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Voorwoord
Met dit jaarverslag legt het bestuur, inhoudelijk en financieel, verantwoording af over het
gevoerde beleid in 2018.
Het samenwerkingsverband heeft in 2018 hard gewerkt aan de doorontwikkeling en borging van
passend onderwijs binnen de IJmondregio. Ook in 2018 stonden thema’s op de agenda als
bovenregionale samenwerking op het gebied van VSV, arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren
en dekkend onderwijsaanbod in de regio. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het
verbeteren van de samenwerking en afstemming met jeugdhulp-partners. En zijn er meer
maatwerkarrangementen ingezet om een goede aansluiting te creëren op de
ondersteuningsvragen van jongeren.
Statement
Het bestuur ziet onverminderd passend onderwijs als een opdracht met maatschappelijke impact.
Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Dat onderwijs is voor hen perspectief en toekomst
bepalend. Zolang er sprake is van ‘onderwijsbaarheid’, planmatige begeleiding richting een
vervolgopleiding, een baan of zinvolle dagbesteding, wil het samenwerkingsverband duurzaam
investeren in passend onderwijs. Geld blijft niet onnodig ‘op de plank’ liggen. Sterker: al het
begrootte budget dat het samenwerkingsverband in 2018 van DUO kreeg is ingezet om zoveel
mogelijk passend onderwijs te verzorgen.
In 2018 zijn er weer stapjes gezet in de gewenste richting van een ‘bedrijfscultuur’ waarin het wat
betreft passend onderwijs steeds minder draait om ‘zorgplicht’ en steeds meer om ‘zorgrecht’. Dat
wil zeggen: steeds meer eigenaarschap voor passend onderwijs tot in de haarvaten van de
scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Een externe audit heeft plaats gehad
met het doel te verkennen hoe ver het samenwerkingsverband is op weg naar die ambitie. Dit
bestuursverslag geeft u een inkijk in de stappen die zijn gezet.
Zeger van Hoffen
Directeur-bestuurder
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Verslag Raad van Toezicht
Inleiding
In 2018 is een begin gemaakt met de implementatie van het in 2017 vernieuwde
ondersteuningsplan. Hierin formuleert het samenwerkingsverband nieuwe ambities en is het
bouwwerk van Passend Onderwijs anders ingericht en beschreven. De Raad van Toezicht kijk terug
op een jaar waarin veel is bereikt en waarin ook weer nieuwe plannen, ideeën en initiatieven zijn
ontstaan.
Organisatie
De Raad van Toezicht bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn en kent de volgende
samenstelling:
Naam

Functie SWV

Functie extern of aangesloten
schoolbestuur

nevenfuncties

Dhr. F. Timmermans

Voorzitter RVT

Voorzitter CvB Stichting voor
VO Kennemerland

Zie bijlage 1 Nevenfuncties
leden Raad van Toezicht

Dhr. H. Kelderman

Lid RVT

Voorzitter CvB Aloysius Stichting

Zie bijlage 1 Nevenfuncties
leden Raad van Toezicht

Dhr. G. Oud

Lid RVT

Lid CvB Stichting Clusius
College

Zie bijlage 1 Nevenfuncties
leden Raad van Toezicht

Dhr J. Welmers

Lid RvT

Lid raad van bestuur Stichting
Heliomare

Zie bijlage 1 Nevenfuncties
leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet zich gehouden aan een code voor goed bestuur zoals die is
voorgesteld in de publicatie 'Een aanzet voor een Code Goed Bestuur voor
samenwerkingsverbanden'. Deze is niet officieel vastgesteld, maar geeft wel de kaders aan
waaraan de Raad van Toezicht zich grotendeels wil conformeren.
Toezicht op beleid en algemene gang van zaken 2018
De Raad van Toezicht heeft in 2018:
1. viermaal vergaderd. Leidraad voor de agenda waren de ‘voortgangsrapportagewerkagenda’ en het overzicht van ‘bestuursbesluiten’;
2.

in aansluiting op de in het nieuwe ondersteuningsplan geformuleerde ambities heeft de Raad
van Toezicht specifiek aandacht geschonken aan de ontwikkelingen omtrent de volgende
thema’s:


Implementatie van het in 2017 geactualiseerde Ondersteuningsplan;



Ontwikkeling rondom Thuiszitters en VSV;



Monitoring van kwaliteitszorg en resultaten i.r.t. effecten op risico’s en op resultaat
financiën;



Dekkend Aanbod VSO in brede regio Zuid en Midden Kennemerland;



Groei-daling VSO en effect daarvan op de beschikbaarheid van middelen;



Ontwikkelingen rondom Opting Out LWOO en PRO
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Sluitende aanpak Jeugdhulp en Onderwijs.



Aanbod van maatwerk en arrangementen.

3.

het jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 goedgekeurd;

4.

de begroting 2019 en meerjarenbegroting goedgekeurd;

5.

als accountant Van Ree Accountants benoemd.

Samenvatting en conclusies
De Raad van Toezicht stelt vast dat er in 2018 goede stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling
van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Gaandeweg ontstaat er in zowel het
regulier als het speciaal onderwijs meer diversiteit in aanbod van onderwijs en maatwerkarrangementen. Meer leerlingen ontvangen onderwijs en ondersteuning dat hen past. Hun
maatschappelijke kansen nemen daardoor toe.
Gezien alle ontwikkelingen stelt de Raad van Toezicht dat het samenwerkingsverband VO Midden
Kennemerland in controle is en dat er met vertrouwen richting de toekomst gekeken kan worden.
Resultaten in 2018:
Het samenwerkingsverband heeft 2018 een positief resultaat geboekt. Dit is in zekere zin jammer
omdat voor 2018 een overschrijding was begroot. Het uitgangspunt is dat alle door OCW
beschikbaar gestelde middelen worden aangewend om passend onderwijs te organiseren.
Daarnaast wil het bestuur de in eerdere jaren opgebouwde te hoge reserve reduceren. Dat dit
niet helemaal gelukt is komt door aanpassing van de tarieven door DUO in november. Zonder die
aanpassing zou het namelijk wel gelukt zijn om een deel van de reserve te reduceren.
De risico's zijn in de eerste vier jaar van Passend Onderwijs beheersbaar gebleken. Dit betekent dat
er voor de komende drie jaren structurele ruimte is voor gerichte investeringen die het doel
hebben het niveau van basisondersteuning in de scholen te versterken en het aanbod van
maatwerkarrangementen uit te breiden. De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting zijn
daarom beleidsrijker ingevuld en het resultaat voor de komende jaren is negatief begroot.
Wat betreft de effectiviteit van de uitvoering en financiële organisatie stelt de Raad van Toezicht
vast dat:
 Het percentage VSV in de regio in het geheel iets is gedaald.


Het aantal thuiszitters is ongeveer gelijk gebleven. Maar: ze zijn beter in beeld en in veel
gevallen kon er planmatig aan terugkeer naar onderwijs gewerkt worden.



Het percentage leerlingen dat is aangewezen op afronding van het onderwijs via uitbesteed
onderwijs (VAVO) is licht gegroeid. Dit kan er op wijzen dat de inspanningen om leerlingen
langer in regulier onderwijs te houden succesvol blijken.



Daar staat naast dat het percentage leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs wederom
licht toenam. Voor een deel kan dit verklaard worden uit het groter aandeel thuiszittende
leerlingen dat in beeld is en waar door middel van maatwerkarrangementen terugkeer naar
een vorm van onderwijs is gerealiseerd.



Het merendeel van de leerlingen die dreigden uit te vallen of daadwerkelijk uitvielen kon door
de inzet van de bovenschoolse voorziening en ondersteuning door de consulenten van het
samenwerkingsverband en de medewerkers van de Satelliet-voorziening worden door- of
teruggeleid naar onderwijs.



De financieringmethodiek van populatiebekostiging voor het LWOO is gecorrigeerd waardoor
het financiële risico van wege overbesteding beheersbaar is gemaakt en de verdeling van het
budget sterkers is gerelateerd aan daadwerkelijke aantallen leerlingen.
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De aansluiting van Onderwijs en Jeugdhulp is minder sterk ontwikkeld dan gehoopt. Te vaak
naar het oordeel van de Raad van Toezicht komt het voor dat er bij complexere problematiek
rond leerlingen sprake is van wachtlijsten. Ook lijkt er nog steeds discrepantie te zijn op
verwachtingsniveau en worstelen scholen te vaak nog met het probleem dat jongeren
onvoldoende (snel) profiteren van geboden jeugdhulp. Dit thema zal in 2019 nadrukkelijk
onder de aandacht van ketenpartners, waaronder de gemeenten, gebracht worden.



