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VOORWOORD

Ter afsluiting van het boekjaar 20t7,het jaarverslag 2Ot7 van de Sticht¡ng Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO 2801 te Leiden. ln het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de structuur
van de organ¡sat¡e, de belangrijkste act¡vite¡ten, het gevoerde financiële beleid gedurende het boekjaar
en de stand van zaken op de balansdatum. Het jaarverslag geeft daarnaast inzicht in de toekomstige
financië,le ontwikkelingen, die voortkomen uit beleidskeuzes. De jaarrekening 2017 maakt onderdeel uit
van dit jaarverslag en bestaat uit de balans per 31 december 2OL7, de rekening van baten en lasten over
2017 alsmede een toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten. Deze jaarrekening 2017 is
opgesteld door Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden en gecontroleerd door Van Ree accountants
BV.

SAMENVATTING OVER HET AFGELOPEN JAAR

ln2Ot7 heeft beleidsmatig de nadruk gelegen op de versterking van de ondersteuning aan leerlingen op
de scholen: de basis omhoog. Voor de komende 4 jaar hebben de scholen ontwikkelagenda's opgesteld
om de ondersteuning op scholen te versterken. Het samenwerkingsverband biedt financiële
ondersteuning voor deze plannen.

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp blijft een belangrijk aandachtspunt. De aansluiting van de
Jeugd- en gezinsteams van gemeenten op de ondersteuningsstructuur van het onderwijs verloopt met
wisselend succes. Beleidsmatige afstemming is een continue proces.
ln het verslag is verder invulling en uitvoering gegeven aan het beleid op basis van de programma's in de
begroting. Belangrijkste elementen in beleid zijn:

o
o
o
o
o
o
o
o

De inzet van de ontwikkelagenda in het kader van de "basis omhoog"

Continuering van de inzet begeleiders passend onderwijs op de scholen
Afbouw examentraject basis en kader bij De Delta
Ondersteuning van Loket Passend Onderwijs dichter op de scholen
LWOO opting out

lnzetplusarrangementen
De risicoanalyse

Kwaliteitszorg

De begeleiders passend onderwijs die op de scholen werken zijn in dienst van de Ambulant Educatieve
Dienst (AED). De contractuele afspraken zijn vastgelegd tot en met het schooljaar 2O!9/2O2L. Het aantal

beschikbare uren is afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de school. Dit wordt jaarlijks
aangepast.
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De ondersteuning van Loket Passend Onderwijs is dichter op de school georganiseerd. ledere school heeft
een "eigen " adviseur die school ondersteunt bij casuïstiek of andere vragen in relatie tot ondersteuning
van leerlingen.

De Delta heeft met de gewijzigde examenregeling basis/ kader het examentraject afgebouwd. De intentie
si dat leerlingen die starten in de onderbouw in leerjaar drie schakelen naar de bovenbouw op de

stamschool.
ln 2OL7 zijn er voor LWOO opt¡ng out afspraken gemaakt over inzet en verantwoording van de LWOO
middelen die op basis van populatiebekostiging verdeeld worden over de scholen met een LWOO licentie
Een knelpunt in de regio is tijdig plaatsen van leerlingen die aangewezen zijn op een school voor VSO op
grond van gedrag en of psychiatrische problematiek.

BESTUUR

ln de statuten, bij notariële akte op 10 juni 2013, is vastgelegd dat de stichting een algemeen en een
dagelijks bestuur kent. leder schoolbestuur wijst een afgevaardigde aan, die als bestuurslid deel uitmaakt
van het bestuurvan de stichting. ln de statuten staat beschreven hoe er omgegaan wordt met de
benoeming, schorsing, vervanging en beloning van bestuursleden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
-

twee afgevaardigden van de brede scholengemeenschappen

-

twee afgevaardigden van de smalle scholen

- een afgevaardigde van het VSO

Het dagelijks bestuur kiest uit haar midden een voorzitter. Het dagelijks bestuur is belast met het
besturen en vertegenwoordigen van de rechtspersoon. Een aantal bevoegdheden zijn gemandateerd aan
de directeur. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het management- en directie statuut.

Het algemeen bestuur bestaat uit de overige leden. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden een
voorzitter. Het algemeen bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur. Zie verder op pagina
21 onder Toezicht.
Het Samenwerkingsverband heeft voor het bestuur een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.

De samenstelling van het dagelijks bestuur per 37 december 2077
Dhr. F. Hoekstra, voorzitter

Dhr. H. Freitag, penningmeester
Dhr. M. Knoester, lid
Dhr. R. Timmer, lid
Dhr. G. Bollen, lid

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci
Sticht¡ng Het Rijnlands Lyceum
Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Stichting Wellant
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Het dagelijks bestuur is in het verslagjaar 2Ot7 5 keer in vergadering bijeengeweest.
ln de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken en

(voorgenomen) besluiten genomen:
Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2OL9,2020 en 2O2l
Aanpassingen begroting 20L7
Herziene overeenkomst met AED
De Delta 2020
Jaarverslagen
Opting-out LWOO per 01-01-201.8
Voorstel Marecollege LWOO
Besteding reserve aan ontwikkelagenda VSO en terugdringen risicoleerlingen
De

voorzitter en leden van het dagelijks bestuur onWangen geen vergoeding.

Overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden is terug te vinden in de jaarverslagen van de
betreffend e schoolbestu ren.
Di rectíe Sa me nwerki ngsve rba nd
De directie van het Samenwerkingsverband werd in 2017 gevormd door mw. A. van der Vlist. De
directeur werkt op basis van een directiestatuut en is adviseur van het dagelijks en het algemeen bestuur

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD EN MEDEZEGGENSCHAP
Het Samenwerkingsverband kent een Ondersteuningsplanraad. Ouders/leerlingen en personeelsleden
van ieder schoolbestuur zijn vertegenwoordigd in de raad.
De raad kan 24leden tellen, te weten 12 leden behorende bij de geleding ouders/leerlingen en 12 leden
behorende tot de geleding personeel. Helaas waren er in2OL7 19 vacatures.
Er is een medezeggenschapsstatuut en een huishoudelijk reglement. De voorzitter van de OPR is mevr. L
va n

der Zwaan

(Vl

ietlandcollege, personeelslid).

De OPR heeft ingestemd met LWOO opting out, Het jaarverslag 2017 van de OPR ontbreekt.

