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“Kansrijk samenwerken
voor iedere jongere is ons motto”
We hebben veel bereikt om de scholen te ondersteunen,
Het jaar 2021 was een intens jaar. Een volledig ‘corona-jaar’ waarbij onze scholen, kernpartners en ouders

en ook waar nodig onze eigen werkwijzen aan te scherpen.

continu voor de uitdaging stonden om goed onderwijs en waar nodig de juiste ondersteuning voor onze

Arrangementen zijn doorontwikkeld, de kwaliteitszorg is

jongeren konden blijven leveren. En dat is ze gelukt. Ik ben trots op onze scholen en
onze partners als ik zie hoe hard er gewerkt is en wat we allemaal wél voor elkaar
hebben gekregen voor de jongeren in ons samenwerkingsverband. Zo werden
er diverse maatwerktrajecten gerealiseerd voor jongeren die dreigden

verbeterd en we evalueren de inzet van de begeleiders
passend onderwijs. Dit alles om nog meer leerlingen van
passend onderwijs te kunnen voorzien.

De komende tijd is een integrale aanpak van onderwijs

vast te lopen, wist het speciaal onderwijs haar expertise middels de inzet

en jeugd meer dan ooit nodig om de gevolgen van de

van begeleiders passend onderwijs in te zetten binnen het reguliere

crisis in alle facetten het hoofd te kunnen bieden. Kansrijk

onderwijs, én wisten onze scholen steeds onze leerlingen in beeld te

samenwerken voor iedere jongere wordt in 2022 ons

houden. Ondanks dat het voor onze jongeren echt een strop was om

motto. Geïnspireerd door de successen die we in 2021

keer op keer weer thuis te komen zitten, vrienden en klasgenoten alleen

hebben gehaald, en de ambities die we onszelf voor de

op afstand te kunnen ontmoeten, en veel digitaal onderwijs te ontvangen.

aankomende periode stellen.

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn steeds ingrijpender, zo zijn er zorgen
over de onderwijsachterstanden die leerlingen hebben opgelopen maar eveneens
zorgen over het algehele welbevinden van de jeugd en van docenten. De druk op
jongeren en gezinnen neemt toe, maar ook de druk op scholen en professionals.
Op alle niveaus wordt hard gewerkt aan oplossingen voor de korte en lange
termijn en tegelijkertijd is het een grote uitdaging om de samenhang te
bewaken in beleid en uitvoering. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de
uitvoering met en door scholen van het Nationaal Programma Onderwijs
en de implementatie van de verbeteraanpak passend onderwijs.
Naast de vragen en zorgen die we hebben, heb ik veel positieve
ontwikkelingen gezien: urgentiebesef en een groot gevoel van
saamhorigheid, de zorgvuldige overstap van leerlingen naar het vo en vso
en versnelde innovaties.

De maatregelen hebben uiteraard consequenties gehad voor de werkzaamheden
en activiteiten van het SWV VO Gelderse Vallei in 2021. Flexibiliteit en zorg voor
elkaar stonden voorop, en tegelijkertijd was continu zichtbaar dat iedereen
de schouders eronder wilde blijven zetten om onze jongeren verder

Everlyn van den Brink
Directeur - bestuurder SWV VO Gelderse Vallei
Mei 2022

te helpen, ondanks minder capaciteit, personeelsuitval en het vele
thuiswerken.
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0

VSO De Toekomst

20
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VSO Vester College

Afname van 18,46%

Leerlingen toegerekend aan
SWV VO 25.10

VSO-deelname
2014/15

2015/16

2016/17
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2019/20

2020/21
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0

0
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0

0
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0
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0

0

0
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0

0
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0
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196

Onder- instroom

Zijinstroom

Bovenschools

Basis plus
Binnenschoolse arrangementen

Basisondersteuning

Resultaten en vervolg

Organisatie structuur

In 2021 hebben we - ondanks de corona-pandemie - mooie stappen gezet. Deze
stappen waren grotendeels gerelateerd aan (de speerpunten uit) het ondersteuningsplan. Een aantal bijzonderheden uitgelicht:
RvT

'RRUDOOHVFKROHQLVKHWVFKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHO 623 KHU]LHQZDDUGRRUKHW

Governance

extra ondersteuningsaanbod per schoollocatie opnieuw in beeld is gebracht.

directeur bestuurder

CTA

OPR

-RQJHUHQRXGHUVRYHULJHEHWURNNHQHQZHWHQKLHUGRRUZDW]HYDQGHVFKRRO

236 aanvragen

POVO
OOGO
RAO
VSV

bureau
SWV

NXQQHQYHUZDFKWHQDDQH[WUDRQGHUVWHXQLQJ*H]DPHQOLMNZRUGWKLHUPHHKHW
dekkende aanbod in de regio in beeld gebracht.
&RPPDLVJHYDOXHHUGDOVLQSXWYRRUKHWEHSDOHQYDQKHWYHUYROJQDDXJXVWXV
'HPHHUZDDUGHYDQKHWDUUDQJHPHQWNRPWGXLGHOLMNQDDUYRUHQ

directeuren
collectief

gedragsdeskundigen

team
comma

beleidsmedewerkers

team
doorstart

'RRURQWZLNNHOLQJZRUGWRDJHULFKWRSXLWEUHLGLQJYDQGHGRHOJURHSHQKHW
DPEXODQWHDDQERG

lerend
netwerk
zoco

lerend
netwerk
BPO

lerend
netwerk
HB

196 TLV’s
8 overstaparrangementen
10 Bovenschoolse arrangementen
1 Bovenschools arrangement met klas
10 individuele arrangementen
11 Bovenschoolse maatwerktrajecten

deelnemende
scholen

jeugdhulp

1DDVWGHLQGLYLGXHOHDDQSDNYDQ'RRUVWDUWLVHULQHHQSLORWPHWHHQ
JURHSVJHULFKWHDDQSDNJHVWDUW+HW'RRUVWDUWWHDPYRHUWKLHUELMVDPHQPHW
ΖGHQWLW\&UDIWELQQHQGHVFKRROHHQLQWHQVLHYHWLMGHOLMNHLQWHUYHQWLHXLWLQQDXZ
RYHUOHJHQVDPHQZHUNLQJPHWKHWGRFHQWHQWHDP

Middels een werkgroep ‘hoog- en meerbegaafdheid’ is een matrix gemaakt om
LQ]LFKWHOLMNWHPDNHQZHONHVFKRROZHONDDQERGKHHIW0LGGHOVHHQDFWLYLWHLWHQSODQ
KHEEHQGHVFKROHQEXGJHWRQWYDQJHQYRRULQ]HWELQQHQKXQHLJHQRUJDQLVDWLH
WHUYHUVWHYLJLQJYDQKHWEHOHLGKRRJEHJDDIGKHLG
(LQGKHHIWRSYHUVFKLOOHQGHQLYHDXVHHQHYDOXDWLHSODDWVJHYRQGHQYDQGH
KXLGLJHZHUNZLM]HYDQDDQYUDJHQYRRU7/9ȇVHQDUUDQJHPHQWHQWHQEHKRHYHYDQ
KHWRQWZLNNHOHQYDQHHQQLHXZHZHUNZLM]H

Meerjaren begroting
2022

2023

'HLQ]HWYDQGHEHJHOHLGHUVSDVVHQGRQGHUZLMV %32ȇHUV ZRUGWJHYDOXHHUG

Begroting &
Realisatie

RQGHUEHJHOHLGLQJYDQRQGHU]RHNVHQDGYLHVEXUHDX6DUGHV0LGGHOVLQWHUYLHZV
HQYUDJHQOLMVWHQZRUGWGHLQ]HWYDQGH%32ȇHULQEHHOGJHEUDFKWHQZRUGW
RQGHU]RFKWRIGH]HELMGUDDJWDDQGHGRHOVWHOOLQJHQYDQKHW6:9

Meerjaren Begroting
SWV VO 25.10

2021(R)

Baten

Rijksbijdragen

10.457.477

10.307.606

10.228.142

10.159.412

10.108.169

Overige overheidsbijdragen

1.373.385

198.640

87.449

87.449

87.449

Overige baten

179.937

162.929

117.000

117.000

72.000

12.010.798

10.669.174

10.432.592

10.363.861

10.267.618

Afdracht Iwoo

5.005

0

0

0

0

Afdracht pro

1.346.418

1.256.323

1.251.318

1.246.312

1.241.307

Afdracht vso

4.314.558

4.300.011

4.300.141

4.138.579

3.951.224

Pr.1 management en organisatie

348.173

360.619

340.619

340.619

340.619

Pr2. Ondersteuningstoewijzing

110.343

127.615

127.615

127.615

127.615

Pr.3 Binnenschoolse ondersteuning

496.265

496.686

492.454

490.063

487.699

$OVRQGHUGHHOYDQHHQVWHYLJNZDOLWHLWV]RUJV\VWHHPLVKHW6:9LQJHVSUHNJHJDDQ

Pr.4 Bovenschoolse ondersteuning

281.151

322.667

322.667

322.667

322.667

PHW3263HUVSHFWLHIRS6FKRROΖQ]XOOHQZHVWDUWHQPHWGHYRRUEHUHLGLQJ

Pr.5 Lwoo opting out

3.356.220

3.389.121

3.350.074

3.333.239

3.316.405

HQLPSOHPHQWDWLHYDQ326

Pr.6 Begeleiders Passend Onderwijs

357.416

361.530

361.530

361.530

361.530

Pr. Projecten, innovatie en kwaliteit

139.684

237.182

127.000

127.000

127.000

Totale lasten

10.755.232

10.851.753

10.673.416

10.487.623

10.276.065

Resultaat

1.255.566

-182.578

-240.825

-123.762

-8.447

Resultaat excl.
compensatie hoenderloo

-117.819

-182.578

-240.825

-123.762

-8.447

2024

2025

+HW6:9PRQLWRUWKHWDDQWDOWKXLV]LWWHUVHQYVYȇHUVLQWHQVLHI

Totale baten

%HJURRWEDWHQ

5HDOLVDWLHEDWHQ

%HJURRWODVWHQ

5HDOLVDWLHODVWHQ

6WHHGVPHHUOHHUOLQJHQYLQGHQHHQSDVVHQGHSOHNYLQGHQELQQHQGHUHJLRYDQKHW
6:9HQYROJHQGDDUGRRUPHHUWKXLVQDELMRQGHUZLMV:HO]LHQZHGDWHUHHQH[WUD
ȴQDQFLOHHQLQKRXGHOLMNH LPSXOVQRGLJLVRPPHHUOHHUOLQJHQLQKHWUHJXOLHUH
RQGHUZLMVWHEHGLHQHQ+LHUWRHLVHUJRHGNHXULQJJHJHYHQYRRUGULHLQQRYDWLHYH

Lasten

SURMHFWHQRSGHVFKROHQSDVVHQGELMGHGRHOVWHOOLQJHQYDQKHW6:9
'HFROOHJLDOHYLVLWDWLHVYDQGHQRJQLHWJHFRQVXOWHHUGHYLHUVFKROHQ]LMQLQJHSODQG
in schooljaar 2021 – 2022 en begin schooljaar 2022 – 2023. In december 2021
KHHIWHHQRQOLQHȆRSIULVFXUVXVȇSODDWVJHYRQGHQYRRUGHGHHOQHPHQGHVFKROHQHQ
GHYLVLWDWLHWHDPV

Begroot resultaat:

Realisatie resultaat:

-371.972

1.305.750

-3,53%

+10,87%

ΖQDDQORRSQDDUKHWQLHXZHRQGHUVWHXQLQJVSODQȂLVKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGLQPHLJHVWDUWPHWHHQYLVLHHQDPELWLHWUDMHFWRPGHYLVLHHQ
DPELWLHYDQKHW6:9SDVVHQGELMGHKXLGLJHRQWZLNNHOLQJHQWHKHUIRUPXOHUHQ
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Visie en missie

1.1.

Visie en doelstellingen

Stichting Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei (VO 25.01) bestaat uit deelnemende schoolbesturen voor voortgezet
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Ede, Wageningen en Rhenen. Het doel van het SWV staat in de wet Passend
Onderwijs omschreven:

01.
Visie en missie

‘’Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen
binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo

passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.’’

Dit doel vormt de leidraad van de activiteiten van het SWV. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze scholen
willen we iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning geven die hij nodig heeft, waar mogelijk dichtbij huis. Vanuit
de volgende visie wordt hieraan gewerkt:

‘’Alle scholen van het SWV VO Gelderse Vallei gaan uit van de talenten en mogelijkheden van iedere
leerling. We zoeken hierbij actief naar een passend aanbod voor onze leerlingen. In het SWV hebben
de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van leerlingen in
onze regio. We kijken naar datgene wat een leerling nodig heeft, in overleg met de leerling, zijn of
haar ouders en docenten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn zodanig ingericht dat we samen
LHGHUHOHHUOLQJWRHOHLGHQQDDUHHQPDDWVFKDSSHOLMNJHDFFHSWHHUGHNZDOLȴFDWLHGLHSDVWELM]LMQRIKDDU
capaciteiten.’’

’Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te
realiseren en wel zodanig dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra

Een dekkend onderwijsaanbod waar mogelijk thuisnabij, zoals weergegeven in de visie, is het primaire doel. Dit doel
hangt samen met een tweede doelstelling: de ondersteuningsmogelijkheden binnen het SWV vergroten. Dit heeft twee
voordelen: meer leerlingen (in het regulier voortgezet onderwijs) bedienen en voorkomen dat leerlingen langere tijd
thuiszitten.

ondersteuning behoeven een
1

zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Voor de leesbaarheid zal in het jaarverslag met ‘hij’ worden geschreven, hier kan ook ‘zij’ of ‘hen’ worden gelezen.
%LMKHWUHDOLVHUHQYDQGHEHVFKUHYHQYLVLHJHOGWGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQYROGRHQGHȴQDQFLOHPLGGHOHQDOVNULWLVFKHIDFWRU
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1.2.

Ambities

1.3.

1.4.1.

Visie- en ambitietraject

Basisondersteuning

De volgende ambities om deze doelstellingen te bereiken,

In aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022 –

Voor de sterke basis binnen de scholen van het SWV is een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school

stonden in 2021 centraal:

2026 , is het samenwerkingsverband in mei 2021 gestart

van belang. In 2016 is de basisondersteuning (de preventieve en licht curatieve interventies die iedere school binnen

met een visie- en ambitietraject om de visie- en ambitie

ons SWV kan bieden binnen de onderwijsondersteuningsstructuur) geherformuleerd en zijn hierbij kwaliteitscriteria

van het SWV passend bij de huidige ontwikkelingen

ontwikkeld. De basisondersteuning wordt betaald vanuit de lumpsum.

1. Versterken
in

het

van

het

regulier

ondersteuningsaanbod
voortgezet

onderwijs

Om de benodigde ondersteuning aan leerlingen binnen

te herformuleren. In het jaarverslag van 2022 zal de
hernieuwde visie- en ambitie worden opgenomen.

1.4.2.

KHWGDDUYRRUJHVWHOGHȴQDQFLOHNDGHUWHUHDOLVHUHQ«Q

Basisondersteuning-plus

Sinds de start van passend onderwijs krijgen de VO-scholen budget om de binnenschoolse ondersteuning op de
eigen school vorm te geven en te verstevigen. Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel (2017) zijn deze

om de ambities met betrekking tot inclusief onderwijs

1.4.

waar te maken, wordt ingezet op het vergroten van de

Schematisch ziet de organisatie van begeleiding en

Ondersteuningsstructuur

middelen structureel verhoogd. De inzet van basisondersteuning-plus kan variëren per school en wordt beschreven in

ondersteuningsmogelijkheden op de reguliere scholen

ondersteuning van leerlingen in het SWV er als volgt uit:

KHWVFKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHO2QGHUGHHOKLHUYDQLVGHLQ]HWYDQGH%HJHOHLGHUV3DVVHQG2QGHUZLMV %32 'HVFKROHQ
hebben in 2020 zelf kunnen kiezen of ze deze BPO’ers in dienst hebben willen nemen, of via een detacheringsconstructie

binnen het SWV. Op die manier streven we naar een

met de Onderwijsspecialisten, de stichting voor speciaal onderwijs welke deze BPO’ers levert. De inzet van de BPO’ers gaat

VSO deelnamepercentage van 3,7%, waarmee we een
Bovenschools

bedrijfsmatig stabiele situatie bereiken.

2. Verminderen
en

van

aantal

het

aantal

voortijdig

de basisondersteuning van de scholen te boven, vandaar dat deze inzet geoormerkt wordt als basis-plus.

1.4.3.

thuiszitters

schoolverlaters

Het aantal thuiszitters en vsv’ers wordt actief

Bovenschoolse ondersteuning

Waar scholen voorheen voor ieder uur extra ondersteuning een aanvraag bij het SWV konden indienen, hebben de
Basis plus

scholen vanaf 1 augustus 2017 alleen nog de mogelijkheid om waar nodig overstaparrangementen , onderwijs(zorg)

Binnenschoolse arrangementen

gemonitord, zodat tijdig het beleid kan worden

arrangementen , TLV’s voor toelaatbaarheid tot het vso en maatwerktrajecten voor (dreigende) thuiszitters aan te

bijgesteld of aanvullende acties kunnen worden

vragen aan bij het SWV. Per 1 augustus 2018 zijn er nieuwe bovenschoolse arrangementen (BSA) gestart, waarmee we

ingezet. Doel is ook voor deze leerlingen een passende

meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs (en ondersteuning), maatwerk bieden en thuiszitters voorkomen. Deze

onderwijsplek te bieden binnen het SWV. Het SWV

arrangementen ontwikkelen zich (zowel inhoudelijk als procedureel) steeds verder, waarbij we strak sturen op wettelijke

participeert daarnaast actief in regionale overleggen

criteria en werkwijze voor afgifte van dergelijke arrangementen. Daarnaast wordt er vanuit het SWV geïnvesteerd in de

m.b.t. terugdringen van het aantal VSV’ers en draagt
op die manier bij aan het bijstellen van het regionale

ontwikkeling van een passend aanbod binnen de regio bovenop deze maatwerktrajecten, zoals voor (hoog)begaafde

Basisondersteuning

leerlingen (grotendeels vanuit subsidie vanuit OCW) en innovatieve projecten, passend binnen de doelstellingen van het
6:9ZDDUGHVFKROHQHHQȴQDQFLOHLPSXOVYRRUNXQQHQDDQYUDJHQ

beleid.

3. Meer

leerlingen

naar

school

dichtbij

huis

Voor iedere leerling zoekt het SWV een passend
onderwijsplek, bij voorkeur dicht bij de thuisomgeving.
Voor sommige leerlingen is het passender om buiten
het SWV onderwijs te volgen omdat dit simpelweg
dichter bij hun woonplek is. Echter, er zijn ook
leerlingen die buiten het SWV naar school gaan, omdat
het aanbod binnen het SWV niet passend is bij hun
ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen is het
doel het onderwijs- en ondersteuningsaanbod te
vergroten, thuisnabij.

Figuur 1Schematische weergave ondersteuningsmodel (per 1 augustus 2017)

Overstaparrangement
S(B)O - VO
VSO - VO

Comma

Onderwijszorgarrangement
OZA

Doorstart

Toelaatbaarheid
VSO en PrO

Maatwerk

Deze driehoek bestaat uit de basisondersteuning (inhoud en
kwaliteit herzien en vastgesteld in 2016), basisplus (scholen

Bovenschoolse
arrangementen

ontvangen per 1 augustus 2017 meer middelen vanuit
het SWV voor de binnenschoolse extra ondersteuning) en
bovenschoolse ondersteuning (het ondersteuningsaanbod
dat door het SWV wordt ontwikkeld en aangeboden).
De afgelopen jaren hebben de scholen hard gewerkt om
hun binnenschoolse ondersteuningsaanbod te vergroten

Figuur 2: Stroomschema bovenschoolse arrangementen binnen SWV VO Gelderse Vallei vanaf schooljaar 2018 – 2019 .