Het aanbod van ‘passende onderwijsvoorzieningen’ is verruimd door professionalisering op
het gebied van hoogbegaafdheid, gepersonaliseerd leren (met versterkte didactische
coaching door mentoren), en aandacht voor ‘leren leren’.

De governance-structuur is in 2017 aangepast en er is toen ook een nieuwe directeur bestuurder
aangesteld. De scheiding van bestuur en toezicht is hierdoor verbeterd. Daarnaast is de
overlegstructuur binnen het samenwerkingsverband aangepast door de ‘adviesraad’ en het
‘directeurenberaad’ ineen te schuiven. Het functioneren van de directeur-bestuurder is
geëvalueerd en beoordeeld en in het verlengde daarvan is het contract voor onbepaalde tijd
verlengd.
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Bestuursverslag
Voor algemene informatie zij verwezen naar het ondersteuningsplan. De structuur van deze
verantwoording is conform de opzet van het format dat de Inspectie van het onderwijs gebruikt
voor externe verantwoording.
Per thema steeds doelstellingen resultaten, kosten voornemens en risico’s kort beschreven.
3.1 Uitgangspunten en doelstellingen
In 2017 is het ondersteuningsplan met instemming van de OPR aangepast en vastgesteld. In het
ondersteuningsplan zijn concreet uitgangspunten en doelstellingen beschreven. Deze vormen de
basis voor de programma’s in de begroting die het samenwerkingsverband hanteert.
Uitgangspunten
 Iedere leerling heeft recht op een passende onderwijsplek.
 Uitgaande van de vraag “wat heeft de leerling nodig?”, spannen de scholen zich in om
zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te houden.
 Iedere school hanteert een handelingsgerichte benadering en streeft naar vroegtijdige
signalering.
 Waar extra ondersteuning nodig is wordt ingezet op preventieve ondersteuning in plaats
van curatieve ondersteuning. Hierbij werken jeugdhulp en onderwijs planmatig samen.
 Scholen spannen zich in om vanuit een integrale benadering, daar waar nodig, curatieve
ondersteuning daadkrachtig en efficiënt te realiseren.
 Ouders-verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het effectief uitvoeren van de OPP´s
(Ondersteuning Perspectief Plannen). Zij worden altijd betrokken bij de besluitvorming rond
het plannen van passende ondersteuning.
 Budget voor passend onderwijs komt zoveel mogelijk terecht bij leerlingen.
 De scholen en het samenwerkingsverband verzamelen gericht en in overleg met elkaar
relevante data om beleid te kunnen bepalen en bijsturen.
 Het samenwerkingsverband faciliteert de invoering van passend onderwijs zonder
overbodige bureaucratie en/of administratieve last.
 Alle partners respecteren het ‘gentlemens-agreement dat bij verwijzing van leerlingen het
principe geldt: ‘Geld volgt de leerling’.
Doelstellingen
Resultaten (3.1.1)
 Voor iedere leerling is erin of in de directe omgeving van het samenwerkingsverband een
passende onderwijsplek beschikbaar.
 Er zijn relatief weinig thuiszitters en het percentage VSV (Voortijdig School Verlaters) is
relatief laag afgezet tegen de landelijke percentages.
 Er zijn geen klachtprocedures vanwege ouders die niet instemmen met onderwijsaanbod,
toelaatbaarheidsverklaringen of arrangementen
 Het percentage leerlingen in het VSO blijft gelijk of daalt.
 Het aantal/percentage leerlingen dat langdurig thuiszit neemt af
Kwaliteit en ambitie
Organisatie (3.2.1)
 De procedure van toewijzing beschikkingen is snel, accuraat en zonder overbodige
bureaucratie.
 De reguliere VO-scholen houden in toenemende mate leerlingen in regulier onderwijs en
richten daarvoor een effectieve zorgstructuur en een interne trajectvoorziening in.
 Ketenpartners weten elkaar te vinden en werken samen op basis van gedeelde ambities
en uitgangspunten
 Ondersteuning vanuit jeugdzorg start op het moment dat dit nodig is. Er zijn derhalve geen
wachtlijsten.
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Ontwikkeling (3.2.2)
Professionalisering gericht op passend onderwijs maakt integraal onderdeel uit van
scholingsaanbod binnen de scholen verbonden aan het samenwerkingsverband.
Het beheer en uitwisselen van persoonlijke gegevens voldoet aan wet- en regelgeving
zoals vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het
samenwerkingsverband anticipeert op aanscherping van privacywetgeving in 2018

Kwaliteitszorg (3.2.3)
 Het ondersteuningsplan biedt duidelijkheid wat betreft taakstelling en doelstellingen.
(4.2.1)
 De scholen en het samenwerkingsverband hebben een effectieve kwaliteitscyclus
ingericht. (4.2.2)
 Instrumenten voor data-verzameling en data-analyse zijn functioneel. (4.2.3)
 Het aantal OPP´s dat wordt geschreven voordat er sprake is van escalatie tot crisissituatie,
groeit jaarlijks.
 Alle OPP´s bevatten concrete doelstellingen, evaluatiecriteria en plannen van aanpak
Financiën (3.3)
 De inzet van middelen voldoen aan wet- en regelgeving zoals door de onderwijsinspectie
beoordeeld op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 De verdeling van middelen is één op één gerelateerd aan het ondersteuningsplan en
altijd, in alle gevallen transparant.
Realisatie beleidsvoornemens in 2018
3.1.1

Resultaten (OR1)

Dekkend aanbod en daardoor geen
leerlingen tussen de wal en het schip:
 Steeds minder thuiszitters
 Verlaging % VSV
 Verlaging % VAVO
 Doorstroom naar MBO/entreeonderwijs vanuit PrO, VSO,
VMBO
 De transitie naar
vervolgonderwijs en/of baan is
succesvol

Investeringen vanuit het SWV totaal:

€ 5.547.376.-

LWOO
Bijdrage zorgstructuur en
ondersteuningscoördinatie
Interne traject voorzieningen
Boven schoolse Trajectvoorziening
Inzet consulenten passend onderwijs
Satelliet
Maatwerk individueel
Maatwerk doelgroepen

€ 4.134.322,€ 105.000,€ 729.000,€ 85.877,€ 150.000,€ 80.677,€ 36.000,€ 226.500,-

Investeringen
Het samenwerkingsverband investeerde in extra budget voor de coördinatie van ondersteuning
en in budget voor het inrichten van interne trajectvoorzieningen in alle scholen. Bij elkaar een
bedrag van € 834.000,-. Drie scholen ontvingen daar bovenop budget voor leerwegondersteuning
of populatiebekostiging ter hoogte van € 4.134.322,-. om daarmee leerachterstanden aan te
pakken en weg te werken voordat leerlingen doorstromen naar vervolgonderwijs.
Daarnaast faciliteerde het samenwerkingsverband de scholen voor begeleiding en advisering van
de begeleidingsteams door middel van inzet van twee consulenten passend onderwijs voor een
bedrag van € 150.000,-.
Naast de interne trajectvoorzieningen organiseerde het samenwerkingsverband een bovenschoolse trajectvoorziening (BTV) voor opvang en doorgeleiding van vastgelopen leerlingen die
thuiszitten dan wel op de scholen niet meer (kunnen, mogen, durven) verschijnen of dreigden uit
te vallen. Hiervoor een besteding van €166.554,- . Een bedrag van € 262.500,- werd besteed aan
maatwerkarrangementen op individueel- en op groepsniveau: VIP-project voor vastlopende

8

hoogbegaafde leerlingen, Traject+klas voor leerlingen in het vmbo met meer dan gemiddelde
structuurbehoefte, Onderwijs-Zorg-pilot voor leerlingen die door job-carving zonder MBO-nivo2kwalificatie in de zorg werkzaamheden kunnen verrichten en een thuiszitters-pilot om langdurig
thuiszittende leerlingen weer naar een vorm van onderwijs te begeleiden.
Effecten van of ondanks de invesreringen


















