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1. Voorwoord
Met dit jaarverslag legt het bestuur, inhoudelijk en financieel, verantwoording af over het
gevoerde beleid in 2019.
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. Zeker als er specifieke ondersteuningsvragen zijn, en zeker als jongeren een
problematische of kwetsbare positie hebben. Dan is juist onderwijs een unieke mogelijkheid om
daar een weg of een uitweg in te vinden. 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 2019 van DUO
kreeg is ter beschikking gesteld om zoveel mogelijk passende onderwijsvoorzieningen te verzorgen.
Reflectie
Het samenwerkingsverband heeft in 2019 hard gewerkt aan de doorontwikkeling en borging van
passend onderwijs binnen de IJmondregio. Ook in 2019 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 en
nieuwe maatwerkarrangementen ingezet om een goede aansluiting te creëren op de
ondersteuningsvragen van jongeren.
Ook in 2019 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. Daarnaast is het
samenwerkingsverband verrijkt met een nieuwe partner, Ronduit Onderwijs. Door de komst van
Jeugdzorg Plus naar Bakkum is Ronduit daar de onderwijspartner geworden die het onderwijs in
gesloten jeugdzorg aanbiedt. Daarnaast hebben we afscheid genomen van de voorzitter van de
Raad van Toezicht die vawege pensionering is vertrokken en vervangen.
Vooruitblik
Eind 2019 is een procedure gestart voor het aanstellen van een nieuwe onafhankelijk voorzitter van
de Raad van Toezicht. Het is de nadrukkelijke wens van de overheid dat in het interne toezicht op
de samenwerkingsverbanden het aspect ‘onafhankelijkheid’ beter wordt geborgd. De wisselingen
en wijzigingen binnen de Raad van Toezicht vormden een goede aanleiding om in 2020 uitvoering
te geven aan dat streven.
In het voorjaar van 2020 staat verder de evaluatie van de invoering van Passend onderwijs op de
politieke agenda. Wat die evaluatie ons gaat brengen, we zullen het zien. Spannend, want
ondanks de successen die zijn behaald en de stapjes die zijn gemaakt, er zijn ook doelen niet
behaald. Er zitten nog steeds leerlingen thuis, er vallen te veel leerlingen vroegtijdig uit en de
doorstroom van ‘jongeren in kwetsbare posities’ naar vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding is
nog steeds ingewikkeld en vaak niet succesvol. Wat dat betreft liggen er nog wel enkele
uitdagingen wat betreft het realiseren van organisatorisch en financieel volledig ‘ontschot’
jongerenbeleid. Benieuwd welke politieke besluiten er vallen en wat die voor de doorontwikkeling
van Passend Onderwijs gaan betekenen……
Zeger van Hoffen
Directeur-bestuurder
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2. Verslag Raad van Toezicht
Inleiding
In 2019 is verder gewerkt aan de implementatie van het in 2017 vernieuwde ondersteuningsplan.
Hierin formuleert het samenwerkingsverband de ambities en is een iets gewijzigd bouwwerk van
Passend Onderwijs 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. W. Baumfalk

Lid 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

Dhr. J. Zijp

Lid RvT

Voorzitter CvB Stichting Ronduit

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 2019
De Raad van Toezicht heeft in 2019:
1. driemaal vergaderd. Leidraad voor de agenda waren de ‘voortgangsrapportagewerkagenda’ en het overzicht van ‘bestuursbesluiten’;
2.

in aansluiting op de in het ondersteuningsplan geformuleerde ambities specifiek aandacht
geschonken aan de ontwikkelingen omtrent de volgende thema’s:
•

Uitvoering en realisatie van de in het Ondersteuningsplan geformuleerde ambities en
doelstellingen;

•

Ontwikkelingen 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;
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•

Ontwikkelingen rondom Opting Out LWOO en PRO. Hierbij speelden tegenstrijdige
belangen die op bestuursniveau zijn besproken. De RvT heeft zich op de hoogte gesteld
van de uitkomst van dat overleg.

•

Sluitende aanpak Jeugdhulp en Onderwijs.

•

Aanbod van maatwerk en arrangementen.

3.

het jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 besproken met de accountant, goedgekeurd en
vastgesteld. Daarbij is gelet op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige
besteding van middelen;

4.

de begroting 2019 en meerjarenbegroting goedgekeurd;

5.

als accountant Van Ree Accountants benoemd;

6.

het functioneren van de directeur bestuurder in beide rollen beoordeeld en de taakomvang
en honorarium vastgesteld;

7.

de statuten laten beoordelen en de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd;

8.

Interne evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Inzet van een extrene
voorzitter vond plaats in 2018 bij de audit die toen is uitgevoerd. Dit jaar is er intern
gereflecteerd op eigen functioneren.

9.

een besluit genomen omtrent de sturing van het kabinet op het stimuleren van meer
onafhankelijkheid in het interne toezicht. Besloten is om een externe onafhankelijk voorzitter te
gaan aanstellen. De procedure daarvoor is gestart in 2019 met het formuleren van een
profielschets en taakomschrijving. Het streven is om voor de zomervakantie een nieuwe
onafhankelijke voorzitter aan te stellen onder leiding van een extern wervingsbureau. De keus
is gevallen op Beekveld en Terpstra.

Samenvatting en conclusies
De Raad van Toezicht stelt vast dat er in 2019 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.

Het overzicht van activiteiten en thema’s waaraan aandacht is besteed rechtvaardigen de
conclusie dat de RvT zich in de meeste opzichten heeft gericht op haar rol als toezichthouder op
wat er wettelijk en statutair gezien tot haar taak wordt gerekend.
Resultaten in 2019
Het samenwerkingsverband heeft in 2019 financieel een positief resultaat geboekt. Dit is in zekere
zin jammer omdat voor 2019 een overschrijding was begroot. Het uitgangspunt is dat alle
begrootte en 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
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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. Op die
manier werkt het samenwerkingsverband (conform de richtlijnen van de Inspectie van het
Onderwijs) stapsgewijs toe naar een weerstandsvermogen met de omvang van 5% van de
jaarlijkse omzet.
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 of om en nabij gelijk gebleven.


Het aantal thuiszitters is afgenomen. 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. Andere oorzaken hebben te maken met verandering
van beleid in de (gesloten) jeugdzorg waardoor meer leerlingen dichter bij huis geplaatst
worden en eerder in open residentiële voorzieningen geplaatst worden waarvoor tlv’s nodig
zijn.



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. Nieuw dit jaar is de inzet van Heliomare Interventieteam voor deze
doelgroep. Ook die inzet werpt haar vruchten af en heeft tot gevolg dat enkele thuiszittende
leerlingen succesvol konder worden teruggeleid naar (deeltijd-)onderwijs.



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 is in 2019 nadrukkelijk onder
de aandacht van ketenpartners, waaronder de gemeenten, gebracht. Resultaat daarvan is
dat er toegewerkt zal gaan worden naar een jeugdondersteuningsplan waarin de
beleidsplannen van zowel de gemeenten als het samenwerkingsverband geïntegreedr zullen
worden.



Het aanbod van ‘passende onderwijsvoorzieningen’ is opnieuw verruimd, onder andere door
de doorontwikkeling van een Onderwijs Zorg Klas in het VSO en een Traject+Klas in het regulier
onderwijs. Daarnaast is er een werkervaringsplek gestart in één van de VSO-instellingen en zijn
er groepsarrangementen georganiseerd tbv de uitval of uitstroom van leerlingen.
Voorbeelden daarvan zijn NT2-ondersteuning en de inzet van Lokaal 0 tbv ondersteuning van
scholen bij het begeleiden van nieuwkomers.
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3. Bestuursverslag
Algemene informatie over het samenwerkingsverband is buiten dit jaarverslag gelaten, omdat die
te lezen is in 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 zijn steeds doelstellingen resultaten, kosten voornemens en risico’s kort beschreven. De
opzet van dit verslag wijkt hierdoor af van de gebruikelijke formats die veel andere
samenwerkingsverbanden gebruiken. In dit verslag is uiteraard rekening gehouden met de
checklist bestuursverslag onderwijsinstellingen, maar dan wel voor zover relevant voor de
samenwerkingsverbanden. Onderdelen die niet in dit verslag zijn opgenomen zijn of niet van
toepassing op de samenwerkingsverbanden, of zijn vanuit het perspectief en belang van
samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland niet relevant. Een overzicht van die
onderdelen is opgenomen in paragraaf 4.4.7.
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. Ze vormen
een samenhangend geheel en komen logisch voort uit wat in missie en visie is omschreven.
Namelijk dat elk kind t recht heefop onderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat het kind het meest
optimale zorg- en onderwijsaanbod krijgt dat voor dat kind mogelijk of noodzakelijk is. Om dat te
realiseren organiseert en faciliteert het samenwerkingsverband tal van activiteiten in afstemming
met partners in onderwijs, jeugdhulp en gemeentelijke diensten. Gezamenlijk hanteren we daarbij
een aantal uitgangspunten die vorm en inhoud geven aan de visie op het organiseren van
passend onderwijs. En die daarom in een OOGO formeel zijn vastgesteld.
Het samenwerkingsverband levert daartoe de volgende onder andere de volgende diensten:
allocatie van middelen, secretariële ondersteuning, coaching van scholen, trajectbegeleiding van
leerlingen, facilitering van maatwerkarrangementen, organiseren van netwerkbijeenkomsten en
leer-bijeenkomsten.
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.
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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.