(basisplus), maar hebben we ook overkoepelend stappen
4

Overstaparrangementen zijn arrangementen, met vaststaande bedragen, die kunnen worden aangevraagd voor leerlingen die de overstap maken van het v(s)o naar het vo.
Voor leerlingen die de overstap maken van het v(s)o naar het vo ontvangt de school een vast bedrag van €1.400,- euro. Voor leerlingen die de overstap maken van het sbo naar
het vmbo ontvangt de school een vast bedrag van €800,-. Voor schooljaar 2020 – 2021 zijn er 19 overstaparrangementen toegekend, hiervoor is €23.000,- uitgegeven. Voor
schooljaar 2021 – 2022 zijn dit er 8. De school bepaalt hoe en wanneer zij de gelden van dit overstaparrangement inzetten.
Onder onderwijs(zorg)arrangementen verstaan we de arrangementen van Comma en Doorstart.
Maatwerkarrangementen zijn arrangementen voor leerlingen die een zodanig complexe ondersteuningsbehoefte hebben, dat de benodigde ondersteuning niet gerealiseerd kan
worden vanuit de basisondersteuning, de basisondersteuning-plus en de overige arrangementen. Per ondersteuningsvraag wordt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is en
KRHKLHUDDQYROGDDQNDQZRUGHQ'HȴQDQFLHULQJYDQHHQGHUJHOLMNDUUDQJHPHQWLVYDDNHHQJH]DPHQOLMNHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQGHVFKRROZDDUGHOHHUOLQJLQJHVFKUHYHQVWDDW
het samenwerkingsverband en soms de gemeente.

gemaakt in de ontwikkeling van het bovenschoolse
ondersteuningsaanbod in onze regio.
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1.5.

•

Speerpunten 2021

Iedere jongere is welkom bij
onze scholen, Voor iedere
leerling willen we een
onderwijsaanbod kunnen
bieden.
Als vervolg op de behaalde resultaten van 2020 hebben we
voor 2021 volgende activiteiten geformuleerd:

in kaart brengen en houden van leerlingstromen en

december 2020 richting de Minister van OCW is ingezet. Er

1.6.5.

daarbij behorende ondersteuningsvragen;

hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen

Op

Analyse trens leerlingstromen 2014 – 2020

OCW / DUO en het SWV (inclusief juridische ondersteuning

inspectiebezoek plaatsgevonden. Aan de hand van een

Evalueren werkwijze toekenning TLV’s PrO en eventueel

bij beide partijen) om te komen tot een passende oplossing

presentatie is gesproken over de actuele ontwikkelingen,

bijstellen;

inzake deze lang lopende kwestie. In juni 2021 is een

de stand van zaken m.b.t. onze kwaliteitszorg en zijn

concrete compensatie overeengekomen. Inmiddels heeft

enkele aandachtspunten aan de orde gekomen. In het

het ministerie van OCW de beschikking opgemaakt voor

gesprek werd geconstateerd dat er geen risico’s zijn. De

de 1,3 miljoen compensatie die het SWV ontvangt. Met de

inspecteur gaf aan dat zij positief benieuwd is naar ons

Relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen

directeuren en de RvT zal in gesprek worden gegaan over

samenwerkingsverband, maar dat ze geen reden/risico’s ziet

De volgende ontwikkelingen zijn in 2021 van belang

doelmatige besteding hiervan, ten behoeve van inclusiever

waardoor een bezoek aankomend schooljaar noodzakelijk

geweest.

onderwijs. Er is afgesproken dat de middelen buiten de

is. Een volgend inspectiebezoek inclusief beoordeling zal

bovenmatige reserves kunnen worden gehouden, en de

daarom in schooljaar 2022 – 2023 plaatsvinden.

inzet een looptijd van 6 jaar betreft. Concretisering van de

Ʌ

•

•

Evalueren

populatiebekostiging

en

bijbehorende

verdeelsleutel.

1.6.

Creëren van dekkend ondersteuningsaanbod, door:
•

Het concretiseren van de knoppen waar we als SWV
aan kunnen draaien om regie te kunnen houden op

•

Alle VO-scholen werken met M@ZL;
Formuleren van beleidsinitiatieven gericht op het verder
vergroten en versterken van het ondersteuningsaanbod

•

in het VO en het creëren van een dekkend
ondersteuningsaanbod;

Het vergroten en versterken van het
ondersteuningsaanbod in het VO, door:
•

Verdere doorontwikkeling Comma, aandachtspunten
zijn: (1) toelating tot Comma,o.a.: bereiken we de juiste
GRHOJURHS ȵH[LEHOH LQVWURRP HQ WLMGLJ ]LFKW RS HQ
verbinding naar jeugdhulp en (2) intensivering van het
nazorgtraject;

•

Evaluatie en eventuele doorontwikkeling Doorstart;

•

Ontwikkeling

aanbod

meer-

en

hoofbegaafden

leerlingen;
•

Evaluatie inzet begeleiders passend onderwijs

Verbeteren kwaliteitszorg, waaronder:
•

Afronding collegiale visitatie eerste cyclus;

•

2QGHU]RHNHQ HHFWLYLWHLW RQGHUVWHXQLQJVVWUXFWXXU
VO-scholen, waaronder samenwerking jeugdhulp, etc.
en opstellen verbeterplan;

•

Corona

juni

2021

heeft

het

(digitaal)

compact

activiteiten volgt in de MJB 2023-2027.

Het behoeft geen verdere uitleg dat de beleidsplanning
van het SWV (weer) onder druk is komen te staan door de

onze leerlingstromen;
•

1.6.1.

Inspectiebezoek
17

Evalueren werkwijze SWV m.b.t. toekenning extra
ondersteuning en eventueel bijstellen;

impact van de coronacrisis. De maatregelen en invloed van

1.6.3.

&RURQDKHHIWHHFWJHKDGRSKHWNXQQHQVWXUHQRSRQ]H

Een van de 25 maatregelen die de minister voor passend

Besteding reserves

ambities en het werken aan onze speerpunten. Dat zet de

onderwijs heeft afgekondigd betreft de versnelde en

resultaten van dit jaarverslag in een ander perspectief. Ten

doelmatige inzet van bovenmatig eigen vermogen van de

gevolge van de coronacrises hebben we onze focus moeten

samenwerkingsverbanden.

verleggen, zien we een stijging in het deelnamepercentage

Gelderse Vallei heeft hiertoe een bestedingsplan opgesteld.

VSO en de toename van de arrangementsaanvragen en

ΖQ GH ȴQDQFLOH SDUDJUDDI HQ GH FRQWLQX±WHLWVSDUDJUDDI

hebben we een aantal speerpunten door moeten schuiven

wordt hier nader op ingegaan. Kern van ons beleid is dat we

naar een volgend jaar. Middels dit jaarverslag zal duidelijk

zoeken naar een balans tussen extra inzet van middelen

worden wat de gezette stappen zijn en wat dit betekent

HQȴQDQFLOHFRQWLQX±WHLW

Samenwerkingsverband

vo

voor de komende periode. Maar, tegelijkertijd zien we ook
de mooie stappen die zijn gezet, waaronder het visie- en

1.6.4.

ambitietraject, en hebben we met elkaar weer nieuwe

De onderwijs-, gemeentelijke en jeugdhulppartners

ambities en speerpunten geformuleerd voor de komende

in de jeugdhulpregio FoodValley hebben de handen

periode. En realiseren we ons terdege dat de coronacrisis

ineen geslagen om intensief samen te werken binnen

op onze jongeren nóg veel meer invloed heeft gehad.

de Focusagenda. De volgende doelstellingen zijn hierbij

Samenwerken binnen de regio Foodvalley

geformuleerd:
1.6.2.

Hoenderloo groep

1.

Op 12 maart 2021 ontving het SWV VO Gelderse Vallei de

2.

uitspraak van de rechtbank Arnhem inzake het beroep

Normaliseren, voorkomen en vroegsignaleren
Een stevige pedagogische en
onderwijskundige basis

tegen OCW m.b.t. de Hoenderloo kwestie welke op 2

3.

februari jl. diende. De rechtbank heeft het SWV in het gelijk

Inclusiever onderwijs

Het SWV draait actief mee in deze agenda en draagt op die

gesteld en het beroep gegrond verklaard. Met OCW waren

manier bij aan het verstevigen van de samenwerking tussen

we in de periode voorafgaand aan deze uitspraak reeds

deze partijen en het creëren van optimale ontwikkelkansen

in gesprek over een eventuele eenmalige compensatie

voor ieder kind en iedere jeugdige.

van €700.000,-, met als aanleiding het lobbytraject dat in

14

15

2.1.

Kernactiviteiten

Gericht op de speerpunten zijn in 2021 onderstaande kernactiviteiten uitgevoerd. De opbouw van deze genoemde
kernactiviteiten correspondeert met de programmatische meerjarenbegroting die het SWV voert. DDe genoemde
SURJUDPPDȇV HQ ]LMQGHSURJUDPPDȇVZDDUȆȴQDQFLOHHQNZDOLWDWLHYHYULMKHLGȇLQ]LWHQ]XOOHQZHLQGLWEHVWXXUVYHUVODJ
LQKRXGHOLMNYHUDQWZRRUGHQ'HRYHULJHSURJUDPPDȇVKHEEHQHHQYDVWHYHUGHHOVOHXWHOZDDURYHULQGHȴQDQFLOHSDUDJUDDI
verantwoording wordt afgelegd. In de volgende paragrafen en hoofdstukken zullen deze activiteiten verder worden

02.

toegelicht.

Visie & Ambitietraject 2021
Programma 1:
Programma 4:

Programma 7:

Bovenschoolse ondersteuning

Projecten, innovatie en kwaliteit

Management & organisatie

Programma 2:
Ondersteuningstoewijzing

•



Er vindt verdere doorontwikkeling

•

We analyseren trends in onze

Comma, aandachtspunten zijn: (1)

leerlingstromen 2014 – 2020 (m.n.

toelating tot Comma, o.a.: bereiken

grensverkeer VSO) en waar nodig

ZHGHMXLVWHGRHOJURHSȵH[LEHOH

geven we uitvoering aan het plan

instroom en tijdig zicht op en

van aanpak 'meer thuisnabij

verbinding naar jeugdhulp en (2)

onderwijs'.

intensivering van het nazorgtraject.

Programma 3:

•
•

Binnenschoolse ondersteuning

We onderzoeken de doelmatige

Het bovenschools arrangement

inzet van de begeleiders passend

Doorstart wordt geëvalueerd en

onderwijs.

doorontwikkeld.
•
•

We krijgen en houden regie op onze

•

leerlingstromen
ȏ

•

gericht op het verder vergroten en

plaats rondom het aanbod meer- en

versterken van het

hoogbegaafden leerlingen.

ondersteuningsaanbod in het VO en

•

We evalueren de werkwijze van het

ondersteuningsaanbod.



6:9PEWWRHNHQQLQJH[WUD

'H6FKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHOHQ
zijn herzien
Alle VO-scholen werken met M@ZL

We formuleren beleidsinitiatieven

Er vindt ontwikkeling en afstemming

het creëren van een dekkend

ondersteuning

•

De eerste cyclus van de collegiale

•

We brengen en houden onze

visitaties zijn afgerond

leerlingenstromen In beeld
leerlingstromen (incl. so, sbo en vso)
en daarbij behorende
ondersteuningsvragen plus
samenwerkingsvraagstukken.

Programma 5:
LWOO Opting Out

•

Uitvoeren jeugdhulp-schoolpilots.

Programma 6:
Begeleiders Passend Onderwijs

Bestuursverslag
Tabel 1 Overzicht geplande activiteiten 2021
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2.2.

Opbrengsten

2.2.1.

VFKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHO 623  KHU]LHQ ZDDUGRRU

in relatie tot het behalen van onze ambities en doelstelling. We weten wat ons huidige aanbod op de VO-scholen is en

het extra ondersteuningsaanbod per schoollocatie

krijgen ook steeds meer zicht op de leerlingen waarvoor het passend aanbod lastiger te realiseren is.

opnieuw in beeld is gebracht. Jongeren, ouders,

Binnenschoolse ondersteuning

Het SWV heeft in 2021 ong. €496.000,- over de scholen

overige betrokkenen weten hierdoor wat ze van de

In 2022 zullen we, ook passend bij de visie- en ambitie van het nieuwe ondersteuningsplan, verder inzetten op de

verdeeld voor de inzet van basisondersteuning-plus.

school kunnen verwachten aan extra ondersteuning.

binnenschoolse ondersteuning, door:

Schoolbestuur

bedr. kalenderjaar 2021

'H VFKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHOHQ ZRUGHQ JHSODDWVW

•

CSG Het Streek

€ 177.846

op de website van de scholen zelf, én de website van

•

Alle scholen werken met M@ZL;

RSG Pantarijn

€ 163.733

het SWV. Gezamenlijk wordt hiermee het dekkende

•

+HWHHFWYDQKHWLQ]HWWHQYDQDUUDQJHPHQWHQRRNYRRUKHWWHDP]LFKWEDDUWHODWHQ]LMQ

Pallas Athene College

€ 50.476

aanbod in de regio in beeld gebracht.

•

Scholing en kennisdeling zodat het handelingsrepertoire van de docent wordt uitgebreid

Marnix College

€ 52.260

•

Het toezien op het voldoen aan de basisondersteuning

Het voornemen was om in de loop van 2019-

2.2.2.

2020

Medische

Middels het ondersteuningsmodel (ingevoerd per 1 augustus 2017) vergroten en versterken we het aanbod op de

Advisering Ziekgemelde Leerling, verder vorm te

scholen door structureel meer middelen beschikbaar te stellen voor de binnenschoolse ondersteuning (ophoging

dekkend

geven. Een jeugdarts heeft voorlichting gegeven

basisondersteuning-plus). Vanaf 1 augustus 2017 vragen de scholen alleen nog overstaparrangementen, onderwijs(zorg)

ondersteuningsaanbod in beeld te brengen en te vergroten,

in het platform zorgcoördinatoren, en de scholen

arrangementen, TLV’s voor het VSO en maatwerktrajecten voor (potentiële) thuiszitters aan bij het SWV. Per 1 augustus 2018

zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

hebben de eigen verzuimprotocollen gecontroleerd.

zijn er nieuwe bovenschoolse arrangementen (BSA) gestart, waarmee we meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs

In het eerste kwartaal van 2020 hebben enkele

(en ondersteuning) bieden en thuiszitters voorkomen. Deze arrangementen worden steeds verder doorontwikkeld.

In 2021 is het rapport ‘Regie op leerlingstromen’,

scholingsbijeenkomsten (trainingen) op de scholen

Daarnaast is er, middels een werkgroep gestart in 2020, een ontwikkeling gaande in het aanbod voor (hoog)begaafde

XLWJHYRHUGGRRU%0&DOVGHȴQLWLHIUDSSRUWDDQJHERGHQ

plaatsgevonden om het M@ZL-protocol onder de

leerlingen in onze regio.

aan het bestuur van het SWV. Begin 2021 heeft

aandacht te brengen. Vanwege Corona is er ook een

•

nog een gesprek plaatsgevonden om aanvullende

aantal

doorgegaan.

voor leerlingen van scholen binnen het SWV. De pilotfase van Comma is in februari 2020 afgerond. Comma wordt

vragen over de data te beantwoorden. In het visie-

Deze zijn in schooljaar 2021-2022 weer ingepland en

gecontinueerd, in ieder geval tot augustus 2022. In het voorjaar van 2021 is Comma op doelmatigheid geëvalueerd,

en ambitietraject van het SWV is een verbinding

uitgevoerd. Daarnaast wordt de werkwijze van M@ZL

als input voor het bepalen van het vervolg na augustus 2022. Middels deze evaluatie komt de meerwaarde van het

gelegd met de aanbevelingen vanuit het rapport, o.a.

meegenomen in de verdere samenwerking binnen de

arrangement duidelijk naar voren. Doorontwikkeling zou gericht kunnen zijn op een uitbreiding van de doelgroep

voorzieningen, samenwerking met primair onderwijs

jeugdhulpregio FoodValley.

(huidige, meer complexe doelgroep) en uitbreiding van het, ambulante, aanbod. Daarnaast worden mogelijkheden

€ 51.658

Aeres vmbo Ede

Tabel 2 Bedrag basisondersteuning-plus 2021 per schoolbestuur

Om

•

de

leerlingstromen

en

het

de

implementatie

van

scholingsbijeenkomsten

M@ZL,

niet

Comma, het bovenschools arrangement voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, is beschikbaar

gezien in de signaleringsfase, door bijvoorbeeld de expertise van Comma meer in te zetten op de scholen.

en doorontwikkeling TLV’s.

•

Door alle scholen is het

Bovenschoolse ondersteuning

We zien dat we door de analyses en met name de

Aansluitend op deze evaluatie werkt de projectleider van Comma, samen met een werkgroep en uiteraard het team

gesprekken die we daarover voeren met de scholen steeds

en de stuurgroep van Comma, een voorstel voor doorontwikkeling uit zodat Comma toekomstbestendig kan worden

meer zicht krijgen op de leerlingstromen binnen ons SWV

ingezet. Dit voorstel wordt begin 2022 besproken zowel in het SWV als de gemeente.
Lln

Leerjaar

School van herkomst

Niveau

Startdatum

(Verwachte) uitstroom

Comma
A

4

Marnix College

Vwo

25/1/2021

Schakelroute, daarna MBO

B

3

RSG Pantarijn

Havo

4/1/2021

School van herkomst

C

2

CSG Het Streek

Havo

5/1/2021

VSO

D

2

RSG Pantarijn

H/V

1/2/2021

VSO

E

4

RSG Pantarijn

MHV

7/6/2021

School van herkomst

F

1

RSG Pantarijn MHV

MHV

15/6/2021

School van herkomst

G

2

CSG Het Streek College

Havo

6/9/2021

School van herkomst

H

2

Marnix College Ede

Havo

1/12/2021

School van herkomst

I

2

Pantarijn VMBO

Kader

1/12/2021

Andere reguliere school

J

2

Pantarijn MHV

TL

1/12/2021

Andere reguliere school

Tabel 3 (verwachte) Uitstroom van de 10 leerlingen die 2021 een traject bij Comma zijn gestart.
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19

aan de doelstellingen in het activiteitenplan en hebben

met het docententeam. In juni 2021 heeft het

de scholen budget ontvangen voor inzet binnen

directeurencollectief positief geadviseerd om dit aanbod

hun eigen organisatie ter versteviging van het beleid

als pilot neer te zetten in schooljaar 2021 – 2022. In

hoogbegaafdheid. Middels de werk- en intervisiegroep

december 2021 is er een online informatiebijeenkomst

wordt dit gemonitord.

4

2

3

6

7

4

4

3

3

3

7

1

5

4

1

2

73

32

62

VSO buiten SWV

RSG Pantarijn vmbo

1

VO buiten SWV

RSG Pantarijn Rhenen

4

Eind 2021 heeft op verschillende niveaus een evaluatie
plaatsgevonden van de huidige werkwijze van aanvragen

In totaal zijn er in 2021 10 individuele leerlingen en 1 klas

voor TLV’s en arrangementen. Middels een werkgroep

met één/meerdere leerlingen begeleid door Doorstart.

bestaande uit zorgcoördinatoren en in afstemming

1

Voor de periode 2019-2023 heeft het SWV vanuit OCW

ontwikkeld. Deze werkwijze wordt meegenomen in het

een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling

proces richting ondersteuningsplan 2022-2026 en zal

van een aanbod voor meer- en hoogbegaafde

naar verwachting met ingang van schooljaar 2022 –

leerlingen. Binnen het SWV hebben vier scholen met

2023 worden geïmplementeerd.

2

2

Bovenschools arrangement

met andere SWV ’en zal een nieuwe werkwijze worden
•

RSG Pantarijn mhv

•

Pallas Athene College

aandacht te brengen.

overstaparrangementen,

Marnix College

geweest om Doorstart groepsdynamica meer onder de

VSO Vester College

interventie uit in nauw overleg en samenwerking

VSO De Toekomst

Vervolgens is de begroting hoogbegaafdheid aangepast

VSO buiten SWV

SWV

Craft, binnen de school een intensieve, tijdelijke

RSG Pantarijn vmbo

maatwerktrajecten voor (potentiële) thuiszitters aan bij het

2021 het eerste concept activiteitenplan besproken.

RSG Pantarijn PRO

2021) opgestart. In het directeurencollectief is in juni

gestart. Het Doorstartteam voert samen met Identity

kent

RSG Pantarijn mhv

er in 2021 een pilot met een groepsgerichte aanpak

SWV

Pallas Athene College

onderwijszorgarrangementen, TLV’s voor het VSO en

Marnix College

binnen de scholen en is er een intervisiegroep (april

CSG Het Streek vmbo

Het

gedragsproblematiek, naast deze individuele aanpak is

CSG Het Streek PRO

Ondersteuningstoewijzing

zou kunnen zijn voor het verstevigen van de expertise

CSG Het Streek College

vooronderzoek gedaan naar welke scholing relevant

Het Streek Lyceum

individuele

CSG Het Streek vmbo

het

CSG Het Streek PRO

is

CSG Het Streek College

Doorstart

Aeres VMBO Ede

bovenschools

arrangement voor leerlingen met externaliserende

Aeres VMBO Ede

•

TLV

*UDȴHN7RHJHNHQGH%6$ȇVMDQXDULWPGHFHPEHU

*UDȴHN7RHJHNHQGH7/9ȇVMDQXDULWPGHFHPEHU

ΖQGHJUDȴHNLVWH]LHQGDWHULQWRWDDODUUDQJHPHQWHQ

•

•

een vwo-afdeling aangegeven een actieve rol te willen
spelen in de ontwikkeling van een aanbod voor (hoog)

•

•

Het Streek Lyceum). Met deze vier scholen is een

voor

leerlingen

met

internaliserende

 ERYHQVFKRROVH DUUDQJHPHQWHQ YRRU HHQ NODV PHW ««QPHHUGHUH OHHUOLQJHQ HQ
10 individuele leerlingen met externaliserende gedragsproblemen (Doorstart) dat

die na 1 augustus 2021 nog een TLV nodig hebben en leerlingen die vanuit het

gestart is tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022.
•

Daarnaast zijn er 11 bovenschoolse maatwerktrajecten toegekend tussen 1 januari
2021 en 1 januari 2022.