Omdat het Samenwerkingsverband werkgever is, heeft het Samenwerkingsverband ook een
Medezeggenschapsraad met alleen de geleding personeel. De voorzitter van deze PMR is dhr. D.
Keulemans (docent De Delta) en lid is dhr. M. Bakx (docent de Delta). Eén zetel is niet bezet.
Het jaarverslag van de PMR ontbreekt.
Er is een medezeggenschapsstatuut en huishoudelijk reglement.
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GEGEVENS OVER HET SAMENWERKINGSVERBAND

Naam en juridÍsche structuur
Sticht¡ng Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, kortweg SWV VO 2801. De stichting
statutair gevestigd te Leiden.
Reg

istrotie

H ø nde

¡s

lsre gi ste r

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 808141168

Doelstelling van de sticht¡ng, verwoord in artikel 3 van de statuten
De stichting stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en
tussen scholen, die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband te realiseren en wel zodanig dat

leerlingen een ononderbroken ontw¡kkel¡ngsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats krijgen. Deze doelstelling is verder
uitgewerkt in de leden 2 en 3 van artikel 3 van de statuten.
Registrotie gegevens bij OCW en DUO

Bestuursnummer

:4L272

Nummer SWV: VO-2801

Correspondentieadres
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801
Duivenbodestraat 11, 2313 XS Leiden
Telefoonnummer 071 5121535
E-mail info@swwo2801. nl
Website www.swvvo2801. nl

Administratiekantoor
De financiële en personeelsadministratie worden verricht door

Onderwijsbureau Hollands Midden
Postbus 4009, 2301 RA Leiden. (t) 07L 5166600

Controller
De controlling wordt verzorgd door:
lnfi nite Financieel B.V.
Savannahweg L7
3542 AW Utrecht (t) 085-8769437
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AANGESLOTEN BESTUREN EN PARTICIPERENDE SCHOLEN

Bevoegd gezag

School/scholen

Stichting Het Rijnlands Lyceum
Postbus 486,2240 AL Wassenaar

Rijnlands Lyceum Wassenaar
Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Sticht¡ng Wellant

Wellantcollege Oegstgeest

Lange Voort 70,2341 KD Oegstgeest

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Mariënpoelstraat 4, 2334 CZ Leiden

Bonaventuracollege Burggraven laan
Leiden

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Leiden

VMBO Boerhaavelaan Leiden
Bonaventuracollege Schoolbaan
Roelofarendsveen
Visser't Hooft Lyceum Leiderdorp

Visser't Hooft Lyceum Leiden

Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden
Postbus 9032, 2300 PA Leiden

Da Vinci College Kagerstraat Leiden
Da Vinci College Lammenschans Leiden

Leonardo College Noachstraat Leiden
Stichting Praktijkonderwijs Leiden e.o.

Het Waterland Leiden

Boerhaavelaa n 345, 2334 EM Leiden

Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
Fruinlaan 75,2313 EP Leiden

Stedelijk Gymnasium Athena
Stedelijk Gymnasium Socrates

Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland

Marecollege Leiden

Waalsdorperwegt2,259T

JB Den Haag

Stichting S. Adelbert College
Deijlerweg L63,224L AE Wassenaar

Adelbert College Wassenaar

Stichting voor Voortgezet Onderwijs op
nterconfessionele grondslag
Apollolaan 262,2324 BZ Leiden

Vlietland College Leiden
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Stichting Speciaal Onderwijs Leiden
Lammenschansweg t30-d, 2321 JX Leiden

De Thermiek Blauwe Vogelweg Leiden
De Thermiek Sumatrastraat Leiden

Korte Vlietschool Leiden

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Touwbaan 42c
2352 CZ Leiderdorp

Leo Kannercollege Leiden
Leo Kannerschool Oegstgeest
PC Hooft College Leiderdorp

Stichting Fioretti Teyl ingen

Duinzigt Oegstgeest

Postbus 2OO,22L5 ZL Voorhout
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MISSIE EN DOELSTELLING

Het Samenwerkingsverband is een professionele organisatie waarin besturen voor regulier voortgezet
onderutrijs en voortgezet speciaal onderwijs samenwerken om voor iedere leerling in de regio een passend
en aantrekkelijk onderwijsaanbod te realiseren. De scholen werken continu aan de versterking van hun
basisondersteuning, zodat zoveel mogelijk leerlingen een onderwijsplek hebben binnen het regulier
onderwijs. Waar nodig is er de ondersteuning van De Delta en zijn er flexibele arrangementen (in
samenwerking met de jeugdhulpverlening) voor extra ondersteuning. Deze speciale
onderwijsvoorzieningen (tijdelijk én structureel) bieden kwalitatief goed onderwijs.
Het Samenwerkingsverband vervult voorts een actieve netwerkfunctie in de verbinding PO/SO,
VO/VSO/MBO en gemeenten. Er ontstaat meer en meer het besef dat de besturen en de scholen een
gemeenschappelijke opdracht hebben. Het overleg met de gemeenten na de transitie van de jeugdzorg en
de participatiewet is actief gevoerd.

Strateg isc he be le i dske u ze s
Er is bewust gekozen om passend onderwijs via de weg van de geleidelijkheid vorm te geven.
Keuzes die gemaakt zijn, laten zich als volgt globaal omschrijven:

Het ondersteuningsbudget wordt gefixeerd op het niveau van oktober 2011.
De ambulant begeleiders worden ingezet als (externe) begeleiders passend onderwijs.
Vanaf augustus 2016 onwangen scholen een financiële bijdrage van het Samenwerkingsverband
met als doel extra begeleiding van leerlingen in het kader van passend onderwijs.
Vanaf augustus 2016 ontvangen de scholen een financiële bijdrage om de basisondersteuning te
versterken en verbreden. De scholen hebben h¡ertoe een ontwikkelagenda opgesteld. Het bedrag
voor deze ontwikkelagenda is € 100 per leerling in 2OL7 en loopt tot 2020.
Vanaf augustus 2016 kunnen alle VSO scholen op 3 niveaus bekostiging aanvragen; vooral voor de
cluster 4 scholen is dit van belang.
ln september is als pilot gestart met een groepsarrangement als aanvulling op de
basisondersteuning vanuit categorie laag. Dit is voor leerlingen van het PC Hooftcollege waar
categorie laag tijdelijk of structureel niet toereikend is.
Het Samenwerkingsverband geeft onderwijs, dit houdt in dat het Samenwerkingsverband een
OPDC heeft (De Delta).
Er wordt beleid geëntameerd om leerlingen die nu op het VSO onderwijs volgen, verantwoord
terug te leiden naar regulier onderwijs.
Het Samenwerkingsverband maakt per 1-1-201.8 gebruik van de opting-out regeling voor LWOO.
Het MBO is (vooruitlopend op een kabinetsbesluit) al aangesloten bij het OOGO en de
voorbereidende overleggen.
Risico inventarisatie is in december 2O76 uitgevoerd.
Kwal¡teitszorg wordt ingezet om te meten of de doelstellingen van het swv gerealiseerd worden.
Het samenwerkingsverband is voor het lnternat¡onale project Erasmus plus en voor de Leidse
aanpak van Talentontwikkeling (LATO) kassier en juridisch opdrachtgever. Erasmusplus stopt in
2018, LATO gaat in een andere vorm verder. Het samenwerkingsverband blijft voor de LATO
juridisch opdrachtgever, de partners in de regiegroep van de LATO lossen eventuele financiële
tegenvallers samen op.
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Het Samenwerkingsverband heeft een dagelijks bestuur en een toezichthoudend algemeen bestuur. Het
algemeen bestuur vergadert gezamenlijk met de leden van het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks
bestuur hebben geen stemrecht in dit overleg.

