarnaast is het in een aantal gevallen niet 
verantwoord om activiteiten ineens af te bouwen omdat daarbij belangen van scholen en leerlingen 
in het geding kunnen zijn en de bedrijfsvoering van scholen in gevaar kan komen. 

Op grond van het risicoprofiel is het wenselijk dat deze buffer ligt tussen max. 5% en min. 2,5% van 
de totale baten.  

Concreet komt dit neer op een buffer die ligt tussen € 1.000.000,= en € 2.000.000,=. 

Deze buffer wordt opgebouwd uit de positieve exploitatieresultaten en heeft de status van reserve.  

Binnen deze reserve wordt onderscheid gemaakt tussen een algemene reserve en 
bestemmingsreserve passend onderwijs. 

Jaarlijks wordt aan de hand van het risicoprofiel bekeken of de onder- en bovengrens van deze 
financiële buffer bijgesteld moet worden.  
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9.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

9.3.1 TOELICHTING OP DE  BEDRAGEN 

9.3.1.1  RIJKSBIJDRAGEN (3.1): 

- De inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Uit onderzoek naar de stijging wat betreft 
Zware Ondersteuning blijken er twee oorzaken. Enerzijds zijn de bedragen per leerling dit 
jaar al tweemaal verhoogd (mede als gevolg van aanpassingen in de cao), anderzijds is het 
leerlingenaantal hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2018. Dit laatste 
komt mede doordat de nieuwkomers nu worden meegeteld voor de bekostiging. De hogere 
leerlingaantallen hebben uiteraard ook gevolgen voor de overige rijksbijdragen vanuit 
OC&W.  

- De verhoging van de bedragen voor LWOO en PrO is ca. € 1,5 miljoen. Het bedrag per leerling 
is in 2018 met ongeveer € 113,= gestegen. Aangezien is afgesproken dat het totale budget 
lichte ondersteuning LWOO/PrO aan de VMBO- en PrO-scholen wordt toegekend zijn deze 
posten aan de uitgavenkant ook hoger. 

- De verhoging van de inkomsten voor zware ondersteuning betreft ongeveer 1,7 miljoen 
euro. Het bedrag per leerling is in 2018 met ongeveer € 39,= gestegen.  

- Op dit moment wordt de negatieve verevening nog als een tijdelijke bate opgevoerd en dat is 
de reden waarom het bedrag voor zware ondersteuning, naast de effecten van meer 
leerlingen en bijgestelde normbedragen, dus hoger is dan begroot was. 

9.3.1.2 OVERIGE BIJDRAGEN (3.2 EN 3.5): 

- De gemeentelijke bijdrage (3.2.1) betreft de salariskosten van de trajectbegeleiders. 

- De bijdrage Plusvoorziening (3.5.1) betreft de Interne Rebound klassen. 

- De bijdrage van de Aloysiusstichting (3.5.3) betreft de kosten voor huisvesting. Deze 
bijdragen zijn tot en met maart. Per 1 mei 2018 is de onderverhuur stopgezet. 

9.3.1.3 PERSONELE LASTEN (4.1): 

- De uitgaven voor lonen en salarissen (4.1.1) zijn hoger dan begroot (23.000,=) omdat met 
name de sociale lasten en pensioenpremies hoger bleken dan begroot. 

- De uitgaven voor het ABS team zijn aanzienlijk lager dan begroot (€ 151.000,=), vanwege de 
terugloop in aantal FTE zoals benoemd in paragraaf 7.1. 

9.3.1.4 HUISVESTINGSLASTEN (4.3): 

- Met ingang van 1 juli 2018 is de nieuwe huurovereenkomst ingegaan, waardoor de 

huurlasten flink zijn gedaald. Dit heeft een aanzienlijk verschil ten aanzien van de begroting 

als gevolg, omdat de begroting op basis van de voorgaande huurovereenkomst is opgesteld. 

In de begroting voor 2019 is dit gecorrigeerd.  