43) instromen in het VSO. Zie ook tabel ….

MHV, Pallas Athene College, Marnix College en CSG

arrangementen

scholen betreft aanvragen voor verlenging van TLV’s (99) voor huidige leerlingen

basisonderwijs (BaO, 4), speciaal basisonderwijs (SBO, 20) of speciaal onderwijs (SO,

begaafde leerlingen in onze regio (RSG Pantarijn

bovenschoolse

2022 en

196 TLV’s (waarvan 29 van VO naar VSO, ter vergelijking: in dezelfde periode in
2020 waren dit 23 TLV’s van VO naar VSO). De toegekende TLV’s vanuit de VSO-

10

gedragsproblemen (Comma) die gestart zijn tussen 1 januari 2021 en 1 januari

toegekend zijn tot 1 januari 2022. Het gaat hierbij om:

8 overstaparrangementen voor leerlingen die vanuit het VSO of S(B)O de overstap
maken naar het regulier onderwijs.

Tabel 4: Afgegeven TLV’s in 2021 - soort aanvraag

werkgroep opgericht, gericht op verdere planvorming
Leerlingen toegerekend aan
SWV VO 25.10

en beleidsontwikkeling. Het SWV heeft de rol van
kartrekker op zich genomen voor de eerste periode.

SWV VO 25.10
Vester
College

De
toekomst

VSO-scholen behorende
bij ander SWV

Reguliere vo-school

Totaal

Met de werkgroep is vooronderzoek gedaan naar
het huidige aanbod van de vier MHV-scholen. Van dit

Verlenging TLV

39

12

46

0

97

aanbod in regio Gelderse Vallei is een matrix gemaakt

Verlaging bek. categorie

1

0

0

0

1

om inzichtelijk te maken welke school welk aanbod

Ophoging bek. categorie

0

0

1

0

1

heeft en om in het geval van een vastlopende HB-

Onder- instroom

SO

17

10

16

0

43

leerling te kunnen beoordelen of een andere MHV-

SBO

4

8

8

0

20

school beter aan de ondersteuningsbehoefte van die

BaO

1

1

2

0

4

VSO

0

0

0

0

0

VO

0

0

0

29

29

Anders

0

1

0

0

1

Totaal

62

32

73

29

196

leerling zou kunnen voldoen. Tevens is afstemming

Zijinstroom

gezocht met samenwerkingsverband (SWV) Barneveld
– Veenendaal en SWV Rijn en Gelderse Vallei (PO) met
als doel om de werkwijze af te stemmen en mogelijk
hiaten in ons aanbod te ontdekken. Daarnaast is

20

21

VSO-deelname

In 2022 zullen we, ook passend bij de visie- en ambitie van

Op 1 oktober 2021 waren er 330 bekostigde leerlingen die deelnamen aan het VSO. Dit is 4,52%.

het nieuwe ondersteuningsplan, verder inzetten op de
bovenschoolse ondersteuning, door:

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

cat.1 - laag

321

309

303

323

317

295

268

297

cat.2 - midden

6

3

17

17

21

18

23

25

cat.3 - hoog

43

41

23

25

22

18

14

8

totaal

370

353

343

365

360

331

314

330

TLV

4

79

259

296

302

303

305

322

CvI/anders

289

204

11

0

1

0

0

0

residentieel

79

70

73

totaal

372

353

343

72

63

28

9

8

365

360

331

314

330

•

+HW

KHU]LHQ

YDQ

RQGHUVWHXQLQJVWRHZLM]LQJ

GH

ZHUNZLM]H

ZDDUGRRU

GH

EHWURNNHQKHLG YDQ KHW 6:9 ZRUGW YHUJURRW
voldoet aan de behoeften van zowel het SWV als de
VFKROHQHQHUGXLGHOLMNKHLGLVRYHUGHSURFHGXUHV

•

+HW RQWZLNNHOHQ YDQ V\PELRVHWUDMHFWHQ ZDDUELM
intensieve samenwerking tussen VO en VSO
gerealiseerd wordt

Tabel 5: Verdeling VSO-leerlingen, naar bekostigingscategorie en soort indicatie

•

Het investeren in kennisdeling vanuit
KHW962ELQQHQKHWUHJXOLHUHRQGHUZLMV



3URMHFWHQLQQRYDWLHHQNZDOLWHLW

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd t.a.v.
innovatie en kwaliteit:
•

Om de doelmatigheid van de arrangementen
te

bepalen

heeft

het

SWV

een

analyse

leerlingstromen 2017 – 2021 uitgevoerd. Middels
deze analyse is het gebruik van arrangementen in relatie
tot de VSO-uitstroom in beeld gebracht. Gezien wordt
dat onze vo-scholen relatief meer arrangementen
aanvragen dan leerlingen verwijzen naar het
VSO. Kantekening hierbij is dat er binnen ons
*UDȴHN'HHOQDPHSHUFHQWDJH962LQYHUJHOLMNLQJPHWODQGHOLMNJHPLGGHOGH

SWV wel een hoog deelnamepercentage

Er is veel gebeurd in het bovenschoolse ondersteuningsaanbod van het SWV. Er hebben ontwikkelingen plaatsgevonden

VSO is, dat wordt met name veroorzaakt

in het aanbod van onze arrangementen Comma en Doorstart en in het aanbod op onze scholen voor meer- en

door herindicaties voor leerlingen die

hoogbegaafde leerlingen. Echter, de stijging van het deelnamepercentage VSO is zorgelijk bij de ambitie die is uitgesproken

al in het speciaal onderwijs zitten en

om dit deelnamepercentage (en daarmee afgifte TLV’s) te verlagen naar 3,7% in 2024, zoals binnen de goedgekeurde

onderinstroom VSO. Ook wordt gezien dat

meerjarenbegroting 2021-2024 is opgenomen. Mogelijk kan een verklaring worden gevonden in de afgifte van een

de MHV-scholen verhoudingsgewijs minder

aantal administratieve verlengingen, vanwege de Coronapandemie. Echter, blijft ons standpunt dat we meer leerlingen

een beroep doen op zowel de arrangementen

HHQSDVVHQGHSOHNZLOOHQODWHQYLQGHQLQKHWUHJXOLHURQGHUZLMV'HYHUZDFKWLQJZDVGDWGLWHHFWQLHWRSNRUWHWHUPLMQ

als de TLV’s dan de overige onderwijslocaties.

zichtbaar zou zijn, aangezien een dergelijke kwaliteitsimpuls binnen het reguliere onderwijs niet direct invloed heeft op de

Ten opzichte van de thuiszittersregistratie lijken de

leerlingen die op dit moment in het VSO zitten en waarvoor verlengingen worden aangevraagd. Deze verlengingen zorgen

DUUDQJHPHQWHQ HHQ SRVLWLHI HHFW WH KHEEHQ RS KHW

namelijk voor het overgrote deel van het deelnamepercentage, net als de ‘automatische’ doorstroom van leerlingen uit

aantal thuiszitters, er is al een aantal jaren een daling

het SO naar het VSO.

zichtbaar. Vervolg van deze analyse is het gesprek
met de scholen over hun werkwijze, passend

8 Vanuit plaatsbekostiging, vrijstelling, buitenland, etc.

onderwijs, de ondersteuningsbehoefte van

9 Kijkglas stand per 3-12-2021, aanmaakdatum 7-12-2021
&RȴQDQFLHULQJYDQXLWKHW6:9YDQȜSHUMDDUYDQGLWSURMHFWYRQGSODDWVLQVFKRROMDDUHQ
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•

de leerlingen en het contact en de samenwerking met

ontwikkelen en pilotdraaien van een

het SWV.

training voor leerlingen in de bovenbouw

voorkomen.

•

In 2022 zullen we, ook passend bij de visie- en ambitie

motivatieproblematiek, onzekerheid,

gesprekken die we daarover voeren met de scholen

van het nieuwe ondersteuningsplan, verder inzetten op

(BPO’ers) te evalueren, waarbij onderzoeks- en

terugtrekken, etc. Vervolgstap zou een

steeds meer zicht krijgen op de leerlingstromen binnen

het dekkend aanbod en het versterken en vergroten

adviesbureau

bovenschools aanbod kunnen zijn.

ons SWV in relatie tot het behalen van onze ambities

van dit ondersteuningsaanbod, door:

Pallas Athene College –

en doelstelling. We weten wat ons huidige aanbod op

de inzet van de BPO’er in beeld gebracht en wordt

Executieve Functies:

de VO-scholen is en leren van elkaar in wat we goed

onderzocht of deze bijdraagt aan de doelstellingen van

het versterken van mentoren (via

doen.

het SWV. Verwachting is dat de evaluatie in het voorjaar

leerlingbegeleiders) in het vergroten

van 2022 wordt afgerond. In 2022 willen we dan ook

van expertise van executieve functies en

meer zicht hebben op de (ontwikkeling van) inzet van

de begeleiding daarvan voor leerlingen.

Sardes

het

onderzoek

vervolgens
o

•

het starten van nieuwe initiatieven op de scholen.
•

Er heeft, in april 2021, een eindevaluatie plaatsgevonden

en verantwoording van de inzet van deze middelen.
Een gedeelte van één van de projecten in 2021 is

vmbo (De Brug). De 12 leerlingen die in 2019 in het

uitbetaald. In 2022 vindt de uitbetaling plaats aan de

•

College, RSG Pantarijn PrO, CSG Het Streek PrO en

leerlingen die met schooljaar 2019 – 2020 zijn gestart,

RSG Pantarijn MHV) van de eerste cyclus, ingepland.

zijn er 11 uitgestroomd in het regulier vmbo, 2 naar het

Echter, vanwege de maatregelen rondom COVID-19

reguliere PrO en 1 naar het VSO-vmbo. Mede door De

zijn de collegiale visitaties wederom uitgesteld. De

Brug is de wens ontstaan om de onderbouw anders

collegiale visitaties van de nog niet geconsulteerde

in te richten en de structuur en duidelijkheid van De

vier scholen zijn ingepland in schooljaar 2021 – 2022

Brug door te voeren in de hele onderbouw (bijv. het

en begin schooljaar 2022 – 2023. In december 2021

docententeam terugbrengen, startmomenten, etc.). De

heeft een online ‘opfriscursus’ plaatsgevonden voor de

ȴQDQFLHULQJYLQGWQXXLWHLJHQPLGGHOHQSODDWV

deelnemende scholen en de visitatieteams.

•

•

De samenwerking binnen de regio FoodValley te

Binnen de regio FoodValley wordt intensief

ȴQDQFLOH ULVLFR YDQ GH +RHQGHUORR SUREOHPDWLHN ]LH

gebruik gemaakt van data om zicht te krijgen op

SDJLQD   KHHIW KHW 6:9 HLQG  FRȴQDQFLHULQJ

het jeugdhulpgebruik bij jongeren, onder andere

beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten. Er is

schoollocatie-gerelateerd. Uit deze analyse blijkt

goedkeuring gegeven voor drie innovatieve projecten,

dat er binnen twee VO-locaties relatief gezien meer

passend bij de doelstellingen van het SWV.

leerlingen met een jeugdhulpindicatie zijn dan op

o

Uitvoeren en evalueren van innovatieve projecten.

In 2020 waren de laatste vier collegiale visitaties (Vester

mate extra ondersteuning blijven ontvangen. Van de 14

Na de periode van beleidsarm werken vanwege het

•

overige innovatieve projecten.

vmbo-advies zijn uitgestroomd, zijn op dat niveau
gebleven. Enkele leerlingen zullen in meer of mindere

Afronden van de eerste cyclus van de collegiale
visitaties;

verstevigen

Met de scholen zijn afspraken gemaakt over evaluatie

van het innovatieve project de combinatieklasPrO –

o

Daarnaast benutten we de kansen die we zien om het

•

aanbod nog verder te vergroten en versterken door

de BPO’ers.

•

•

die vastlopen dat zich uit in

uitvoert. Middels interviews en vragenlijsten wordt

•

We zien dat we door de analyses en met name de

Er is een werkgroep samengesteld om doelmatigheid
van de inzet van de begeleiders passend onderwijs

CSG Het Streek College – Time-out lokaal:

andere locaties. Op basis hiervan zijn Aeres vmbo

bemensing van een ruimte voor leerlingen

Ede en CSG Het Streek aan de slag gegaan met

die het nodig hebben om een time-out te

zogenaamde schoolpilots, waarmee (in samenwerking

nemen en extra ondersteuning te vragen

met Identity Craft) jongeren op een laagdrempelige

bij het blijven volgen van de lessen.

en daarmee preventieve manier toegang krijgen

Marnix College – Take a Step: het

tot jeugdhulp, om zo zwaardere problematiek te

24
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 9LVLHȂHQDPELWLHWUDMHFW

 7KXLV]LWWHUVHQYRRUWLMGLJVFKRROYHUODWHUV

Oranje lijn: Verloop aantal thuiszitters die wonen en/of

In het voorjaar van 2021 is gestart met het visie- en

Naast het versterken van het ondersteuningsaanbod is

naar school gaan binnen SWV VO Gelderse Vallei. Blauwe

ambitietraject van het SWV in aanloop naar het nieuwe

een van de ambities van het SWV ook het verminderen

lijn: Verloop aantal te volgen leerlingen, gemeten vanaf

ondersteuningsplan 2022 – 2026. Doel van dit traject

van het aantal thuiszitters en het aantal vsv’ers (voortijdig

september 2016.

is het herformuleren van onze visie en ambitie en

schoolverlaters). Het SWV houdt het aantal thuiszitters

Als we daarnaast kijken naar het aantal voortijdig

concretiseren

bijdrage

en vsv’ers actief in de gaten, zodat tijdig het beleid kan

schoolverlaters (VSV’ers), zien we dat het percentage VSV’ers

aan kunnen leveren. Onderdeel hiervan was ook een

worden bijgesteld of aanvullende acties kunnen worden

uit onze deelnemende gemeenten (Ede, Wageningen

strategiesessie met het kantoor van het SWV in juli 2021

ingezet. Daarnaast worden gericht acties ingezet met als

HQ 5KHQHQ  ȵXFWXHHUW =RZHO GRRU GH MDUHQ KHHQ DOV

en een inspiratiesessie in september 2021 voor alle

doel ook deze leerlingen een passende onderwijsplek te

per gemeente binnen onze regio. Daardoor is het niet

betrokkenen bij het SWV. Vervolgens hebben verschillende

bieden binnen het SWV. Tevens heeft het SWV zitting in de

HHQGXLGLJDDQWHJHYHQRIGHPDDWUHJHOHQGLHJHWURHQ]LMQ

panelsessies en klankbordgroepen plaatsgevonden met

stuurgroep VSV. Vanuit de projectgroep Plusvoorziening

KHWJHZHQVWHHHFWKHEEHQJHKDG%LMPDDWUHJHOHQLQKHW

alle betrokkenen (van ouders, teamleiders tot collega-

heeft het SWV in 2021 € 61.000 (programma 4) ontvangen

kader van terugdringen voortijdig schoolverlaten denken

samenwerkingsverbanden en gemeenten) van het SWV.

om in te zetten voor deze doelgroep.

we aan alle inzet die zowel binnenschools (onderdeel van de

welke

activiteiten

daar

een

ondersteuningsstructuur van de scholen) als bovenschools

In november en december is het SWV begonnen met het
schrijven van het ondersteuningsplan. Onderdeel van

Door de jaren heen zien we dat er een dalende lijn

(de

het vervolg, in 2022, is het concretiseren van de term

is ingezet in het aantal thuiszitters en de ‘te volgen

maatwerkarrangementen, en de inzet van begeleiders

‘inclusiever onderwijs’ tijdens een hei-dag met de

OHHUOLQJHQȇ 'H JHJHYHQV LQ GH]H JUDȴHN PRHWHQ HFKWHU

passend onderwijs) is gepleegd om leerlingen op de juiste

met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien

plek te krijgen en te houden, en waar nodig de juiste

GH ZLM]H YDQ UHJLVWUHUHQ DOV RRN GH GHȴQLULQJ YDQ GH

ondersteuning te bieden. Hierbij is het essentieel dat het

categorieën thuiszitters in ontwikkeling zijn geweest sinds

voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs goed met

de start van Passend Onderwijs.

elkaar samenwerken. We zien dat alle VO-scholen binnen

zorgcoördinatoren en directeuren.

(overstap)arrangementen

Comma,

Doorstart

en

de regio op alle niveaus onder het landelijk gemiddelde
VSV-percentage zitten.

*UDȴHNDDQWDOWKXLV]LWWHQGHOHHUOLQJHQHQWHYROJHQOHHUOLQJHQ

3DDUVHOLMQ9HUORRSDDQWDOWKXLV]LWWHUVGLHZRQHQHQRIQDDUVFKRROJDDQELQQHQ6:292*HOGHUVH9DOOHL
Blauwe lijn: Verloop aantal te volgen leerlingen, gemeten vanaf september 2016.
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3.1.

Juridische structuur

De bij het SWV aangesloten schoolbesturen vormen samen de Stichting Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
(SWV VO Gelderse Vallei). Bij dit SWV zijn 6 schoolbesturen aangesloten, waaronder 1 schoolbestuur met scholen
voor speciaal onderwijs. In totaal zijn 12 locaties voor onderwijs aangesloten, met in totaal ong. 7.300 leerlingen. Het
Samenwerkingsverband werkt conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

03.
Besturing

3.2.

Organisatiestructuur en horizontale verantwoording

De dagelijkse leiding en bestuurlijke verantwoordelijkheid is in handen van een directeur-bestuurder. Het
DirecteurenCollectief, met directieleden van alle onderwijslocaties binnen het samenwerkingsverband, is het adviserend
orgaan. Middels teamoverleggen vindt er afstemming op beleidsniveau en tussen de gedragsdeskundigen plaats.
Daarnaast zijn er diverse ‘lerende netwerken’ waar inhoudelijke kennisdeling plaatsvindt tussen professionals.

RvT

directeur bestuurder

CTA

OPR

POVO
OOGO
RAO
VSV

bureau
SWV

directeuren
collectief

gedragsdeskundigen

lerend
netwerk
BPO

beleidsmedewerkers

lerend
netwerk
zoco

team
comma

team
doorstart

lerend
netwerk
HB

deelnemende
scholen

jeugdhulp

3.3.

Politieke en maatschappelijke verantwoording

We leven in een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en maatschappelijke eisen onder druk van de

“Hoe het samenwerkingsverband in elkaar steekt.”

politiek voortdurend veranderen. Nieuwe technologieën, nieuwe leermethoden, verwachtingen van ouders, de nadruk op
leerresultaten, het tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden van passend onderwijs en de zorg voor een soepele
RYHUJDQJQDDUKHWYRRUWJH]HWRQGHUZLMV]LMQKLHUYRRUEHHOGHQYDQ'HRQGHUZLMVDUEHLGVPDUNWVWDDWȵLQNRQGHUGUXNHQGLW
is een maatschappelijk probleem dat ook door de politiek wordt erkend. Landelijke acties in meerdere onderwijssectoren
plaatsvonden benadrukken dit. Bij het SWV VO Gelderse Vallei heeft dit in 2021 geleid tot extra aandacht voor
kansengelijkheid binnen het onderwijs, toewerken naar inclusiever onderwijs en nauwe afstemming met onze scholen en

29

gemeenten over doelmatige inzet van de middelen uit het

het directeurencollectief. De taken en bevoegdheden

verantwoordelijkheid en de dagelijkse aansturing van het SWV bij directeur-bestuurder mevr. E. van

Nationaal Programma Onderwijs.

van dit beleidsorgaan van het SWV zijn in een reglement

den Brink. De directeur-bestuurder oefent alle bestuurlijke bevoegdheden uit en legt verantwoording

vastgesteld. Voor documenten waarvoor advisering door

af aan de raad van toezicht. De directeur-bestuurder voert het overleg met ondersteuningsplanraad

het directeurencollectief noodzakelijk is moet, alvorens

(OPR) en het directeurencollectief.