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 2019

Kwaliteitszorg (3.2.3)
 Het ondersteuningsplan biedt duidelijkheid wat betreft taakstelling en doelstellingen.
 De scholen en het samenwerkingsverband hebben een effectieve kwaliteitscyclus
ingericht.
 Instrumenten voor data-verzameling en data-analyse zijn functioneel.
 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 2019
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

Investeringen vanuit het SAMENWERKINGSVERBAND
totaal:
€ 5.547.376.LWOO
Bijdrage zorgstructuur en
ondersteuningscoördinatie
Interne traject voorzieningen
Boven schoolse Trajectvoorziening
Inzet consulenten passend onderwijs
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€ 4.269.163,€ 105.000,€ 729.000,€ 102.268,€ 170.384,-

vervolgonderwijs en/of baan is
succesvol

Satelliet
Maatwerk individueel
Maatwerk doelgroepen

€ 81.965,€ 111.176,€ 219.266,-

Investeringen
Het samenwerkingsverband investeerde in aanvullend 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 € 4.269.163,-. 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 € 170.384,-.
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 €184.233,- . Een bedrag van € 330.442,- werd besteed aan
maatwerkarrangementen op individueel- en op groepsniveau: al eerder (2018) genoemde
initiatieven liepen in 2019 door: het VIP-project voor vastlopende hoogbegaafde leerlingen,
Onderwijs-Zorg-pilot voor leerlingen die door job-carving zonder MBO-nivo2-kwalificatie in de zorg
werkzaamheden kunnen verrichten en een thuiszitters-pilot om langdurig thuiszittende leerlingen
weer naar een vorm van onderwijs te begeleiden. In 2019 kwamen daarbij: ondersteuning van de
basis-zelfstandigklas op het Clusiuscollege, de Traject+klas op de Vierhoek van het KC voor
leerlingen in het vmbo met meer dan gemiddelde structuurbehoefte, de leerwerkplek op
Molenduin en de beleidsondersteuning voor nieuwkomers door Lokaal 0 en een Onderwijs-Zorgklas bij Heliomare.
Effecten van of ondanks de invesreringen











Het aantal leerlingen dat in 2019 ongeoorloofd gedurende korte of langere tijd uitviel en
dus als thuiszittend bij de inspectie werden gemeld was 24. Acht daarvan zijn in de loop
van het jaar dorogeleid naar een vervolgbestemming, hetzij arbeid, hetzij onderwijs.
Daarnaast waren ook leerlingen met een vrijstelling voor onderwijs. Die aantallen zijn terug
te vinden in de jaarrapportages van Leerplicht.
Het deelnamepercentage VSO is gestegen van 3,71% naar 3,94%. Een stijging van 286
naar 304 leerlingen.
Het aantal VAVO-leerlingen nam af van 59 naar 55. Dit betekent een lichte percentuele
stijging naar het niveau van 2017 waarin dat ook 0,71% was.
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 af.
29 leerlingen kregen ondersteuning vanuit de BTV. Voor de overgrote meerderheid was
dat een succesvol begeleidingstraject waardoor terugkeer naar onderwijs op de één of
andere manier kon worden gerealiseerd. Of waardoor hulpverlening kon worden gestart
of aangepast.
Er zijn in de loop van 2019 negentien uiteenlopende individuele arrangementen ingezet.
Een verdubbeling ten opzichte van 2018. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat
het resultaat er van is. Meestal biedt het alternatieve vormen van aandacht die maken
dat leerlingen daardoor open komen te staan voor andere onderwijs of
begeleidingsactiviteiten. Soms is het gewoon een alternatief voor regulier
onderwijsaanbod dat om de een of andere reden tijdelijk , of soms langduriger niet
geboden kan worden.
Het Heliomare Interventie Team Thuiszitters begeleidde twaalf leerlingen. Drie daarvan
stroomden weer terug of door naar een vorm van onderwijs.
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De kleinschalige voorziening die in 2018 binnen Heliomare startte voor leerlingen die
intensieve begeleiding nodig hebben in de onderwijssetting, is in 2019 volledig
operationeel geworden. Hulpverlening is goed aangesloten en de financiering daarvan
door de gemeente is voor schooljaar 2019-2020 gegarandeerd. Vanuit SWVVO MiddenKennemerland zijn drie leerlingen in deze groep geplaatst.
In Traject+klas kregen elf leerlingen extra begeleiding en/of een volledig onderwijsaanbod
Voor 10 van hen was dat succesvol en was eventuele verwijzing naar het VSO niet nodig.
Voor één leerling was het waardevol en kon er gestut en gesteund worden, maar was
doubleren het resultaat.
Door deelname aan de Onderwijs-zorg-pilot konden drie leeringen gerichte begeleiding
krijgen naar een baan op MBO-1 niveau. Voor twee van deze leerlingen was het een
succesvol traject. Eén van hen kon doorstromen naar een MBO-niveau2 opleiding en de
ander kon het traject vervolgen en uitzicht behouden op een vast contract.i In schooljaar
2019-2020 zijn vier leerlingen in deze pilot gestart.
Het VIP-project, een ondersteuningsklas voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te
lopen in het vwo of het havo, is met twee andere scholen verbonden zodat er voor deze
doelgroep samenhangender beleid kan worden ontwikkeld binnen het
samenwerkingsverband. OCW heeft het onderwijs hiervoor met ingang van augustus 2019
subsidiemogelijkheden toegekend voor een periode van vier jaar. Het
samenwerkingsverband heeft die subsidie aangevraagd en gekregen. In 2019 kregen 9
leerlingen ondersteuning in deze voorziening. Twee thuiszitters gingen hierdoor weer naar
school, 2 leerlingen moesten vanwege onderliggende ernstige problematiek afhaken, Van
de andere leerlingen is het schoolverzuim drastisch gereduceerd en in een tweetal
gevallen zelf helemaal gestopt.
Van de mogelijkheden om maatwerkarrangementen voor specifieke doelgroepen aan te
vragen is goed gebruik gemaakt. Dit was in 2018 een nieuw initiatief waarvan de eerste
terugkoppelingen positief waren. De scholen zoeken in toenemende mate naar
maatwerkoplossingen voor probleemsituaties waarin voorheen makkelijker werd
geaccepteerd dat een leerling zou uitvallen, doubleren of afstromen. Voorbeelden
daarvan zijn de inzet van onderwijsassistenten en NT2-docenten. Met als rendement dat er
voor beoogde doelgroepen gerichter aanbod is dat maakt dat zij niet 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 naar speciaal onderwijs 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 is er onvoldoende
dekkend aanbod binnen de regio. Helaas lopen er soms ook leerlingen met specifieke
ondersteuningsvragen vast door niet tijdige signalering of het ontbreken van voldoende en
beschikbare expertise, zowel in het onderwijs als in de zorg.