ln 2O!7 heeft de Onderwijsinspectie haar 4 jaarlijks onderzoek bij het samenwerkingsverband afgerond
Op alle beoordeelde standaarden levert het samenwerkingsverband dusdanige kwaliteit dat het
eindoordeel van de lnspectie voldoende is.

Werkorganisøtie
De directeur wordt ondersteund door een stafbureau (Loket Passend Onderwijs), een administratiekantoor

en een controller.
Het Loket Passend Onderwijs draagt zorg voor het coördineren en verstrekken van
toelaatbaarheidsverklaringen, voorbereiden beschikkingen PRO, toewijzing trajecten tot De Delta en
flexibele arrangementen. Bovendien is het Loket belast met alle aangelegenheden die betrekking hebben op
uitvoeringszaken betreffende individuele leerlingen en de specifieke vragen van ouders en scholen,

Met de behandeling en toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO is de adviescommissie
toelaatbaarheidsverklaringen (ACT) ingesteld. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur ten aanzien
van de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen. De directeur is op grond van haar mandaat belast met
de besluitvorming.
De Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) kent de toelaatbaarheidsverklaringen toe. De voorzitter van
de PCL is de directeur, lid van de PCL is mevr. M. Schneider orthopedagoog/ gz-psycholoog.
Elders in dit bestuursverslag worden de resultaten vermeld.
De Delto

Het samenwerkingsverband beschikt over een bovenschoolse voorziening De Delta. Aanmelding en toelating
gebeurd na screening door het Loket Passend Onderwijs. De leerling blijft ingeschreven staan op de
stamschool en heeft in principe een maximale verblijfsduur van 2 jaar.
De Onderwijsinspectie heeft tijdens haar bezoek in 2OL7 geconstateerd dat De Delta onderwijs van
voldoende kwaliteit biedt. Op alle onderzochte onderwerpen scoorde De Delta voldoende. Zie voor meer
informatie het definitieve inspectierapport van april 20L8.
LWOO

en

pra ktij ko n d e rwijs

Met ingang van L augustus 2Ot7 wordt door het samenwerkingsverband geen LWOO-aanwijzing meer
gegeven. Scholen bepalen zelf voor welke leerlingen zij de extra ondersteuning in het kader van LWOO
wenselijk vinden. Met de toekenning van een beschikking praktijkonderwijs is het Samenwerkingsverband
wel belast. De advisering hiervoor is bij de adviescommissie PO-VO ondergebracht. De Permanente
Commissie Leerlingenzorg kent de beschikking toe.
SchoolleÍdersoverleg
De directeur heeft 4x per jaar overleg met de schoolleiders binnen het Samenwerkingsverband. Dit
overleg is gesplitst in een overleg met de VMBO/PRO (incl. VSO) schoolleiders en een overleg met de VMBOI,/HAVO/VWO (incl. VSO) schoolleiders. Bij dit overleg is de schoolleider van cluster 2 toehoorder.

Onderwerpen waren evaluatie basisondersteuning, LWOO opting out, Meerjarenbegroting, De Delta 2020,
8
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inzet reserve S\MV, ontwikkelagenda versterken basisondersteuning, inspectiebezoek en nieuwe werkwijze
Loket Passend Onderwijs.
N etuve rk

zorgcoörd ì n atore n

De zorgcoördinatoren van de scholen zijn 5 keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten z¡jn
onderwerpen aan de orde geweest als evaluatie basisondersteuning, nieuwe werkwijze lwoo/ pro,
ontwikkelagenda, thuiszitters en risicoleerlingen e.d. De bijeenkomsten worden door
het Samenwerkingsverband georganiseerd. Bij twee van deze bijeenkomsten zijn ook de begeleiders
Passend Onderwijs aangesloten en eenmaal de contactpersonen van de jeugd-en gez¡nsteams.

KlachtenregelÍng
ln voorkomende gevallen kunnen ouders/verzorgers een klacht indienen. Het Samenwerkingsverband is

aangesloten bij www.onderwiisgeschillen.nl. lnformatie hierover is te vinden op de website van het
Samenwerkingsverband.
ln 2OL7 zijn er geen klachten binnengekomen bij het Samenwerkingsverband. Wel is er een aantal keer
contact geweest met een ondenvijsconsulent.
PERSONEEL

Het personeel van het Samenwerkingsverband is werkzaam binnen de Delta en binnen het Loket Passend
Onderwijs van het Samenwerkingsverband. De komende jaren wordt geen grote verandering in de
benodigde formatie verwacht. De CAO VO is van toepassing op het personeel van het
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband streeft er naar om de uitkering na ontslag te

minimaliseren.
ncti ecatego
De Delta
Fu

ri e

Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Directie

Fu n cti

ecategori e

formatieve omvang

20,25 fte
5,95 fte
n.v.t.

formatieve omvang

Loket Passend Onderwijs
Secretariaat
Directie

1,00 fte

Coördinator Loket
Orthopedagooýpsycholoog
Projectleider PO-VO
Adviseur

1,00 fte

1,68 fte
0,50 fte

Secretaris ACT
Overige

0,20 fte
0,28 fte

1,00 fte

1,90 fte

Er zijn periodes dat er tijdelijk meer werk is voor de ACT. Gedacht moet dan worden aan het
administratief verwerken van de toelaatbaarheidsverklaringen VSO. Met de betrokken medewerker is in
voorkomende gevallen afgesproken dat de extra uren dan worden vergoed.
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Ziekteverzuim
Het Samenwerkingsverband is verzekerd voor ziekteverzui m
Het verzuim van personeel wordt geregistreerd.
Het verzuimpercentage in het verslaglaar was5,2To
Het verzuimpercentage is gestegen doordat er 3 langdurig zieke medewerkers zijn. Dit verzuim komt bij 2
medewerkers door niet werkgerelateerde klachten. Bij een medewerker waren het diverse opeenvolgende
klachten. De verzuimfrequentie en het aantal medewerkers met verzuim is ten opzichte van eerdere jaren
gedaald.