3.4.
De

Medezeggenschap
ondersteuningsplanraad

(OPR)

vormt

het

medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders

besluitvorming door het bestuur plaatsvindt, een positief
Gezien de beperkte omvang van het SWV, wijkt zij af van de Code Goed Onderwijsbestuur VO op de

advies vanuit het directeurencollectief zijn gegeven.

punten ‘het publiceren van de klokkenluidersregeling en de integriteitscode’. Deze staan niet

en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV.

op de website gepubliceerd.

De OPR heeft volgens de weet passend onderwijs de

Het bestuur is de afgelopen jaren actief bezig geweest met

taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het

een doorontwikkeling in haar toezichthoudende rol. Vanaf 1

ondersteuningsplan van het SWV. Daarnaast wordt de

januari 2017 is daarnaast de ‘wet versterking bestuurskracht’

3.7.

OPR geregeld geïnformeerd over en betrokken bij actuele

ingegaan, waar het SWV zich aan conformeert. Sinds 2017

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijf vergaderingen

ontwikkelingen. Gedurende 2021 is de OPR actief betrokken

voert het toezichthoudend bestuur van het SWV daarom

gehad, op 9 februari, 6 april, 8 juni, 5 oktober en 7

geweest in panelsessies en klankbordgroepen omtrent het

o.a. tweemaal per jaar overleg met de OPR. Daarnaast

december. Voorafgaand aan iedere vergadering was er

nieuwe ondersteuningsplan.

heeft het SWV conform de code Goed Onderwijsbestuur

een agendaoverleg tussen de directeur-bestuurder en de

De medezeggenschapsraad personeel (MR-P) regelt de

VO de ambitie geformuleerd om meer onafhankelijkheid

voorzitter van de raad van toezicht.

medezeggenschap van personeel dat in dienst is van het

in te bouwen in haar toezicht, en de besluitvorming

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft twee keer

SWV, alsmede het personeel dat langer dan zes maanden

plaats te laten vinden door een directeur-bestuurder. De

overleg gehad met de Ondersteuningsplanraad (OPR). Op

werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van het SWV. In

governancestructuur

16 februari betrof dit vooral kennismaking en op 21 juni is

december 2021 is een concept reglement opgesteld voor

kenmerkt zich dan ook sinds eind 2020 door het raad

de voorzitter samen met een RvT lid aanwezig geweest bij een

de MR-P. In 2022 zal de MR-P worden ingericht.

van toezichtmodel; de raad van toezicht bestaat uit

reguliere OPR vergadering.

vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen

In afstemming zorgen bestuurder en voorzitter van de RvT voor

Verslag van de ondersteuningsplanraad (OPR)

(onbezoldigd), aangevuld met een externe, onafhankelijk

geagendeerde onderwerpen die een breed palet beslaan van het

Het jaarverslag (zie bijlage) van de OPR SWV VO Gelderse

voorzitter (bezoldigd). Als toezichthouder heeft de raad van

gevraagde toezicht. De Raad van Toezicht sprak in 2021 onder meer

Vallei (hierna OPR) gaat over het kalenderjaar

toezicht primair de opdracht om vanuit maatschappelijke

over de volgende onderwerpen :

2021 en sluit daarmee aan op de overige verslaglegging

verantwoordelijkheid toe te zien op de uitvoering van de

van het samenwerkingsverband. Dit verslag is een

wettelijke taken en het op het realiseren van de eigen

aanvulling op de (uitgebreide) vastgestelde notulen van

PLVVLHYLVLHYDQKHW6:9PHWHHFWLHYHLQ]HWYDQPLGGHOHQ

de bijeenkomsten die zijn gepubliceerd op de website van

Er vindt geen bezoldiging plaats voor de activiteiten die de

SWV VO Gelderse Vallei (hierna SWV). Zie OPR op https://

toezichthouders ten behoeve van het SWV VO Gelderse

activiteitenplan per kalenderjaar. Deze doelen en

www.swvgeldersevallei.nl/downloads/documenten/.

Vallei verrichten.

activiteiten dragen expliciet bij aan het vergroten van

3.5.

Dit

van

het

samenwerkingsverband

•

Rapportage toezicht houdend orgaan (RvT)

Begroting 2021. Deze is goedgekeurd en vervolgens
door de directeur-bestuurder vastgesteld.

•

Meerjarenplan

met

daaraan

gekoppeld

een

de kwaliteit van onderwijs

geeft o.i. voor alle geïnteresseerden de mogelijkheid de

3HULRGLHNHYRRUWJDQJVUDSSRUWDJHVRSȴQDQFLHHOHQ

ontwikkelingen te volgen.

De raad van toezicht hanteert geen rooster van aftreden

Met dit jaarverslag wil de OPR voldoen aan een wettelijk

aangezien de leden automatisch lid worden als zij

EHOHLGVPDWLJJHELHG0HWVSHFLȴHNDDQGDFKWYRRUGHVWDQG

vereiste om jaarlijks een verslag te overleggen aan het

statutair verantwoordelijke zijn van de aangesloten

van zaken mb.t. toewijzing bovenschoolse arrangementen, de

bevoegd gezag.

onderwijsbesturen. Ook voor de onafhankelijk voorzitter

RQWZLNNHOLQJYDQOHHUOLQJVWURPHQHQRRNGHWXVVHQWLMGVHȴQDQFLOH

geldt geen rooster van aftreden; deze is voor onbeperkte

ontwikkelingen in relatie tot de begroting. Hiermee ziet de RvT toe of

3.6.

(Ontwikkeling van de) Governance

•

tijd aangesteld.

de middelen doelmatig worden besteed.
•

Het bestuur van het SWV heeft in de loop van 2014 door de
komst van passend onderwijs een meer toezichthoudende
rol gekregen. In 2015 heeft dit geresulteerd in het
vaststellen van een toezichtkader en de inrichting van

Het bestuur wordt vanaf eind 2020 gevormd door een

Vaststellen van de jaarstukken 2020, waaronder de MJB
2020-2024.

bezoldigd bestuurder, titulair aangeduid als directeur-

•

bestuurder. Vanaf januari 2021 ligt de bestuurlijke

In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband
bezwaar ingediend tegen de beschikkingen vanuit het
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PLQLVWHULHYDQ2&:EHWUHHQGHOHHUOLQJHQGLHGHRYHUJDQJPDDNWHQYDQGHJHVORWHQSODDWVLQJELM*-Ζ'HHOHQYDQGH

Naam Bestuur SWV VO Gelderse Brin-nr school

Hoenderloo Groep naar een open residentiële plaatsing. In november 2018 had DUO de bezwaarschriften ongegrond

Vallei, 25.10

verklaard. Vervolgens is een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank. In 2019 is wederom aandacht besteed aan
KHWSROLWLHNHWUDMHFWJHULFKWRSKHWKHUVWHOOHQYDQGHZHHRXWHQLVHHQDDQWDODFWLHVLQJH]HWDOVWXVVHQRSORVVLQJPHW
als resultaat een beroepsprocedure tegen de uitspraak. In september 2021 is het samenwerkingsverband in het
gelijk gesteld en gecompenseerd. Deze compensatie is in december 2021 uitbetaald en zal naar verwachting ingezet
worden om het reguliere onderwijs beleidsrijker te kunnen laten werken.
•

•

•

De (door)ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met internaliserende en externaliserende

Naam lid raad van toezicht
SWV

Nevenfunctie(‘s)

Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Ede

19KZ00

De heer M. Dees, lid – directeur-bestuurder Pallas Athene
College

Stichting ter bevordering van
Basisonderwijs, Speciaal-basisonderwijs, (voortgezet) Speciaal
en Voortgezet Onderwijs aan

23GK05, 16QF00

'KU+/RHΊHQOLG/LGFROOH-

•

ge van bestuur De Onderwijs-

(PO) Arnhem (1-3-2020 tot heden)

specialisten

•
Bestuurslid SWV De Liemers PO (1-62019 tot heden)

Lid deelnemersraad SWV PassendWijs

leerlingen met een beperking (:

•

De Onderwijsspecialisten)

dermalsen) (1-3-2017 tot heden)

Bestuurslid SWV Rivierenland-VO (Gel-

problematiek (Comma en Doorstart).

•

Visie / inspiratietraject om te komen tot vernieuwde initiatieven om het aanbod op de scholen en het dekkende

venter VO (1-6-2019 tot heden)

aanbod van het SWV te vergroten.

Deventer PO (1-1-2020 tot heden)

Een aantal themabijeenkomsten gericht op governance, onder leiding van een externe deskundige. Deze bijeenkomsten

•
Lid ALV SWV Rijn en Gelderse Vallei PO
(1-6-2019 tot heden)

waren gericht op de doorontwikkeling van het governancemodel, waarbij enkele zaken na juridische toetsing zijn

•

aangepast en vastgesteld.

daal VO (1-6-2019 tot heden)

•

•

Bestuurslid-penningmeester SWV DeLid deelnemersraad SWV Sine Limite

Bestuurslid SWV Barneveld – VeenenVoorzitter vereniging van eigenaren

Wekeromseweg 6 (1-1-2003 tot heden)
•

De Raad van Toezicht heeft accountantskantoor Horlings herbenoemd voor de controle van de jaarstukken. Daarnaast
heeft de RvT zorggedragen voor de jaarlijkse zelfevaluatie. In 2021 is deze zelfevaluatie in december voorbereid (en
in januari 2022 uitgevoerd). De Code Goed Onderwijsbestuur VO is onderwerp van gesprek. Zowel de bestuurder als
de voorzitter van de raad van toezicht hebben maandelijks overleg waarbij regelmatig tegen het licht is gehouden op
welke wijze de raad de code uitvoert. De Raad vult haar toezichthoudende rol in door de bestuurder te bevragen op de
rapportages, deel te nemen aan (visie) bijeenkomsten, contacten te onderhouden met het directeurencollectief.
De Raad van Toezicht is in 2021 eveneens opgetreden als werkgever van de directeur-bestuurder. Het jaarlijks terugkerend

Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

25GE00, 25GE02,
26HV00

De heer J.D.G. van der Molen,
lid – Voorzitter College van
Bestuur CSG Het Streek

Stichting Marnix College

02UP00
02UP01

Mevrouw J. Brefeld, lid (auditcommissie) – rector/bestuurder St. Marnix College

Stichting Aeres Groep

25GV05

Mevrouw T. Kruijer, lid (auditcommissie) – Instellingsdirecteur Aeres VMBO en Aeres
MBO

beoordelingsgesprek tussen de remuneratiecommissie (bestaande uit de onafhankelijk voorzitter met één RvT lid) en de
directeur-bestuurder vond plaats in twee delen. Er is in juni een eerste evaluatiegesprek gevoerd waarna de directeurbestuurder een 360 graden feedbackmethodiek heeft uitgezet en haar eigen zelfevaluatie heeft vormgegeven. In
december is het beoordelingsgesprek gevoerd met daarin de positieve waardering en bevestiging. Hierbij zijn passende
arbeidsvoorwaarden en beloningsafspraken gemaakt.
Zowel aan het begin als aan het einde van het verslagjaar was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:
Naam Bestuur SWV VO Gelderse Brin-nr school

Lid vereniging van eigenaren Kindcen-

trum Borgele – Deventer (1-1-2017 tot heden)
•
Bestuurslid IEKC Lichtenvoorde (1-22019 tot heden)
•
Lid ledenraad SIVON (1-1-2018 tot
heden)
•
Bestuurslid Road4energy (1-10-2018 tot
heden)
•
Lid bestuur Stichting Technodiscovery
(15-5-2020 tot heden)
•
Voorzitter bestuurlijk overleg PO – VO
(1-8-2017 tot heden)
•
Lid bestuurlijk overleg Kennisccampus
(1-3-2017 tot heden)
•
Lid bestuurlijk overleg ISK (6-9-2017 tot
heden)

Naam lid raad van toezicht
SWV

Nevenfunctie(‘s)

De heer A. Hoksbergen, onaf-

•

hankelijk voorzitter

(15-12-2007 tot heden)

•
Lid RvT SWV Passend Onderwijs Almere
(VO) (1-1-2013 tot heden)
•
Lid RvT SWV VO Lelystrad (1-1-2013 tot
heden)
•
Lid bestuur St. Leerlingenzorg Noord-

•

West Veluwe (1-1-2013 tot heden)

Vallei, 25.10
Eigenaar-directeur Deltra Holding BV
Vz RvT Prader-Willi Stichting (1-7-2016

tot heden)
•

Bestuurder a.i. ELAN Onderwijsgroep (1

sept 2021 tot heden)

De directeur-bestuurder, mevr. E. van den Brink heeft naast haar hoofdtaak als directeur-bestuurder van dit
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en Omstreken

16YV00, 16YV01,
16YV02

Mevrouw S. Efdé, lid (vicevoorzitter) – directeur-bestuurder
RSG Pantarijn

samenwerkingsverband, als nevenfunctie eigenaar van het organisatieadviesbureau ‘Everlyn van den Brink

•
Bestuurslid SWV Rivierenland (1-8-2015
tot heden)
•
Vz. Bestuur Stichting Vrienden van de

OrganisatieAdvies’.

Wijde Wereld (1-10-2015 tot heden)
•

Vz. Bestuur Stichting Movie W. (10-1-

In 2022 zal het onderwerp toezichtkader besproken worden om aanvullend structuur te geven aan de wijze van toezicht.

2019 tot heden)
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4.1.

Personeel

De dagelijkse leiding van het SWV is in handen van de directeur-bestuurder. Het SWV heeft daarnaast zes medewerkers
in dienst, waarvan 4 met een tijdelijk contract en twee met een vast dienstverband. In verband met zwangerschapsverlof
van één van deze medewerkers is er vanaf eind 2021 vervanging gerealiseerd. Eén van de medewerkers met een tijdelijk
dienstverband is sinds voorjaar 2021 bezig met haar herintreding na langdurige ziekte. Dit heeft geresulteerd in een
herverdeling van taken. De medewerkers zijn betrokken bij beleidsontwikkeling en/of voeren als gedragsdeskundige
werkzaamheden uit ten behoeve van de bovenschoolse arrangementen. Het SWV wordt daarnaast ondersteund door

04.

een managementassistent, dit op basis van inhuur.
Op tijdelijke- en detacheringsbasis wordt ten slotte personeel ingezet voor de uitvoering van de bovenschoolse
arrangementen (docenten en begeleider passend onderwijs).

Voor de medewerkers zijn functie- en taakomschrijvingen opgesteld, welke in 2019 opnieuw zijn gewaardeerd. De
directeur-bestuurder van het SWV is belast met de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze procedure is in
2021 geformaliseerd. Het beleid van het SWV VO Gelderse Vallei is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk
te voorkomen. Hiervoor gaat de directeur-bestuurder intensief met medewerkers in gesprek, wordt geïnvesteerd in
de ontwikkeling van medewerkers zodat zij optimaal kunnen presteren en hun kwaliteiten kunnen blijven inzetten ten
behoeve van het SWV, én wordt continu bekeken of werk en privé voldoende in balans zijn. In de meerjarenbegroting is
een post opgenomen voor vervangen, dat is op dit moment onze ‘verzekering’.

Bedrijfsvoering en continuïteit
Kansrijk samenwerken voor iedere jongere!
11

Gegevens ministerie februari 2015
Gegevens ministerie februari 2015
Gegevens ministerie maart 2016
14
Kijkglas stand per 3-12-2016, aanmaakdatum 13-4-2017
15
Kijkglas stand per 05-12-2017, aanmaakdatum 24-09-2017
16
Kijkglas stand per 05-12-2018, aanmaakdatum 11-09-2018
17
Kijkglas stand per 03-12-2020, aanmaakdatum 10-12-2020
Kijkglas stand per 03-12-2021, aanmaakdatum 07-12-2021
12
13
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4.2.

Risico’s

Eind 2021 heeft het SWV een risicoanalyse laten uitvoeren om beter inzicht te krijgen in de risico’s die we lopen en de
HYHQWXHOH  ȴQDQFLOH FRQVHTXHQWLHV KLHUYDQ 'H ULVLFRȇV NXQQHQ EHWUHNNLQJ KHEEHQ RS GH SULPDLUH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ
het SWV, maar ook op de bedrijfsvoeringsprocessen, zoals de planning & controlcyclus. Uit deze risicoanalyse komen de
volgende thema’s naar voren:
•

'HYHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQSDVVHQGRQGHUZLMVLQGHUHJXOLHUHVFKROHQ

•

De doorontwikkeling van het dekkend aanbod;

•

Verstevigen van de positie in de samenwerking met de gemeenten en andere ketenpartners;

•

Doorontwikkeling van de planning en controlcyclus.

Ontwikkelmogelijkheden school m.b.t.
Passend Onderwijs in beeld brengen

De genoemde risico’s zijn uitgebreid onderdeel van het ondersteuningsplan 2022-2026. Vanaf 2022 wordt hier verder op

Kennisdeling, leren van en met elkaar

geanticipeerd. In de risicopassage in de continuiteitsparagraaf zal hier uitgebreider op in worden gegaan.

4.3.

Leerlingaantallen

Het aantal leerlingen van SWV VO Gelderse Vallei kent een lichte daling, maar blijft rond de 7.300 leerlingen.
Totaal

1-10-2013

1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

7872

8072

8291

8348

7970

7654

7409

7219

7245*

Grip krijgen op basisplus (verantwoording)
Waar worden de middelen vanuit SWV aan besteed?

* Inclusief vavo, exclusief (70) nieuwkomers. Zie continuïteitsparagraaf.

+RHJHHIWVFKRROXLWYRHULQJDDQKHWVFKRRORQGHUVWHXQLQJVSURȴHO"

Tabel 6: Leerlingaantallen SWV VO Gelderse Vallei

4.4.

Welke resultaten worden daarmee bereikt?

Huisvesting

Sinds schooljaar 2019 – 2020 was het SWV (zowel het ‘kantoor’ als Comma) gehuisvest in het Marnix College. Vanwege
Omdat het SWV ook behoefte heeft aan inzicht in de actuele leerlingstromen, maken we periodiek rapportages met

leerling-groei is deze huisvesting beëindigd per schooljaar 2021 – 2022. Vervolgens is het SWV sinds augustus 2021

GHEHODQJULMNVWHPDQDJHPHQWLQIRUPDWLH2SVSHFLȴHNHWKHPDȇV ELMYWKXLV]LWWHUV PDNHQZHLQKRXGHOLMNHDQDO\VHV'H]H

gehuisvest in een vleugel van het Pallas Athene College. Hierbij is een huurovereenkomst voor 3 jaar afgesloten. In deze

rapportages en analyses delen we met onze betrokken partners.

vleugel zijn twee lokalen en drie kantoorruimtes ter beschikking voor het SWV. Bij behoefte aan vergaderruimte kan dit
gereserveerd worden bij het Pallas Athene College. Echter, vanwege de thuiswerkmaatregelen rondom COVID-19, zijn de

4.5.2.

ruimtes regelmatig niet volledig bezet geweest. Comma is gedurende de (lockdown)maatregelen wel geopend gebleven.

Collegiale visitaties

Hierdoor monitoren we met elkaar de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod binnen ons SWV. De pilot van collegiale
4.5.

visitaties heeft een structureel vervolg gekregen. Vanaf 2018 worden er jaarlijks 3 á 4 scholen vo en/of vso gevisiteerd.

Kwaliteitszorg

Echter in 2020 en 2021 hebben de visitaties van het Vester College, RSG Pantarijn MHV, CSG Het Streek PrO en RSG

We willen van iedere leerling met een ondersteuningsbehoefte weten dat deze leerling op de juiste plek zit met de juiste

Pantarijn PrO niet plaats kunnen vinden vanwege de maatregelen rondom COVID-19. Deze zijn opnieuw ingepland in 2022.

ondersteuning. We willen steeds beter doen. Naast het plannen en evalueren middels de PCDA-cyclus, dat is verwerkt in

In december 2021 heeft een online ‘opfriscursus’ plaatsgevonden voor de deelnemende scholen en de visitatieteams. De

het activiteitenplan van het SWV, doen we dit door:

resultaten van de collegiale visitaties worden gedeeld in het directeurencollectief, met name gericht op kennisdeling en
4.5.1.

het uitwisselen van tips.

Leerlingsstromen in beeld te brengen

Het SWV werkt met KindKans, een administratie- en leerlingvolgsysteem waarin systematisch wordt bijgehouden welke
TLV’s zijn afgegeven en welke arrangementen zijn toegekend. Daarnaast vraagt het SWV periodiek bij ketenpartners

4.5.3.

(zoals scholen en gemeenten) de stand van zaken op met betrekking tot leerlingstromen en –aantallen, thuiszitters,

Een van de speerpunten van 2021 was het ontwikkelen van een stevig kwaliteitszorgsysteem om zicht te houden op de

Perspectief op School (POS)

arrangementen en pilots.

date en gericht te kunnen sturen op beleid. Dat is ook één van de aandachtspunten binnen het visie- en ambitietraject.