- De huisvestingslasten (par. 4.3) vallen ruim € 46.000,= lager uit dan begroot. Dit is het gevolg 

van lagere kosten voor onderhoud (4.3.3), energie (4.3.4), schoonmaakkosten (4.3.5) en 

afvalverwerking (4.3.6). Deze dalingen zijn gekoppeld aan de nieuwe huurovereenkomst. 
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9.3.1.5  OVERIGE INSTELLINGSLASTEN (4.4): 

- De post Overige beheerslasten (4.4.1.8) is € 14.500,= lager dan begroot. Deze post is te hoog 
opgenomen in de begroting van 2018. In de begroting van 2019 is dit gecorrigeerd. 

- De ICT kosten (4.4.2.2) zijn € 46.000,= lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting is 
rekening gehouden met kosten die voortvloeien uit de uitbreiding van Docuware. Deze 
uitbreiding is nog niet (volledig) gerealiseerd. Er is in juni 2018 wel een investering gedaan in 
nieuwe computersystemen ter waarde van € 11.500,=. Overigens is voor 2019 e.v. een lager 
bedrag opgenomen in de begroting. 

- De kosten voor bevorderingsmaatregelen Passend Onderwijs (4.4.4.13) zijn € 28.000,= hoger 
dan begroot. Dit is het gevolg van de inkoop van een aantal trainingen en de aanschaf van de 
WISC-V intelligentietest door het samenwerkingsverband ten behoeve van 
deskundigheidsbevordering van medewerkers van de scholen. 

- Gedurende het eerste kwartaal van 2018 is Job 8 ondergebracht bij het 
samenwerkingsverband. De stichting is geliquideerd en alle activiteiten vinden sindsdien 
plaats onder auspiciën van het samenwerkingsverband. Met de overname was een 
overnameprijs van € 66.500,= gemoeid. Zoals verwacht gebeurt de exploitatie nagenoeg 
kostenneutraal. Er zijn bijdragen ontvangen ter waarde van € 34.000,= en er is een evengroot 
bedrag uitgekeerd ter bekostiging van verschillende activiteiten.  

- Mede door bovengenoemde posten vallen de overige instellingslasten (par. 4.4) ongeveer     
€ 126.000,= hoger uit dan begroot. 

9.3.1.6 DOORBETALING AAN SCHOOLBESTUREN (4.5): 

- De doorbetaling aan schoolbesturen (par. 4.5) betreft de bedragen die doorbetaald worden 
aan de scholen (zowel rechtstreeks door DUO of door het samenwerkingsverband).  De 
realisatie van de doorbetaling is aanzienlijk hoger dan begroot. Begroot was namelijk 
€41.050.000,= en de realisatie is: € 44.889.000,= en dus totaal een nadelig verschil van             
€ 3.839.000,=. Dit verschil hangt uiteraard samen met de hogere rijksbijdragen OC&W 
(3.1.1.1).  
Opvallend hierbij is dat er een aanzienlijke stijging (€ 5.963.000,=) waarneembaar is bij de 
verplichte afdrachten uit te voeren door DUO (4.5.1), welke een daling van de ‘overige 
doorbetaling aan schoolbesturen’ (4.5.3) tot gevolg heeft. De daling op deze post bedraagt 
€1.647.000,=. 

- De afdracht door DUO aan het VSO (4.5.1.1) is hoger dan begroot (€ 1.583.000,=), ondanks 
de minimale daling in het deelnamepercentage. De normbedragen van de categorieën van 
TLV’s zijn echter wel gestegen. De stijgingen per categorie zijn als volgt: 

1. € 602,= 

2. € 905,= 

3. € 1.054,= 

- De DUO-afdracht LWOO (4.5.1.1) is € 4.443.000,= hoger omdat DUO haar bestanden 
tussentijds heeft bijgewerkt. Er zijn dus meer leerlingen met een oude LWOO-beschikking. 
Omdat die beschikkingen nog rechtstreeks door DUO aan de scholen worden betaald, zijn die 
uitgekeerde bedragen hoger en de door het samenwerkingsverband toegekende bedragen 
(4.5.3.1) zijn daardoor lager. Daarnaast is er in juni 2018 een extra uitkering aan de scholen 
gedaan ter waarde van € 575.000,=. Dit betrof nagekomen gelden uit 2017. 
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- De DUO-afdracht en PrO (4.5.1.2) juist € 63.000,= lager dan begroot.  
- De groeibekostiging (4.5.2) is lager dan begroot (€ 55.000,=). Dit is een wettelijke bekostiging 

die nauwelijks te begroten is omdat we afhankelijk zijn van de kijkglazen die pas laat 
beschikbaar zijn. Deze post is niet door beleidsmaatregelen vanuit het 
samenwerkingsverband te beïnvloeden. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 vindt de 
definitieve vaststelling van de groeiregeling voor dat jaar plaats, waardoor de ware hoogte 
van de groeibekostiging pas zichtbaar wordt. Dit wordt jaarlijks achteraf meegenomen in het 
jaarverslag van het opvolgende kalenderjaar. 