Het aantal leerlingen dat in 2018 gedurende korte of langere tijd uitviel was achtentwintig.
Daarnaast was er een groep van 10 leerlingen die ook in 2017 al als thuiszitter waren
gerigistreerd. In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van geoorloofd verzuim
vanwege ziekte of psychische klachten. Daarvan is overigens ook vaak sprake bij de
groep die als ongeoorloofd verzuim is geregistreerd, maar die leerlingen komen vaak pas
in beeld nadat er een periode van spijbelen.
Het deelnamepercentage VSO is gestegen van 3,51% naar 3,71%.
Het VAVO-percentage daalde licht van 0,71% naar 0,68%
Het aantal leerlingen dat begeleiding kreeg in de interne trajectvoorzieningen is stabiel en
vergelijkbaar met voorgaande jaren
Het aantal leerlingen dat dreigde uit te vallen en in de BTV terecht kwam nam fors toe.
47 leerlingen werden in de bovenschoolse trajectvoorziening opgevangen. 95% werd
teruggeleid richting een onderwijsplek, 12% keerde terug naar de school van herkomst. 2
leerlingen zijn doorgeleid naar een arbeidsovereenkomst. In een derde van de casussen
zijn, door middel van risico-taxatie, onderzoek en coaching vanuit de satelliet,
thuiszittende leerlingen weer naar vormen van onderwijs geleid. In 20% van de casussen is
externe jeugdhulpverlening geactiveerd. Bij 45 van de 47 leerlingen is het gelukt om
passende hulpverlening te activeren en continueren.
Er zijn in de loop van 2018 tien individuele arrangementen ingezet. Deze lijken positieve
invloed te hebben. Het is nog te vroeg om al iets over langere termijneffecten iets te
kunnen zeggen.
Het Interventieteam begeleidde drie leerlingen weer terug naar een vorm van onderwijs.
Er is een kleinschalige setting gestart binnen Heliomare voor leerlingen die intensieve
begeleiding nodig hebben in de onderwijssetting. Het is de bedoeling om hiervan een
volwaardige onderwijs-jeugdhulpvoorziening te maken.
In één van de VMBO’s in een structuurklas gestart waar tussen de negen en twaalf
leerlingen extra begeleiding en een volledig onderwijsaanbod krijgen.
Om te bevorderen dat een specifieke groep leerlingen uit het praktijkonderwijs een
bestendige arbeidsplek vinden in de zorg is een pilot gestart waarin een zorginstelling en
twee praktijkscholen, waaronder de KennemerPraktijkSchool, samenwerken om deze
leerlingen op te leiden.
Een kleine groep hoogbegaafde leerlingen die dreigden vast te lopen in het vwo of het
havo, is door middel van gerichte ondersteuning ondersteund en niet uitgevallen.
Van de mogelijkheden om maatwerkarrangementen aan te vragen is goed gebruik
gemaakt. Dit was in 2018 een nieuw initiatief waarvan de eerste terugkoppelingen positief
zijn. Het is nog te vroeg om andere conclusies te trekken dan dat er in de scholen in
toenemende mate gezocht wordt naar maatwerkoplossingen voor probleemsituaties
waarin voorheen makkelijker werd geaccepteerd dat een leerling zou uitvallen, doubleren
of afstromen.

Conclusie
De voorzieningen die zijn georganiseerd zijn goed gebruikt en zijn ook effectief. Voor specifieke
doelgroepen zijn er maatwerkarrangementen ingezet die terugkeer naar onderwijs bevorderen of
uitval of afstroom en verplaatsen moeten voorkomen. Het regulier onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs kunnen verbeteren wat betreft het op niveau succesvol laten uitstromen van
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Met name voor leerlingen met de diagnose
‘autisme’ i.c.m hogere intelligentieprofielen lijkt er onvoldoende dekkend aanbod te zijn.
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3.2

Kwaliteit en Ambitie

3.2.1

Organisatie

Organisatiestructuur is effectief met
minimale bureaucratie en
administratieve rompslomp

Investeringen vanuit swv
Overhead

€ 252.093,-

Effectieve ouderparticipatie leidt tot
het voorkomen van klachtprocedures
Dataverwerking en
communicatieprocedures zijn ‘AVGproof’

Investeringen
De middelen die het samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van passend onderwijs gebruikt
hebben de omvang van 2,5% van het totaal budget voor zware en lichte ondersteuning. In 2017
was dit percentage nog 3,6 %. Voor de beoordeling of de uitgaven voor het organiseren van
passend onderwijs binnen redelijke grenzen blijft hanteert de overheid kengetallen (zie verder bij
de financiële verantwoording). Volgens die normen blijft het budget ruim binnen de normen die
OCW hanteert. Daarenboven is het gelukt om in 2018 kostenefficienter te werken dan voorgaand
jaar.
Personeel
De formatie is in 2018 niet veranderd ten opzichte van 2017. De werkdruk is wel toegenomen nu er
gaande weg meer initiatieven zijn rond het aanbieden van maawerkarrangementen. Er is een
zekere kwetsbaarheid wat betreft eventuele uitval wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden.
Met het samenwerkingsverband PO IJmond zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn
om in gezamenlijkheid een consulent aan te stellen.
De invoering van de AVG heeft als consequentie dat er een uitbreiding van taken plaats vindt die
bij een functionaris gegevensbescherming dienen te worden belegd. Vooralsnog kietst het
swamenwerkingsverband er voor om die taak bij het secretariaat onder te brengen. In 2019 zal
hieromtrent definitieve besluitvorming plaats vinden.
De BTV is in opdracht van de inspectie van het onderwijs nu officieel een OPDC. De functie van de
BTV is onveranderd, maar de behoefte aan onderwijsassistentie is wel toegenomen. In 2018 is
daarvoor gebruik gemaakt van inhuur.
Privacy
Met ingang van mei 2018 is de overheid hogere eisen gaan stellen aan de wijze waarop de
samenwerkingsverbanden omgaan met persoonlijke gegevens. Het samenwerkingsverband
anticipeerde al op deze aanscherping van de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) in de procedures omtrent het digitaal uitwisselen van dossiers en
persoonlijke informatie in 2017. In 2018 is door middel van externe inhuur van een deskundige de
gehele procedure van dataverwerking en beschrijving van procedures en protocollen onder de
loe genomen. De verwachting is dat met ingang van 2019, of in het vroege voorjaar daarvan, het
samenwerkingsverband volledig voldoet aan wet- en regelgeving op dit terrein. Om de verwerking
van gegevens tussen scholen optimaal AVG-proof te maken een ook deplanmatigheid te
versterken is in 2018 de voorbereiding op het werken met TOP-dossier gestart
Overlegstructuur
In 2018 is de overlegstructuur aangepast. Periodiek overleg wordt niet meer gevoerd binnen vier,
maar met drie gremia: Raad van Toezicht, Netwerk van schoolleiders en Netwerk van
zorgcoördinatoren. De Adviesraad is er tussen uit gehaald omdat meerdere personen in zowel de
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adviesraad als in het directeurenoverleg participeerden. Daarnaast is er voortdurend periodieke
afstemming geweest met de OPR en is er met de scholen afzonderlijk minimaal jaarlijks een
afstemmingsgesprek aan de hand van een samen met de school opgestelde ontwikkelagenda.
Verantwoording
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het
samenwerkingsverband waarin elk bestuur twee zetels (1 ouder en 1 medewerker) heeft. De OPR
kwam vier maal bijeen en heeft op diverse thema’s instemming gegeven of het bestuur
geadviseerd over tal van beleidsthema’s met betrekking tot de voortgang van invoering van
passend onderwijs. De verslagen van vergaderingen met de OPR zijn na vaststelling op de website
van het SWV geplaatst.
Huisvesting
De huisvestingslasten zijn in vergelijking met 2017 niet veranderd en binnen de begroting gebleven.
Het samenwerkingsverband zal met ingang van 2019 verhuizen naar de locatie waar ook het
samenwerkingsverband PO IJmond is gevestigd. Directere samenwerking en afsteming zijn hier
beter te realiseren en het pand voldoet beter aan wensen wat betreft comfort en voorzieningen.
Daarnaast zal in 2019 voor de bovenschoolse tussenvoorziening een andere locatie gevonden
moeten worden omdat het gebouw waar de BTV nu is gevestigd, gesloopt gaat worden.
Ouders
Ouders kunnen voor het indienen van een klacht terecht bij het bestuur van de school. Of, bij
onbevredigend resultaat, zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie. In 2018 zijn daar
geen klachten aangaande besluiten van het samenwerkingsverband gemeld en zijn er geen
geschillen geweest, die via de Geschillencommissie behandeld zijn.
3.2.2

Ontwikkeling

Versterken basisondersteuning:
didactische en pedagogische
wendbaarheid in de scholen neem
toe.
Het ontwikkelen van
maatwerkarrangementen leidt tot
afname van verwijzing naar VSO.
Op basis van vroegtijdige
signalering en handelingsgerichte
benadering wordt escalatie
voorkomen.