3.2

Kwaliteit en Ambitie

3.2.1

Organisatie

Organisatiestructuur is effectief met
minimale bureaucratie en
administratieve rompslomp
Effectieve ouderparticipatie leidt tot
het voorkomen van klachtprocedures

Investeringen vanuit samenwerkingsverband
Overhead
 personele lasten
 organisatie
 huisvesting
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€ 179.581,€ 102.694,€ 21.971,-

Dataverwerking en
communicatieprocedures zijn ‘AVGproof’

Totaal

€ 304.419,-

Investeringen
De middelen die het samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van passend onderwijs gebruikt
hebben de omvang van 2,91% van het totaal budget voor zware en lichte ondersteuning. Een
lichte stijging ten opzichte van 2018 toen dat percentage 2,89% was. 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.
Personeel
De formatie is in 2019 uitgebreid ten opzichte van 2018. Met het samenwerkingsverband PO
IJmond is onderzocht of in gezamenlijkheid een consulent aangesteld kon worden in verband met
toenemende werkdruk en kwetsbaarheid wat betreft eventuele uitval wegens ziekte of
persoonlijke omstandigheden. Er is een medewerker aangetrokken en aangesteld die voor
Samenwerkingsverband PO IJmond consulenttaken uitvoert en voor ons samenwerkingsverband
beleidsondersteunende taken.
De invoering van de AVG heeft als consequentie dat er een uitbreiding van taken plaats vindt die
bij een functionaris gegevensbescherming zijn belegd.
De BTV is in opdracht van de inspectie van het onderwijs nu officieel een OPDC. De functie van de
BTV is veranderd. Betreffende medewerkers verzorgen drie dagen per week onderwijsaanbod en
begeleiding in de bovenschoolse voorziening. Daarnaast zijn zij twee dagen per week beschikbaar
voor het bieden van ondersteuning, observaties en advisering in de scholen.
Privacy
Met ingang van mei 2019 is de overheid hogere eisen gaan stellen aan de wijze waarop de
samenwerkingsverbanden omgaan met persoonlijke gegevens. Het samenwerkingsverband
anticipeerde in 2018 al op deze aanscherping van de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) in de procedures omtrent het digitaal uitwisselen van dossiers en
persoonlijke informatie. Het samenwerkingsverband voldoet volledig aan wet- en regelgeving op
dit terrein. Om de verwerking van gegevens tussen scholen optimaal AVG-proof te maken een
ook de planmatigheid te versterken is in 2019 geïnvesteerd in ICT en in het werken met TOP-dossier.
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 aangepaste structuur zal na een jaar, in het voorjaar van 2020 geëvalueerd
worden. Daarnaast is er 4 keer periodieke afstemming geweest met de OPR en is er met de
scholen afzonderlijk minimaal één maal een afstemmingsgesprek aan de hand van een samen
met de school opgestelde ontwikkelagenda.
Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn wettelijk verplicht beleid onderling te bespreken.
Twee maal vond dit overleg (OOGO) plaats in 2019.
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 SAMENWERKINGSVERBAND geplaatst.
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Huisvesting
De huisvestingslasten zijn ondanks de verhuizing van de werkplekken van zowel het
samenwerkingsverband als van de bovenschoolse trajectvoorziening, binnen de begroting
gebleven. Het samenwerkingsverband is met ingang van januari 2019 verhuisd naar de locatie
aan de Antillenstraat, waar ook het samenwerkingsverband PO IJmond is gevestigd. Deze
verandering voldeed boven verwachting aan de ambities van directere samenwerking en
afsteming. Ook voldoet het pand na aanpassing van de ICT-voorzieningen aan wensen wat
betreft comfort en kwaliteit. Voor de bovenschoolse trajectvoorziening is een tijdelijke andere
locatie gevonden. Deze locatie voldoet in bijna alle opzichten niet aan de eisen die je aan deze
voorziening wilt en arbo-technisch moet stellen. In 2020 zal een betere huisvesting voor de BTV
gevonden moeten worden.
Ouders
Ouders zijn voor het samenwerkingsverband altijd belanghebbenden wanneer er
ondersteuningsvragen dienen te worden beantwoord. Bit betekent dat de scholen op het
moment dat er inzet vanuit het samenwerkingsverband nodig is altijd een beroep moeten doen
op de aan de school betrokken consulenten. Die dienen als procesbegeleider en bewaken dat
ouders goed bij alle besluiten betreffende hun kinderen worden betrokken. Dat gaat bijna altijd
goed. En als ouders desondanks toch niet tevreden zijn met ingeslagen wegen of besluiten van de
scholen, dan kunnen zij voor het indienen van een klacht terecht bij het bestuur van de school. Of,
bij onbevredigend resultaat, zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie. In 2019 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 samenwerkingsverband totaal:
€ 300.000,Uitgesplitst:
Innovatie
€ 195.000,Scholing (Leertafels, intervisie,
netwerkoverleg scholen en zoco’s)
€ 26.521,Scholenoverleg
€ 5.000,Zoco-overleg
€ 2.500,Periodiek overleg consulenten-scholen € 3.200,Periodiek overleg externe partners
€ 50.800,Trainingen , conferenties
€ 17.000,-

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 tussen de
samenwerkingspartners 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 2019 naar schatting ongeveer € 250.000,- geïnvesteerd. In 2019 is
op meerdere plaatsen budget ten behoeve van verschillende doelgroepen aangewend voor
deskundigheidsbevordering dan wel 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. Specifieke scholing vanuit
het perspectief van passend onderwijs vindt in de scholen vooral plaats op het niveau van
specialisten en zorgcoördinatoren. Te weinig nog op het niveau van mentoren, docenten en
middenkader. De meerderheid van de scholen en afdelingen zijn door de inspectie positief
beoordeeld, sommige zelfs als excellent. Helaas kregen ook enkele opleidingen in 2019 een
herstelopdracht van de Inspectie van het Onderwijs omdat er onvoldoende kwaliteit werd
gerealiseerd op uiteenlopende thema’s. Met name op het gebied van veiligheid was er in 2019
veel te doen in de regio. Gemeenten en onderwijs trokken in 2019 gezamenlijk op om de
problemen in de wijken en in het onderwijs aan te pakken. Dit proces is gestart, maar zal in 2020
dienen te worden doorgezet. Vanuit de GGD en Leerplicht zijn er signalen dat het verzuimbeleid
beter kan. Met name het voeren van begeleidingsgesprekken door mentoren, naar aanleiding
van verzuim, zou moeten/kunnen verbeteren. Er zijn gesprekken gestart om te onderzoeken op
welke manier daar in de scholen ruimte voor kan worden geboden. Daarnaast wordt in dat
onderzoek ook meegenomen op welke wijze de inzet vanuit de GGD zou kunnen worden
vergroot.
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.
Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
Het Impulsproject heeft in 2019 een vervolg gekregen. Het samenwerkingsverband ontving in 2019
hiervoor vanuit de VSV-middelen van West-Kennemerland financiële ondersteuning in de vorm
van een subsidie van € 22.000,-. Deze middelen zijn aangewend voor de financiering van een
projectleider ‘onderwijs en jeughulp verbonden’. Activiteiten die het versterken en verbeteren van
samenwerking door de ketenpartners binnen het samenwerkingsverband faciliteren, waren in 2019
leertafels, intervisiebijeenkomsten en overleg met gemeenten, veiligheidsfunctionarissen,
ondersteuningsbegeleiders en aanbieders van jeugdzorg.
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, 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.
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Conclusies
De noodzaak om vooral te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van de verbinding
jeugdhulp en onderwijs is ook in 2019 gebleken. Het blijkt een gecompliceerd thema te zijn. Met
name rond de vestiging van een instelling voor jeugdzorg Plus in de regio bleek hoe moeizaam
gemeenten en onderwijs tot afstemming komen over ingrijpende beleidskeuzes die beiden
aangaan. Uiteindelijk was er mediation nodig om partijen weer op één lijn te krijgen. Onzeker is
vooralsnog of de poging daartoe effectief blijkt.
Samenwerking en afstemming rond ondersteuningsvragen van jongeren zijn essentieel wat betreft
effectiviteit van hulpverlening en het zo vroeg mogelijk signaleren. Zowel door de scholen zelf als
ook door in de scholen actieve jeugdondersteuners. Ook de kwaliteit van onderwijs en
hulpverlening zijn bepalend voor de resultaten er van. Nog te weinig wordt in het klaslokaal
zichtbaar dat hulpverleners en docenten effectief zijn in het bieden van adequate ondersteuning
op het gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling. Met als gevolgen relatief constaant
blijvende uitstroom, afstroom zittenblijven en verplaatsingen naar speciaal onderwijs. De ambitie
van het samenwerkingsverband is dat vroegtijdige signalering en betere afstemming met aan de
scholen verbonden CJG-consulenten, er toe leidt dat voortijdig schoolverlaten kan worden
gereduceerd. Of die ambitie gehaald wordt is niet goed te beoordelen. Dit komt doordat vsvbeleid vooral uitvoering krijgt binnen het MBO en het ontbreken van accurate cijfers hieromtrent.
Feit is dat ook deVSV-cijfers redelijk constant blijven boven het landelijk gemiddelde en ondanks
de inspanningen geen noemenswaardige daling tonen. De inspanningen die het
samenwerkingsverband middels de BTV leverde om jongeren te helpen een vervolg in onderwijs te
vinden of te koppelen aan de juiste jeugdhulp bleken in 2019 in de meeste gevallen succesvol.