HUISVESTING

Het Samenwerkingsverband huurt:

Kontoorruimte (pand Duivenbodestraat 77 te Leiden)
Het contract kent een looptijd van 1jaar. Per december 2015 bedroeg de netto huurprijs € 1.609,86 per
maand, inclusief energiekosten exclusief schoonmaak. Op het gebied van huisvesting m.b.t. de
kantoorruimte zijn geen bijzondere ontwikkelingen te voorzien.
Het Samenwerkingsverband is gebruiker van:

Schoolgebouw De Delta (Do Costastroat Leiden)
De gemeente Leiden is eigenaar van het gebouw, het Samenwerkingsverband heeft de verplichting van
het onderhoud. Deze post is opgenomen in de exploitatie en is gebaseerd op het meerjaren

onderhoudsplan.

KENGETALLEN EN MONITORING

Aantallen leerlìngen
Het Samenwerkingsverband kent de volgende ontwikkel¡ng van het aantal leerlingen
Leerlingen
1-10-2015
1-10-2016

LWOO

PRO

Overig

919
908

283
286

L4.6L9
L4.728

L-LO-2017

829

276

L4.7t5

Leerlingen

VSO Cat

1-10-2015
1-10-2016

326
325

L4

35

L7

22

375
364

r-70-2017

319

19

2t

359

Pl a

Leerlingen
1-10-2015

t-Lo-20L6
1.-LO-20t7

1

VSO Cat

2

VO

VSO Cat

Totaal VO
15.82L

15.922
15.820

3

VSO

totaal

atsr ngen

De Delta

180
156
r.65

Ýan
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Er is een lichte daling van het aantal totaal aantal leerlingen te zien. Opvallend

blijft de daling in het

LWOO en in2OL7 ook de daling in het PrO.

Met LWOO opting wordt de aanwijzing LWOO niet meer op indicatie van het SWV geregeld. De aantallen
kunnen daardoor niet meer vergeleken worden. lnzet van de LWOO middelen moet b¡jdrage dat alle
vmbo leerlingen op het niveau van hun uitstroomadvies hun opleiding afronden. Het SWV maakt
afspraken met de vmbo scholen om dit goed te kunnen monitoren.
ln de werkgroep overgang Po-Vo monitoren we de invloeden van de nieuwe werkwijze LWOO en de
effecten van het basisschool bindend schooladvies.
De Delta heeft een nieuwe werkwijze in de bovenbouw. Effecten hiervan op leerlingaantallen

wordt

gemonitord. ln 2Ot7 zijn hierin nog geen effecten zichtbaar.
De deelname VSO is stabiel gebleven.

vso
Overzicht afgegeven Toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs.
(zie verder hetjaarverslag van de ACT)
vso cat. L

20t5

91

20L6

240
L24

20L7

vso cat. 2

vso cat. 3

vso totaal

6

4

101

14
10

2L

275
L43

9

ln 2016 moest voor veel zittende VSO leerlingen een her- TLV aangevraagd worden. Het is dus niet zo dat
in 2OL7 plotseling veel minder leerlingen toegelaten zijn tot het VSO. ln 2OL7 zijn er ten opzichte van 2015
42 TLV's meer afgegeven.
ln2Ot7 is voor het eerst een groepsarrangement afgegeven aan een VSO school. Resultaat hiervan kan
zijn dat het aantal categorie 2 en 3 laag is gebleven.
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KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is een manier om te meten in welke mate het Samenwerkingsverband haar missie en
doelstellingen realiseert, wat de mogelijkheden tot versterking zijn en hoe deze te benutten.
Voorwaarden voor effectieve kwaliteitszorgzijn zorgvuldig en transparant handelen en het
doorlopen van een cyclisch proces dat 4 fasen kent: doelen stellen, doen, resultaten meten en bijstellen.
De cyclus gaat van start 1 augustus 2016 en duurt vier jaar.

.

. Nieuwe activiteiten

en geplande

Wettelijke en
ergen

schoolontwikkeling

doelstellingen

Doelen
Stellen

Bijstellen

Resultaten
Meten
.Monitor,

.Activiteiten om

tevredenheidsonderzoek,
resultaten van
scholen

doelen te bereiken

Het afgelopen jaar zijn de volgende onderdelen gemonitord
Het gebruik van Kurzweil op de scholen

Het in beeld brengen van risicoleerlingen en thuiszitters
Het aantal consultaanvragen bij het Loket Passend Onderwijs
Het aantal leerlingen in het SWV
Het aantal TLV's voor het VSO onderverdeeld naar categorie
Het aantal aanwijzingen LWOO
Het aantal TLV's Praktijkonderwijs
Aantal plusa rra ngementen
Aantal overschrijdingen van termijn TLV
Aantal beroeps-bezwaar procedures en klachten
Medewerkers tevredenheidsonderzoek De Delta
Medewerkers tevredenheidsonderzoek Loket Passend Onderwijs
Het bestuur krijgt jaarlijks een overzicht van de stand van zaken

t2
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FINANCIETE PARAGRAAF

Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van
baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de kengetallen.