Investeringen vanuit swv totaal:

€ 300.000,-

Uitgesplitst:
Innovatie
€ 225.000,Scholing (Leertafels, intervisie,
netwerkoverleg scholen en zoco’s)
€ 21.000,Scholenoverleg
Zoco-overleg
Periodiek overleg consulenten-scholen € 3.200,Periodiek overleg externe partners
€ 50.800,-

Professionalisering gericht op
passend onderwijs maakt integraal
onderdeel uit van scholingsaanbod
binnen de scholen verbonden aan
het samenwerkingsverband.
Samen optrekken, afstemmen en
samenwerken wordt stapsgewijs
steeds meer vanzelfsprekend.
Gelijkwaardigheid en
gelijkgerichtheid krijgt steeds meer
vorm en inhoud.
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Innovatie
Voor versterking van de basisondersteuning en het verbreden van ondersteuningsaanbod binnen
het samenwerkingsverband is in 2018 € 300.000,- geïnvesteerd. In 2018 is op meerdere plaatsen
budget ten behoeve van verschillende doelgroepen aangewend voor
deskundigheidsbevordering dan wel een voorzieningen in het kader van passend
ondersteuningsaanbod. Daarnaast is er veel tijd geïnvesteerd in overleg met een grote diversiteit
aan samenwerkingspartners op bestuurs-, directie- en consulentenniveau.
Scholing
Essentieel voor een passend aanbod aan leerlingen zijn goed onderwijs, handelingsbekwame
docenten en een goede ondersteuningsstructuur in een veilige omgeving. Kwaliteit van onderwijs
en professionalisering van personeel zijn het domein van de scholen zelf. Alle scholen en
afdelingen zijn door de inspectie positief beoordeeld, sommige zelfs als excellent.
Het Impulsproject heeft in 2018 een vervolg gekregen. Het samenwerkingsverband ontvangt
hiervoor vanuit de VSV-middelen van West-Kennemerland financiële ondersteuning in de vorm
van een subsidie van € 23.000,-. Deze middelen zijn aangewend voor de versterking van de
verbinding jeugdzorg en onderwijs. Activiteiten die het professionaliseren van de ketenpartners
binnen het samenwerkingsverband faciliteren waren in 2018 Leertafels, intervisiebijeenkomsten en
overleg ondersteuningsbegeleiders en aanbieders van jeugdzorg. Daarnaast zijn er diverse
regionale en landelijke studiedagen en conferenties bezocht door diverse medewerkers.
Wekelijkse werkoverleggen hebben eveneens het karakter van delen en ontwikkelen van expertise
op het gebied van passende onderwijsondersteuning.
Netwerk-leren
Met verschillende regionale partners is periodiek overleg gevoerd dat tot doel heeft om de
samenwerking te versterken. Met name de rolverdeling tussen zorg en onderwijs, de financiële
verantwoordelijkheid voor onderwijs-zorg-arrangementen en dekkend aanbod van
onderwijsaanbod vragen blijvend om afstemming. Partners waarmee deze gesprekken
aangegaan zijn: de gemeenten (OOGO, op overeenstemming gericht overleg), regionaal
bestuursoverleg (VSV-stuurgroep), Platform Passend onderwijs, VSV-werkgroep, (uitstroomtafels,
ATTN), CJG, GGD, Leerplichtambtenaren, regionaal platform samenwerkingsverbanden, de
Sectorraad en de VO-raad, et cetera.
Conclusies
De externe audit die in 2018 plaatsvond onderstreepte de noodzaak om vooral te zoeken naar
mogelijkheden voor verbetering van de verbinding jeugdhulp en onderwijs. Samenwerking en
afstemming rond ondersteuningsvragen van jongeren zijn essentieel wat betreft effectiviteit van
hulpverlening en het zo vroeg mogelijk signaleren. Vroegtijdige signalering en eerdere en betere
afstemming met de aan de scholen verbonden CJG-consulenten kunnen er toe leiden dat,
minder vaak dan voorheen, leerlingen vanwege de ernst van de problematiek een tlv voor VSO
krijgen en dat voortijdig schoolverlaten kan worden gereduceerd.
3.2.3

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
Het ondersteuningsplan biedt duidelijkheid wat
betreft taakstelling en doelstellingen. (4.2.1)
De scholen en het samenwerkingsverband
hebben een effectieve kwaliteitscyclus
ingericht.(4.2.2)

Instrumenten binnen het
samenwerkingsverband:
Ondersteuningsplan
Monitor
OPP
Gesprekscyclus
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Interne en externe verantwoording
Instrumenten voor data-verzameling en dataanalyse zijn functioneel.(4.2.3)
Het aantal OPP´s dat wordt geschreven
voordat er sprake is van escalatie tot
crisissituatie, groeit jaarlijks.
Alle OPP´s bevatten concrete doelstellingen,
evaluatiecriteria en plannen van aanpak

Ondersteuningsplan (OP)
Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor de periode 2018-2022. De OPR heeft ingestemd.
Het plan biedt houvast voor wat betreft de intenties en de richting, maar blijft enigszins
oppervlakkig wat betreft uitgangspunten en inhoudelijke doelstellingen. In deze verantwoording
zijn doelstellingen en uitgangspunten expliciter geformuleerd dan in het vigerende
ondersteuningsplan. In 2018 is toegewerkt naar een kwaliteitszorgstuctuur die intern logisch en
helder doelstellingen en uitgangspunten in ondersteuningsplan, ontwikkelagenda, kaderbrief en
jaarverantwoording met elkaar verbindt. Een volgende stap zal zijn dat de kwliteitszorgstructuur
van de scholen wat betreft passend onderwijs daar beter op aangehaakt raakt. Dat is nu nog
onvoldoende het geval.
Monitor
De kwantitatieve gegevens die het samenwerkingsverband verzamelt worden opgeslagen in
Excel. Daarnaast maakt het samenwerkingsverband gebruik van de gegevens die DUO verstrekt:
het Dashbord en het DUO entree-account van Kennisnet.
Gesprekscyclus
De kwalitatieve informatieverzameling is nog enigszins ongestructureerd. Voor de jaarlijkse
ontwikkelgesprekken met de scholen is een format ontwikkeld, maar dit format heeft in de praktijk
een lage gebruikswaarde.
Op alle scholen is een gesprekscyclus ingericht. Alle afdelingen van de scholen hebben in 2018
een positieve beoordeling door de inspectie van het onderwijs. Passend onderwijs is geen
integraal onderdeel van de gesprekscyclus voor alle werknemers van de scholen.
Ontwikkel Perspectief Plan (OPP)
De OPP’s zijn in geval van plaatsing in het VSO of op de BTV verplicht. Met de invoering van
populatiebekostiging in 2016 is ook voor de leerlingen voor wie de populatiebekostiging bedoeld is
een (aangepast) OPP verplicht. Dit aspect is bij de invoering van populatiebekostiging enigszins
onderbelicht gebleven. Het gevolg is dat, nu leerlingen niet meer specifiek geïndiceerd worden
voor LWOO, niet duidelijk is hoe de scholen individueel planmatig werken aan het wegwerken van
achterstanden van leerlingen.
De OPP’s die er zijn bevatten veel informatie wat betreft integratief beeld en interventies, maar zijn
doorgaans weinig concreet wat betreft inhoudelijke doelstellingen, kritische succesfactoren,
criteria en afspraken over frequente monitoring.
Conclusies
De kwaliteitszorg voldoet wat betreft de beoordelingscriteria van de inspectie van het onderwijs,
maar voor sturing op kwaliteit van passend onderwijs kan er een kwaliteitsslag gemaakt worden
wat betreft doelmatigheid en planmatigheid.
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4. Bedrijfsvoering, financiën, risicoanalyse en toelichtingen
4.1

Continuïteitsparagraaf

A. GEGEVENSSET
A1.
2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,00
2,60
0,70

1,00
3,40
0,70

1,00
4,00
0,80

1,00
4,80
0,80

1
5
0,8

1
5
0,8

-Leerlingen aantallen per 31 december of de laatste bekende stand.
8008

7732

7608

7511

7392

7235

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15.124

12.454

9.784

7.114

6.944

6.774

15.124

12.454

9.784

7.114

6.944

6.774

18.628

18.628

18.628

18.628

18.628

18.628

967.259
985.887

855.911
874.539

768.877
787.505

630.686
649.314

439.134
457.762

247.582
266.210

1.001.011

886.993

797.289

656.428

464.706

272.984

915.471
915.471

801.453
801.453

711.750
711.750

570.888
570.888

379.166
379.166

187.444
187.444

12.203

12.203

12.203

12.203

12.203

12.203

73.336

73.336

73.336

73.336

73.336

73.336

Totaal Passiva

1.001.010

886.993

797.289

656.428

464.706

272.984

Staat/Raming van Baten en Lasten
BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Baten in opdracht van derden
Overige baten
TOTAAL BATEN