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 voor data-verzameling en dataanalyse zijn functioneel.(4.2.3)

Instrumenten binnen het
samenwerkingsverband:
Ondersteuningsplan
Meerjarenplanning
Activteitenplan/ontwikkelagenda
Monitor
OPP
Gesprekscyclus
Interne en externe verantwoording

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
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Ondersteuningsplan (OP)
Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor de periode 2018-2021.
Het plan biedt houvast voor wat betreft de intenties en de richting, maar blijft enigszins
oppervlakkig wat betreft uitgangspunten en inhoudelijke doelstellingen. In de jaarverslagen zijn
doelstellingen en uitgangspunten expliciter geformuleerd dan in het vigerende
ondersteuningsplan. In 2019 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. Op termijn zullen naar verwachting Topdossier en Perspectief op School gezamenlijk met een kwalitijdszorgsysteem komen. Omdat het
samenwerkingsverband met Top-dossier werkt kunnen we naar verwachting daar in de nabije
toekomst ook gebruik van gaan maken.
Gesprekscyclus
De kwalitatieve informatieverzameling is nog enigszins ongestructureerd. Voor de jaarlijkse
verantwoording door de scholen is een format ontwikkeld, maar dit format heeft in de praktijk een
lage gebruikswaarde.
Op alle scholen is een gesprekscyclus ingericht. 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. De VSO-scholen hebben in 2019 hierin de grootste
ontwikkeling doorgemaakt en leveren betere OPP’s dan de reguliere VO-scholen.
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 navolgbaarheid, doelmatigheid en planmatigheid.
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4. Bedrijfsvoering,
4.1

financiën, risicoanalyse en toelichtingen

Continuïteitsparagraaf
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A. GEGEVENSSET
A1.
2019

2020

2021

2022

2023

1,00
1,72
3,22

1,00
1,72
3,22

1,00
1,72
3,22

1,00
1,72
3,22

1,00
1,72
3,22

8.313

8.031

7.897

7.761

7.651

2019

2020

2021

2022

2023

12.275
12.275

9.075
0
9.075

5.875
0
5.875

3.200
0
3.200

525
0
525

26.372

26.372

26.372

26.372

26.372

1.217.622
1.243.994

1.012.798
1.039.170

674.219
700.591

206.290
232.662

-386.738
-360.366

1.256.269

1.048.245

706.466

235.862

-359.841

1.168.084
1.168.084

960.060
960.060

618.281
618.281

147.677
147.677

-448.026
-448.026

12.996

12.996

12.996

12.996

12.996

0

0

0

0

0

75.188

75.188

75.188

75.188

75.188

Totaal Passiva

1.256.269

1.048.245

706.466

235.862

-359.841

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

10.485.416
0
113.629

10.285.983
20.000
75.000

10.171.891
20.000
75.000

9.990.018
20.000
48.500

9.833.514
20.000
15.000

10.599.045

10.380.983

10.266.891

10.058.518

9.868.514

618.778
5.476
21.971
128.193
9.571.747

667.300
3.200
20.000
126.750
9.771.507

675.400
3.200
20.000
126.750
9.783.070

680.300
3.200
20.000
126.750
9.698.622

683.700
3.200
20.000
126.750
9.630.317

10.346.166

10.588.757

10.608.420

10.528.872

10.463.967

252.880

-207.774

-341.529

-470.354

-595.453

-267

-250

-250

-250

-250

252.613

-208.024

-341.779

-470.604

-595.703

Personele bezetting in FTE:
-Bestuur/Management
-Personeel primair proces/Docerend Personeel
-Ondersteunend personeel/overige medewerkers
Leerlingen aantallen
-Leerlingen aantallen per 01-10 t-1
A 2. MEERJARENBEGROTING
Balans
Vaste Activa
Immaterieel
Materieel
Financieel
TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Effec ten
Liquide Middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves
Overige (private) 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

17

“Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor het Samen
werkingsverband Midden Kennemerland betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs
wordt ‘op afstand’ gegeven.
Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan.
Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact
op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door
OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald.”

4.2

Risicoanalyse

Algemene risico’s
De regio is een krimpgebied. Dit betekent dat de leerlingaantallen jaarlijks dalen. Daarmee dalen
ook de inkomsten van het samenwerkingsverband. Daar staat naast dat de leerlingaantallen in
het VSO jaarlijks stijgen. Dit is een jaarlijkse trent. In toenemende mate is het daardoor moeilijker
geworden om leerlingen te plaatsen. Bovendien nemen voor het samenwerkingsverband de
kosten van het VSO toe. Dit gaat ten koste van de middelen voor lichte ondersteuning die het
samenwerkingsverband beschikbaar kan stellen aan de scholen voor regulier onderwijs. De
meerjarenbegroting laat zien dat op basis van de huidige cijfers en bedragen in combinatie met
ongewijzigd beleid, de reserve de komende vier jaren volledig zal verdampen.
Beheersmaatregelen:
•
Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen. De hoogte daarvan is bepaald
op 5% van de bruto jaaromzet. Dat is het streefpercentage dan OCW aanhoudt en
adviseert.
•
Creëren van voorzieningen in de reguliere scholen om uitstroom naar VSO te
voorkomen. Op iedere school is er één of andere voorziening gerealiseerd.
•
Aangaan van samenwerking met andere partijen (samenwerkingsverbanden,
gemeente(s), zorginstanties) om risico’s te kunnen delen. Aan velerlei tafels zijn
structureel overleg ingepland.

Risico’s in het onderwijskundig domein
Scholen zijn niet allemaal in staat het overeengekomen niveau van basisondersteuning in
de praktijk te brengen.
Beheersmaatregelen:
•
Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken. Jaarlijks herijken de
actualiseren de scholen hun SOP.
•
Concrete ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is georganiseerd:
procesbegeleiding door consulenten, coaching en intervisie-trajecten, expertise
binnen de BTV beschikbaar stellen aan de scholen, professionaliseringsaanbod
vanuit het samenwerkingsverband op specifieke, passend onderwijs gerelateerde,
thema’s.

Scholen vragen middelen aan voor ondersteuning die onder de basisondersteuning valt.
Beheersmaatregel:
•
Basisondersteuning nader expliciteren (is gedaan)
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•

Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken. Minimaal halfjaarlijks
zijn er afstemmingsgesprekken met iedere school binnen het
samenwerkingsverband.

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 op bestuurlijk en op directieniveau aandacht voor gewenste
ontwikkelingen op korte en middellange termijn en eventueel maatregelen nemen.
•
Verbetertraject met betreffende schoolbesturen afspreken.
Scholen zijn onvoldoende in staat rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen
te verantwoorden
Beheersmaatregel:
Met de besturen en directies stapsgewijs toewerken naar een betere verantwoording en
(helpen) ontwikkelen van daartoe geschikte kwaliteitszorginstrumenten.

Risico’s ten aanzien van personeel
Werkgeverschap brengt risico’s met zich mee voor incidentele kosten voor vervanging,
interim-arbeid en arbeidsconflicten.
Beheersmaatregel:
•
Structureel teamoverleg met personeel.
•
Structureel inplannen van functioneringsgesprekken.
•
MR-overleg en scholing personeel op dat gebied
•
Aanhouden van voldoende weerstandsvermogen van waaruit risico’s tean aanzien
van eventuele uitkeringen na ontslag kunnen worden opgevangen.
.
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.
Jeugdbeleid verschillende gemeenten sluit onvoldoende aan op wat er in de scholen
nodig is.
Beheersmaatregelen:
•
Middels OOGO en andere regionale bestuurlijke overleggen is bij herhaling
aandacht gevraagd voor de problemen die daardoor worden veroorzaakt. Bijv op
het gebied van inkoop jeugdzorg, wachtlijsten in de jeugdzorg, regionale of wijkspecifieke veiligheidsproblematiek.
•
Innovatie- en maatwerkbudget reserveren en aanwenden voor tijdelijke
ondersteuning.