Vanuit het ministerie van OCW is in samenwerking met o.a. VO-raad, NJI, Onderwijsinspectie en DUO het Dashboard

:HZLOOHQGDWHHQHHFWLHYHHQHɝFLQWHF\FOXVELMGUDDJWDDQKHWYHUEHWHUHQYDQGHXLWYRHULQJYDQRQ]HRSGUDFKWHQ

ontwikkeld. Het Dashboard biedt het SWV input voor een kwaliteitszorgsysteem. Met behulp van trendanalyses en

het sturen op tussentijdse monitoring van de gestelde doelen. Hiervoor is het SWV in 2021 in gesprek gegaan met POS,

benchmarking krijgt het SWV inzicht in cijfers, resultaten en ontwikkelingen. Daarnaast heeft het SWV met behulp van

Perspectief op School. In 2022 zullen we starten met de voorbereiding en implementatie van POS.

Kijkglas overzicht van de inschrijvingen in het vso gedurende het schooljaar en de aantallen van de bekostigde leerlingen
binnen het SWV.
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4.6.

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Afhandeling van klachten

Het SWV is aangesloten bij de volgende commissies voor

Op school of met het SWV kunnen problemen ontstaan

bezwaar en beroep:

met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt
om samen een oplossing te vinden, dan kan de landelijke
klachtencommissie onderwijs een advies uitbrengen.

Geschillencommissie Passend Onderwijs
Ouders kunnen bij de Geschillencommissie Passend

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, maar ook

Onderwijs

over beslissingen. De landelijke klachtencommissie doet

(GPO)

een

geschil

indienen

tegen

het

schoolbestuur over:

geen bindende uitspraak, maar geeft een advies. In het

•

(de weigering van) toelating van leerlingen die extra

advies staat of de klacht gegrond is en doet de Commissie

ondersteuning nodig hebben

aanbevelingen aan het schoolbestuur of het SWV over

•

de verwijdering van alle leerlingen

•

de

vaststelling

en

bijstelling

eventueel te nemen maatregelen.
van

het

ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra

In 2020 is er één bezwaar ingediend waarbij het nodig is

ondersteuning nodig hebben.

geweest dit bezwaar door te sturen naar de Landelijke

De geschillencommissie brengt een advies uit. Het advies

Bezwaaradviescommissie

bevat het oordeel of het verzoek gegrond is. Het bevoegd

sbo/(v)so, daarvoor is in maart 2021 het advies vanuit

gezag mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies van

deze

de commissie.

in te trekken en opnieuw te kijken naar passende

commissie

geweest

Toelaatbaarheidsverklaring

om

de

afgegeven

TLV

ondersteuningsmogelijkheden. Dit advies heeft het SWV
opgevolgd. Daarnaast zijn er in 2021 twee bezwaren
ingediend na afwijzing van de TLV waarna na verdere
Landelijke Bezwaaradviescommissie

gespreksvoering en aanvulling van het dossier besloten is

Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so

de TLV’s alsnog te verlengen.

Het SWV beslist op verzoek van het schoolbestuur of een
leerling toelaatbaar is tot het vso. Tegen zo’n beslissing
kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur,
bezwaar indienen. Dit SWV is aangesloten bij de landelijke
bezwaar adviescommissie TLV VSO. Deze commissie
EHVWDDWXLWYRRU]LWWHUVHQOHGHQGLHRYHUVSHFLȴHNHNHQQLV
en deskundigheid beschikken die nodig is voor het
beoordelen van de bezwaren. Het SWV moet op basis van
het advies van de Commissie de toelaatbaarheidsbeslissing
heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe
aanleiding geeft, herroept het SWV het bestreden besluit
en neemt het, voor zover nodig, in de plaats daarvan een
nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het SWV
kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector
bestuursrecht.
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1.

Financieel beleid

de afgelopen jaren de kosten kunnen beheersen. Dit

'H]HȴQDQFLOHSDUDJUDDIEHYDWHHQDQDO\VHYDQGHUHODWLH

betekent wel dat de ondersteuning van onze leerlingen de

tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten.

afgelopen jaren minder kon worden doorontwikkeld dan

Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke

wellicht wenselijk was. Er is een extra impuls nodig om nog

posten en de kengetallen en een continuïteitsparagraaf.

meer leerlingen binnen het reguliere voortgezet onderwijs
een passende plek te kunnen bieden. Uiteindelijk heeft

05.

Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan een

het samenwerkingsverband de juridische procedure

transparante verslaggeving, waarin een duidelijke relatie

gewonnen. Resultaat is dat het Ministerie van OCW het

gelegd wordt tussen doel en inzet van middelen. Om die

samenwerkingsverband moest compenseren. Het gaat

reden is gekozen voor een programmabegroting, waarin

om een bedrag van € 1.373.385. Dit is in december 2021

de gemaakte beleidskeuzes leidend zijn. De jaarrekening,

ontvangen.

die moet voldoen aan de wettelijke voorschriften kent een
DQGHUHLQGHOLQJΖQGHȴQDQFLOHDQDO\VHZRUGWGDDURPDDQ

Met het ministerie is afgesproken dat dit bedrag buiten

beide onderdelen aandacht besteed.

de beoordeling voor bovenmatig eigen vermogen wordt
gehouden. Om deze middelen in de analyse van de

1.1.

Financiële gang van zaken in 2021

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het

opgenomen als nog te besteden subsidie OCW. De drie

realiseren van een dekkend netwerk. De middelen worden

belangrijkste redenen hiervoor zijn:

ingezet op basis van het ondersteuningsplan. Een van de
onderdelen hiervan is de ondersteuningsbekostiging van

middelen

direct doorgesluisd naar de vo-scholen voor

Voor een gezonde bedrijfsvoering moeten we sturen
op onze structurele vermogensbestanddelen.

•

De kern van de bezwaarprocedure Hoenderloo is altijd

directe ondersteuning op schoolniveau; met het vso zijn

geweest dat we beleidsarm moesten opereren omdat

contracten afgesloten voor inzet van begeleiders passend

een groot deel van onze middelen nodig was voor

onderwijs. De middelen die doorgesluisd zijn naar de vo-

onterechte tlv-bekostiging. In het verlengde hiervan

scholen zijn verdeeld op basis van gewogen leerlingaantallen.

is onze bedoeling om de ontvangen vergoeding in te

Er wordt gewerkt met een programmabegroting, die in de

zetten voor ontwikkelingen in het kader van het nieuwe

jaarrekening vertaald wordt naar de eisen van RJ660.

ondersteuningsplan. Door dit apart te oormerken
waarborgen we dit (en gaat het geld niet op aan
mogelijke stijgingen van het aantal tlv’s)..

Exploitatie Samenwerkingsverband

In 2021 is een negatief resultaat behaald van - € 117.819.
Dit resultaat is gunstiger dan verwacht. Een verklaring voor
het resultaat wordt hieronder bij de programmabegroting
gegeven.

De kwestie Hoenderloo is in 2021 tot een afronding is

Financiën verantwoord.

•

het vso en het pro. Daarnaast wordt een gedeelte van de

1.1.1.

Financieel jaarverslag 2021

ȴQDQFLOH SRVLWLH EXLWHQ EHVFKRXZLQJ WH ODWHQ LV GLW

gekomen. Met het Ministerie van OCW zijn gesprekken
JHYRHUGRYHUGHȴQDQFLOHFRPSHQVDWLHKLHURPWUHQW'RRU
enigszins beleidsarm te opereren en een reservering aan
te houden aangezien de verevening voor Hoenderlooleerlingen terugliep, heeft het samenwerkingsverband

•

We

zijn

verplicht

het

vermogen

boven

de

signaleringswaarde van 3,5% op korte termijn doelmatig
in te zetten. In de toelichting op de ontwikkeling van het
vermogen wordt hier verder op ingegaan.

De plannen voor de inzet van deze middelen worden nog
ontwikkeld. Gekoppeld hieraan zullen ook de beoogde
HHFWHQ YDQ KHW WH RQWZLNNHOHQ EHOHLG PRHWHQ ZRUGHQ
vastgesteld. Beide elementen zijn nu nog niet uitgewerkt
en worden om die reden nog niet meegenomen in de
meerjarenbegroting

2022-2025.

Zodra

de

plannen
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concreter zijn zal dit in een meerjarig plan worden vastgelegd, gekoppeld aan het ondersteuningsplan 2022-2026.

lasten. Allereerst vervangingskosten in 2021 van een langdurig zieke medewerker. In het verlengde hiervan is ook op

De vertaling van de cijfers in de jaarrekening naar de programmatische indeling geeft het volgende beeld:

de balans een voorziening opgenomen voor de nu bekende verplichtingen voor langdurig zieken, de dotatie aan
die voorziening (€ 37.300) wordt ook zichtbaar in de lasten van 2021. Het swv is eigen risicodrager. Vanaf 2022 is in

Begroting
SWV VO 25.10

Begroting

Realisatie

Verschil

de meerjarenbegroting een post opgenomen voor vervanging. Daarnaast zien we een toename in werkzaamheden
door de uitbreiding van beleidstaken die bij het samenwerkingsverband worden belegd. Verder is er sprake van een
uitbreiding van taken binnen de CTP door de toename van het aantal tlv’s.

Baten

Rijksbijdragen

10.368.226

10.457.477

89.250

Overige overheidsbijdragen

0

1.373.385

1.373.385

Overige baten

176.929

179.937

3.008

10.545.155

12.010.798

1.465.643

0

5.005

-5.005

Totale baten

•

De middelen voor bovenschoolse ondersteuning (programma 4) zijn vrijwel geheel besteed. De besteding op
Comma en Doorstart is min of meer conform begroting. De uitgaven voor maatwerkarrangementen zijn hoger
dan begroot. Wij zien een toename in het aantal aanvragen en een toename in de hoogte van de bedragen. Deze
toename correspondeert met het gegeven dat de scholen het afgelopen jaar het aantal leerlingen met complexe
ondersteuningsbehoeften (deels corona- en lockdowngerelateerd) ziet toenemen. De aankomende periode

Lasten

zal het SWV zich bezinnen op de consequenties hiervan, en toewerken naar concretisering van (het aanvraag en
Afdracht Iwoo
Afdracht pro
Afdracht vso

1.296.201
4.383.975

1.346.418
4.314.558

toekenningsbeleid) de maatwerkarrangementen.
•

-50.216

De beschikbare middelen voor programma 7 zijn niet uitgeput. De posten hoogbegaafdheid en collegiale visitaties zijn
volgens plan uitgevoerd. Er is één innovatief project gestart (Pallas, executieve functies). De overige projecten onder

69.417

deze post en de beleidsrijke impuls vanuit het bestedingsplan zijn nog in voorbereiding en/of de uitvoering daarvan
vindt grotendeels plaats in 2022. Dit geldt eveneens voor het verbeteren van de kwaliteitszorg en de inrichting van de
Pr.1 management en organisatie

266.381

348.173

-31.608

Pr2. Ondersteuningstoewijzing

121.686

110.343

11.343

Pr.3 Binnenschoolse ondersteuning

494.107

496.265

-2.158

Pr.4 Bovenschoolse ondersteuning

296.833

281.151

15.683

Pr.5 Lwoo opting out

3.356.230

3.356.220

10

Pr.6 Begeleiders Passend Onderwijs

361.530

357.416

4.114

Pr.7 Projecten, innovatie en kwaliteit

340.184

139.684

200.500

Totale lasten

10.917.127

10.755.232

212.079

Resultaat

-371.972

1.255.566

1.677.723

kwaliteitszorgsystemen.
•

Gekozen is voor een goede voorbereiding boven een snelle aanwending van middelen.

ΖQ WRWDDO LV LQ  Ȝ  PLOMRHQ LQJH]HW  Ȝ  PLOMRHQ  ΖQ RQGHUVWDDQGH JUDȴHN LV DDQJHJHYHQ KRH GH]H
middelen ingezet worden. Uit de verdeling van de middelen blijkt dat 47% van de middelen wordt uitgekeerd op basis
van toelaatbaarheidsverklaringen (leerlingmodel). De rest wordt beleidsrijk ingezet op basis van het ondersteuningsplan.
Voor lwoo is de keuze voor opting out gemaakt. Dat betekent dat geen nieuwe aanwijzingen meer worden afgegeven.
Inmiddels hebben, op een enkeling na, alle leerlingen met een aanwijzing lwoo het vmbo verlaten.
projecten, innovatie en kwaliteit
1,30
begeleiders passend onderwijs
3,34

Resultaat excl.
compensatie hoenderloo

management en organisatie
2,78%

-117.819

binnenschoolse ondersteuning
4,64%
ondersteuningstoewijzing
1,03%

Op de meeste posten is de realisatie min of meer conform begroting. Een aantal opmerkingen:
•

bovenschoolse ondersteuning
2,63%

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:
o
o

De werkelijke indexering van de bekostigingstarieven was lager dan begroot.
Vanuit het Nationaal Plan Onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 incidenteel extra middelen

vso - tlv
40,30%

toegekend (€ 190.000). Hiervan is € 80.000 ontvangen in 2021.
•

Onder de overige overheidsbijdragen staat het bedrag dat we hebben ontvangen als compensatie voor de kwestie

lwoo - populatiebekostiging
31,40%

Hoenderloo. Met het ministerie is afgesproken dat deze vergoeding de eerste zes jaar buiten de beoordeling van
mogelijk bovenmatig eigen vermogen wordt gehouden. Daarom wordt het resultaat 2021 ook gepresenteerd exclusief
deze compensatie.
•

De overschrijding op programma 1 (management en organisatie) wordt met name veroorzaakt door hogere personele

pro - tlv
12,58%

42

43

 %HGUDJHQGLHUHFKWVWUHHNVDDQGHYRVFKROHQ]LMQXLWJHNHHUG
Kengetallen

2021

Rentabiliteit

10,9%

2021

Berekening

'HȴQLWLH

exploitatieressultaat uit

Zicht op het rendement. Geeft aan of er

gewone bedrijfsvoering / baten

sprake is van een positief dan wel negatief

In het verslagjaar 2021 zijn de volgende bedragen rechtstreek aan de vo- en vso-scholen uitgekeerd:

Afdrachten 2021 / 2020

2021

-0,7%

2020

bedrijfsresultaat.

Mogelijk bovenmatig vermogen

2,9

3,5

eigen vermogen /

Mate waarin er mogelijk sprake is van

signaleringswaarde

bovenmatig eigen vermogen, t.o.v
signaleringswaarde

Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw

(3,5% baten, norm = 1).

4.5.1.1. vso

4.187.930

4.357.484

4.5.1.2. lwoo

5.005

55.992

4.5.1.3. pro

1.346.418

1.387.639

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen -/- vaste

Graadmeter voor de mate waarin

activa) / rijksbijdrage

een bestuur zich een tekort in de

opgebouwde reserves.

Liquiditeit

126.628

12,3%

eploitaite kan permitteren in relatie tot de

4.5.2. Doorbetaling op basis van 1 februari
4.5.2.1. vso

24,8%

12,31

8,15

93.885

(kortlopende vorderingen +

De "current ratio" illustreert het

liquide

vermogen van een organisatie om

middelen) / kortlopende

crediteuren tijdig (op korte termijn)

schulden

te kunnen betalen.

4.5.3. Overige doorbetalingen aan schoolbesturen
Solvabiliteit
basisplusgelden

495.973

507.006

opting out - populatiebekostiging

3.356.220

3.244.704

hoogbegaafdheid

Dit isTotaal
89,5% 4.5.
van Doorbetalingen
de totale lasten. aan schoolbesturen

0,92

0,88

*UDDGPHWHUYRRUGHȴQDQFLOH
onafhankelijkheid van een
eigen vermogen / totaal

organisatie. Geeft aan of de

vermogen

RUJDQLVDWLHDDQKDDUȴQDQFL«OH
verplichtingen kan voldoen.

65.300

9.583.474

De kengetallen laten een vertekend beeld zien door de incidentele extra baten compensatie Hoenderloo. Het kengetal

9.646.710

voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen is afgezet tegen het eigen vermogen exclusief deze bijdrage. Met het ministerie
is afgesproken dat dit bedrag niet meeweegt in de signaleringswaarde.
1.2.

Financiële positie - Kengetallen

9RRUGHNHQJHWDOOHQ]LMQGHGHȴQLWLHVYDQGHLQVSHFWLHYDQVHSWHPEHUJHEUXLNW8LWJDDQGHYDQGH]HJHWDOOHQ]LMQGH

De kengetallen zijn volgens de aangegeven formules berekend. Wat in de meeste gevallen echter nog ontbreekt is een

liquiditeit en de solvabiliteit uitstekend en de rentabiliteit en het weerstandsvermogen voldoende. Er is op dit moment

gevalideerd landelijk referentiekader. De kengetallen kunnen dus niet worden afgezet tegen vastgestelde normen. Het

sprake van mogelijk bovenmatig eigen vermogen. In de continuïteitsparagraaf wordt nader ingegaan op de ontwikkeling

enige getal waarbij dit wel kan is de indicator voor mogelijk bovenmatig vermogen.

van de vermogenspositie.
'HȴQDQFLOHSRVLWLHYDQKHWVZYLVRSGLWPRPHQWJRHG+HWDDQZH]LJHYHUPRJHQ HHQNOHLQHȜPLOMRHQ LVKRJHUGDQ
GHYDVWJHVWHOGHULVLFREXHU Ȝ 'H]HEHQRGLJGHULVLFREXHUNRPWRYHUHHQPHWGHVLJQDOHULQJVZDDUGHGLHGH

1.3.

RYHUKHLGKDQWHHUWΖQGHULVLFRSDUDJUDDIZRUGWKLHUQDGHURSLQJHJDDQ'HȴQDQFLOHNHQJHWDOOHQKHEEHQ]LFKGHODDWVWH

Het bestuur van het swv heeft een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en

Treasurybeleid

twee jaren als volgt ontwikkeld:

-verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor het swv. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die
bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn.
Het samenwerkingsverband houdt geen beleggingen aan. Derhalve hoeft in dit statuut niet verder te worden ingegaan
op de toepassing van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2016, nr.
WJZ/800938, Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.
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Ʌ

'HXLWJDQJVSXQWHQOHLGHQWRWGHYROJHQGHHHFWHQRSOHHUOLQJDDQWDOOHQHQGHHOQDPHSHUFHQWDJHV

2.

Continuïteitsparagraaf

2.1.

Meerjarenperspectief

Leerlingaantallen

1-10
2020

1-10
2021

1-10
2022

1-10
2023

1-10
2024

1-10
2025

leerlingen vo overig

6.953

6.949

6.914

6.879

6.844

6.810

leerlingen lwoo

2

0

0

0

0

0

leerlingen pro

269

251

250

249

248

247

7.224

7.200

7.164

7.128

7.092

7.057

De meerjarenbegroting wordt gebaseerd op het ondersteuningsplan. Jaarlijks wordt deze meerjarenbegroting herijkt en
wordt de eerste jaarschijf uitgewerkt als jaarbegroting.

Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
•

De leerlingpopulatie daalt de komende jaren met gemiddeld 0,5%. De ontwikkeling is gebaseerd op de prognoses van
DUO, gecombineerd met de indicaties die de scholen hebben afgegeven.

•

De laatste jaren is het deelnamepercentage pro geleidelijk gestegen. In 2020 en 2021was sprake van een sterke

Totaal leerlingen vo

daling. Deze daling hangt grotendeels samen met de sterke stijging van vier jaar eerder. Naar verwachting zal deze
nieuwkomers <1 jaar in NL

70

leerlingen vavo tg (50% in mindering op totaal)

45

daling niet verder doorzetten.
•

De gewenste ontwikkeling van het deelnamepercentage vso is gebaseerd op een scenario dat uiteindelijk uitkomt
op maximaal 3,7%. Bij dit percentage kan het huidige beleid van het swv worden bekostigd. Er is dus een extra

Totaal

7.224

7.248

7.164

7.128

7.092

7.057

277

298

286

270

254

239

categorie 2 (midden)

23

25

25

25

25

25

categorie 3 (hoog)

14

8

8

8

8

8

314

331

319

303

287

272

pro

3,72%

3,49%

3,49%

3,49%

3,50%

3,50%

vso

4,35%

4,60%

4,45%

4,25%

4,05%

3,85%

ȴQDQFLOH HQ LQKRXGHOLMNH  LPSXOV QRGLJ GLH HUWRH OHLGW GDW PHHU OHHUOLQJHQ LQ KHW UHJXOLHUH RQGHUZLMV ZRUGHQ
bediend. In het verlengde van het bestedingsplan bovenmatige reserves worden hiervoor middelen opgenomen
Leerlingen vso

in de meerjarenbegroting. De meerjarige uitwerking hiervan wordt gekoppeld aan het nieuwe ondersteuningsplan.
%HRRJGHHFWLVGDWQDGHSURMHFWPDWLJHLQYHVWHULQJGHGHHOQDPHDDQKHWUHJXOLHUHYRLVJHVWHJHQHQGDWGDDUPHH

categorie 1 (laag)

meer middelen beschikbaar komen voor het reguliere onderwijs.
•

Jaarlijks stelt OC&W tweemaal de bekostigingstarieven bij. Deze verhogingen variëren in de praktijk tussen de 2 en 5%
per jaar. Om te voorkomen dat er jaarlijks geld overblijft, houdt het samenwerkingsverband in de begroting van het
eerste jaar rekening met een tariefstijging van 1,75%. Voor de jaren daarna wordt geen indexering toegepast, zodat

Totaal leerlingen vso

de cijfers onderling goed vergelijkbaar zijn.
Deelnamepercentages

Vanaf 2023 verandert de bekostigingssystematiek voor samenwerkingsverbanden vo. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•

Alle bekostiging gaat op kalenderjaar.