- De post Zware Ondersteuning schoolniveau is € 333.000,= hoger dan begroot als gevolg van 
de herverdeling van de middelen voor Zware Ondersteuning die is geëffectueerd met ingang 
van schooljaar 2019/2019. 

- De post arrangementen/ ondersteuningsvoorzieningen is lager dan begroot (€ 240.000,=). Dit 
komt doordat er een aantal begrote arrangementen nog in ontwikkeling zijn, waardoor de 
middelen nog niet zijn besteed. 

- Voor Ambulante Begeleiding Cluster 3 (4.5.3.1) geldt een afbouw, net als voor CUAB en ABS.  
- De post CUAB (4.5.3.1) kent een nadelig verschil van € 48.328,= ten opzichte van het begrote 

bedrag. Na onderzoek is gebleken dat in begroting van 2018 een te laag bedrag is 
opgenomen. De uitgekeerde bedragen zijn correct en lopen in lijn met de Memo Positie 
CUAB-scholen d.d. 01-04-2016. 

- Er is een voordelig verschil van € 17.275,= ontstaan op de post Interne Rebound Klassen 
(4.5.3.1). Om in aanmerking te komen voor bekostiging dient een IRK aan een aantal eisen te 
voldoen. Er is geconstateerd dat één van de IRK’s (nog) niet voldeed aan deze vereisten, 
waarna in overleg met de betrokken school is overeengekomen om de reeds uitgekeerde 
middelen terug te vorderen. Normaliter wordt het volledige bedrag uitgekeerd en dat zal in 
2019 dus weer het geval zijn. 

- De uitgaven voor doelgerichte maatregelen passend onderwijs blijven, ondanks de inzet van 
impulsgelden, nog steeds achter bij de begroting. Daarbij moet worden opgemerkt dat tot 
dusver slechts een deel van de scholen aanspraak heeft gemaakt op deze middelen. Dit alles 
resulteert in een positief verschil van € 49.592,=. De criteria voor toekenning van overige 
maatregelen passend onderwijs zijn verruimd, maar desondanks wordt er minder beroep 
gedaan op deze middelen.  
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9.3.2 ANALYSE, CONCLUSIE EN ADVIES 

9.3.2.1 ANALYSE VAN HET RESULTAAT 

- Het exploitatieresultaat is ongeveer € 75.000,=  negatief.  
- Onderstaande tabel, met daarin de verschillen t.o.v. de begroting, verklaart de 

totstandkoming van dit resultaat.  
 

BETREFT BEDRAG 

Begroot batig saldo  €       276.666  

meer ontvangen lichte ondersteuning  €       128.202  

meer ontvangen LWOO  €   1.393.508  

meer ontvangen PRO  €       153.725  

meer ontvangen zware ondersteuning  €   1.696.000  

minder ontvangen gemeentebijdragen  €          -3.184  

minder ontvangen verhuur derden  €       -30.316  

meer ontvangen overige bijdragen  €         25.552  

minder uitgegeven personele lasten  €       128.810  

lagere afschrijvingen  €           4.469  

minder uitgegeven huisvestingslasten  €         46.663  

minder uitgegeven administratie en beheer  €         20.365  

minder uitgegeven ICT en inventaris  €         50.501  

meer uitgegeven overige exploitatielasten  €     -126.146  

meerkosten deelname VSO  € -1.582.879  

minder uitgegeven aan groeiregeling  €         55.012  

hogere inhouding DUO inzake LWOO  € -4.443.220  

lagere inhouding DUO inzake PRO  €         63.424  

meer uitgegeven aan zware ondersteuning  €     -333.333  

minder uitgegeven arrangementen/ ond. vz.  €       240.082  

meer uitgegeven aan AB cluster 3  €          -2.670  

meer uitgegeven aan AB CUAB  €       -48.328  

minder uitgegeven IRK  €         17.275  

minder uitgegegeven aan bevordering Pass. Ond.  €           9.475  

minder uitgegeven aan LWOO op schoolniveau  €   2.185.641  

Exploitatieresultaat  €       -74.706  
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9.3.2.2 CONCLUSIE 