Op 1augustus20L4 is de Wet Passend Onderwijs in werkinggetreden. ln de jaren 2OI4en 2015 zijn de
verantwoordelijkheden en budgetten gefaseerd overgedragen aan de samenwerkingsverbanden. Dit
betekent dat nu voor het eerst een goede vergelijking mogelijk is van het verslagjaar met het voorgaande
jaar. Daar komt bij dat een aanpassing is doorgevoerd in de wijze waarop de doorbetalingen aan de
schoolbesturen in de jaarrekening worden verantwoord. De verplichte afdrachten vso, lwoo en pro (op
basis van teldatum 1 oktober), de afdracht aan het vso in het kader van de tussentijdse groei en de
overige doorbetalingen aan de schoolbesturen (met name de ondersteuningsmiddelen) worden nu niet
meer verantwoord als aftrekpost van de baten, maar als een aparte categorie aan de lastenkant. Hiermee
wordt ook het probleem van onvergelijkbare kengetallen opgelost.
De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de beleidsmatige
uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom wordt voor de interne
beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. Hiermee kan een directe relatie worden gelegd
tussen beleid en financiën, zodat de meerjarenbegroting logisch voortvloeit uit het ondersteuningsplan.
De vertaling van de cijfers in de jaarrekening geeft het volgende beeld:

begroting

2017 realisatie 2017

verschil

Baten
Rijksbijdragen

13.887.880

L4.244.847

3s6.967

1.637.000
1s.524.880

1.759.786
16.004.633

722.786
479.753

Pr.l.: Passend onderwijs op de scholen
Pr.2: Passend onderwijs met hulp van het SWV
Pr.3: Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De Dei
Pr.4: Passend onderwijs op lwoo, pro, vso

2.694.613
415.040
2.607.445

2.836.784
391.135
2.494.285

-142.17t

Pr.4A: lwoo
Pr.4B: pro

3.892.4s6

r.224.689

4.0L7.133
L.251.922

-L24.677
-27.233

Pr.4C: vso

4.134.429

4.I34.295

734

779.I94

97.O77

82.t77

62.000
L15.000
L74.800

37.298
11s.108

30.702

zrs.492

ts.499.667

15.584.528

-40.692
-84.862

25.2t3

420.tos

394.892

Overige overheidsbijdra gen

0

Overige baten

Totale baten

0

Lasten

Pr.5: Samenwerken bij zorgplicht en overgangen
Pr.6: Kwaliteitszorg
Pr.7: Ontwikkelingen
Pr.8: Bestuur En organisatie

Totale lasten
Resultaat

23.905
113.160

-108
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

o

o
o
o
o
o

ln de loop van het jaar zijn de bekostigingstarieven voor het samenwerkingsverband enkele
malen aangepast. Dit betekent dat de rijksbijdragen fors hoger zijn dan begroot. Daar staat
tegenover dat ook de verplichte afdrachten (lwoo, pro, vso) hoger zijn. Per saldo leidt dit tot een
resultaatverbetering met € 200.000.
De overige overheidsbijdragen bestaan voor het grootste deel uit de bijdragen van de scholen
aan De Delta ("geld volgt leerling"). Het aantal leerlingen op De Delta was hoger dan verwacht.
Dit leidt tot een hogere bijdrage aan De Delta van ruim € 100.000.
De lasten van De Delta zijn lager dan begroot (programma 3). De personeelslasten liggen in lijn
met de begroting, voor het overige zijn de lasten over de hele linie iets lager.
Programma 5: de personele inhuur was lager dan begroot. Ook de kosten voor licenties e.d.
waren lager.
Programma 6 - Kwaliteitszorg: op dit programma zijn alleen personele lasten gerealiseerd.
lnhoudelijk is gebruik gemaakt van bestaande hulpmiddelen.
Programma 8 - Bestuur en organisatie: de overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door
werving- en selectiekosten voor de nieuwe directeur.

ln 20L7 is nagenoeg uitsluitend geinvesteerd in lCT, in het bijzonder op de Delta. Het betrof hier met
name reguliere vervanging en een investering in het simulatielokaal, De komende jaren zijn geen
bijzondere investeringen gepland.
De bekostiging van het SWV bestaat uitsluitend uit rijksbijdragen en bijdragen van de schoolbesturen

Hier komt in de toekomst geen verandering in.

Financiële ke ngetalle n
Door de verandering in de presentatie van de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de op te leveren
kengetallen onderling beter vergelijkbaar. Wat echter nog ontbreekt ¡s een gevalideerd referentiekader
De kengetallen kunnen dus nog niet worden afgezet tegen vastgestelde normen.
Kengetallen

20L7

Rentabil¡teit

2,6ÿo

2016

Definitie

Berekening

5,4% exploitatieressultaat uit gewone

bedrijfsvoering

/

Zicht op het rendement. Geeft aan of
er sprake is van een pos¡tief dan wel

baten

negatief bedrijfsresultaat.
Weerstandsvermogen

26p%

25,2ÿo (eigen vermogen

-/- vaste activa)

/

rijksbijdrage

Graadmeter voor de mate waarin
een bestuur z¡ch een tekort in de
eplo¡taite kan permitteren in relatie
tot de opgebouwde reserves.

Liqu¡d¡teit

Solva

biliteit

70,27

85,Oÿo

9,52 (kortlopende vorderingen + liqu¡de
middelen) / kortlopende schulden

84,8% eigen vermogen

/ totaal vermogen

De "current ratio" ¡llustreert het

vermogen van een organisatie om
crediteuren tijdie (op korte termijn)
te kunnen betalen.
Graadmeter voor de financiële
onafhankelijkheid van een
organisatie. Geeft aan of de

ortanisatie aan haar financiéle
verplichtingen kan voldoen.

Van

Accountanis

Samenwerkingsverband
Passend Onderw¡js VO 28Ol
Voorschoten Wossenoor Leìderdorp ZoetetwoLlde
Aegsrgeesr Le¡den KaoqenBraassem

Het resultaat 2017 is geheel toegevoegd aan de algemene reserve. Ten opzichte van 2016 is het eigen
vermogen dus gestegen met € 420.000. De liquide middelen zijn met nagenoeg hetzelfde bedrag
gestegen. De toekomstige ontwikkelingen worden nader toegelicht in de continuiteitsparagraaf.
CO

NTlNU ITEITSPARAGRAAF

Meerjarenperspectief
De meerjarenbegroting wordt gebaseerd op het Ondersteuningsplan. Jaarlijks wordt deze
meerjarenbegrot¡ng herijkt en wordt de eerste jaarschijf uitgewerkt als jaarbegroting. De
meerjarenbegroting 2017-2020 borduurt voort op de basis die is gelegd in de beleidsrijke
meerja ren begrot¡ng 2016-20!9.
De nadruk de komende jaren ligt op de versterking van de ondersteuning van leerlingen op de scholen: de
basis omhoog.

Scholen stellen voor de komende jaren een ontwikkelagenda op om de ondersteuning op school op een
hoger plan te krijgen. Het Samenwerkingsverband biedt financiële ondersteuning, na goedkeuring door de
PCL, voor deze plannen. Jaarlijks wordt er geëvalueerd door de school. Deze evaluatie wordt besproken
met het Samenwerkingsverband; vervolgens wordt er een aangepaste ontwikkelagenda opgesteld.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om de eerstkomende jaren vanuit de reserves budgetten

beschikbaar te stellen voor de ontwikkelagenda vso en het terugdringen van risicoleerlingen.