•

De teldatum voor het vso wordt 1 februari t-1. De teldatum voor het vo blijft 1 oktober t-1.

•

De groeiregeling vso vervalt. Wel dient het samenwerkingsverband een vangnetbepaling op te nemen in het
ondersteuningsplan hoe om te gaan met bovenmatige groei.

De consequenties van de veranderingen laten zich nog lastig precies berekenen.
Daarom is in de meerjarenbegroting en deze continuïteitsparagraaf nog
uitgegaan van de bestaande systematiek.
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Het samenwerkingsverband heeft ultimo 2021 5,6 fte eigen personeel in dienst. Hiervan is tot 1 augustus 2021 0,4 fte

De ontwikkeling van de leerlingaantallen is verwerkt in de baten en de verplichte afdrachten

doorberekend voor inzet in een naburig samenwerkingsverband. In verband een groei van het takenpakket van het swv

YDQGHPHHUMDUHQEHJURWLQJ+HWRQGHUVWHXQLQJVSODQKHHIWGHYROJHQGHȴQDQFLOHJHYROJHQ

wordt de komende jaren een lichte stijging in de benodigde formatie verwacht.

•

Het budget dat beschikbaar is voor de binnenschoolse ondersteuning
(basisplus-gelden, programma 3) is sinds 2020 op het structurele

FTE

2021(R)

2022

2024

2023

niveau. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de ontwikkeling

2025

van het aantal vo-leerlingen. In het budget is rekening gehouden
met de ondersteuningsbehoefte van nieuwkomers.
Ʌ

•

Directie

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Overige medewerkers

4,92

5,10

5,10

5,10

5,10

Totaal personeel

5,62

5,80

5,80

5,80

5,80

De bovenschoolse ondersteuning (programma 4) richt zich
voornamelijk op de meer complexe ondersteuningsvragen in
de vorm van onderwijs(zorg)- en maatwerkarrangementen.
Hiervoor zijn de voorzieningen Doorstart
(externaliserend gedrag) en Comma (internaliserend
gedrag) ingericht. Voor beide voorzieningen wordt
tevens subsidie ontvangen. Daarnaast is er ruimte
voor individueel maatwerk voor thuiszitters en

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld:

leerlingen die de overgang van speciaal naar regulier
Meerjaren Begroting
SWV VO 25.10

2021(R)

2022

2023

2024

2025

onderwijs maken.
•

De keuze voor populatiebekostiging leidt ertoe dat
de afdracht lwoo middelen via DUO is afgebouwd. De

Baten

Rijksbijdragen

10.457.477

10.307.606

10.228.142

10.159.412

10.108.169

Overige overheidsbijdragen

1.373.385

198.640

87.449

87.449

87.449

Overige baten

179.937

162.929

117.000

117.000

72.000

12.010.798

10.669.174

10.432.592

10.363.861

10.267.618

Totale baten

bekostiging gebeurt nu geheel volgens het systeem van
populatiebekostiging.
•

Het budget van programma 7 is met name bestemd voor innovatieve
projecten en het verbeteren van de kwaliteitszorg. In het
inhoudelijke deel van het bestuursverslag wordt hier nader

Lasten
Afdracht Iwoo

5.005

0

0

0

0

Afdracht pro

1.346.418

1.256.323

1.251.318

1.246.312

1.241.307

Afdracht vso

4.314.558

4.300.011

4.300.141

4.138.579

3.951.224

op ingegaan. In de meerjarenbegroting is nog geen
rekening gehouden met de (projectmatige) inzet
van de middelen Compensatie Hoenderloo. In de
loop van 2022 wordt hiervoor een voorstel gedaan
voor een begrotingswijziging. Het extra budget

Pr.1 management en organisatie

348.173

360.619

340.619

340.619

340.619

Pr2. Ondersteuningstoewijzing

110.343

127.615

127.615

127.615

127.615

Pr.3 Binnenschoolse ondersteuning

496.265

496.686

492.454

490.063

487.699

Pr.4 Bovenschoolse ondersteuning

281.151

322.667

322.667

322.667

322.667

(incl. thuiszitters), versterken preventieve inzet in het

Pr.5 Lwoo opting out

3.356.220

3.389.121

3.350.074

3.333.239

3.316.405

vo, verbinden (v)so en vo om leerlingen succesvol over te

Pr.6 Begeleiders Passend Onderwijs

357.416

361.530

361.530

361.530

361.530

laten stappen en in het vo te behouden en samenwerking met

Pr. Projecten, innovatie en kwaliteit

139.684

237.182

127.000

127.000

127.000

Totale lasten

10.755.232

10.851.753

10.673.416

10.487.623

10.276.065

Resultaat

1.255.566

-182.578

-240.825

-123.762

-8.447

kan ingezet worden in de scholen, gericht op de
speerpunten van het samenwerkingsverband. Dit zijn
het in beeld brengen en houden van alle leerlingen

gemeenten, onderwijs en jeugdhulp.
•

In programma 7 is ook het project Hoogbegaafdheid
RQGHUJHEUDFKW'LWSURMHFWZRUGWLQFRȴQDQFLHULQJ
uitgevoerd, waarbij 50% van de totale lasten gedekt

Resultaat excl.
compensatie hoenderloo

-117.819

-182.578

-240.825

-123.762

worden door de subsidie in het kader van de Regeling

-8.447

subsidie begaafde leerlingen po en vo.

48

49

De genomen en te nemen maatregelen leiden tot een beoogde stijging van de deelname aan het reguliere onderwijs.
Dit resulteert in een gezonde bedrijfsvoering vanaf de jaren 2024 en 2025. Het scenario dat hier wordt gepresenteerd
is ambitieus maar haalbaar, mits het regulier en gespecialiseerd onderwijs hiertoe bereid zijn en nog meer samen willen

2022

2023

2024

2025

Meerjaren balans

2021(R)

Activa

Materiële vaste activa

6.144

6.144

6.144

6.144

6.144

Vorderingen

137.117

137.117

137.117

137.117

137.117

Liquide middelen

2.684.251

2.501.673

2.260.848

2.137.086

2.128.639

Totaal activa

2.822.512

2.639.934

2.399.109

2.275.347

2.266.900

Passiva

1.172.111

989.533

748.708

624.946

616.499

1.373.385

1.373.385

1.373.385

1.373.385

1.373.385

39.972

39.972

39.972

39.972

39.972

237.044

237.044

237.044

237.044

237.044

2.822.512

2.639.934

2.399.109

2.275.347

2.266.900

werken.
De doelstelling uit het bestedingsplan wordt gehaald, maar wel in een andere vorm en iets later. Daar waar in het
bestedingsplan nog werd uitgegaan van een scherp dalende deelname vso, is nu sprake van een lichte stijging en
vervolgens een verwachte (en noodzakelijke) geleidelijke daling. Dit scenario wordt meer realistisch geacht. De ruimte voor
extra investeringen is daardoor beperkter dan in het bestedingsplan was vermeld, de ruimte wordt als het ware ingezet
om tlv’s te bekostigen. De recente stijging van het aantal tlv’s rechtvaardigt een voorzichtiger inzet van het vermogen, om
te voorkomen dat op middellange termijn tekorten moeten worden aangezuiverd door de schoolbesturen. Continuïteit
gaat hier voor snelle afbouw van reserves.
Hier staat echter tegenover dat in de periode van het nieuwe ondersteuningsplan extra geïnvesteerd kan worden door de

Algemene reserve

Bestemmingsreserve risico vso leerlingen

vergoeding van OCW in de kwestie Hoenderloo.

Voorzieningen
ende meerjarenbalans:

Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne programmabegroting, omdat op deze manier de relatie tussen

Kortlopende schulden

EHOHLGHQȴQDQFLQLQ]LFKWHOLMNZRUGWJHPDDNWΖQGHMDDUUHNHQLQJNDQGHELMGUDJHFRPSHQVDWLH+RHQGHUORRQLHWZRUGHQ

Totaal passiva

afgezonderd. Vertaald naar de indeling conform de Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld:
Bij de opstelling van de meerjarenbalans is ervan uitgegaan dat het vermogen en de liquide middelen muteren met het
UHVXOWDDWYDQKHWEHWUHHQGHMDDU'HGUHLJLQJYDQKHWRQWVWDDQYDQHHQQHJDWLHIHLJHQYHUPRJHQOLMNWQXDIJHZHQGΖQGH
risicoparagraaf wordt hier nader op ingegaan.

Het samenwerkingsverband huurt enkele ruimtes bij deelnemende scholen, voor het bureau en Comma. Aangezien de
organisatie een beperkte omvang heeft, is geen verder huisvestingsbeleid opgesteld. In 2022 zal, vanwege gewenste
2022

2023

2024

continuïteit en meerjarenperspectief, dit onderwerp van gesprek worden binnen het directeurencollectief en de Raad van

2025

Meerjaren Begroting
RJO

2021(R)

Baten

Rijksbijdragen

11.896.161

10.381.604

10.228.142

10.159.412

10.108.169

Overige overheidsbijdragen

0

251.571

168.449

168.449

123.449

Overige baten

Toezicht.

Het samenwerkingsverband kent nauwelijks investeringen. Het gaat hier alleen om de werkplekken van het bureau. Gezien
de aard en de omvang is geen investeringsbeleid opgesteld.

114.637

36.000

36.000

36.000

36.000

Totale baten

12.010.798

10.669.174

10.432.592

10.363.861

10.267.618

Lasten

Personele lasten

575.806

939.430

931.930

931.930

931.930

Hoenderloo wordt de eerste zes jaren buiten de beoordeling van mogelijk bovenmatig vermogen gehouden. Om die

Afschrijvingen

2.831

3.000

3.000

3.000

3.000

reden is dit opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting was nog niet bekend

Huisvestingslasten

7.376

35.000

40.000

40.000

40.000

hoe deze middelen zullen worden ingezet Om die reden muteert de bestemmingsreserve in dit overzicht de komende

Overige instellingslasten

585.745

386.253

304.500

304.500

304.500

jaren niet.

9.583.474

9.488.070

9.393.986

9.208.193

8.996.635

10.755.232

10.851.753

10.673.416

10.487.623

10.276.065

Het eigen vermogen bestaat geheel uit de algemene reserve en een bestemmingsreserve Hoenderloo. De algemene
reserve worden de reguliere resultaten opgenomen en wordt uiteindelijk geacht niet hoger te zijn van de signaleringswaarde
(3,5% van de totale baten). Het bedrag dat het samenwerkingsverband heeft ontvangen als compensatie voor de kwestie

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totale lasten

In de balans is geen voorziening levensfasebewust personeelsbeleid opgenomen. In 2021 zijn alle rechten verzilverd. Wel
is een voorziening langdurig zieken opgenomen, voor de nu bekende langdurig zieken.

Resultaat

1.255.566

-182.578

-240.825

-123.762

-8.447

De meerjarenbegroting leidt tot de volgende meerjarenbalans.

50
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2.2

De risico’s zijn verdeeld over verschillende domeinen:

worden besproken in het directeurencollectief of binnen

Onderwijsondersteuning (OO), Financieel Beheer (FB) en

het bureau van het samenwerkingsverband. Dit leidt tot de

'H ȴQDQFLOH IXQFWLH LV NZDOLWDWLHI JRHG LQJHULFKW     9DQXLW KHW EHVWXXU LV HHQ DXGLWFRPPLVVLH LQJHVWHOG GLH KHW

Bestuur en Organisatie (BO). Uit het domein Kwaliteit en

volgende rubricering:

bestuur adviseert inzake begroting en jaarrekening. De directie wordt ondersteund door een externe controller vanuit

Ambitie (KA) is geen enkel risico in de top 10 beland.

•

Risico’s en risicobeheersing

Het swv werkt aan interne risicobeheersing door de volgende punten:
•

ΖQȴQLWHGLHEHWURNNHQLVELMRSVWHOOHQYDQEHJURWLQJUDSSRUWDJHVMDDUYHUVODJHQHQYHUDQWZRRUGLQJ'HSHUVRQHOHHQ

•

ȴQDQFLOH DGPLQLVWUDWLH LV XLWEHVWHHG DDQ KHW DGPLQLVWUDWLHNDQWRRU $GHTXDWXP 'H SURFHVVHQ ]LMQ ELQQHQ KHW $.

Analyse

vastgelegd en beschreven.

Een belangrijke vraag is in hoeverre deze risico’s

Strategische risico’s: risico 1, 2, 5 en 6;
Operationele risico’s voor het reguliere vo: de risico’s 2,
3, 7, 9 en 10;

•

Operationele risico’s voor het samenwerkingsverband:

•

De opgestelde planning en control cyclus is geïmplementeerd. De kwaliteitscyclus is hier onderdeel van.

opvallend

•

Gewerkt wordt met gedetailleerd onderbouwde en sluitende, taakstellende begrotingen.

samenwerkingsverbanden.

•

+HWVZYZHUNWPHWKHWPHHUMDUHQEHJURWLQJVPRGHOYDQΖQȴQLWH)LQDQFLHHORSEDVLVYDQHHQNDOHQGHUMDDUGDWMDDUOLMNV

samenwerkingsverband vo Gelderse Vallei meer dan

Een deel van de risico’s heeft zowel een strategische

aangepast wordt aan de meest recente bekostiging en gebaseerd is op kengetallen van DUO.

gemiddeld behoefte heeft aan stabiliteit en continuïteit

als een operationele component. Risico 2 (Deelname

Het swv werkt met periodieke managementrapportages. Deze rapportages zijn zowel beleidsmatig / inhoudelijk als

wat betreft het beleid van de organisatie, maar ook de

aan pro en vso hoger dan verwacht) bijvoorbeeld heeft

ȴQDQFLHHOHQYRRU]LHQYDQRQGHUERXZGHHLQGHMDDUSURJQRVHV

bekostiging. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van de

consequenties voor de meerjarenbeleidsruimte van het

•

Werken volgens vastgelegde procedures, m.n. rond afgeven van tlv’s.

Hoenderloo-kwestie die jarenlang het beleidsarme beleid

samenwerkingsverband (strategisch), maar ook de scholen

•

Nauwgezet monitoren van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen vso, pro en thuiszitters.

heeft bepaald.

zijn hiermee aan de slag (operationeel).

•

In alle werkprocessen wordt aandacht besteed aan de vereiste privacy-aspecten (AVG).

De beïnvloedbaarheid van de risico’s is wisselend. Denk

De belangrijkste tien risico’s kunnen dus alleen beheerst

hierbij bijvoorbeeld aan de risico’s 4, 5 en 6 (wegvallen

worden in de samenwerking. Dit benadrukt de centrale

2.2.1.Beschrijving van de belangrijkste risico’s

subsidies,

en

rol van de scholen en de schoolbesturen in de oplossing.

In september 2021 is een risicoanalyse gehouden onder betrokkenen uit diverse gremia binnen het samenwerkingsverband,

wijziging bekostiging). Weliswaar is dit soort risico’s min

Het bureau van het samenwerkingsverband kan hier een

om:

of meer een gegeven, maar de manier waarop wij als

stimulerende en coördinerende rol in spelen, maar de

samenwerkingsverband in staat zijn de consequenties in

scholen zijn aan zet.

een vroegtijdig stadium te overzien en hierop in te spelen

De opdracht voor de scholen is groot. Dit wordt versterkt

ligt wel binnen onze mogelijkheden.

doordat de komende jaren in het kader van het Nationaal

•

•

Een groter risicobewustzijn bij

Risico top 10

meer mensen in de organisatie
te creëren.
•

1

OO

Er zijn wachtlijsten.

dan

risico’s
Het

wispelturig

binnen

blijkt

andere

dat

overheidsbeleid

het

Plan Onderwijs (NPO) een forse extra inspanning van de
2

OO

Deelname aan het pro en vso is hoger dan verwacht.

3

OO

De afstemming tussen onderwijs en zorg / gemeente loopt
moeizaam/ is ontoereikend.

4

FB

5

BO

Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot onzekerheid
over het beleid en/of de bekostiging van het swv.

6

FB

Landelijke wijzigingen in bekostiging (vereenvoudiging en/of
Iwoo-pro) leiden tot een aanzienlijke daling van de baten.

7

OO

Passend onderwijs is nog onvoldoende geland bij de leraren, het hangt
nog te veel bij directeuren en/of corgcoördinatoren.

8

BO

9

FB

Er worden meer aanvragen gedaan voor arrangementen dan
het budget dat beschikbaar is.

OO

Procedures zijn te lang waardoor extra ondersteuning niet
tijdig beschikbaar is voor de leerling.

onderscheiden.
De belangrijkste risico’s
vervolgens te kunnen
beheersen.
•

mogelijk

zijn

De belangrijkste risico’s voor
het samenwerkingsverband te

•

anders

(incidentele) baten en/of gemeentelijke subsidies worden

Een aantal risico’s raakt de ondersteuningsprocessen

scholen wordt gevraagd. In dit kader is het belangrijk dat

en -mogelijkheden binnen de scholen (1, 2, 3, 7, 9, 10).

in de plannen van het samenwerkingsverband concreet

Het samenwerkingsverband kan hierin faciliterend en

wordt aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en van

ondersteunend zijn, maar vooral de scholen moeten ermee

wie wat wordt verwacht.

aan de slag.

beëindigd.

'HȴQDQFLOHFRQVHTXHQWLHV
voor de meerjarenbegroting

De actuele ontwikkelingen hebben gevolgen voor het

HQGHULVLFREXHULQ]LFKWHOLMNWH
kunnen maken.

In de interviews is nadrukkelijk
aandacht geweest voor het
inschatten van de mogelijke risico’s,

De (gebruikelijke) werkgeversrisico’s (verzuim, verloop,
SHUVRQHHOVWHNRUWFRQȵLFWHQHWF 

in relatie tot de impact die de risico’s
volgens de diverse betrokkenen
hebben. Dit heeft geleid tot de
volgende top 10:

de risico’s 4, 5, 6, 8 en 10.

10

52

Veel risico’s hebben direct of indirect te maken met het

onderwijs en dus ook voor passend onderwijs. De gevolgen

mogelijk afnemen van de beschikbare middelen (4, 5, 6);

van corona voor mogelijke achterstanden bij leerlingen

RS KHW HHUVWH JH]LFKW OLMNHQ GLW ȴQDQFLOH ULVLFRȇV PDDU

]LMQ UHHGV EHQRHPG 'DDUQDDVW KHHIW GLW RRN HHFW RS

er is soms een link naar een inhoudelijke achtergrond

het ziekteverzuim van medewerkers op de scholen,

(bijvoorbeeld 5). Enkele risico’s hebben te maken met

zowel wat betreft het directe fysieke afwezig moeten zijn,

samenwerking, binnen het samenwerkingsverband of met

als de eventuele langdurige gevolgen veroorzaakt door

partners (3, 4). Daarnaast is hier het onderscheid tussen

long-covid, als toename in spanning- en stressklachten

operationele en meer strategische risico’s aan de orde.

door regelmatige onderbezetting van het team en het

Risico’s met een strategische component horen thuis bij

oplossen van de personeelstekorten De afwezigheid die

de directeur-bestuurder (en ter toetsing in de rapportage

hier het gevolg van is, komt nog bovenop de groeiende

aan de raad van toezicht). Operationele risico’s kunnen

personeelstekorten.