- Er kan geconcludeerd worden dat de uitgaven overwegend realistisch zijn begroot. Het 
negatieve exploitatieresultaat is te verklaren uit de hogere inkomsten ten opzichte van de 
begroting en de eveneens hogere uitgaven.  

- Als gevolg van het negatieve resultaat is er, zoals zichtbaar in het kasstroomoverzicht, sprake 
van een negatieve mutatie van de liquide middelen van € 518.852,=. 

- Met dit negatieve resultaat en de afname van middelen zijn we goed op weg met de 
opdracht om onze vermogenspositie in lijn met de beoogde financiële buffer te brengen, 
zoals geformuleerd in de risicoparagraaf van het ondersteuningsplan.  
 
 

9.3.2.3 ADVIES 

- Het negatieve resultaat komt ten laste van de algemene reserve. De bestemmingsreserve 
passend onderwijs wordt toegevoegd aan de algemene reserve, vanwege de sterke overlap. 
Er resteert enkel nog een bestemmingsreserve personeel zoals toegelicht in de jaarrekening.   

- Voor de komende jaren dient een gecontroleerd negatief resultaat ertoe om de inzet van een 
deel van het eigen vermogen, dat momenteel hoger is dan op grond van de risico-
inventarisatie noodzakelijk is, mogelijk te maken. 

- Het eigen vermogen dat boven ons streefbedrag ligt dient te worden ingezet om een ‘zachte 
landing’ mogelijk te maken en de effecten van de negatieve verevening enigszins te dempen.  

- Desondanks zal er toch gestuurd moeten worden op het beteugelen van de uitgaven op de 
middellange termijn. Via de kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen in de inkomsten 
en uitgaven gevolgd en in de komende jaren zullen ook bezuinigingsscenario’s worden 
ontwikkeld zodat er in de jaren na 2023 sprake is van een structureel sluitende begroting.  

- Jaarlijks wijkt de realisatie van de baten significant af van de begroting. Om de begroting van 
beter in lijn te brengen met de realisatie wordt de volgende actie ingezet: 

o De baten zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van de meest recente teldatum. 
Om een goede inschatting te maken van de toekomstige baten wordt gebruik 
gemaakt van leerlingprognoses op basis van de gegevens die DUO levert. Omdat de 
afgelopen jaren de geprognosticeerde leerlingenaantallen van DUO te laag waren (er 
waren in werkelijkheid meer leerlingen), waren de inkomsten steeds aanzienlijk 
hoger dan begroot. Met ingang van 2019 wordt daarom jaarlijks een indexering van 
de leerlingenaantallen berekend op basis van een analyse van voorgaande jaren.  

o  Er wordt echter geen rekening gehouden met eventuele tussentijdse indexaties van 
tarieven vanuit DUO. Dit is namelijk een potentieel risico, aangezien dit geen 
structurele en regelmatige ontwikkeling is. De mogelijkheid dat dit een negatieve 
indexatie wordt is alom aanwezig. 
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9.3.3 ALGEMENE OPMERKINGEN M.B.T. DE JAARREKENING 

In de komende begrotingen wordt via onderbouwde programma’s, waaronder impulsgelden en de 
verhoging van de zware ondersteuning, de reservepositie van het samenwerkingsverband 
teruggebracht tot het niveau zoals dat in het ondersteuningsplan/begroting is vastgesteld. Hierbij 
moet echter worden aangetekend dat voorzichtigheid geboden blijft omdat de effecten van de 
negatieve verevening waar we de komende jaren mee te maken krijgen, op dit moment nog niet 
voelbaar zijn. 