Met ingang van 2018 is besloten tot opting out voor lwoo. Vanaf dat moment zal de bekostiging niet meer
gebeuren op basis van aanwijzingen, maar op basis van de populatie vmbo-leerlingen. Tegelijkertijd wordt
het budget verhoogd.
ln de meerjarenbegroting 2Ot8-21, zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit
jaarverslag zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast:
. Krimp van het aantal leerlingen met gemiddeld 7% per jaar.
¡ Stabilisatie van het deelnamepercentage pro op het niveau van 1 oktober 2OI7 (1,,74%).
¡ Stabilisatie van het deelnamepercentage vso op het niveau van 1 oktober 2017 (2,27%). De
tussentijdse groei is constant verondersteld: 10 leerlingen categorie L.
De uitgangspunten leiden

vo oveng
lwoo
pro
leerlingen vo
Leerlingen vso
categorie 1 (laag)
categorie 2 (midden)
categorie 3 (hoog)
leerlingen vso
Deelnamepercentages
deelnamepercentage lwoo
deelnamepercentage pro
vso

tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages

1s.393

15.239

15.087

0

0

0

c

273
15.665

270
15.s09

267

264

15.354

15.200

316

313

310

307

19

19

19

19

2L

2L

2I

27

356

3s3

350

347

o,oo%

o,oo%
7,74%

o,oo%
r,74%
2,28%

o,oo%

7,74%

2.28%

14.936

t,74%
2,28%
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De leerlingaantallen die in dit overzicht zijn opgenomen, zijn de leerlingaantallen waarop de
goedgekeurde meerjarenbegroting is gebaseerd. Sindsdien zijn voor 2018 nieuwe beschikkingen
afgegeven die zijn gebaseerd op herziene telgegevens. Deze leerlingaantallen wijken licht af van de
aantallen in de meerjarenbegroting. Gezien de beperkte omvang van de afwijkingen is het niet nodig de
meerjarenbegrot¡ng te herzien. Wel zullen de actuele aantallen worden verwerkt in de actuele prognose,
die wordt gepresenteerd in de tussentijdse rapportages.

Het Samenwerkingsverband heeft ultimo 2OL6 33,66 fte eigen personeel in dienst. De komende jaren
wordt geen grote verandering in de benodigde formatie verwacht.
2018

2020

De Delto

onderwijzend personeel
onderwijs ondersteunend personeel
Subtotaal De Deltã

20,25

22,t5

22,r5

22,1,5

5,95

4,OO

4,00

4,00

4,00

26,20

26,L5

26,75

26,t5

26,15

22,15

Samenwerkingsverband
directeu r

1,00

1,00

1,00

1,00

1-,00

adm. Medewerker

L,00

1,00

L,00

1,00

1,00

coördinator Loket Passend Onderwijs
orthopedagoog / psycholoog

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,,68

1,68

L,68

1,68

L,68

adviseur pv-vo

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

adviseur Loket

L,80

1,80

1.,80

1,80

1,80

secretaris ACT

0,20

o,20

o,20

o,20

o,20

ovenge

o.28

L,L0

1,10

7,10

1,10

Subtotaal Samenwerkingsverband

7,46

8,28

8,28

8,28

8,28

33,66

t4,43

34,43

34,43

34,43

Totaal personeel

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld
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M ee

rjarenbegroting

2017

(R)

2020

2018

Baten
Rijksbijdragen

L4.244.847

74.646.703

0

0

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totale baten

7.759.786
r.467.927
16.004.633 16.114.630

15.026.L50
0

15.624.579

1s.888.188

0

0

L.465.645
1.463.381
L6.49L.794 t7.087.960

1.461.155

17.349.343

Lasten
Pr.1: Passend onderwijs op de scholen
Pr.2: Passend onderwijs met hulp van het SWV
Pr.3: Passend onderwijs tijdelijk bovenschools (De De
Pr.4: Passend onderwijs op lwoo, pro en vso

2.836.784

3.245.O25

3.229.225

3.2L3.525

391.135

s13.600

513.600

513.600

513.600

2.494.285

2.609.L00

2.609.L00

2.609.r.00

2.609.100

Pr.4A: lwoo

4.O\7.I33

4.358.245

4.3L5.946

L.25L.922
4.734.295

4.444.6L0
7.2L2.388

4.401.25r

Pr.4B: pro

r.L99.zLO

1.186.032

1..L72.854

4.378.055

4.360.s62

4.330.L99

4.299.835
L74.400

Pr.4C: vso

Pr.5: Samenwerken bij zorgplicht en overgangen

97.O77

Pr.6: Kwaliteitszorg

31.298

Pr.7: Ontwikkelingen
Pr.8: Bestuur En organisatie

Totale lasten
Resultaat

115.108

L82.400
47.000
61s.000

2r5.492

178.500

15.584.528

17.42s.678

420.tos

-1.311.048

3.L98.025

37.000

L82.400
37.000

600.000

600.000

L78.500

178.500

178.500

L7.3t0.847 t7.208.600

16.799.260

182.400

-819.O53

-120.640

37.000
300.000

s50.o83

Naast de genoemde uitgangspunten en de toelichting in de financiële paragraaf zijn aanvullend de
volgende opmerkingen te maken:
¡ Het budget voor de Ontwikkelagenda is onderdeel van programma L. Het budget is ingang van
schooljaar 2017/L8 € 100 per leerling. Vanaf 2018 wordt hiervan het volledige effect zichtbaar.
. Programma 2 bevat de werkzaamheden van het Loket. Om de ondersteuning op de scholen beter
vorm te kunnen gegeven is de formatie van adviseurs verhoogd.
. ln programma 7 (Ontwikkelingen) is de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor de
ontwikkelagenda vso (€ 300.000 per jaar) en projecten om het aantal risicoleerlingen terug te
dringen (ook € 300.000 per jaar). Deze projecten worden gefinancierd uit het verrmogen dat al
voor de start van passend onderwijs was opgebouwd.
De eerste jaren is er sprake van grote negatieve resultaten. Enerzijds wordt d¡t veroorzaakt doordat in
programma 7 tijdelijk twee projecten zijn gestart die ten laste worden gebracht van het "oude" vermogen
van het SWV (totaal € 600.000 gedurende 3 jaren). Anderzijds wordt in de uitwerking van het beleid
vooruitgelopen op de aflopende verevening. Het betreft hier met name de keuze voor opting out lwoo,
wat leidt tot een structurele lastenverhoging met € 550.000. Dit zal tijdelijk (de eerste twee jaren) worden
opgevangen uit het vermogen, vanaf 2020 zijn er door de aflopende verevening weer voldoende
middelen beschikbaar in de reguliere exploitatie.
Ten slotte is de gemeentelijke subsidie voor De Delta (€ 180.000) na 2OL7 komen te vervallen.
Vanaf 2021 is naar verwachting weer sprake van positieve resultaten. Tegen die tijd wordt bezien hoe
deze middelen besteed zullen worden.
Hiermee wordt beoogd dat de middelen op een verantwoorde manier worden uitgegeven aan Passend
Onderwijs en dat de vermogensopbouw wordt beperkt.
Op het gebied van huisvesting zijn geen bijzondere ontw¡kkelingen te voorz¡en
Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze manier de
relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling conform de
Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld:
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Meerjarenbegroting