10.253.266
23.000
73.762

10.162.564
20.000
82.500

10.029.841
20.000
82.500

9.933.134
20.000
56.000

9.795.870
20.000
82.500

9.795.870
20.000
82.500

10.350.028

10.265.064

10.132.341

10.009.134

9.898.370

9.898.370

489.930
3.370
19.220
98.039
9.622.175

686.700
2.670
20.000
141.750
9.527.710

697.900
2.670
20.000
126.750
9.374.475

700.200
2.670
20.000
126.750
9.300.127

700.200
700.200
2.670
2.670
20.000
20.000
126.750
126.750
9.240.223 9.240.223

10.232.734

10.378.830

10.221.795

10.149.747

10.089.843 10.089.843

117.294

-113.766

-89.454

-140.613

-191.473

-191.473

-213

-250

-250

-250

-250

-250

117.081

-114.016

-89.704

-140.863

-191.723

-191.723

Personele bezetting in FTE:
-Bestuur/Management
-Personeel primair proces/Docerend Personeel
-Ondersteunend personeel/overige medewerkers
Leerlingen aantallen

A 2. MEERJARENBEGROTING
Balans
Vaste Activa
Immaterieel
Materieel
Financieel
TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide Middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves/fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetaling aan schoolbesturen
TOTAAL LASTEN
Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/rentelasten)
Saldo buitengewone baten en lasten

Totaal resultaat
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4.2

Risicoanalyse

Hieronder staan de voor de aankomende jaren verwacte risico’s zoals die in 2016 zijn
geregistreerd. Er zijn stappen gemaakt, tegelijkertijd spelen nog steeds dezelfde risico en zijn er
nieuwe stappen te maken. Wisseling van bestuurder-direceur heeft in 2017 een remmende invloed
gehad op de ontwikkeling van passend onderwijs.
+

Algemene risico’s
Zicht op de leerlingaantallen is essentieel voor ons samenwerkingsverband, per leerling worden
middelen verstrekt om de ondersteuning vorm te kunnen geven. Het risico is daarbij tweeledig,
enerzijds is er een risico op de daling van het aantal leerlingen in het regulier VO, anderzijds is er
een risico in de toename van het aantal leerlingen in het VSO.
Beheersmaatregel:

Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen.

Aangaan van samenwerking met andere partijen (samenwerkingsverbanden, gemeente(s),
zorginstanties) om risico’s te kunnen delen.

+

Risico’s in de leerlingenstromen
Zicht op de leerlingaantallen is essentieel voor ons samenwerkingsverband, per leerling worden
middelen verstrekt om de ondersteuning vorm te kunnen geven. Het risico is daarbij tweeledig,
enerzijds is er een risico op de daling van het aantal leerlingen in het regulier VO, anderzijds is er
een risico in de toename van het aantal leerlingen in het VSO.
Beheersmaatregel:

Structureel overleg en monitoring.

Analyse instroom/uitstroom leerlingen.

Compartimenteren en kaderen van omvang budgetten.

Toe te rekenen van deel kosten aan verwijzer bij plaatsing in andere dan reguliere VO-setting.

+

Risico’s in het onderwijskundig domein
Diverse scholen zijn niet in staat het overeengekomen niveau van basisondersteuning in de praktijk
te brengen.
Beheersmaatregel:

Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken.

+

Risico’s in het onderwijskundig domein
Scholen vragen middelen aan voor ondersteuning die onder de basisondersteuning vallen.
Beheersmaatregel:

Basisondersteuning nader expliciteren.

Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken.

+

Risico’s in het onderwijskundig domein
Scholen of afdelingen functioneren kwalitatief en/of bedrijfseconomisch onvoldoende, waardoor
een deel van het dekkende aanbod niet in de gewenste vorm beschikbaar is.
Beheersmaatregel:

Jaarlijks bestuurlijk het gewenste dekkende netwerk bepalen, gewenste ontwikkelingen op
middellange termijn in beeld brengen en eventueel maatregelen nemen.

Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken.
Risico’s in het onderwijskundig domein
Scholen ontvangen middelen voor het realiseren van basisondersteuning. Er zijn geen prestatieen/of verantwoordingafspraken gemaakt. Hierdoor heeft het samenwerkingsverband geen
zekerheid over doelmatige inzet van deze middelen en kan hier in het jaarverslag geen
verantwoording over afleggen.
Beheersmaatregel:

Afspraken maken over de kaders waarbinnen deze middelen ingezet dienen te worden
(prestatieafspraken).

+
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Afspraken maken over de wijze waarop de inzet van de middelen verantwoord dienen te
worden (monitoring en auditing).

+

Risico’s ten aanzien van personeel
Werkgeverschap brengt risico’s met zich mee voor incidentele kosten voor vervanging, interimarbeid en arbeidsconflicten.
Beheersmaatregel:

Structureel overleg met personeel.

Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen.

+

Risico’s ten aanzien van omgevingsfactoren
Wijzigingen in de bekostiging (bijvoorbeeld invoering populatiebekostiging of invoering verevening
LWOO) kan een impact hebben op de overdrachten aan het VO en het historisch gegroeide
functiebouwwerk van een school onbetaalbaar maken, waardoor bijvoorbeeld formatie voor extra
ondersteuning in de knel komt.
Beheersmaatregel:

Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen.

4.3.1

Toelichting verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten

In de begroting voor 2018 stond afgelopen jaar op een klein aantal posten een ander bedrag
begroot dan in de eerdere begrotingen het geval was. In opvolging van wat de externe audit
heeft opgeleverd zijn er in het meerjarenperspectief vanaf komende jaren andere perspectieven
en dus ook andere kostenramingen ontstaan.
Baten
Aan de inkomstenkant zijn slechts marginale aanpassingen voorgesteld. De bedragen zijn
geactualiseerd aan de meest recente beschikkingen vanuit DUO. Het perspectief op de
budgetten voor zware en lichte ondersteuning is redelijk stabiel. Ook de prognoses wat betreft
leerlingaantallen zijn geactualiseerd a.d.h.v. de meest recente opgaves.
De afdracht die jaarlijks plaatsvindt in verband met populatiebekostiging is aangepast conform de
afspraken die eind 2018 zijn gemaakt. De in rij 21 genoemde correcties die staan vermeld met de
aanduiding ‘korting PrO overschrijding’ hebben te maken met de inschrijving van vmbo-leerlingen
in het praktijkonderwijs. De extra bekostiging die deze leerlingen in het vmbo ontvangen gaat mee
naar PrO en wordt verrekend met de beschikking voor populatiebekostiging.
Het bedrag voor ‘overdracht populatiebekostiging pers/mat. (rij 20) is hoger dan vorig jaar en zal
vanaf volgend jaar ongeveer constant blijven doordat dan de gehele bekostiging van LWOO via
het samenwerkingsverband loopt. Er zal dan geen gedeeltelijke afdracht door DUO aan de
scholen meer zijn, wat dit jaar nog wel het geval was/is.
Lasten
Aan de uitgavenkant is er hier en daar een voorstel voor aanpassing van voorgaande
meerjarenbegrotingen. De grootste veranderingen zijn:


Programma RASTT is 68.000, - hoger begroot omdat rekening gehouden wordt met uitval
en vervanging van personele inzet. Er is voor 0,8 fte een ‘reservekracht’ aangetrokken, die
naast werkzaamheden voor het RASTT ook andere werkzaamheden verricht en die voor
een deel (0,4 fte) wordt gedetacheerd naar het samenwerkingsverband PO IJmond.
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Programma Trajectvoorziening SWV: de posten voor ‘Overige lasten’ (materiaalkosten en
overige uitgaven) zijn iets naar beneden bijgesteld. De begrootte uitgaven voor 2018 zijn
bij lange na niet gehaald. Salariskosten extern personeel zijn wel verhoogd omdat er
binnen het programma van de BTV meer ruimte moet komen voor andere en
andersoortige activiteiten. Hierdoor kan het begeleidingsaanbod gedurende de tijd dat
leerlingen in de BTV geplaatst zijn, beter toegesneden worden op het onderzoeken van de
ondersteuningsbehoefte en vaardigheden waarbij deze leerlingenbegeleiding nodig
hebben. Op/tot dit moment biedt het budget daarvoor te weinig ruimte waardoor de BTV
dichter bij een schoolse setting blijft dan gewenst.
Programma Overkoepelend Satelliet: Dit programma is voor het eerst in 2019 begroot en is
een vervolg op het in 2018 gestarte traject om gericht te investeren op de aansluiting van
jeugdhulp op onderwijs. Het samenwerkingsverband steekt 0,2 fte in de inhuur (op
contractbasis) van een externe deskundige die daar wordt ingezet waar de aansluiting
van jeugdhulp en onderwijs faalt of niet op gang komt of niet wordt uitgevoerd zoals
afgesproken.
Programma individuele arrangementen: hier is een kleine aanpassing voorgesteld op
grond van de ervaringen het afgelopen jaar. Er is weliswaar meer dan voorheen gebruik
gemaakt van individuele arrangementen of nieuwe groepsarrangementen, maar de
omvang van het budget was ruimschoots te groot en is daarom naar beneden bijgesteld.
Programma Interventieteam Thuiszitters: dit programmaonderdeel is nieuw op de
begroting en betreft een pilot waarin gepoogd wordt thuiszittende leerlingen weer te
begeleiden richting vervolg van onderwijs. Hiervoor wordt de expertise van het VSO
ingezet en gebruik gemaakt van het interventieteam van Heliomare.
Programma Impuls CJG: de subsidie voor het Impulsproject was met ingang van
december 2017 gestopt, maar is onverwacht toch weer opnieuw toegekend. Vorig jaar
werd besloten, gezien de enorme opgave die er nog ligt wat betreft effectieve
samenwerking van jeugdhulp en onderwijs, om 0,2 fte te investeren in voortzetting van het
Impulstraject. Het RMC heeft erkend dat die inzet nodig is en heeft daarom opnieuw voor
drie jaar de subsidie van 20.000, - geprolongeerd.
Programma Innovatiebudget: om te kunnen innoveren is er op meer plekken dan op dit
moment het geval is budget nodig. Er liggen veel wensen in de scholen, men ziet tal van
mogelijkheden om de dekkingsgraad van het aanbod te vergroten. Er is bovendien de
laatste jaren te veel reserve opgebouwd en jaarlijks blijkt dat DUO de tarieven naar boven
bijstelt. Daarom is er een structurele verhoging van €150.000,- voorgesteld om ruimte
hiervoor te creëren.
Programma Overhead: bij het onderdeel Overige lasten is een verhoging voorgesteld van
ongeveer € 25.000, -. Dit heeft te maken met de aanschaf van licenties voor TOP-dossier,
een ICT-programma dat voldoet de ontwikkelingen van wetgeving op het gebied van
privacy. Daarnaast investeert het swv in scholing en deskundigheidsbevordering om met
TOP-dossier te kunnen werken.