Alle toegekende of doorbetaalde bedragen aan schoolbesturen van de aangesloten scholen vinden 
plaats via een beschikking. In een beschikking staat aangegeven met welk doel het bedrag wordt 
toegekend, de grootte van het bedrag, de termijnen waarin dit bedrag beschikbaar wordt gesteld en 
de wijze waarop verantwoording plaatsvindt en de datum waarop de verantwoording aangeleverd 
moet zijn. 

Van alle uitbetaalde bedragen is een verantwoording aanwezig binnen het secretariaat van het 
samenwerkingsverband tenzij het een doorbetaald bedrag betreft met een generiek karakter (zoals 
bijv. de bijdrage ter versterking van de basisondersteuning). 

Alle schoolbesturen nemen zelf in hun jaarverslag op dat de ontvangen middelen van het 
samenwerkingsverband conform de doelstelling zijn besteed. 

Het dagelijks bestuur heeft in 2016 de ‘Regeling Beleggen en Belenen’ vastgesteld. Deze regeling 
voldoet nog steeds aan de wettelijke vereisten. 

Er is een beleidsdocument aanwezig waarin de AO/IC (administratieve organisatie en interne control) 
is beschreven. 

In de goedgekeurde meerjarenbegroting is een risicoparagraaf opgenomen. De 
continuïteitsparagraaf is gelijk aan de meerjarenbegroting die is ontleend aan de planning & control 
cyclus. 

Ten aanzien van de continuïteitsparagraaf wordt nog opgemerkt dat er geen bijzondere zaken m.b.t. 
investeringen, financiering te verwachten zijn. Enkel op het gebied van personele bezetting 
verwachten we wijzigingen in 2019. Eind 2018 is namelijk, in overeenstemming met de 
Aloysiusstichting, besloten om de tripartite overeenkomst te beëindigen. Er wordt een nieuw team 
geformeerd, met een structureel karakter, ter grootte van 5,0 fte. Verder zijn er geen bijzondere 
gebeurtenissen die op dit moment de verwachtingen hebben beïnvloed. 

De continuïteitsparagraaf bevat de cijfers uit de meerjarenbegroting van 2018 en volgende jaren. 
Deze cijfers zullen op basis van nieuw beleid en nieuwe inzichten worden aangepast in de 
meerjarenbegroting van 2019 en verder en kunnen derhalve afwijken van de gepresenteerde cijfers 
in deze continuïteitsparagraaf.  
  

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Stichting regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs 

Eindhoven en Kempenland 

Lupinestraat 14 

5614 GM EINDHOVEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting regionaal samenwerkingsverband voor 

passend voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland te EINDHOVEN 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting regionaal 

samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven en 

Kempenland op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting regionaal samenwerkingsverband voor passend 

voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 



 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2018 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern 

toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Eindhoven, 5 juni 2019 

Wijs Accountants 

 

 

Was getekend: Drs. M.H.J. Werner-Hoeks RA 

 

 

Kenmerk: 2019.0096.conv 
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10. BELEIDSAGENDA VOOR 2019 

 

Operationele taken: 

Actie/taak: Gereed: 

Opstellen van de Veranderingsparagraaf voor 2020 inclusief de 
meerjarenbegrotingbegroting.  

 

01-11-2019 

Aanpassen van de beleidsagenda – activiteitenkalender voor 2020  

 

01-11-2019 

Opstellen van een jaarverslag over 2018 inclusief jaarrekening en een 
kwaliteitsparagraaf. 

 

01-07-2019 

Opstellen van een totaaloverzicht van alle beschikkingen en relatie leggen met 
de effectiviteit van de inzet van de financiële middelen. 

 

Continu proces 

Evaluatie van de verantwoording van de ingezette middelen die via een 
beschikking zijn toegekend. 

 

Continu proces 

 

Inhoudelijke taken: 

Actie/taak: Gereed: 

Ontwikkelen van arrangementen om risicoleerlingen binnen het regulier VO te 
houden waarbij intensief wordt samengewerkt met het VSO. 

 

Continu proces 

Voortzetten van het ontwikkelen pilot onderwijszorgarrangementen. 