19

4.3

AO/IB

Risico- en beheersingssysteem

De financiële administratie is belegd bij Groenendijk Onderwijs Administratie te Beverwijk
Financiële planning en control is belegd bij Kroese Advies te Houten
Voor een adequate risicobeheersing wordt gebruik gemaakt van diverse op elkaar afgestemde
werkprocedures en instrumenten:

Werkprocedures:
•

Periodieke verantwoording door het bestuur aan de RvT en de OPR overeenkomstig
het managementstatuut.

•

De jaarlijkse begroting is geplaatst binnen een meerjarenraming voor de
daaropvolgende vier jaren.

Instrumenten:
•

Het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022, uitgewerkt in meerjarendoelen en
meerjarenactiviteiten (Ontwikkelagenda);

•

Ontwikkelagenda met periodieke voortgangsrapportages;

•

De begroting met meerjarenraming;

•

Maandelijkse financiële rapportages;

•

Periodieke rapportages, 1 x per kwartaal, over bereikte resultaten ten opzichte van
normen en verantwoording aan voornaamste belanghebbenden RvT en OPR, MR en
partners.

•

Periodieke verantwoording via een nieuwsbrief (2-3 x per jaar);

•

Jaarlijkse verantwoording via jaarverslag

4.4.

Toelichtingen

4.4.1

Toelichting verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten

Baten
De meerjarenbegroting is ook voor komend jaar richtinggevend. De inschatting is dat de opzet
redelijk in lijn is met realiteit. De inkomsten zijn gebaseerd op de te verwachten krimp. Niet
verdisconteerd is dat er jaarlijks een onvoorspelbare aanpassing van de normtarieven plaats vindt.
De hoogte daarvan blijkt ieder jaar verrassend, maar lijkt gemiddeld een omvang te hebben van
ongeveer €200.000,- De verwachting is dat de in de meerjarenbegroting genoemde
overschrijdingen voor de komende jaren in de praktijk door de tariefaanpassingen verzacht zullen
worden. Vast staat dat het budget komende jaren stapsgewijs door krimp onder druk komt te
staan. En dat het weerstandsvermogen daardoor op een natuurlijke manier zal afnemen tot het
voorgenomen niveau van 5 % van de bruto jaaromzet.
Aan de inkomstenkant zijn de bedragen geactualiseerd aan de meest recente beschikkingen
vanuit DUO. Het perspectief op de budgetten voor zware en lichte ondersteuning is redelijk
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stabiel. Ook de prognoses wat betreft leerlingaantallen zijn geactualiseerd a.d.h.v. de meest
recente opgaves.
Naar verwachting zullen de baten genoemd bij ‘Overige baten’ lager uitvallen omdat daar de
subsidies vanuit de VSV-gelden geboekt zijn. Komend jaar start er een nieuwe planperiode.
Gesprekken daarover lopen. Het ligt in de lijn der verwachting dat die subsidiestroom niet meer via
het samenwerkingsverband zal gaan lopen maar rechtstreeks via de scholen zelf.
Het bedrag voor ‘overdrachten SAMENWERKINGSVERBAND is hoger dan vorig jaar en zal vanaf
volgend jaar ongeveer constant blijven doordat dan de gehele bekostiging van LWOO dan via
het samenwerkingsverband loopt. Er zal dan geen gedeeltelijke afdracht door DUO aan de
scholen meer zijn, waardoor ‘overdrachten DUO’ lager is dan voorheen en ook de komende jaren
lager is begroot.
De afdracht die jaarlijks plaats vindt in verband met populatiebekostiging is conform de afspraken
die eind 2018 zijn gemaakt. Essentieel onderdeel daarvan is de correctie die jaarlijks wordt
toegepast op de omvang van het budget voor Praktijkonderwijs. De groei in het Pro vanwege
inschrijving van vmbo-leerlingen in het praktijkonderwijs en het organiseren en bieden van entreeonderwijs zouden anders te veel ten laste komen van het budget voor lichte ondersteuning voor
de andere scholen. De bekostiging van het entree-onderwijs zou beter afgestemd moeten worden
met het MBO, omdat het daaronder ressorteert. Dat kan ook omdat het entree-onderwijs uit de
cascade-bekostigingsstructuur van het MBO is gehaald. Hierover zullen komende tijd gesprekken
gevoerd gaan worden.

Lasten
Aan de uitgavenkant zijn er geen ingrijpende voorstellen voor aanpassing van voorgaande
meerjarenbegrotingen. Kleine veranderingen zijn:
•
•

•

•

•

•

Programma RASTT is iets naar beneden bijgesteld omdat rekening gehouden wordt met
vervanging van één van de deskundigen.
Programma Trajectvoorziening SAMENWERKINGSVERBAND: voor salariskosten is iets meer
begroot vanwege externe inhuur van specialist-docenten. Daarnaast wordt er van de
scholen geen eigen bijdrage gevraagd bij plaatsing in de BTV. Al met al daardoor een
lichte stijging van plm 15.000,Programma Overkoepelend Satelliet: Dit programma is voor het eerst in 2019 begroot en is
een vervolg op het in 2019 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 op grond van de ervaringen het afgelopen
jaar geen aanpassing gedaan. Er is meer dan voorgaand jaar gebruik gemaakt van
individuele arrangementen of nieuwe groepsarrangementen. De verwachting is dat dit
vanwege de druk op het speciaal onderwijs wel eens kan gaan stijgen, maar dat de
omvang van het budget volstaat.
Programma Innovatiebudget: dit bedrag is gelijk gehouden omdat er niet zozeer gezocht
wordt naar nieuw aanbod (meer voorzieningen) maar naar verbetering van bestaande
voorzieningen.
Programma Overhead: bij het onderdeel ‘Overige lasten’ is het begrootte budget op
basis van de ervaringen van afgelopen jaar gelijk gebleven.
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Resultaat en eigen vermogen
2019 sluit niet volgens raming af met een negatief resultaat van ongeveer €114.00,-, maar met een
positief resultaat van € 252.613,Het eigen vermogen neemt daardoor in 2019 toe. Dit biedt ruimte voor een hogere raming van
bestaande of nieuwe programmaonderdelen in de begroting van 2020. Tegen het licht van de
verwachte krimp van het reguliere VO en de groei in het VSO wordt het positieve resultaat
toegevoegd aan de reserves. Daarmee voorziet het samenwerkingsverband in realisatie van het
weerstandsvermogen op de middellange termijn.