Risico’s
1.

Als specifieke risico’s zou ik op dit moment willen wijzen op de ontwikkelingen in de
Jeugdzorg. In het ‘Programma zorg voor de jeugd’
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorgvoor-de-jeugd) hebben de ministers van VWS en J&V opgeroepen om de gesloten
jeugdhulp in het belang van jongeren zo kort en thuisnabij mogelijk vorm te geven. Doel is
vooral de verblijfsduur in de jeugdzorg+ terug te dringen. De ombouw van de jeugdzorg+
naar een meer open setting is één van de transformatieopdrachten binnen de
gedecentraliseerde jeugdzorg. Dit zal naar verwachting gevolgen hebben voor de
bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden, omdat er meer aangepaste en
gespecialiseerde onderwijszorg-arrangementen nodig zullen zijn. Met naar verwachting
groei van VSO en toename van het aantal tlv’s als gevolg. Gesprekken hierover dienen op
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landelijk niveau nog gevoerd te gaan worden, omdat aanpassing van wet- en
regelgeving nog onvoldoende is onderzocht.
Hetzelfde geldt voor het Praktijkonderwijs. Daar is het aantal leerlingen in 2017 gestegen
tot 175 en onlangs van 175 naar 196. Dat is fors boven het geprognotiseerde aantal van
om en nabij de 150 leerlingen. Ondertussen zijn er wel afspraken gemaakt, maar denkbaar
is dat het budget voor populatiebekostiging in het VMBO te klein wordt om voorzieningen
in stand te houden die er nu wel zijn. Mogelijk dat er voor specifieke doelgroepen extra
financiële ondersteuning nodig gaat zijn.
De prognoses van de ontwikkeling van leerlingaantallen fluctueert met het jaar.
Daarnaast zijn er verschillende bronnen die onderling ook weer afwijkende aantallen
noemen. Ik ben uitgegaan van de prognoses van DUO 2017. Als de krimp groter is dan
verwacht zal dit onmiddellijk effect hebben op het totaalbudget dat door DUO wordt
toegekend.
Binnen het ISK is er behoefte aan een oplossing voor de oudere doelgroep die lastiger dan
jongere ISK-leerlingen de taal leren. Zij ondervinden moeite in stages en in doorstroom
naar vervolgonderwijs. Er lijkt behoefte aan extra taal-ondersteuning in het derde leerjaar.
Vooralsnog lukt het niet om daar via RMC-gelden of andere subsidiestromen dekking te
vinden voor een dergelijke inzet. Daardoor is de kans en het beroep op mogelijkheden
voor maatwerkarrangementen groot, wat wellicht een structureel kostenverhogend effect
heeft.

Resultaat en eigen vermogen
Al met al sluit 2018 af met een positief resultaat van ongeveer € 117.000, -. Voor 2019 is een
negatief resultaat voorzien van €114.00,Het eigen vermogen neemt daardoor in 2018 toe. Dit biedt aan de ene kant ruimte voor de hoger
geraamde programmaonderdelen in de begroting van 2019. Aan de andere kant handhaven we,
in het licht van voornoemde risico’s, voorlopig de afspraak dat het samenwerkingsverband een
weerstandsvermogen (reserve) behoudt van € 700.000, -.

3.3.2

Toelichting verschillen begroting 2018 en realisatie in 2018

Er zijn geen opzienbarende verschillen te melden.
Baten: de rijksbijdragen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Bijdragen vanuit de scholen bij
overplaatsingen of plaatsingen in de BTV waren licht gunstiger dan verwacht. Datzelfde gold voor
gemeentelijke bijdragen. Daar waar rekening gehouden werd met het afronden van
gesubsidieerde projecten (ATTN en Impuls) hadden de projecten toch een doorloop in 2018 met
bijbehorende financiering.
Lasten: de personele lasten zijn iets lager uitgevallen dan verwacht. Dit is het gevolg van personele
wisselingen, correcties op sociale lasten en pensioenen. Daarnaast externe inhuur van
deskundigen t.b.v. de BTV of t.b.v. individuele arrangementen.
De uitgaven voor individuele arrangementen zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat
scholen pas later in 2018 de mogelijkheden binnen dit programma ontdekten. En deels ook
doordat de eerste maatwerkarrangementen ingevuld werden door inzet van eigen BTVmedewerkers.
De uitgaven voor inzet van het Interventieteam Thuiszitters waren niet als zodanig begroot. Omdat
dit een belangrijke interventie is in de aanpak van thuiszitters is hiervoor een apart programma in
de begroting opgenomen.

18

Datzelfde geldt voor het programmaonderdeel ‘Overkoepelend Satelliet’. Omdat de aansluiting
onderwijs-jeugdhulp nog niet de kwaliteit heeft die nodig is, en vaak die verbinding niet eens tot
stand komt of zomaar verbroken wordt, is dit programma voorlopig van groot belang om te
bevorderen dat jongeren niet aan hun lot worden overgelaten op het moment dat het
ingewikkeld wordt. Helaas is dat nog te vaak wel het geval.
De Overheadslasten zijn iets lager uitgevallen omdat met name de kosten voor directie en bestuur
lager uitvielen dan eerdere jaren en door kosten-efficiënt werken.
Waar in eerdere jaren sprake was van een overschrijding va de doorbetalingen aan
schoolbesturen van budgetten voor populatiebekostiging, zijn deze in 2018 binnen de door DUO
beschikte bedragen gebleven.

4.3.3

Toelichting Huisvestingsbeleid

Het samenwerkingsverband heeft geen onroerend goed in eigendom, maar huurt kantoorruimten
en een klaslokaal voor de bovenschoolse voorziening. In 2018 zijn hierin geen veranderingen
opgetreden, maar voor 2019 worden die wel verwacht. In verband met het vertrek van Heliomare
naar de Velst zal voor de BTV een andere locatie gevonden moeten worden. Het kantoor van het
samenwerkingsverband gaat in 2019 verhuizen naar het pand aan de Antillenstraat waar ook SWV
PO IJmond is gevestigd. De inschatting is dat de huisvestingslasten op hetzelfde niveau zullen
kunnen worden gecontinueerd of licht zullen stijgen.