 

31-12-2019 

Zicht krijgen op leerlingen die (tijdelijk) geen onderwijs volgen.  01-05-2019 

 

Stimuleren van het creëren van arrangementen en coalities tussen scholen 
onderling waardoor de basisondersteuning geoptimaliseerd wordt (inzet van 
zogenoemde impulsgelden).  

 

01-10-2019 
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Overleg, afstemming en informatie: 

Actie/taak: Gereed: 

Samen met gemeenten het actieplan afstemming jeugdhulp en onderwijs 
bijstellen en evalueren.  

 

01-08-2019 

Visitatie van scholen in het kader van ontwikkeling van het SOP en inzet 
middelen voor zware ondersteuning en kwaliteit OPP’s. 

 

01-05-2019 

Evaluatie IRK’s. 01-05-2019 

 

Onderzoek naar schoolloopbaan van leerlingen met een bijgesteld advies vanuit 
het basisonderwijs. 

 

01-08-2019 

Netwerk gedragsdeskundigen opzetten. 

 

01-08-2019 

Monitoren thuiszitters door periodieke rapportages. 

Afstemmen van eventuele acties tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp 
binnen het PTO. 

 

Continu proces 

Afstemming tussen SWV, VSO, MBO en gemeenten over een aanbod voor 
overbelaste jongeren vanaf 15 jaar. 

 

Continu proces 

Coördinatie van de aansluiting tussen V(S)O – MBO/arbeidsmarkt. 

Bij elkaar brengen van partijen en belangen en deze op elkaar afstemmen met 
als doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op 
en toe te leiden naar arbeid, waarbij er sprake moet zijn van een bestendige 
plek op de arbeidsmarkt. 

 

Continu proces 
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BIJLAGE 1 : ONS SAMENWERKINGSVERBAND 

Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en 
Kempenland 

Lupinestraat 14 

5614 GM  Eindhoven 

T: 040-211 0 112 

E: Secretariaat@rsv-vo.nl 

Directeur: De heer D.A.J.M. van der Zanden 

 

 

 

 

Beschrijving van de regio 

Het gebied omvat in alfabetische volgorde de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, 
Heeze-Leende (alleen het deel met postcode 5595 tot en met 6029), ‘Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten’, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 

 

 

 

 

 
  

Stafbureau

Secretariaat Bovenschoolse PCL

Ambulante Begel .

adviserend (OPR) instemmend, adviserend

Directeur SWV

uitvoerend, gemandateerd

ORGANOGRAM  SWV PVO 30-07

Algemeen Bestuur (AB)

toezichthoudend

Dagel i jks  Bestuur (DB)

uitvoerend

Scholenoverleg (SchO) Ondersteuningsplanraad

 

mailto:Secretariaat@rsv-vo.nl
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BIJLAGE 2 : AANGESLOTEN BESTUREN 

Stichting Carmelcollege 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

Stichting SintLucas 

Stichting Helicon Opleidingen 

Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot 

Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs 

Stichting ROC Summa College 

Onderwijsstichting de Kempen 

Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs 

Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs Tilburg 

Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland 

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra 

Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg 

Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven 

Onderwijsstichting Kempenkind 

Stichting Emiliusschool 

Stichting Zuiderbos  

Stichting Koraal 

Stichting Veldvest 

Stichting Kempenhaeghe 
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BIJLAGE 3 : SAMENSTELLING BESTUUR  

 
Samenstelling Algemeen Bestuur     

Naam m.i.v./ tot Bestuur 

Jan van Alphen Feb.2015/heden  Stg. Katholiek 
Ondernemersonderwijs 

Claire Arts  Aug. 2018/heden  Ver. OMO, Eckartcollege/ 
Nuenens College 

Jessica Baart    Sep. 2015/heden  Stg. Algemeen Bijzonder VO 
Eindhoven 

Christel Bogers Jul. 2017/heden  Stg. Koraal 

Niek Coelen  Jan. 2014/heden  Stg. Veldvest 

John van Dijen  Jan. 2014/heden Stg. Emiliusschool 

Emmeken van der Heijden Aug. 2016/heden  Ver. OMO, van Maerlant 
Lyceum 

Marije Hertroijs  Apr. 2015/heden  Onderwijscentrum De 
Berkenschutse 

Marleen van den Hurk  Nov. 2017/heden Ver. OMO, Rythovius College 

Maaike Jacobs  Apr. 2017/heden Stg. Kempenkind 

Wil Laval  Nov. 2014/heden  Stg. Helicon Opleidingen 

Liesbeth van den Oever Jan. 2014/heden  Stg. Zuiderbos (voorheen De 
Zwengel) 