2020

RJO

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totale baten

15.809.840

14.646.703 15.026.L50

L5.624.579

L5.888.L88

180.000

0

0

0

74.794

L.467.927

1.463.381

1.461.15s

16.004.634

16.114.630

t.46s.645
t6.49L.794

17.oa7.960

t7.349.3,43

3.9r.4.100

3.914.100

3.914.100

0

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

3.735.256

3.924.700

94.895

90.500

151.916

432.s6s

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

11.169.897

Totale lasten

15.584.529

Resultaet
D¡t leidt

420.105

90.500

90.500

2I7.700

90.500
2r1,.700

21.1..700

55L.925

536.925

536.925

21L.700
s28.92s

12.647.453 12.557.622 12.455.375 12.054.035
17.425.678 17.3to.847 17.208.600 t6.799.260
-1.311.048

-819.053

-t20.640

ss0.083

tot de volgende meerjarenbalans:

Meerjarenbalans
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal act¡va

2020
565.743

565.743

565.743

565.743

565.743

so6.287

506.287

506.287

506.287

506.287

4.106.4s7
5.L78.487

2.795.409
3.867.439

7.976.357

L.855.777

3.O48.387

2.927.747

2.40s.800
3.477.830

4.402.966
326.3s6

3.09L.918

2.272.866

2.r52.226

Voorzieningen

326.356

Kortlopende schulden
Totaal passiva

5.t78.487

326.3s6
449.L65
2.927.747

Passiva
Eigen vermogen

449.L65

326.356
449.165
3.867.439

449.!65
3.048.387

2.702.309
326.3s5
449.165
3.477.8tO

De komende jaren zijn geen substantiële investeringen voorzien. ln de meerjarenbalans wordt daarom

uitgegaan van een gelijkblijvende waarde van de materiële vaste act¡va. Resultaten worden geheel
toegevoegd aan often laste gebracht van de algemene reserve.

RÍsíco's

ln het najaar van 2016 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. Hierin is niet alleen gekeken naar
financiële risico's: ook de beleidsmatige, organisatorische en governance risico's zijn in beeld gebracht. De
belangrijkste ris¡co's zijn:
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Weging Protr.
20

Baten

16

P1

16

P3

72

Baten, P3

L2

Algemeen

L2

P4c

L2

P4c

12

P6

T2

P8

10

Algemeen

10

Algemeen

Omschriivint risico
Een nieuwe grondslag van de berekening van de baten lichte ondersteuning (LWOO,PTO) kan leiden

tot

hogere / lagere baten.
Leerlingen van De Delta keren terug naar VO-scholen. De scholen zijn niet in staat hen adequaat op te
vangen. Hierdoor blijven leerlingen langer op De Delta dan strikt noodzakelijk ofvallen tussen wal en schip.
Het aantal leerlingen van de Delta neemt af. Deze daling van het aantal leerlingen wordt alleen nog maar
groter als de ontw¡kkelagenda's een succes worden en leerlingen sneller en beter terecht kunnen binnen het
reguliere onderwijs.
Door het dalende aantal leerlingen van De Delta nemen de baten uit overdrachten van de VO-scholen af.
Hierdoor nemen de netto lasten voor het SWV toe.
Aangesloten schoolbesturen moeten bezuinigen en voeren deze bezuinigingen door in de format¡e die
werkzaam is voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
Het aantal leerlingen VSO op teldatum is hoger dan verwacht (bv door resìdentiële leerlingen). Hierdoor kan
druk ontstaan op andere activiteiten.
Door veranderd beleid meer leerlingen ¡n categorie 2 en 3 i.p.v. 1 (meer dan verwacht).
Nadruk ligt nog erg op kwant¡tat¡eve data. De analyse daarvan, de kwalitatieve data, ontbreekt vaak nog.
Bijvoorbeeld: men weet hoeveel leerlingen er thuis z¡tten, maar niet woorom deze leerlingen thuis z¡tten
Het SWV begroot te voorzichtig. Hierdoor resteren na afloop van het boekjaar onbestede middelen (meer

dan begroot).
De directeur neemt een centrale positie in binnen het SWV: zij is een belangrijke schakel in het merendeel
van de processen. Onverhoopte uitval is een risico voor de continuïte¡t van het SWV (inhoudelijk).

Uit ervaringen in het PO

is

gebleken dat de lnspectie het oordeel 'zwak'kan geven, wanneer leerlingen met

een TLV op het reguliere onderwijs worden bediend, ook al is dit met een reden.
10

P8

Bestuursbesluiten worden onvoldoende met de scholen secommuniceerd.

Wanneer te kwantificeren gewogen restr¡sico's bij elkaar worden opgeteld ontstaat een beeld van het
bedrag dat het SWV nodig heeft als buffer om de mogelijke risico's het hoofd te kunnen bieden. Het risico
van een hoger aantal leerlingen met lwoo is gemitigeerd door de keuze voor opting out. De benodigde
risicobuffer is nu als volgt opgebouwd:
Risico categorie
Baten: veranderend overhe¡dsbeleid
Baten: níeuwe grondslag bekostiging lichte ondersteuning
Baten: dalend aantal leerlingen De Delta

Restrisico
48.000
256.500
168.000

Algemeen: ontwikkelen procedure werven nieuwe directeur
Algemeen: juridische kosten