4.3.4

Toelichting meerjarenbalans

Er worden geen significante ontwikkelingen in de balansposten verwacht, anders dan de
verwachte resultaten en daarmee samenhangende kasstroom"
4.3.5

Treasurybeleid

Het liquiditeitenbeheer wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij onze stichting zich laat
ondersteunen en adviseren door de Rabobank. De in 2018 overtollige liquide middelen zijn
risicoloos aangehouden bij huisbankier de Rabobank. Het tegoed in 2018 is aangehouden op de
rekening-courant en derhalve direct opeisbaar. Het samenwerkingsverband maakt alleen gebruik
gemaakt van de rekening-courant omdat er gezien de rentestand geen aanleiding is om de rente
voor een langere periode vast te leggen.
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Bijlagen
Bijlage 1

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht SWV VO Midden
Kennemerland 2704

Gerard Oud
Functie
 Lid college van bestuur Clusius College
Nevenfuncties
 Bestuurslid/intern toezichthouder Vereniging Samenwerkingsverband VO-VSO
West-Friesland
 Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
 Bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO
 Bestuurslid Stichting Seed Valley (Enkhuizen)
 Bestuurslid Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland
 Bestuurslid Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het Platteland
 Voorzitter (dagelijks) bestuur Stichting Groene Norm
 Bestuurslid RPA NHN
 Bestuurslid saMBO-ICT
Fred Timmermans
Functie
 Voorzitter college van bestuur SVOK
Nevenfunctie
 Eigenaar Fred Timmermans Onderwijs Advies
 Vice-voorzitter van de LAR van de VO-raad
 Raad van Advies Perspectief Leerwerkbedrijven
Hans Kelderman
Functie
 Voorzitter college van bestuur Aloysiusstichting
Nevenfunctie
 Lid Algemeen Bestuur van de PO Raad
 Bestuurslid LESCO
Jan Welmers
Functie
 Lid Raad van Bestuur Heliomare
Nevenfuncties
 Voorzitter Raad van Toezicht SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland) te Tiel
 Lid Raad van Toezicht O.R.S. (openbare regionale schoolgemeenschap) Lek en
Linge te Geldermalsen
 Voorzitter Raad van Toezicht Citymarketing te Tilburg
• Bestuurder Stichting Erkenningsregeling Vroege Interventie Revalidatiezorg
(vanaf 01-10-2017)
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Bijlage 2: Organogram/Functiehuis Samenwerkingsverband VO Midden
Kennemerland:

Raad van Toezicht

OPR

Directeur-Bestuurder

Stafondersteuning extern

Senior
administratief
medewerker (6)

RASTT

Consulenten PaO (11)

Begeleiders
bovenschoolse
tussenvoorziening
(LC)

VO en VSO scholen
van het SWV

Bovenschoolse
Tussenvoorziening
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Externe
deskundig
en/
Sateliet

Bijlage 3

Bestuursbesluiten 2018

Datum

Besluit

Stukken

11-01-2018

Aantal fte Sharon verminderd met 4 uren. m.i.v.
maart 2018 gaat zij terug van 28 naar 24 uur.
Eigen declaraties worden vanaf deze datum
medeondertekend door een van de consulenten
in de persoon van Iris Stuifbergen. 2 x per jaar
(voor de zomer-en kerstvakantie) wordt het
overzicht van declaraties ter
instemming/controle overlegd aan de voorzitter
RvT
Uitbreiding uren Sharon met 2. Sharon gaat 1 x
in de twee weken toch weer een ochtend
werken.
Sharon is formeel aangemeld bij de Autoriteit
Gegevensbescherming als de FG (functionaris
gegevensbescherming)
BTV wordt aangemeld bij DUO als OPDC in het
kader van druk vanuit IvhO.
Besluit tot inkoop begeleiding implementatie
AVG en aanstellen van FG
Overeenkomst Traject Integraal voor
arrangementsondersteuning
Overeenkomst inhuur leerkrachtondersteuning
BTV
Projectaanvraag pilot De Zorgspecialist
Projectaanvraag innovatiebudget VMBO+
Pilot LSCI op het Clusius
Populatiebekostiging

Na overleg met Sharon

13-02-2018

26-05-2018

01-06-2018

12-06-2018
5-07-2018
5-07 2018
6-07-2018
Juli 2018
Juli 2018
Juli 2018
Sept 18

Sept 18
Okt 18
Nov 18

Dec 18

Contract voor 0,1 Ria van Tuinen als PRO
specialist in het RASTT
Verhuizing en huur nieuw onderkomen per 15
januari 2019
Afschaffen bijdrage scholen BTV

Aanstelling Danielle Klaster als Consulent
Passend Onderwijs. Danielle zal voor 0,8fte bij
SWV VO in dienst komen. Ze wordt voor 0,4fte
ingehuurd door SWV PO.
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Na overleg voorzitter RvT

Na overleg met Sharon

Miv 25 mei is de AVG
ingegaan. Het swv dient een
FG aan te wijzen.
Brief/aankondiging handhaving
IvhO
Overeenkomst
Overeenkomst Traject
Integraal
Overeenkomst Cherwin
Murrigen
Beschikking
Beschikking
Compensatie Clusius en
handhaving afspraken met
SVOK. Proces tot nieuw
verdeelsleutel 2019.
Contract
Contract met Groenendijk/PO
IJmond
Akkoord gevraagd aan alle VO
directeuren en hebben allen
positief gereageerd.
Contract

Stichting Samenwerkingsverband Midden Kennemerland, Beverwijk
KENGETALLEN
2018

2017

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

13,44

5,00

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

91,45

79,56

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

92,67

80,26

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

1,13

0,93

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

8,78

7,90

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

8,85

7,91

Huisvestingsratio
(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale
lasten * 100 %)

0,19

0,23

Personele lasten / totale lasten (in %)

4,79

6,60

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

4,79

6,60

Materiële lasten / totale lasten (in %)

95,21

93,40

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

95,21

93,40

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie
op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar
wordt € 450,00 aangehouden.
De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10
jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar.
Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en
overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar,
tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.
Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
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Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel
met een looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 750 per FTE.
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB):
De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget.
Het basisbudget is voor personeelsleden, die maximaal 50 klokuren verlof (per fte) hebben gespaard
en dit in de toekomst willen gaan opnemen. Deze uren zijn gewaardeerd tegen de loonkosten per
uur. Dit is verhoogd met de werkgeverslasten.
Het aanvullend budget betreft aanvullend verlof voor de oudere werknemers (vanaf 57 jaar). De
hoogte van de voorziening is gebaseerd op het aantal uur vermenigvuldigd met de loonkosten per
uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in deze voorziening berekend. Er is gerekend met een
opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (conform model VO-Raad).
Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
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overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht
bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt
het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in
de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De Rijksbijdragen
betreffen de (bruto) door OCW toegekende vergoedingen. Doorbetalingen aan de
onderwijsinstellingen zijn verantwoord onder de Doorbetalingen aan schoolbesturen.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn
is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2018 is 97%
Per ultimo 2017 was deze 104,4%
Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
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.
Tevens worden hier de doorbetalingen aan de onderwijsinstellingen verantwoord. Deze zijn
onderscheiden in de verplichte afdrachten, generieke afdrachten op basis van het
ondersteuningsplan en specifieke afdrachten (arrangementen).
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
het kasstroomrisico en renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
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De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst. De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Technische zaken
Meubilair
ICT

1
1.523
5.672
7.929

1.608
0
11.190
15.124

12.798

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
6.628
12.000

3

- 29 -

17.825
6.000
18.628

23.825

967.259

966.900

1.001.011

1.003.524
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

915.471

798.390

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve

915.471

Voorzieningen

798.390

5

Personeelsvoorzieningen

12.203

7.022
12.203

Kortlopende schulden

7.022

6

Crediteuren
Belasting en premie sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

17.643
20.591
5.509
14.586
15.008
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32.790
15.542
4.579
135.110
10.091
73.336

198.112

1.001.011

1.003.524
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

10.253.266
23.000
73.762
10.350.028

9.796.795 9.938.623
0
23.000
90.000
128.275
9.886.795 10.089.898

489.930
3.370
19.220
98.039
9.622.175
10.232.734

497.500
2.670
20.000
131.750
9.296.051
9.947.971

659.788
2.102
23.007
57.606
9.253.477
9.995.979

117.294

-61.176

93.919

213
-213

250
-250

110
-110

117.081

-61.426

93.809

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetaling aan schoolbesturen

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2018
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

2018
€

2017

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

117.294

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

3.370
5.182

93.919

2.102
3.431
8.552

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

5.197
-124.776

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Betaalde interest

19.236
57.774
-119.578

77.010

6.267

176.462

-213

Kasstroom uit operationele activiteiten

5.533

-110
-213

-110

6.055

176.352

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-5.696

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-7.607
-5.696

-7.607

359

168.745

966.900
359

798.156
168.745
967.259
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1 Materiële vaste activa
Technische zaken
Meubilair
ICT

1.523
5.672
7.929
15.124
Technische
zaken
€

1.608
0
11.190
12.798

Meubilair

ICT

Totaal

€

€

€

Boekwaarde 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.700
-92

0
0

16.308
-5.117

18.008
-5.210

Boekwaarde 31 december 2017

1.608

0

11.190

12.798

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
-85

5.696
-24

0
-3.261

5.696
-3.370

Mutaties boekwaarde

-85

5.672

-3.261

2.326

Boekwaarde 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.700
-177

5.696
-24

16.308
-8.379

23.704
-8.580

Boekwaarde 31 december 2018

1.523

5.672

7.929

15.124

Afschrijvingspercentages
van
2,50 %
5,00 %
5,00 %

Technische zaken
Meubilair
ICT
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t/m
10,00 %
20,00 %
20,00 %
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