Ruud Rabelink  Jan. 2014/heden   Stg. SintLucas 

Monique van Roosmalen Aug. 2017/heden  Ver. OMO/Sondervick College 

Peter Schoormans Jan. 2018/heden Stg. Summa College 
Eindhoven    

Meine Stoker   (voorzitter) Jan. 2014/heden  Stg. Primair en Voortgezet 
Onderwijs Z-NL 

Marijke Vermeer Jan. 2014/heden  Stg. De Vrije School 

Hilbert de Vries  Nov.2014/heden  Stg. Speciaal Onderwijs 
Eindhoven 

Jean Wiertz Jan. 2014/ Jul. 2018 Ver. OMO, Eckartcollege/ 
Nuenens College 
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Samenstelling Dagelijks Bestuur 
 

Naam m.i.v./ tot Bestuur 

Martin van den Berg (voorz.)
  

jan. 2014/heden  Stg. Eindhoven Christelijk VO 
  

Jos Bosch (secr./penningm.) jan. 2014/31 dec. 2018 Onderwijs Stg. de Kempen 
 

Ton Broeren jan. 2014/heden  VO Best Oirschot 

Edward de Gier  mei 2017/heden Ver. OMO, SG Were Di 

Corinne Sebregts  jan. 2014/heden  Ver. OMO/Scholengroep Het 
Plein 

Jac Verstegen  jan. 2014/heden  Aloysiusstichting 

Maarten de Veth jan. 2014/heden 
(per 1 jan 2019 secr./ 
penningm.)  

Stg. Carmelcollege 

 

Alle bestuursleden van zowel algemeen bestuur als dagelijks bestuur vormen tezamen het bevoegd 
gezag van het Samenwerkingsverband. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in 
de statuten. Er vindt vanuit het Samenwerkingsverband geen bezoldiging van de bestuurders plaats. 
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BIJLAGE 4 : LIJST MET AFKORTINGEN 

 

AB  = Algemeen Bestuur 

Ab  = ambulante begeleiding 

AO & IC  = Administratieve Organisatie en Interne Control 

CUAB  = Contract Uitbesteding Ambulante Begeleiding 

DB  =  Dagelijks Bestuur 

DUO  = Dienst Uitvoering Onderwijs 

EFJ  = Elektronisch Financieel Jaarverslag 

ESF  = Europees Subsidie Fonds 

HAVO  = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

IHP  = Integraal Huisvestings Plan 

IRK  = Interne Rebound Klas 

KSF  = Kritische Succes Factor 

LG  = Lichamelijk Gehandicapt 

LGF  = LeerlingGebonden Financiering 

LWOO  = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 

LZ  =  Langdurig Zieken 

MBO  = Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MG  = Meervoudig Gehandicapt 

OC&W  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OCO                 =             Ondersteuningscoördinator 

OKR  = Onderwijskundig Rapport 

OOGO  = Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OPP  = Ontwikkelings Perspectief Plan 

OPR  = OndersteuningsPlanRaad 

OZL  = Onderwijs aan Zieke Leerlingen 

PAB  = Preventieve Ambulante Begeleiding 

PCL  =  Permanente Commissie Leerlingondersteuning 

PDCA  = Plan – Do – Check – Act cyclus 

PO  =  Primair Onderwijs 

PrO  = PraktijkOnderwijs 

PSH                     =             Pleinschool Helder 

SAVUE  =  Signaleren – Analyseren – Voorbereiden – Uitvoeren - Evalueren 

SBO  = Speciaal Basis Onderwijs 

SchO  = ScholenOverleg 

SOVA training = Sociale Vaardigheidstraining   

SWV  = Samenwerkingsverband 

SWV PVO = Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 

TLV  = Toelaatbaarheidsverklaring 

VMBO  = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VO  = Voortgezet Onderwijs 

VSO  = Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VSV  = Voortijdig School Verlaten 

VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

ZAT  = Zorg Advies Team 

ZMLK  = Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
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