45.000

Algemeen: Schoolbesturen bezuinigen op formatie t.b.v. ondersteuning
P1 - Passend Onderwijs: Deltaleerlingen te vroeg terug naar regulier VO
PL - Passend Onderwijs: AED failliet
P3 - De Delta: onverhoopt uitvallen directeur
P4b - PrO: aantal leerlingen teldatum hoger dan verwacht
P4c - VSO: aantal leerlingen teldatum hoger dan verwacht
P4c - VSO: aantal leerlingen op peildatum hoger dan verwacht
P4c - VSO: meer leerlingen in categorie 2 of 3
P8 - Bestuur- en organisatie: kwetsbaarheid bureau
P8 - Bestuur- en organisatie: werkgeversrisico
P8 - Bestuur- en organisatie: faillissement strateg¡sche leverancier
Totaal

75.000
70.000
30.000
39.000
21.375
98.000
24.500
58.000
30.000
30.000

1.5.000

15.000
L.O23.375

De benodigde weerstandscapaciteit is (afgerond) € L,0 miljoen. Het eigen vermogen van het SWV heeft
ultimo 2017 een omvang van € 4,4 miljoen. Daarmee is de vermogenspositie meer dan toereikend.
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Overigens bestaat het grootste deel van het vermogen (ca. € 2,5 miljoen) uit de "erfenis" van de periode
van voor Passend Onderwijs. Het opgebouwde vermogen vanaf 1 augustus 2014 bedraagt € 1,9 miljoen.
Zoals blijkt uit de meerjarenbegroting en de meerjarenbalans wordt een deel van het vermogen dat niet
nodig is als risicobuffer, ingezet op versnelde invoering van beleid en diverse projecten.

Tenslotte is er nog een risico dat in het bijzonder de deelnemende schoolbesturen raakt. ln het stelsel
Passend Onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso het totale budget
zware ondersteun¡ng (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een automatische korting op de
lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. Ditzelfde geldt in de situatie dat de
afdrachten voor lwoo en pro het totale budget lichte ondersteuning overschrijden, ln onderstaand
overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van
de LOO% komen, is er sprake van een reëel risico.
Uitputting licht / zwaar
Afdracht lichte ondersteuning
de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte
de werkelijke afdracht (via DUO) is:

2018
7.362.557

t6%

20L9

2020

202'-

7.289.043
76%

7.215.995
76%

7.L43.877

7.737.706
s3%

8.408.584
49%

8.744.312
46%

t6%

Afdracht zware ondersteuning
de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware
de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is:

7.284.746
s7%

Het uitputtingspercentage voor zware ondersteuning loopt de komende jaren sterk af en stabiliseert op
een niveau van onder de 50%. Dit komt doordat de baten voor zware ondersteuning toenemen als gevolg
van de afnemende korting in verband met de verevening. Het uitputtingspercentage voor lichte
ondersteuning is laag door de keuze voor opting out lwoo. Hier is dus sprake van een verwaarloosbaar
nstco.
De beheersing van de risico's is integraal onderdeel van de planning en controlcyclus. Minimaal bij het
opstellen van de meerjarenbegrot¡ng en het jaarverslag komen de risico's specifiek aan de orde. Als er
aanleiding toe is wordt ook in de tussentijdse managementrapportages hierover gerapporteerd. Basis is
de programmatische indeling van het Ondersteuningsplan. Daarnaast wordt een kwaliteitszorgsysteem
ingericht, waarmee ook op inhoudelijke aspecten kan worden gemonitord.

TREASURY VERSLAG

ln het Treasury statuut van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is het beleid inzake
beleggen en belenen verwoord. Primaire taak van het Samenwerkingsverband is om passend onderwijs te
realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De middelen moeten zoveel als mogelijk ingezet worden
in het primaire proces. Er dient alleen voldoende weerstandsvermogen te zijn om eventuele tegenvallers
en risico's te kunnen pareren. De gereserveerde middelen worden weggezet op een zakelijke
spaarrekening en zijn direct en snel beschikbaar. Eventuele middelen boven de noodzakelijk geachte
reserve worden ¡ngezet.
Met de middelen van het Samenwerkingsverband wordt derhalve niet belegd, beleend of geïnvesteerd.
Hiermee wordt voldaan aan de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016.
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TOEZICHT

Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband is een toezicht houdend bestuur. Het algemeen
bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen over het algemeen gezamenlijk in aanwezigheid van de
directeur. ln het algemeen bestuur hebben de leden van het dagelijks bestuur geen stemrecht.

De somenstelling von het algemeen bestuur (toezichthouder) per 37 december 2077

¡
¡
¡

Dhr. K. Roosjen,

voorzitter

Dhr. A. Jansen, lid
Dhr. J. van den ljssel,

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden
Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland
Stichting voor Voortgezet Onderwijs op
nterconfessionele grondslag
Stichting S. Adelbert College
Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden

lid

I

¡
o
¡
o

Dhr. R. Grillis, lid
Dhr. B. Vieveen, lid

lid
Mw. K. van Oort, lid
Dhr. C. Vreugdenhil,

Stichting Fioretti Teylingen
Stichting praktijkonderwijs Leiden

De voorzitter en leden van het algemeen bestuur ontvangen geen vergoeding.

Overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden is terug te vinden in de jaarverslagen van de

betreffende schoolbesturen.
Toezicht wordt georganiseerd door te vergaderen over stukken en te besluiten (goed te keuren) over
voorstellen (besluiten) van directie en dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur toetst de voorstellen op
rechtmatige en doelmatige besteding van middelen passend bij de missie en visie van het
samenwerkingsverband en aansluitend op de uitgangspunten van het ondersteunigsplan.

Met de scheiding van bestuur en toezicht door een Dagelijks- en een Algemeen bestuur voldoet en houdt
toezicht op het samenwerkingsverband qua wet- en regelgeving en aan de uitgangspunten van good
governance. ln haar onderzoek heeft de lnspectie van het Onderwijs de suggestie gedaan om ook iemand
van buiten het samenwerkingsverband toe te laten tot het bestuur. Het bestuur heeft besloten om
hiermee te wachten tot het ministerie hiervoor met een nieuwe richtlijn komt.
Het algemeen bestuur is in het verslagjaar 5 keer in vergadering bijeen geweest.
ln de vergaderingen van het algemeen bestuur is goedkeuring verleend aan de volgende voorstellen
Besluit tot aanwijzing van de accountant voor de boekjaren 2OL7 en 2Ot8
Aanpassing begroting 2017
M eerja re nbegroti ng 2Ot7 - 2O2O
De jaarrekening 2016 en het bestuursverslag
Jaarverslagen onderdelen SWV

Voorstel Marecollege LWOO
Treasurystatuut
Het Algemeen bestuur is voornemens om in 2018 een zelfevaluatie te houden onder leiding van een
externe voorzitter
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