2 Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Overige vorderingen
Overige vorderingen

6.628
12.000
18.628

17.825
6.000
23.825

12.000
12.000

6.000
6.000

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3 Liquide middelen
Banktegoeden

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
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967.259
967.259

966.900
966.900

966.667
592
967.259

966.900
0
966.900
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
1-1-2016

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo
31-12-2018

Algemene reserve

798.390

117.081

0

915.471

Eigen vermogen

798.390

117.081

0

915.471

Vrijval

Saldo
31-12-2018

Saldo Dotaties Onttrek1-1-2016
kingen
5 Voorzieningen
Personeel:
LFBPB
Jubilea

Voorzieningen

31-12-2018
€
Voorziening Jubilea
Voorziening LFBPB

3.700
3.322
7.022

4.955
227
5.182

0
0
0

0
0
0

8.654
3.549
12.203

7.022

5.182

0

0

12.203

kortlopend

middellang

langlopend
€

3.549
8.654

0
0

0
0

3.549
8.654

12.203

0

0

12.203

Jubilea
Op basis van werkelijkheid
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

6 Kortlopende schulden
Crediteuren
Belasting en premie sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen bindingstoelage

- 36 -

17.643
20.591
5.509
14.586
15.008
73.336

32.790
15.542
4.579
135.110
10.091
198.112

20.591
0
20.591

11.364
4.178
15.542

14.586
14.586

135.110
135.110

14.597
411
15.008

10.091
0
10.091
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Model G:
Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeniningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving

Toewijzing

Bedrag
Ontvangen
toewijzing t/m
verslagjaar

Kenmerk datum

EUR

totaal

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

geheel
nog niet
uitgevoerd
geheel
en afgerond
afgerond
(aankruisen wat van toepassing is)
EUR

0

0

0

0

0

0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeniningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk datum

totaal

Bedrag
Ontvangen Totale lasten Te verrekenen ultimo
toewijzing t/m
verslagjaar
verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk datum

totaal

Bedrag
Ontvangen
Saldo
toewijzing 01-01-2018 in
verslagjaar

Lasten in
Totale lasten Saldo nog te
verslagjaar 31-12-2018 besteden
ultimo
verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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EUR

EUR
0
0

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Baten
Realisatie
2018
€
(Rijks)bijdragen
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning
Rijk: LWOO
Rijk: PRO
Verevening zware ondersteuning

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente SMW/Project impuls CJG

Overige baten
Bijdrage scholen programma
Projectsubsidie Plusmiddelen VSV
Overige baten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

783.243
5.040.753
4.249.323
694.858
-514.911
10.253.266

761.159
4.705.798
4.134.322
676.051
-480.535
9.796.795

782.874
4.796.577
4.252.272
695.340
-588.440
9.938.623

23.000
23.000

0
0

23.000
23.000

3.825
60.000
9.937
73.762

30.000
60.000
0
90.000

35.275
93.000
0
128.275

337.144
41.754
47.666
63.365
489.930

425.000
0
0
72.500
497.500

244.637
33.045
34.105
348.001
659.788

119.953
0
306.136
-41.754
-47.666
475
0
337.144

118.000
0
304.500
0
0
2.500
0
425.000

33.980
62.491
214.993
-33.045
-34.105
466
-142
244.637

41.754
41.754

0
0

33.045
33.045

47.666
47.666

0
0

34.105
34.105

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen
Werkkosten PSA
Mutatie VU/EJU

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten

- 38 -

Stichting Samenwerkingsverband Midden Kennemerland, Beverwijk
Realisatie
2018
€
Overige personele lasten
Salariskosten Extern
Salariskosten Extern personeel scholen
Nascholing
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie Duurzame inzetbaarheid
Overige personeelskosten
Werkkosten FA

47.401
5.500
3.498
227
4.955
0
1.785
63.365

Begroting
2018
€

37.000
11.000
16.000
500
1.000
3.000
4.000
72.500

Realisatie
2017
€

245.260
94.926
4.328
2.905
526
57
0
348.001

Personeelsbezetting
2018
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

1,00
1,72
2,31
5,03
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2017
Aantal FTE's
0,28
0,72
3,29
4,29
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WNT-verantwoording 2018

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Z. van Hoffen

S. Kloosterman

Functiegegevens

Directeur bestuurder

Directeur bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 85.065

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.438

Subtotaal

€ 99.503

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 189.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

€0

Totaal bezoldiging

€ 99.503

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (fte)

01-09 / 31-12
0,8500

01-05 / 15-12
0,9329

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.507
€ 3.881

€ 153.430

Totaal bezoldiging 2017

€ 26.388

€ 153.430
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezodiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
F.M. Timmermans
G.P. Oud
H. Kelderman
J. Welmers

Functie
Lid
Lid
Lid
Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Realisatie
2018
€
Afschrijvingen
Meubilair
ICT
Technische zaken

Huisvestingslasten
Huur huisvesting
Overige huisvestingslasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

24
3.261
85
3.370

0
2.500
170
2.670

0
2.017
85
2.102

18.000
1.220
19.220

18.000
2.000
20.000

18.000
5.007
23.007

7.637
251
4.677
3.072
23.469
39.105

6.300
500
3.000
4.000
15.000
28.800

6.226
212
5.142
2.581
22.202
36.362

0
0
0
0

15.500
5.000
500
21.000

0
2.000
231
2.231

0
3.164
182
133
23.186
0
3.245
29.024
58.934

0
3.200
2.500
250
43.500
3.500
9.000
20.000
81.950

477
3.164
1.271
39
3.040
0
1.430
9.593
19.013

98.039

131.750

57.606

Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Secretariaatkosten
Accountantskosten
Bestuur/beheer en vergaderen
Deskundigheidsadvies

Inventaris, apparatuur en Leermiddelen
Kosten materiaal
Kosten onderzoeken
Kopieerkosten

Overige
Representatiekosten
Verzekeringen
Drukwerk
Porto
Informatietechnologie
PR &marketing
Ondersteunings Plan Raad
Overige uitgaven

Totaal Overige instellingslasten
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Doorbetaling aan schoolbesturen
Verplichte afdrachten uit te voeren door DUO
Afdracht (V)SO
Afdracht LWOO
Afdracht PRO

Doorbetaling op basis van 1 februari
Afdracht (V)SO groei

Doorbetalingen aan schoolbesturen
Salariskst extern pers. afdracht
Overdracht populatiebekost.

Totaal doorbetaling schoolbesturen

3.381.990
2.205.462
788.470
6.375.921

3.194.574
2.143.642
768.725
6.106.941

3.288.098
3.281.354
698.441
7.267.893

144.832
144.832

114.430
114.430

126.670
126.670

1.070.958
2.030.464
3.101.422

1.084.000
1.990.680
3.074.680

834.000
1.024.914
1.858.914

9.622.175

9.296.051

9.253.477

213
213

250
250

110
110

-213

-250

-110

Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Bankkosten

Totaal financiële baten en lasten
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

4.677
0
0
0

3.000
0
0
0

4.847
295
0
0

Totaal accountantslasten

4.677

3.000

5.142

Specificatie honorarium
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Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Statutaire
Vorm 2018 zetel

Code
Eigen
activiteiten Vermogen
31-12-2018
EUR
Beverwijk
4
n.v.t.
Alkmaar
4
n.v.t.
Voorhout
4
n.v.t.
Wijk aan Zee
4
n.v.t.

Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
jaar 2018 BW

Stichting voor VO Kennemerland
Stichting Clusius College
Aloysiusstichting
Stichting Heliomare

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

EUR
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
De verbonden partijen hebben geen beslissende zeggenschap.
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Ja/Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

%
0
0
0
0

Ja/Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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B7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Contractuele verplichtingen:
Er zijn meerjaren verplichtingen aangegaan met :
Er is een huurcontract aangegaan met het SVOK voor de huur van kantoorruimte op de Büllerlaan
voor € 18.000 per jaar.
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B8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers.
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B9 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2018 ad € 117.081 als volgt over de reserves.
2018
€
Resultaat algemene reserve

117.081

Resultaat Eigen vermogen

117.081
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B10 Ondertekening Jaarverslag

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te (vestigingsplaats) op ……………..2019

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld op ………………2019 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland 27-04

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland 27-04 te Beverwijk
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 Voortgezet Onderwijs MiddenKennemerland 27-04 op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland 27-04 zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
het verslag van de raad van toezicht;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs
en
paragraaf
‘2.2.2
Bestuursverslag’
van
het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
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 fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s
• 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 controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de
door
het
bestuur
gehanteerde
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
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de 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.
Geldermalsen, 18 april 2019
Van Ree Accountants
Was getekend
Drs. L.M.W van der Vliet RA