53

Ook de oorlog in Oekraïne raakt de scholen en het SWV. We

YROXPH YVR HQ SUR  GDW HHQ ULVLFREXHU RRN QLHW HFKW

Vervolg

nemen onze verantwoordelijkheid in het bieden van goed

soelaas biedt om ongewenste ontwikkelingen meerjarig te

Op

het

vo Gelderse Vallei is dit in 2021 een bedrag van ca. €

onderwijs en de juiste ondersteuning aan de vluchtelingen.

compenseren. Dit maakt dat we als samenwerkingsverband

samenwerkingsverband in de komende periode aan de

360.000. De Inspectie zal hierop nauwlettend monitoren.

Dit vraagt veel van de scholen en medewerkers.

geen gegronde reden zien om beargumenteerd van het

slag met de volgende vier thema’s:

Met de verwachte ontwikkeling in de meerjarenbegroting

opgelegde risicopercentage af te wijken.

•

de verdere ontwikkeling van passend onderwijs in de

zal eind 2023 nog sprake zijn van bovenmatig eigen

reguliere scholen (mede in relatie tot de taakverdeling

vermogen. De beoogde versnelling van de afbouw van

tussen schoolbesturen en samenwerkingsverband);

het vermogen wordt niet gerealiseerd. De recente stijging

•

doorontwikkeling van het dekkend aanbod;

van de deelname vso noopt tot voorzichtigheid. Daarom is

•

verstevigen van de positie in de samenwerking met de

gekozen voor continuïteit boven snelheid.

5LVLFREXHU
De door de overheid sinds juni 2020 gehanteerde

Als het volume vso (en/of pro) substantieel toeneemt, zijn

signaleringswaarde (€ 360.000) ligt lager dan de door het

er grofweg twee uitersten:

samenwerkingsverband zelf eerder bepaalde noodzakelijk
reserve van € 500.000. in de opbouw van de tot nu toe

•

JHKDQWHHUGHEXHULVHFKWHURRNUHNHQLQJJHKRXGHQPHW
ȆPRJHOLMNH HHFWHQ +RHQGHUORRȇ 0HW GH DIZLNNHOLQJ YDQ

Snijden in andere budgetten, dus concessies doen aan

van

deze

bevindingen

gaat

gemeenten en andere ketenpartners;

het te voeren beleid.
•

basis

ligt deze waarde op 3,5% van de totale baten. Voor swv

•

doorontwikkeling van de planning en controlcyclus.

Het hanteren van de signaleringswaarde als norm voor het
eigen vermogen betekent dat scherp begroot moet worden.

Het te voeren beleid doorzetten en de scholen om een
‘Toevalligerwijs’ zijn dit ook de thema’s die centraal staan in

Een te behoedzame begroting betekent immers een

De risicoanalyse werpt hier geen ander licht op. Het

Beide betekenen dat schoolbesturen zich af moeten

KHW2QGHUVWHXQLQJVSODQ'HJURRWVWH ȴQDQFLOH

oplopende omvang van het vermogen. Een te optimistische

samenwerkingsverband

aanzienlijke

vragen wat de impact hiervan is op hun schoolbestuurlijke

maar zeker ook inhoudelijke) uitdaging ligt in het feit om

begroting levert al gauw een niet op te vangen tegenvaller

risico’s, maar deze zijn enerzijds vooral strategisch en

risicoanalyse en de doelstellingen die zij wensen te behalen.

de compensatie Hoenderloo die eind kalenderjaar 2021

op. Ter illustratie: als het aantal leerlingen in het vso 10

deze kwestie is dit risico niet meer aan de orde.

loopt

weliswaar

bijdrage vragen.

beleidsmatig van aard en anderzijds zo substantieel (het

is uitbetaald, zodanig beleidsrijk in te zetten ten behoeve

hoger is dan begroot, betekent dit over een termijn van 4

DDQ PHHU LQFOXVLHYHU RQGHUZLMV ]RGDW GH]H ȴQDQFLOH

jaren een tegenvaller van ca. € 450.000.

impuls niet verdampt aan het afgeven van extra tlv’s, maar

De nieuwe bekostigingssystematiek die ingaat vanaf

zorgt voor het verstevigen van de basisondersteuning. Een

2023 gaat helpen bij het scherper begroten. Doordat de

heldere rolverdeling tussen het swv en de scholen, en de

teldatum voor het vso verschuift naar 1 februari is er al voor

bereidheid om van en met elkaar te leren, moet hieraan

het opstellen van de begroting zekerheid over de aantallen.

bijdragen.

In de meerjarenbegroting is nog uitgegaan van de huidige

2.2.2.

bekostigingssystematiek, omdat de nieuwe systematiek

Vermogensbeleid

nog teveel onzekerheden kent.
'H ȴQDQFLOH SRVLWLH YDQ KHW VZY LV UHGHOLMN 9RRU GH
beoordeling van de vermogenspositie wordt, conform de
afspraak met het ministerie, gekeken naar het vermogen
exclusief de compensatie Hoenderloo. De algemene
reserve is het deel van het vermogen dat onderworpen is
aan de beoordeling door het ministerie. De compensatie
Hoenderloo is opgenomen in een bestemmingsreserve.
De algemene reserve heeft per 1 januari 2021 een omvang
van € 1.172.111. De benodigde omvang van het vermogen
is
€ 360.000. Op dit moment is het vermogen dus toereikend.

Momenteel ligt het vergrootglas op de vermogensposities
van de samenwerkingsverbanden. Het ministerie heeft
een signaleringswaarde voor “mogelijk bovenmatig eigen
vermogen” vastgesteld. Voor samenwerkingsverbanden
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SWV VO Gelderse Vallei
Kansrijk samenwerken voor iedere jongere

Bijlage 1

Rapport inzake het jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021.

SWV VO Gelderse Vallei
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO
Ede, Wageningen en Rhenen

56

57

Grondslagen van de verslaglegging

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activiteiten

Gehanteerde valuta

Algemeen

kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

De stichting SWV VO Gelderse Vallei, statutair gevestigd

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het

IXQFWLRQHOH YDOXWD YDQ GH RUJDQLVDWLH $OOH ȴQDQFLOH

opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de

niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald

toekomstige economische voordelen naar de organisatie

van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het

zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan

actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering

worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de

te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 57397511, heeft als doel ontvangt al het geld voor
de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs voor de

informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde
duizendtal.

aangesloten scholen. Het is de verantwoordelijkheid van
het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei om in het

Schattingen

ondersteuningsplan vast te leggen hoe ze het geld voor

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

extra ondersteuning inzet.

management

en

en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan

Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de

worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat

als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Verslaggevingsperiode

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

nagenoeg alle, of alle toekomstige economische voordelen

Deze jaarrekening is opgesteld, uitgaande van een

waarde van activa, verplichtingen en van baten en lasten.

en (nagenoeg) alle risico’s met betrekking tot een actief of

Vorderingen

verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het

De

actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.

geammortiseerde kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk

Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de

geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

oordelen

vormt

en

schattingen

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van
deze schattingen. De schattingen en onderliggende

Toegepaste standaarden

veronderstellingen

worden

voortdurend

beoordeeld.

vorderingen

worden

gewaardeerd

tegen

de

balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet langer

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

Herziening van schattingen worden zoveel mogelijk

geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt

Liquide middelen

van

en/of

in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. In de RJO is bepaald

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening

betrouwbaarheid van de bepaling van de bepalingswaarde.

dat de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk

in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het

gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

zijn. De daarin aangeduide uitzonderingen zijn in acht

Financiële

genomen.

ȴQDQFLOH YDVWH DFWLYD HHFWHQ  KDQGHOVYRUGHULQJHQ HQ

instrumenten

omvatten

investeringen

in

overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en

vergelijkende

cijfers

zijn

de

van afgeleide instrumenten (derivaten) en/of houdt geen

jaarrekening van voorgaand jaar. De grondslagen van

handelsportefeuille aan. Financiële instrumenten worden

waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na

opzichte van voorgaand jaar. Als gevolg van eventuele

GH HHUVWH RSQDPH ZRUGHQ ȴQDQFLOH LQVWUXPHQWHQ RS

rubriceringswijzigingen kunnen de vergelijkende cijfers

de hierna beschreven manier gewaardeerd. Gekochte,

voor de vergelijkingsdoeleinden zijn aangepast, zonder

rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van

dat dit een gevolg heeft voor de hoogte van het eigen

de

vermogen en het resultaat.

voordelen

handelsportefeuille

worden

gewaardeerd

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op

worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen

aanschafwaarde,

berekende

die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische

beschikking staan van het bestuur worden verwerkt onder

levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang

GHȴQDQFLHOHYDVWHDFWLYD

verminderd

met

lineair

afgeschreven. Bedragen vanaf € 500 worden

overige te betalen posten. De stichting maakt geen gebruik
overeenkomstig

economische

Materiële vaste activa

bijzondere RJ 660 Onderwijsinstellingen? van toepassing

De

toekomstige

bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

Vergelijking met voorgaand jaar

de

geactiveerd.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves,

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

de bestemmingsreserves en de wettelijke reserves
gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de

ICT

33%

reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.

Inventaris en apparatuur

10%

Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door het
bestuur van de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid

tegen

geamortiseerde kostprijs. Indien de reële waarde van een
GHUJHOLMN LQGLYLGXHHO HHFW RQGHU GH JHDPRUWLVHHUGH 
kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct
verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening.Algemeen
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

als bestemmingsreserve. Verder is er een wettelijke

Door

iedere

reserve opgenomen voor de immateriële vaste activa. De

balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast

bestemmingsreserve betreft geen verplichting. Het bestuur

actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig

NDQGH]HEHSHUNLQJ]HOIRSKHHQ

het

Samenwerkingsverband

wordt

op
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Voorzieningen

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Een voorziening wordt in de balans opgenomen,

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking

wanneer er sprake is van:

hebben. 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

•

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en

•

waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en als het waarschijnlijk is dat voor

worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rijksbijdragen OCW
De Rijksbijdrage wordt verantwoord in het jaar van toewijzing. Ingeval van geoormerkte,

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar

aanvullende subsidies, waarbij een stringente bestedingsaanwijzing is gegeven

waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar

en eventuele overschotten worden verrekend, wordt door het gebruik van

die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn.

de post ‘overlopende passiva’ (vooruitontvangen subsidies) op de balans,

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten

een deel doorgeschoven naar een later bestedingsjaar. Daarmee wordt

waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven

de basis gelegd voor de match tussen toewijzing en besteding. De niet-

zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

geoormerkte subsidies worden in de basis beschouwd als aanvulling op de
rijksbijdrage en worden direct en volledig als bate opgenomen in het jaar van

-XELOHXPJUDWLȴFDWLH

toewijzing. Een doelsubsidie waarbij een causaal verband bestaat tussen de

De jubileumvoorziening betreft een voorziening ter dekking van

beschikbaar gestelde subsidie en de besteding kan ook als exploitatiesubsidie

GH NRVWHQ YDQ MXELOHXPJUDWLȴFDWLHV GLH RS JURQG YDQ GH FDR GLHQHQ

worden aangemerkt. Voorwaarde is dat de te leveren prestaties nauwkeurig zijn

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

omschreven, hoewel van oormerking geen sprake is. Naar rato van de voortgang

indiensttreding, “blijf-kans percentage” en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum

van de activiteiten (matching) wordt de subsidie dan verwerkt in de staat van baten en

conform de cao. De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde

lasten. Nog niet bestede gelden worden in dit geval per balansdatum verantwoord onder

van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij het contant

de overlopende passiva (vooruitontvangen subsidies). Matching met de lasten is

maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad

alleen toegestaan als de te leveren prestaties nauwkeurig zijn omschreven in

1% (2019: 1%) als disconteringsvoet gehanteerd.

een opgesteld bestedingsplan dan wel in de subsidievoorwaarden. Daarmee
wordt het mogelijk matching toe te passen en een deel van de subsidie als

Kortlopende schulden

vooruitontvangen bedrag op de balans te verantwoorden, indien er nog geen

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van

prestaties/kosten zijn
verricht/gemaakt. Dit principe van matching is eveneens aan de orde bij

maximaal één jaar.

(geoormerkte) doelsubsidies met verrekening clausule.

Grondslagen voor de
resultaatbepaling

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn
door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen.

Algemeen

De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering

Pensioenlasten

van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft

Periodiek betaalbare beloningen: Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers in de periode waarin de

vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering

arbeidsprestatie wordt verricht. Voor zover de beloningen niet zijn uitbetaald, worden deze als verplichting op de balans

van het economisch potentieel, samenhangend met een

RSJHQRPHQ$OVGHUHHGVEHWDDOGHEHGUDJHQGHYHUVFKXOGLJGHEHORQLQJHQRYHUWUHHQZRUGWKHWPHHUGHUHRSJHQRPHQ
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als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt

toekomstige betalingen door de Stichting.

genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht door verschillen tussen opbrengsten/ontvangsten en
kosten/uitgaven.

Pensioenen

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de

Er is sprake van een aan het personeel toegezegde pensioenregeling afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze

ȴQDQFLHULQJGHOLTXLGLWHLWGHVROYDELOLWHLWHQKHWYHUPRJHQYDQGHLQVWHOOLQJRPJHOGVWURPHQWHJHQHUHUHQ

toegezegd pensioenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds ABP. De pensioenregeling wordt verwerkt als zou
sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. 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 terug
storting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

•

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
KHW YHUPRJHQ YDQ KHW SHQVLRHQIRQGV JHGHHOG GRRU KDDU ȴQDQFLOH YHUSOLFKWLQJHQ  GLW WRHODDW 'H GHNNLQJVJUDDG
is sterk afhankelijk van economische omstandigheden. Door een gemiddelde dekkingsgraad te gebruiken zal de
dekkingsgraad minder sterk schommelen. Ultimo van het verslagjaar is de gemiddelde

dekkingsgraad van het pensioenfonds over het verslagjaar ….% (vorig jaar: …%).

Afschrijvingslasten
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de geschatte economische
levensduur van het actief. Bijzondere waardeverminderingen van materiele vaste activa worden separaat onder
de afschrijvingen verwerkt. Als een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor
het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
5HQWHEDWHQHQUHQWHODVWHQZRUGHQWLMGVHYHQUHGLJYHUZHUNWUHNHQLQJKRXGHQGPHWGHHHFWLHYHUHQWHYRHW
YDQGHEHWUHHQGHDFWLYDHQSDVVLYD

Toelichting kasstroomoverzicht
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Balans per 31 december 2021,
vergelijkende cijfers per 31 december 2020 (na verwerking resultaatbestemming)

Activa

Vaste activa

2021

€

€

2020

€

Passiva

VERMOGEN

€

€

6.144

7.235
6.144

Liquide middelen

€

€

7.235

Algemene reserve

1.172.111

1.217.593

Bestemmingsreserves

1.373.385

72.337

Vlottende activa
Overige vorderingen

€

2020

Eigen vermogen

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

2021

2.545.496
132.117

1.289.930

Voorzieningen

116.309
132.117

116.309

2.684.251

1.348.937

Personeelsvoorziening

39.972

2.672
39.972

2.672

Kortlopende schulden
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

2.816.368

2.822.512

1.465.246

1.472.481

Crediteuren

74.325

17.706

Nog te besteden subsidie OC&W

79.637

91.858

Belastingen en premies soc.
verzekeringen

15.187

12.320

Schulden terzaken pensioenen

5.643

3.477

Overige kortlopende schulden

62.252

54.518
237.044

179.879

TOTAAL PASSIVA
2.822.512

64

1.472.481
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Staat van Baten en Lasten 2021
Vergelijkende cijfers 2020

2021

Begroting 2021

2020

Baten

€

Rijksbijdragen OCW

11.896.161

10.414.155

10.469.606

Overige baten

114.637

131.000

122.010

€

Totaal baten

€

€

12.010.798

€

Kasstroomoverzicht 2021,
vergelijjkende cijfers 2020

€

€

575.806

3.152

7.376

35.000

7.400

Overige lasten

578.918

904.118

566.874

Doorbetalingen aan schoolbesturen

9.583.474

9.576.442

9.646.710

1.262.393

Financiële baten en lasten

6.827

Resultaat *

1.255.566

Afschrijvingen

2.830

Mutaties voorzieningen

37.300

3.152

40.130

3.000

Saldo baten en lasten *

-371.972

10.660.431

-68.815
820

-371.972

-68.815

3.152

Veranderingen in het werkkapitaal:

2.831

10.917.127

€

1.262.393

436.295

Huisvestingslasten

10.748.405

€

10.591.616

Afschrijvingslasten

Totaal lasten

2020

Aanpassing voor:

10.545.155

398.567

€

Saldo baten en lasten

Lasten
Personeelslasten

2021

Mutaties vorderingen

-15.808

-25.351

Mutatie kortlopende schulden

57.165

33.949
41.357

8.598

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.343.880

-57.885

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.739

-989

.DVVWURRPXLWȴQDQFLHULQJVDFWLYLWHLWHQ

-6.827

-820

Mutatie liquide middelen

1.335.314

-58.874

Beginstand liquide middelen

1.348.937

1.407.811

Mutatie liquide middelen

1.335.314

-58.874

-69.653

* (- is negatief)

Eindstand liquide middelen

66

2.684.251

1.348.937
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Aanschafwaarde
t/m 31-12-2020

Afschrijvingen
t/m 31-12-2020

Boekwaarde
t/m 31-12-2020

Investeringen
in 2021

ICT

8.220

4.957

3.263

1.739

Inventaris en apparatuur

6.868

2.896

3.972

15.088

7.853

7.235

Activa

Liquide middelen

2021

Materiële vaste activa

Totaal materiële vaste

Tegoeden op bank- en girorekeningen *)

€

€

2.684.251

1.348.937

1.739

Totaal liquide middelen

Afschrijvingen
in 2021

Aanschafwaarde
t/m 31-12-2021

Afschrijvingen
t/m 31-12-2021

Boekwaarde
t/m 31-12-2021

ICT

2.144

9.959

7.101

2.858

Inventaris en apparatuur

686

6.868

3.582

3.286

2.830

16.827

10.683

6.144

Activa

2020

2.684.251

1.348.937

Materiële vaste activa

Totaal materiële vaste

Passiva
Stand per

Resultaat

31-12-2019

2020

Algemene reserve

1.287.228

Totaal algemene reserve

1.287.228

Stand per

Resultaat

31-12-2019

2020

Eigen vermogen

Overige
mutaties

Stand per

Resultaat

31-12-2020

2021

Overige
mutaties

Stand per

-69.635

-1.217.593

-45.482

1.172.111

-69.635

-1.217.593

-45.482

1.172.111

Stand per

Resultaat

31-12-2020

2021

31-12-2021

Algemene reserves

Vlottende activa

2021

Eigen vermogen

2020

Overige
mutaties

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2021

Bestemmingsreserves

Vorderingen

€

€

€

Nog te ontvangen VSV

61.000

95.000

Nog te ontvangen Comma

42.000

9.000

SWV B'veld-V'daal, detachering

11.636

7.873

Vooruitbetaalde kosten

17.481

4.436

Totaal overige vorderingen

1.373.385

Risico Hoenderloo

€

Reserve risico VSO leerlingen

72.337

72.337

Totaal bestemmingsreserves

72.337

72.337

1.373.385

Voorzieningen

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

stand per

31-12-2021

2021

2021

2021

31-12-2021

-72.337

1.373.385

Kortlopende Langlopende
deel
deel
< 1 jaar

< 1 jaar

Personeelsvoorzieningen

132.117

116.309
Jubileum

2.672

Langdurig zieken / ontslag

Totaal vorderingen

1.373.385
-72.337

132.117

116.309

Totaal

68

2.672

2.672

2.672

37.300

37.300

37.300

37.300

39.972

39.972
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Kortlopende schulden

2021

2020

Crediteuren

€

€

Crediteuren

59.525

17.706

Schulden aan verbonden partijen

14.800

Overlopende passiva

Totaal Crediteuren

74.325

OC&W

Nog te besteden subsidie Hoogbegaafdheid

2021

€

79.637

91.858

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

91.858

2021

2020

€

€

15.187

12.320

Totaal belastingen en premies
sociale verzekeringen

15.187

12.320

Schulden terzake pensioenen

2021

2020

Schulden terzake van pensioenen

Totaal schulden terzake
van pensioenen

Netto salarissen

85

46

Vakantiegeld

12.989

9.441

Bindingstoelage

492

484

Overlopende passiva *)

48.686

44.547

van subsidies zonder verrekeningsclausule

€

€

€

62.252

Ontvangen

Lasten t/m

Stand begin

Ontvangst in

Lasten in

Vrijval niet

Stand

Prestatie

de toewijzing

t/m vorig

vorig

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

besteed in

ultimo

afgerond?