4.4.2

Toelichting verschillen begroting en balans 2019 en realisatie in 2019

Baten
De rijksbijdragen zijn een kleine € 200.000,- hoger uitgevallen dan begroot.
Lasten
Door toename van het aantal verwijzingen naar het VSO is het bedrag voor groeibekostiging
ongeveer € 60.000,-hoger uitgevallen dan geraamd.
Personele inzet voor het RASTT is, mede door detachering € 50.000,-, lager uitgekomen dan
begroot. Datzelfde geldt voor de Satellietvoorziening. Ook daar is minder geld uitgegeven dan
begroot, voornamelijk omdat er geen beroep nodig geweest op de Opvoedpoli voor risicoinventarisatie.
Wat betreft personele bezetting is er een kleine oplossing geweest van het aantal uren voor
secretariële ondersteuning vanwege het in gebruik nemen van TOP-dossier en werkzaamheden op
het gebied van gegevensbescherming. In totaal 2 uur per week meer dan in 2018. Daarnaast is in
samenwerking met het samenwerkingsverband primair onderwijs IJmond een consulent
aangesteld voor 0,8 fte. Deze is voor 0,4 fte gedetacheerd aan het PO. Naar verwachting zal die
detachering in de loop van 2020 stapsgewijs verkleind worden.
De uitgaven voor individuele arrangementen zijn € 50.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit
komt voornamelijk door het corrigeren van afspraken in eerdere jaren voor structurele inzet van
externe expertise voor individuele maatwerkbegeleiding. Dit had een uitbetaling tot gevolg van €
40.000,- (achterstallige loonkosten over een periode van twee jaar). Daarnaast zijn de kosten voor
individueel maatwerk niet doorberekend aan de scholen. (€ 15.000,-)
De uitgaven voor inzet van het Interventieteam Thuiszitters waren lager begroot. Dit komt doordat
volgens afspraak de leerlingen die vanuit thuiszitten doorstroomden naar het VSO administratief
zijn verwerkt in de groeibekostiging. (die mede daardoor hoger uitvalt dan begroot)
De Overheadslasten zijn €15.000,- lager uitgevallen omdat met name de kosten voor directie en
bestuur lager uitvielen dan eerdere jaren en door kosten-efficiënt werken.
Nieuw is opgenomen is het programma Hoogbegaafdheid. Hiervoor is in de loop van 2019 een
subsidie aangevraagd en verkregen. Een van de voorwaarden daarvoor is dat het
samenwerkingsverband een gelijk bedrag uit eigen middelen besteedt aan dit thema. De
uitgaven daarvoor zijn daarom uit het budget voor innovatie gehaald en in dit programma
ondergebracht. In totaal zo’n € 20.000,- meerkosten dan begroot.
Het innovatiebudget is fors lager uitgevallen dan begroot, mede door een iets andere schikking
van kostenposten over andere programma’s, waar de subsidie voor hoogbegaafdheid en de
maatwerkgroepsarrangementen goede voorbeelden van zijn.
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Activa
De technische activa zijn in vergelijking met dec 2018 1523,- lager vanwege volledige afschrijving
i.v.m. de verhuizing. Een aantal zaken is achter gebleven en niet mee verhuisd.
B3 staat van baten en lasten 2019
De personele lasten zijn hoger dan in 2018, maar lager dan begroot. Er was rekening gehouden
met meer personele inzet, met name in de toewijzingscommissie en in de Bovenschoolse. Door
afname van het aantal leerlingen dat gebruikt maakte van de BTV en door detachering aan SWV
PO IJmond was er minder personele inzet dan begroot. De verwachting is dat er in 2020 wel meer
personele inzet zal zijn.
De OPR had plannen voor scholing en schoolbezoeken. Het is bij plannen gebleven. De kosten zijn
daardoor ruim 6600,- lager uitgevallen.

4.4.3

Toelichting Huisvestingsbeleid

Het samenwerkingsverband heeft geen onroerend goed in eigendom, maar huurt kantoorruimten
voor het samenwerkingsverband en een klaslokaal voor de bovenschoolse trajectvoorziening. In
2019 zijn hierin wat huisvestingslasten geen veranderingen opgetreden. De BTV zal wel in 2020 weer
gaan verhuizen. De inschatting is dat de huisvestingslasten op hetzelfde niveau zullen kunnen
worden gecontinueerd of licht zullen stijgen omdat er wellicht investeringen in meubilair en
apparatuur nodig zijn.
4.4.4

Toelichting meerjarenbalans

Er worden geen significante ontwikkelingen in de balansposten verwacht, anders dan de
verwachte resultaten en daarmee samenhangende kasstroom"
4.4.5

Toelichting kasstromen

Het samenwerkingsverband werkt met maandelijkse rapportages en een planning van de
structurele uitgaven die daaraan is gekoppeld. Een overzichtelijk systeem dat de kasstromen
redelijk voorspelbaar maakt. Er zijn daarom op dit thema geen bijzonderheden te vermelden. en
het spreiden van Er zijn geen bijzonderheden

4.4.6

Treasurybeleid

Het liquiditeitenbeheer wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij onze stichting zich laat
ondersteunen en adviseren door de Rabobank. De in 2019 overtollige liquide middelen zijn
risicoloos aangehouden bij huisbankier de Rabobank. Het tegoed in 2019 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.
4.4.7

Overzicht onderdelen van de checklist bestuursverslag onderwijsinstellingen
waarover weinig tot niets te vermelden valt

De checklist noemt onderdelen als ‘rente waps’, ontwikkelingen op gebied van onderwijs,
onderzoek en duurzaamheid. Deze thema liggen zo ver af van wat de zaken waar het
samenwerkingsverband zich op richt dat deze in dit verslag verder niet zijn opgenomen.
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Bijlagen
Bijlage 1:

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en bestuurder
SAMENWERKINGSVERBAND 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 tot 01-08-2019
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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Jan Zijp
Functie
- Bestuurder Stichting Ronduit Onderwijs
Nevenfuncties
• Bestuurslid/intern toezichthouder Vereniging Samenwerkingsverband VO-VSO
West-Friesland
• Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
• Voorzitter Stichting voor Bejaardenwoningen Sint Joseph
• Bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland VO-VSO
Willem Baumfalk
Functie
- Voorzitter college van bestuur SVOK vanaf 01-08-2019
Nevenfuncties
• Geen nevenfuncties.

Zeger van Hoffen
Functie
- Directeur bestuurder SWVVO Midden Kennemerland
Nevenfuncties
• Lid Curatorium CVO Accent Praktijkonderwijs te Rotterdam
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Bijlage 2:

Stichting structuur

De volgende 5 besturen en de daaronder vallende scholen zijn aangesloten bij het
Samenwerkingsverband:
Bestuur en scholen:
• SVOK (stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) vormt als
adm.nr.
Stichting het bestuur van drie
scholengemeenschappen:
41009
1. de Kennemer Praktijkschool
2. Het Kennemercollege Beroepsgericht
27MD02
3. Het Kennemercollege MAVO
27MD01
4. Het kennemercollege HAVO/VWO
27MD00
5. Het Jac. P. Thijsse College
20MH00
6. Het Bonhoeffer College
•
•

•

•

Het Clusiuscollege
7. locatie Castricum
de Aloysiusstichting
8. Het Molenduin
18XY00
Stichting Heliomare Onderwijs
9. Heliomare Onderwijs
10. de Zevensprong
Stichting Ronduit Onderwijs
11. OnderwijsPlus

28BN00

00ZD00
40673
25EF02

40837
01MI00
00TD00
42514
18ZJ09

Stichtingsstructuur
De Stichting kent de volgende gremia
De stichting kent als organen:
a. Het Bestuur; Directeur-Bestuurder
b. De Raad van Toezicht.
De directeur-bestuurder functioneert als stichtingsbestuur. De Raad van Toezicht
functioneert als intern toezichthoudend orgaan. De stichting kent buiten de genoemde
organen, geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of
zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens
natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het
Bestuur worden aangewezen.
Structuur en Gremia:
1. De Directeur-Bestuurder, is belast met het aansturen van het Samenwerkingsverband;
2. De Ondersteuningsplanraad, bestaat uit vertegenwoordigers van de
medezeggenschapsraden van de scholen, en die conform de WMS
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instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot het ondersteuningsplan;
3. Medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband; Deze
medezeggenschapsraad P. bestaat uit twee leden bestaan die worden gekozen uiten door het personeel dat in dienst is, dan wel ten minste zes maanden te werk is
gesteld zonder benoeming, bij het Samenwerkingsverband.
4. Het RASTT, wijst alle extra ondersteuning aan leerlingen toe, waaronder ook de
toelaatbaarheids-verklaringen tot speciaal onderwijs en +VO. Ook verzorgt het RASTT
ondersteuning en advies aan de scholen en vervult tevens een monitoringsfunctie in
opdracht van de directeur-bestuurder van het SWV;
5. De directieraad: bestaande uit vertegenwoordigers van de directies van de
aangesloten scholen. Het overleg heeft een klankbord- en adviesfunctie naar de
directies van de scholen binnen het SWV.
6. De plenaire netwerkbijeenkomsten waarin de directieraad en de
ondersteuningscoördinatoren voltallig bijeenkomen;
7. Team Passend Onderwijs, bestaande uit personeel in dienst van het
Samenwerkingsverband:
de stafmedewerkers (administratie, beleid, verbinding jeugdzorg-onderwijs)
de leden van het RASTT (commissie toelaatbaarheidsverklaringen)
de consulenten/trajectondersteuners Passend Onderwijs in de Bovenschoolse
Trajectvoorziening (BTV).
de directeur-bestuurder
8. ZOCO-overleg; bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren van de scholen die in
gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor de verdere inhoudelijke uitwerking van
producten en professionalisering van de ondersteuningsstructuur binnen de scholen
van het SWV.
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Bijlage 3:

Raad van Toezicht

Organogram/Functiehuis Samenwerkingsverband
VO Midden Kennemerland:

OPR

Directeur-Bestuurder

Stafondersteuning extern
RASTT

Senior
administratief
medewerker

Consulenten PaO +
beleid
Begeleiders
bovenschoolse
trajectvoorziening

VO en VSO scholen
van het
SAMENWERKINGSVERBAND

Bovenschoolse
Trajectvoorziening
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Externe
deskundigen/
Sateliet

Bijlage 4

Bestuursbesluiten 2019

Apr 2019

Verklaring van geen bezwaar
Jeugdzorgplus
Goedkeuring begroting
Goedkeuring accountantsverslag
Leerwerkplek Molenduin (kinderboerderij)
voor 3 jaar
Verlenging contract Ria van Tuinen met 1
jaar
Nieuwe werkwijze BTV
Herijking weerstandsvermogen is
vastgesteld op 5% van de bruto jaaromzet
conform norm inspectie
Uitbreiding 0,05 fte Sharon i.v.m. AVG en
aanstelling als FG
Omzetting contract Zeger 0,2 fte tijdelijk
naar vaste aanstelling voor totaal 1 fte.
In gebruik nemen van Topdossier =
implementatie kosten voor de scholen
Groepsarrangement structurele
voorzieningen:
• Basiszorgklas Clusius
• NT2 uitbreiding fte’s verschillende
scholen
•Subsidie Hoogbegaafdheid;
onafhankelijk van de toekenning
Procedure starten onafhankelijke voorzitter

Apr 2019
Apr 2019
Apr 2019
Mei 2019
Mei 2019
Juni 2019

Juni 2019
Juni 2019
Juni 2019
Juni 2019

Oktober
2019
Oktober
2019
Oktober
2019
Oktober
2019
Oktober
2019

In gebruik name 2.0 versie Topdossier
Inzet Lokaal 0 niet meer voor ISK  open
voor andere scholen
Financiele organisatie  maandelijkse
betalingen
2020 nieuw ondersteuningsplan
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Brief
Begroting
Accountantsverslag
Beschikking
Contract
Beleidsdocument
Notulen RvT

Akte van benoeming
Groenendijk
Notulen RvT
Memo
Beschikkingen

Bureau ingeschakeld en
Profielschets opgesteld
Memo
Contract
Beschikkingen Groenendijk
memo

Bijlage 5 bij paragraaf AO/IB:

Kwaliteitzorgssysteem SWV VO MK

Ondersteuningsplan: Het ondersteuningsplan is hét beleidsdocument van elk
samenwerkingsverband passend onderwijs. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband het
meerjarenbeleid en alle gemaakte belangrijke keuzes op hoofdlijnen. Het bestuur van het
samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast, nadat de ondersteuningsplanraad
(OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband, hiermee heeft
ingestemd.
Binnen het samenwerkingsverband hebben de schoolbesturen met elkaar afspraken gemaakt
over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de
passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in
het
ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere:
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•
•
•
•
•
•

het niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle scholen moeten bieden)
beschreven;
de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal voortgezet onderwijs, speciaal
en lwoo en praktijkonderwijs;
het verdelen van het budget voor extra ondersteuning;
de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;
de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen;
mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning.

Meerjaren-ontwikkelagenda en meerjarenbegroting: Op grond van het ondersteuningsplan
hebben we een meerjarenbegroting en een meerjaren-ontwikkelagenda voor de periode van
het ondersteuningsplan. Deze twee documenten beschrijven op grote lijnen met welk doel we
waaraan geld uitgeven (meerjarenbegroting) en hoe we die bestedingen verantwoorden
(meerjaren-ontwikkelagenda).
Jaarplan en jaarbegroting: Jaarlijks maken we in een jaarplan een activiteitenplan en een
jaarbegroting waarin we aangeven op welke wijze de doelstellingen uit het ondersteuningsplan
geoperationaliseerd worden, welke activiteiten we gaan ondernemen, waar we geld aan
uitgeven en hoe we die bestedingen verantwoorden.
Jaarverslag en kaderbrief: Jaarlijks maken we een jaarverslag om terug te kunnen kijken en in
oktober een kaderbrief om vooruit te kunnen kijken ter voorbereiding op de begroting voor het
jaar erop.
Om vinger aan de pols te houden gebruiken we twee instrumenten: een evaluatiematrix en
maandelijks een financieel overzicht (Marap)
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Ondersteuningsplan

Jaarbegroting

Kaderbrie
f

Jaarplan
(concept)

Data
verzamelen
jaarverslag

Jaarversla
g
(concept)

Meerjarenbegrotin
g
Afstemmingsgesprek
Schoolondersteuning
splan

In deze tijdlijn aan de onderkant aangeven wat we op verschillende momenten van de scholen willen zien
en/of de ontwikkelgesprekken op de scholen toevoegen. De tijdlijn groter maken en ook de
dataverzamelingsmomenten toevoegen (wanneer verzamel je wat voor welk document)
Documenten van het samenwerkingsverband laten terugkomen in bijeenkomsten met scholen (voor de
koppeling) dus in gesprekken en netwerkbijeenkomsten:
Format ontwikkelen voor bespreekpunten afstemmingsgesprek en evaluatiegesprek
-

Format voor financiële verantwoording (en doelrealisatie) ontwikkelen

-

Standaard agenda voor netwerkbijeenkomst aan begin van het schooljaar (rondom kaderbrief en
jaarplan)

-

Enquête ontwikkelen om tevredenheid samenwerking te meten?
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Harde en zachte kwaliteitsindicatoren
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Kwaliteitscyclus samenwerkingsverband als bureau organisatie en als

VO scholen

netwerk

SWV VO MK
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Bijlage 6

Contractenregister swv VO Midden
Kennemerland

Naam bedrijf
Groenendijk
RMC Regio
Rabobank
Traject Integraal
Traject Integraal
Heliomare
Kroese Control
Dotcomschool
SWV PO IJmond
SWV PO IJmond
Lokaal 0
Frans van de Ree
Dashboard Passend Onderwijs
Result Media

Soort contract
Dienstverleningsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Mantelovereenkomst online diensten
ondersteuning tbv. Satellietarrangementen
ondersteuning tbv. Satellietarrangementen
Overeenkomst thuiszitters (HIT)
overeenkomst ondersteuning financiën
implementatie Topdossier, licenties scholen enz.
Huurovereenkomst
Detacheringsovereenkomst Danielle Klaster
Overeenkomst van opdracht nieuwkomers
ondersteuning Bovenschoolse Trajectvoorziening
Gebruikersovereenkomst
onderhoudscontract website
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Startdatum
1-1-2015
13-5-2018
9-7-2018
1-4-2018
1-10-2018
1-8-2018
1-11-2018
1-12-2018
1-1-2019
1-2-2019
1-8-2019
1-9-2019
21-11-2019
10-1-2020

Stichting Samenwerkingsverband Midden Kennemerland, Beverwijk
KENGETALLEN
2019

2018

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

16,55

13,44

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

92,98

91,45

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

94,01

92,67

2,38

1,13

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

11,02

8,78

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

11,02

8,85

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

0,16

0,19

Personele lasten / totale lasten (in %)

5,98

4,79

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

5,98

4,79

Materiële lasten / totale lasten (in %)

94,02

95,21

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

94,02

95,21

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

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.
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Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
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 € 825 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).
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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
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.
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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
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 2019 is 97,8%
Per ultimo 2018 was deze 97%
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,
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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
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 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Technische zaken
Meubilair
ICT

1
0
5.388
6.887

1.523
5.672
7.929
12.275

15.124

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
2.252
24.120

3
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6.628
12.000
26.372

18.628

1.217.622

967.259

1.256.269

1.001.011
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve

1.168.084

915.471
1.168.084

Voorzieningen

915.471

5

Personeelsvoorzieningen

12.996

12.203
12.996

Kortlopende schulden

12.203

6

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

26.603
22.693
6.944
1.403
17.545
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17.643
20.591
5.509
14.586
15.008
75.188

73.336

1.256.269

1.001.011
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

10.485.416 10.162.563 10.253.266
22.000
20.000
23.000
91.629
82.500
73.762
10.599.046 10.265.063 10.350.028

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetaling aan schoolbesturen

618.778
716.700
489.930
5.476
2.670
3.370
16.764
20.000
19.220
133.400
186.750
98.039
9.571.747 9.452.711 9.622.175
10.346.166 10.378.831 10.232.734

Saldo baten en lasten

252.880

-113.768

117.294

267
-267

250
-250

213
-213

252.613

-114.018

117.081

Financiële baten en lasten

Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2019

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.