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

€

€

€

3.477

70

54.518

Bedrag van

Omschrijving

3.477

5.643

€

G1 Verantwoording

€

5.643

Vorderingen

Totaal overige
overlopende passiva

79.637

€

2020

2020

€

Totaal OC&W

Loonbelasting

17.706

2021

€

€

€

€

€

subsidie regeling begaafde leerlingen
PO en VO 2019-2022
Kenmerk: HBL19083
Datum:
30-10-2019

183.716

91.858

91.858

45.929

58.150

79.637

Totaal:

183.716

91.858

91.858

45.929

58.150

79.637

ja/nee

Nee

71

Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten
Baten

2021

€

€

Begroting 2021

€

€

2020

€

Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten
Lasten

€

Rijksbijragen OCW/EZ

2021

€

€

Begroting 2021

€

€

2020

€

€

Personeelslasten

Lichte ondersteuning algemeen

761.015

757.959

759.536

Brutolonen en salarissen

319.185

Lichte ondersteuning LWOO

3.377.664

3.356.230

3.369.117

Sociale lasten

45.609

Lichte ondersteuning PRO

1.384.842

1.376.054

1.381.338

Pensioenlasten

52.185

Aanvbek tbv NPO-PRO

26.566

Zware ondersteuning

4.907.389

Bijzondere bekostiging Hoenderloo Geoormerkte

1.373.385

subsidie Hoogbegaafdheid

65.300

Totaal (Rijks)bijdragen OCW

4.877.983

4.959.615

Personeel niet in loondienst

10.414.155

10.469.606

61.000

Detachering

11.637

Overigen

42.000

38.033
36.002
416.979

300.667

337.020

78.476

21.400

72.019

Controllerfunctie

23.301

17.500

12.920

Commissie toewijzing / plaatsing

6.170

24.000

4.360

Dotatie personele voorzieningen

37.300

95.000

Scholing, professionalisering personeel Overige

5.826

10.000

20.207

18.010

personele kosten

7.754

Overige baten
Bovenchoolse voorziening "Doorstart" - VSV

262.985

Overige personele kosten:

45.929
12.010.798

300.667

95.000

9.000

36.000

25.000
80.351

Totaal overige baten

114.637

131.000

122.010

Af: Uitkeringen (-/-)

Totaal baten

12.010.798

10.545.155

10.591.616

Totaal personele lasten

2.234
76.500

39.721
-12.465

575.806

398.567

436.295

Gemiddeld aantal werknemers
** Ultimo 2021 is er sprake van een 8-tal personeelsleden aangesteld binnen het SWV. Totaal WTF 5,4 (WTF 4,8 ultimo 2020).

Lasten

2021
€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingslasten

72

€

3.000

€

7.376

€

3.152

Begroting 2021
€

€

3.152

€

35.000
7.376

2020

3.000

2021
€

Totaal huisvestingslasten

€

2.831

Huisvestingslasten

Huur

€

2.831

Begroting 2021

2020
€

€

7.400
35.000

7.400
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Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten
Lasten

2021

€

€

Begroting 2021

€

€

Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten

2020

€

Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW

€

Accountantskosten
Kantoorkosten

€

11.264

10.000

€

€

2020

€

9.250

10.000

€

5.865

Bestuurskosten

9.788

6.000

15.447

Ondersteuningsplanraad

16.712

14.000

10.383

Communicatie/website

633

2.000

3.360

Overige kosten

580

5.000

54.387

4.187.930

LWOO

5.005

PRO

1.346.418

1.296.201

1.387.639

126.628

173.046

93.885

Opting-out - populatiebekostiging (LWOO)

3.356.220

3.356.230

3.244.704

Basisplusgelden

495.973

494.107

507.006

Hoogbegaafdheid

65.300

45.929

57.000

2021

€

€

55.992

(V)so

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen:

55.029

Begroting 2021

€

4.357.484

Doorbetaling op basis van 1 februari:

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten

4.210.929

9.011

10.000

Totaal overige materiële lasten

(V)so

10.963

6.160

Lasten

€

Begroting 2021

op basis van 1 oktober:

Overige materiële lasten
Administratiekantoor

2021

€

Toelichting op de onderscheiden
posten van de staat van baten en lasten

2020

€

9.583.474

In het boekjaar zijn de volgende bedragen

€

9.576.442

2021

€

€

9.646.710

Begroting 2021

€

€

2020

€

€

aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Overige programma's
Arrangementen
Ontwikkeltrajecten/scholingsbudget
Begeleiding Passend Onderwijs

109.234

91.000

38.000

272.255

357.416

Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening

102.930

361.530

9.011
10.000

9.011

Totaal Lasten

10.748.405

10.917.127

10.660.431

Saldo baten en lasten *

1.262.393

-371.972

-68.815

383.947

5.882

117.333

5.367

Onvoorzien

13.999

5.000

-10.622

Financiële baten en lasten
Rentelasten / opbrengsten

524.531

10.000
9.250

30.223

Ondersteuningstoew. en overige lasten

Overige programma's

9.250

847.118

511.845

6.827

820

7RWDDOȴQDQFLOHEDWHQHQODVWHQ

6.827

Netto resultaat *

1.255.566

820

-371.972

-69.635

* (- is negatief)
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Verbonden partijen

Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen

Zie paragraaf 1.2 van het bestuursverslag voor een

bedragen x € 1

E. vd
Brink-Kasperink

Functie(s)

Directie

Directie

Per 1-8-2021 is het Samenwerkingsverband gevestigd aan

Duur dienstverband in 2021

1/1 - 31/12

n.v.t.

de Koekeltse Boslaan 21 te Ede.

Omvang dienstverband (in fte)

0,7

0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(FKWHRIFWLHve dienstbetrekking

Ja

Ja

Personeelsbeleid

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?

n.v.t.

n.v.t.

In de cao is een mogelijkheid opgenomen

Individueel WNT-maximum

146.300

n.v.t.

overzicht van de verbonden partijen.

M.A.C.H. Krüsevan Helmond

A.1.10 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
VERPLICHTINGEN

De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 12.958.

Verlofuren Levensfase Bewust

verlofuren in het kader van Levensfase

Bezoldiging

Bewust Personeelsbeleid op te sparen.
Voor opgespaarde rechten moet een

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

69.035

0

voorziening worden gevormd, mits de rechten

Beloningen betaalbaar op termijn

13.724

0

Subtotaal

82.759

0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

Totaal bezoldiging

82.759

0

Duur dienstverband in 2020

n.v.t.

1/1 - 1/8

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

0

0,7

Beloning

0

33.658

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

5.073

Totaal bezoldiging 2020

0

38.731

Individueel WNT-maximum 2020

0

81.883

op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst

WNT-verantwoording 2021 Samenwerkingsverband
VO Gelderse Vallei

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging
Motivering indien overschrijding:

topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) ingegaan.
Gegevens 2020

Deze verantwoording is opgesteld op basis van
deze regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor
Stichting Samenwerkingsverband VO Gelderse
Vallei is op basis van de nieuwe klassenindeling

Bezoldiging 2020

€ 209.000. (2020 : € 201.000) Het weergegeven
individuele WNT-maximum is berekend naar
rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte. Het indivuele WNT-maximum voor de
leden van het het toezichthoudend orgaan bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden
10% van het bezoldigingsmaximum, berekend
naar rato van de duur van het dienstverband.

1a Leidinggevende topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking) kalendermaand 1 - 12. Niet van toepassing
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Bezoldiging topfunctionarissen
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging topfunctionarissen
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
E. Sons

NAAM TOPFUNCTIONARIS

bedragen x € 1

FUNCTIE

Functiegegevens

Interim Directeur

A. Hoksbergen

Voorzitter

Kalenderjaar

2020

S. Efdé

Vice-voorzitter

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

1-7 t/m 31-12

G. van der Molen

Bestuurslid

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

6

M. Dees

Bestuurslid

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

410

+/RHHQ

Bestuurslid

J. Brefeld

Bestuurslid

T. Kruijer

Bestuurslid

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 160.800

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 79.130

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

%H]ROGLJLQ
GLJLQJLQ
JLQGHEHWUHΊHQGHS
QGHSHULRGH
%H]ROGLJLQJLQGHEHWUHΊHQGHSHULRGH

€ 51.250

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 51.250

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

€ 51.250

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.
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Bestemming van het resultaat

2021

€
Algemene reserve (publiek)

Overige gegevens

-45.482

Bestemmingsreserves (publiek)
Reserve Hoenderloo

1.373.385

Bestemmingsreserve risico VSO leerlingen

-72.337

Totaal resultaat

1.255.566

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn hier te melden.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:

Stichting Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

Adres:

Koekeltse Boslaan 21, 6715 CW EDE
0318 - 240328

Telefoon:
E-mailadres:

info@swvgeldersevallei.nl

Internetsite:

www.swvgeldersevallei.nl
42643

Bestuursnummer:

E. van den Brink - Kasperink

Contactpersoon:

06-10652087

Telefoon:

e.vandenbrink@swvgeldersevallei.nl

E-mailadres:

VO2510

BRIN-nummer:

6SHFLȴFDWLHEDODQVSRVWHQ

2021

€

Bijlagen

€

2020

€

€

Liquide middelen
Rabobank r/c NL59 RABO 0315.1261.91

2.113.336

Rabobank spaarrekening NL42 RABO 3177.8966.15

570.915

776.642
572.295
2.684.251

1.348.937

Overlopende passiva
Accountantskosten

5.979

5.833

,QQLWHGHFHPEHU

1.563

3.298

Hoksbergen inzet RVT

4.000

3DOODV$WKHQH&ROOHJHKXXUDXJWPGHF

5.399

0DDWZHUNDUUDQJHPHQWHQ

15.000

$GHTXDWXPHNZ

2.741

0DUQL[&ROOHJHGRFHQWHQ&RPPDMXQLWPGHF

29.448

6:95LMQ *HOGHUVH9DOOHL22*2

9.053

8LWNHULQJVNRVWHQLQWHKRXGHQYLD'82

4.000

'LYHUVHQ

3.692

3.227

48.686

44.547
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Voorwoord
Dit jaarverslag van de OPR SWV VO Gelderse Vallei (hierna

Namens de OPR

OPR) gaat over het kalenderjaar

Trudy Komdeur-voorzitter

2021 en sluit daarmee aan op de overige verslaglegging

Machiel Taal – secretaris

van het samenwerkingsverband. Dit verslag is een
aanvulling op de (uitgebreide) vastgestelde notulen van

Redactie:

de bijeenkomsten die zijn gepubliceerd op de website van

Machiel Taal – secretaris

SWV VO Gelderse Vallei (hierna SWV). Hier vindt u naast de
notulen, ook het jaarplan en contactinformatie over de OPRleden en de formele OPR documenten. Zie OPR op https://
www.swvgeldersevallei.nl/downloads/documenten/.

Dit

geeft o.i. voor alle geïnteresseerden de mogelijkheid de
ontwikkelingen te volgen.

Met dit jaarverslag wil de OPR voldoen aan een wettelijk
vereiste om jaarlijks een verslag te overleggen aan het
bevoegd gezag.

Inhoudsopgave
1.

De ondersteuningsplanraad

86

2.

Samenstelling van de OPR

87

3.

Verslag van de OPR-werkzaamheden

88

Bijlage 2
Jaarverslag OPR 2021.
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1. De Ondersteuningsplanraad
(OPR)

OPR

is

de

2. Samenstelling OPR

De leden van de OPR moeten ouders, personeel en/of

De samenstelling van de OPR per 1 januari 2021 was als

leerlingen zijn van een school in het SWV. De leden van de OPR

volgt

worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden

Wat is de OPR?
De

Kan iedereen lid worden van de OPR?

Ondersteuningsplanraad

van

het

samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft een OPR, dat

van de scholen die deelnemen in het SWV, maar hoeven

Samenstelling OPR

zelf niet uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig

School

Namens

Naam

RSG Pantarijn

Personeel

vacature

RSG Pantarijn

Ouders/Leerlingen

Rolf Wolthuis

scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (VO/VSO) zijn

CSG het Streek

Personeel

Trudy Komdeur

aangesloten bij een samenwerkingsverband VO.

CSG het Streek

Ouders/Leerlingen

vacature

Pallas Athene College

Personeel

Leon van Neer

Pallas Athene College

Ouders/Leerlingen

Karin van Ginkel

Marnix College

Personeel

Ariën Vorselman

Ondersteuningsplan van het SWV, mogelijk vaker in het

Marnix College

Ouders/Leerlingen

Pauline Constant

kader van de begroting en eventuele aanvullingen. In

Aeres VMBO

Personeel

Johan Mulder

Aeres VMBO

Ouders/Leerlingen

Roeline van Eldik

de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig

De Toekomst

Personeel

Jaap van de Laar

hebben.

Vester College

Ouders/Leerlingen

vacature

De OPR volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan,

Uitvoerend secretaris

is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR
is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders,

te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat stellen,

Functie

mogen deze zetels ingevuld worden door ouders.

leerlingen en docenten hebben medezeggenschap over
het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle

Wat doet de OPR?

Voorzitter

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de
taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het

dit plan staan afspraken over de manier waarop alle
leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk

Machiel Taal

denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs
en helpt bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld,
ook worden gehaald. Daarom komt de OPR vaker bij elkaar

Mutaties:

Kosten OPR

dan wettelijk verplicht is.

1. Op 1 april 2021 trad Hajé te Brinke toe als

De totale kosten met betrekking tot vacatievergoedingen

vertegenwoordiger van de ouders van Het Streek
Hoe is de OPR georganiseerd?
De OPR heeft een statuut, een reglement en een
huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat

van de vertegenwoordigers Ouders/Leerlingen en de

2. Op 1 april 2021 startten ook Paul Abma en Bram

reiskostenvergoedingen van de leden van de OPR bedroeg

van de Groep als vertegenwoordigers van de

dit jaar € 4.269,23. De kosten van de vertegenwoordiging

Onderwijsspecialisten

van de docenten bedroeg dit jaar in totaal 12.150,- . De

namens

respectievelijk

het

personeel en de ouders.

onder andere beschreven hoe de vergaderingen worden

overige kosten waren 1561,91

3. Per 1 augustus 2021 is Petra Ruisch benoemd als

voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar

vertegenwoordiger van het personeel van de Pantarijn.

stukken van de OPR in te zien zijn. Alle stukken zijn 2021

4. Helaas stopte Bram van de Groep als vertegenwoordiger

geactualiseerd.

3. Verslag
OPR werkzaamheden

van de ouders van de Onderwijsspecialisten per 1

De OPR heeft een voorzitter en secretaris uit haar midden

september 2021 vanwege verhuizing naar buiten de

gekozen.

regio

Dit verslag is gebaseerd op het activiteitenplan 2020-2021
en activiteitenplan 2021-2022.

Dit jaar werd de nieuwe structuur, die ontwikkeld was in
het kader van Good Governance uitgerold. Helaas vonden
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vier van de zes vergaderingen online plaats vanwege de

Overleg met toezichthouder

gevestigd.

coronamaatregelen. Gelukkig kon de plande scholing

Het overleg met de RvT had als thema het uitwisselen van

Met de toezichthouder werd gesproken over de nieuwe rol

wel fysiek plaats vinden. Schooljaar 2021-2022 is een

de eerste ervaringen met de nieuwe structuur. De rol van

van de RvT, die meer op afstand is gekomen in de nieuwe

overgangsjaar tussen het 1e Ondertsteuningsplan en het

de OPR zal in de toekomst veranderen met betrekking tot

structuur. De aanwezige RvT-leden gaven aan dat het niet

2e Ondersteuningsplan

de begrotingsvaststelling.

altijd makkelijk is en dat het daarom goed is dat er nu ook
een onafhankelijk voorzitter is. Er is sprake van een open

Tijdens

alle

bijeenkomsten

nam

de

directeur-

bestuurder de OPR mee in de ontwikkelingen binnen het
samenwerkingsverband:

•

Voortgang

projecten:

Comma,

Doorstart,

Onderwerp: Instemming addendum ondersteuningsplan

en constructieve sfeer.

2021-2022

Met

Het addendum biedt duidelijk perspectief om de zorg

geconcludeerd dat er nog veel te winnen is. Succesvolle

op school te verbeteren en de rol van de bpo-ers aan te

projecten zouden mee belicht kunnen worden.

betrekking

tot

inclusiever

onderwijs

wordt

scherpen. De OPR stemt in met het addendum.

Hoogbegaafden.

Daarnaast levert de OPR een positief advies over het

Onderwerp: Betrekken van achterban van de OPR

•

Voortgang zgn Hoendeloo-kwestie.

bestuursverslag 2020

Na discussie wordt besloten dat er de volgende keer een

•

Huisvesting Samenwerkingsverband. In de zomer vond
een verhuizing plaats van het Marnix-college naar het
Pallas Athene College

•

Besteding bovenmatige reserves

•

Inzet NPO-middelen

•

Ontwikkeling 2e Ondersteuningsplan

voorstel zal worden besproken.
Tot slot wordt er informatie uitgewisseld over de inzet van

Bijenkomst 3:

NPO-gelden op de scholen

dinsdag 15 juni 2021 (via Teams)
Onderwerp: Vaststelling activiteitenplan/jaarplanning OPR

Bijeenkomst 6:

2021-2022

woensdag 1 december 2021 (via Teams)

Het activiteitenprogramma werd ongewijzigd vastgesteld.

•
Bijeenkomst 1:
dinsdag 16 februari 2021 (via Teams)
Onderwerp: Bespreking addendum ondersteuningsplan
2021-2022
Allereerst wordt er kennis gemaakt met de nieuwe
directeur-bestuurder en de nieuwe voorzitter van de RvT.
Beide functies zijn een uitvloeisel van de nieuwe statuten
waarbij het RvT-model is geformaliseerd en er tevens
gekozen is voor een onafhankelijk voorzitter.
Het jaarverslag van de OPR wordt na aanvulling van de
directeur-bestuurder vastgesteld. Over het addendum
heeft de OPR de volgende opmerkingen gemaakt:
•

Versterk de ouderbetrokkenheid.

•

Vergroot het draagvlak bij leerkrachten

•

Versterk de inzet van BPO-ers.

•

Ontwikkel een monitor.

•

Ga na bij leerlingen hoer zij denken over het passend
onderwijsaanbod

Bijeenkomst 2:

Daarnaast

kon

eindelijk

de

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025

Hoendeloo-kwestie

naar een afronding met een goede uitslag voor het

Voor deze bijeenkomst was ook de controller uitgenodigd

samenwerkingsverband. Besloten wordt direct na de

RPGDWGH235PRPHQWHHOJHHQȴQDQFLOHFRPPLVVLHKHHIW

zomervakantie het 1e deel van een scholing over de functie

die normaal de voorbereidingen treft voor een advisering.

van de OPR aan te pakken.

Na uitvoerig te zijn geïnformeerd komt de OPR tot een

Bijeenkomst 4: woensdag 15 september 2021

positief advies. Ook kwam het Visiedocument aan de orde

2QGHUZHUS6FKROLQJ/HHUJDQJHHFWLHYHLQVSUDDNYRRUGH

voor het 2e ondersteuningsplan. De OPR heeft een reactie

OPR (door Harry Nijkamp)

hierop geformuleerd en heeft overleg gevoerd met de

De scholing vond fysiek plaats en bood de leden van de

directeur-bestuurder voor een extra vergadering in januari

OPR veel inzicht en inspiratie. De OPR zal ook aan de slag

2022 over het concept ondersteuningsplan.

gaan met de geopperde ideeën.

Tevens is er in december een 1e nieuwsbrief van de OPR

Dit schooljaar zal in het teken staan de ontwikkeling van het

verstuurd naar de achterban, als uitvloeisel van de scholing.

2e Ondersteuningsplan. Het Samenwerkingsverband biedt
de diverse geledingen de mogelijkheid om deel te namen

Tot slot:

aan diverse panelgesprekken. De leden van de OPR zullen

De OPR is kort compleet geweest! Helaas hebben we aan

daar ook gebruik van maken.

het eind van dit jaar toch nog één vacature te vervullen.

Ʌ

Bijeenkomst 5: dinsdag 26 oktober 2021
Overleg met toezichthouder
De bijeenkomst vond plaats op het Pallas Athene College,
waar sinds de zomer ook het Samenwerkingsverband is

woensdag 21 april 2021 (via Teams)
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Aan de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen
Prins Bernhardlaan 30
6713 MC EDE

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en
Rhenen te Ede 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 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen op
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021;
de staat van baten en lasten over 2021; en
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 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen,
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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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;
bijlagen.

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.
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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 op grond van de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag'
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 2021 en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag'
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De directeur-bestuurder 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, zoals opgenomen in
paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is de directeurbestuurder tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurder 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 de directeur-bestuurder afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directeurbestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurder het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De directeur-bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht 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 fouten of fraude 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

•

•

•

•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s:
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
- 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 controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 de directeurbestuurder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directeur-bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 stichting 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 controleinformatie 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 de raad van toezicht 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.

Amsterdam, 3 juni 2022
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant
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