2019
€

2018
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

252.880

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

5.476
792

117.294

3.370
5.182
6.269

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-7.744
1.852

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Betaalde interest

5.197
-124.776
-5.892

-119.578

253.256

6.267

-267

Kasstroom uit operationele activiteiten

8.552

-213
-267

-213

252.990

6.055

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-2.627

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-5.696
-2.627

-5.696

250.363

359

967.259
250.363

966.900
359
1.217.622
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1 Materiële vaste activa

Technische zaken
Meubilair
ICT

0
5.388
6.887
12.275
Technische
zaken
€

1.523
5.672
7.929
15.124

Meubilair

ICT

Totaal

€

€

€

Boekwaarde 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.700
-177

5.697
-25

16.308
-8.379

23.704
-8.580

Boekwaarde 31 december 2018

1.523

5.672

7.929

15.124

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
-1.523

0
-285

2.627
-3.669

2.627
-5.476

Mutaties boekwaarde

-1.523

-285

-1.042

-2.849

Boekwaarde 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.700
-1.700

5.697
-310

18.935
-12.048

26.331
-14.056

0

5.388

6.887

12.275

Boekwaarde 31 december 2019

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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31-12-2019
€

31-12-2018
€

2 Vorderingen

Debiteuren
Overige vorderingen

Overige vorderingen
Overige vorderingen

2.252
24.120
26.372

6.628
12.000
18.628

24.120
24.120

12.000
12.000

31-12-2019
€

31-12-2018
€

3 Liquide middelen

Banktegoeden

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
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1.217.622
1.217.622

967.259
967.259

1.217.460
162
1.217.622

966.667
592
967.259
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
1-1-2019

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo
31-12-2019

Algemene reserve

915.471

252.613

0

1.168.084

Eigen vermogen

915.471

252.613

0

1.168.084

Vrijval

Saldo
31-12-2019

Saldo Dotaties Onttrek1-1-2019
kingen

5 Voorzieningen
Personeel:
LFBPB
Jubilea

Voorzieningen

31-12-2019
€
Voorziening Jubilea
Voorziening LFBPB

8.654
3.549
12.203

1.336
0
1.336

0
0
0

0
-544
-544

9.991
3.005
12.996

12.203

1.336

0

-544

12.996

kortlopend

middellang

langlopend
€

3.005
9.991

0
2.664

0
0

3.005
7.327

12.996

2.664

0

10.332
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

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

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen bindingstoelage
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26.603
22.693
6.944
1.403
17.545
75.188

17.643
20.591
5.509
14.586
15.008
73.336

22.693
22.693

20.591
20.591

1.403
1.403

14.586
14.586

17.125
421
17.545

14.597
411
15.008
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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

Hoogbegaafdhei
HBL19124nov-19
d

totaal

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

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

188.412

47.103

0

0

188.412

47.103

X

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
Saldo
Ontvangen
toewijzing 01-01-2019 in
verslagjaar

Lasten in
Totale lasten Saldo nog te
verslagjaar 31-12-2019 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 2019
Baten

(Rijks)bijdragen
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning
Rijk: LWOO
Rijk: PRO
Verevening zware ondersteuning
Subsidie Hoogbegaafdheid

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente SMW/Project impuls CJG

Overige baten
Bijdrage scholen programma
Projectsubsidie Plusmiddelen VSV
Overige baten

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

783.951
5.048.133
4.269.164
698.102
-361.037
47.103
10.485.416

764.621
4.923.029
4.148.291
678.336
-351.714
0
10.162.563

783.243
5.040.753
4.249.323
694.858
-514.911
0
10.253.266

22.000
22.000

20.000
20.000

23.000
23.000

0
60.000
31.629
91.629

22.500
60.000
0
82.500

3.825
60.000
9.937
73.762

392.924
50.459
60.189
115.208
618.778

511.700
0
0
205.000
716.700

337.144
41.754
47.666
63.365
489.930

123.153
379.656
-50.459
-60.189
762
392.924

122.600
386.600
0
0
2.500
511.700

119.953
306.136
-41.754
-47.666
475
337.144

50.459
50.459

0
0

41.754
41.754

60.189
60.189

0
0

47.666
47.666

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

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OOP
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen
Werkkosten PSA

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten
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Realisatie
2019
€
Overige personele lasten
Salariskosten Extern
Salariskosten Extern personeel scholen
Nascholing
Dotatie voorziening jubilea
Vrijval voorziening jubilea
Dotatie Duurzame inzetbaarheid
Overige personeelskosten
Werkkosten FA

63.401
30.640
19.085
0
-544
1.336
379
910
115.208

Begroting
2019
€

62.000
118.500
16.000
500
0
1.000
3.000
4.000
205.000

Realisatie
2018
€

47.401
5.500
3.498
227
0
4.955
0
1.785
63.365

Personeelsbezetting
2019
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

1,00
1,72
3,13
5,84
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2018
Aantal FTE's
1,00
1,72
2,31
5,03
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WNT-verantwoording 2019 SWV VO Midden Kennemerland
De WNT is van toepassing op SWV VO Midden Kennemerland
Het voor SWV VO Midden Kennemerland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019: €194.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Naam bestuurder
Z. van Hoffen
directeur/bestuurder

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte)

1,0000

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 87.968

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.999

Subtotaal

€ 103.967

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

€0

Totaal bezoldiging 2019

€ 103.967

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
directeur/bestuurder

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

01/01-31/12
1,0000
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 85.065
€ 14.438

Subtotaal

€ 99.503

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 189.000

Bezoldiging

€ 99.503
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1d. Topfunctionarissen en alsmede degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
F.M. Timmermans (tot 01-09-2019)
W. Baumfalk (vanaf 01-09-2019)
G.P. Oud
H. Kelderman
J. Welmers
J. Zijp (vanaf 01-08-2019)

Functie
lid
lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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Realisatie
2019
€
Afschrijvingen
Meubilair
ICT
Technische zaken

Huisvestingslasten
Huur huisvesting
Overige huisvestingslasten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

285
3.669
1.523
5.476

0
2.500
170
2.670

24
3.261
85
3.370

12.666
4.099
16.764

18.000
2.000
20.000

18.000
1.220
19.220

6.724
2.223
4.864
2.178
25.100
41.090

6.300
500
3.000
4.000
30.000
43.800

7.637
251
4.677
3.072
23.469
39.105

0
0
0
0

15.500
5.000
500
21.000

0
0
0
0

3.164
768
147
16.643
10.860
5.549
2.348
52.831
92.310

3.200
2.500
250
26.000
17.500
3.500
9.000
60.000
121.950

3.164
182
133
23.186
0
0
3.245
29.024
58.934

133.400

186.750

98.039

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

Totaal Overige instellingslasten
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Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

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.
Kosten Hoogbegaafdheid

Totaal doorbetaling schoolbesturen

3.400.089
1.116.132
877.126
5.393.347

3.315.830
1.157.924
788.470
5.262.224

3.381.990
2.205.462
788.470
6.375.921

236.433
236.433

176.253
176.253

144.832
144.832

1.103.671
2.770.796
67.500
3.941.967

1.134.000
2.880.234
0
4.014.234

1.070.958
2.030.464
0
3.101.422

9.571.747

9.452.711

9.622.175

267
267

250
250

213
213

-267

-250

-213

Financiële baten en lasten
Financiële lasten
Bankkosten

Totaal financiële baten en lasten
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Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

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

4.864
0
0
0

3.000
0
0
0

4.677
0
0
0

Totaal accountantslasten

4.864

3.000

4.677

Specificatie honorarium
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Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Statutaire
Vorm 2019 zetel

Code
Eigen
activiteiten Vermogen
31-12-2019
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 2019 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 Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond voor de huur van
kantoorruimte op de Antillestraat vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 april 2022voor € 2.917,50 per
kwartaal.
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B8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

"Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor het Samen werkingsverband
Midden Kennemerland betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven.
Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment
wordt verwacht dat de financiële impact
op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd
worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald."
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B9 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € 252.613 als volgt over de reserves.
2019
€
Resultaat algemene reserve

252.613

Resultaat Eigen vermogen

252.613
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B10 Ondertekening Jaarverslag

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te (vestigingsplaats) op ……………..2020

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld op ………………2020 de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5
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