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Voorwoord  

 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 waarin wij inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen over het 

gevoerde beleid van samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel |Berkel (PO 25-01). Het bestuursverslag 

en de jaarrekening zijn opgebouwd langs de beleidsmatige programma’s, zoals u ook terug kunt vinden in het 

ondersteuningsplan 2014 – 2018. 

 

De jaarrekening laat een gezonde financiële huishouding zien. In 2016 is een uitgebreide risicoanalyse gemaakt 

om te bepalen wat een gezonde financiële reserve (weerstandsvermogen) is om ook in de toekomst de 

ondersteuning aan alle kinderen te kunnen garanderen. In de tiende voortgangsrapportage Passend Onderwijs 

(OCW, 6-12-2016) was er aandacht voor de financiële kengetallen van de samenwerkingsverbanden. Er werd 

tijdens diverse besprekingen daarna o.a. in de Tweede Kamer gesteld dat er te veel geld “op de plank zou 

liggen” bij de samenwerkingsverbanden. IJssel Berkel was één van de samenwerkingsverbanden die hoog 

scoorde in dit lijstje. In de cijfers bij de 10e voortgangsrapportage is echter geen rekening gehouden met 

toekomstige terugloop van middelen, in ons geval de komende jaren 1,5 miljoen euro door de negatieve 

verevening. Er is ook geen rekening gehouden met het feit dat eventuele exploitatieoverschotten ten goede 

komen aan de scholen. Met dit bestuursverslag over 2016 willen we niet alleen laten zien dat er een goed 

beleid is gevoerd over het afgelopen jaar maar ook een duurzaam beleid voor de toekomst.  

 

We zien dat scholen en schoolbesturen hard werken om de inhoudelijke doelstellingen van passend onderwijs 

vorm te geven met ondersteuning van het samenwerkingsverband. In een regio met een forse leerlingenkrimp 

en een negatieve verevening is dat soms geen sinecure. De eerste resultaten zijn positief maar het is nog te 

voorbarig om hier conclusies voor de toekomst uit te trekken. De komende jaren zal pas echt blijken wat de 

gevolgen zullen zijn van bijvoorbeeld de negatieve verevening. Daarnaast is er een aantal “externe” 

ontwikkelingen die het beleid van het samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen beïnvloeden, zoals de 

decentralisaties bij gemeenten en de huidige instroom van vluchtelingenkinderen. 

Het fundament is gelegd, er wordt door schoolbesturen, scholen en gemeenten intensief samengewerkt op 

basis van wederzijds respect en vertrouwen. Dit vormt een goede basis om onze missie: “Alle kinderen gaan 

succesvol naar school” waar te maken! 

 

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel 

Luuk van Aalst 

Directeur 
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Deel 1      Bestuursverslag  
 
 

 

  



 
 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 5 van 91 
 

1. Vereniging IJssel | Berkel  
 

 

1.1 Vereniging  

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel bestaat uit 27 schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs . In 

totaal gaat het om 101 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel 

van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg). De missie van IJssel | Berkel is:   

 

Alle kinderen gaan succesvol naar school. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

 

De rechtsvorm van IJssel | Berkel is een vereniging. Alle schoolbesturen zijn bij ons aangesloten via het 

lidmaatschap van de vereniging. De besturen hebben via de algemene ledenvergadering invloed op de koers 

van het samenwerkingsverband.  In IJssel | Berkel is gekozen voor een organieke scheiding van bestuur en 

toezicht. De algemene ledenvergadering is het hoogste intern toezichthoudende orgaan en houdt toezicht op 

het toezichthoudende bestuur dat de gemandateerde taken aan de directie controleert. 

 

 

1.2 Organogram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Algemene ledenvergadering  

De algemene ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 schoolbesturen. De algemene 

ledenvergadering functioneert als algemeen intern toezichthoudend orgaan. De taak van de algemene 

ledenvergadering is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur én op de gang van zaken binnen de 

vereniging. Hierbij staan de belangen van de vereniging voorop. Een verslag van de ALV, het toezichthoudend 

orgaan, is opgenomen in hoofdstuk 11.  
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1.4 Bestuur  

Het bestuur bestaat uit zeven leden, benoemd door de ALV. Het bestuur is een toezichthoudend bestuur.  

Hierbij ziet het bestuur namens de leden toe op de voorbereiding en uitvoering van de bestuurstaken die zijn 

gemandateerd aan de directie, zoals opgenomen in het vastgestelde toezichtkader (17 juni 2013).  

Een verslag van het toezichthoudend bestuur is opgenomen in hoofdstuk 2.   

 

 

Toezichtkader  

Het is belangrijk dat de algemene ledenvergadering, het bestuur en de directie elk hun eigen rol goed 

kunnen vervullen. Daarom is er een toezichtkader opgesteld. Hierin staan de afspraken die het bestuur en de 

algemene ledenvergadering als toezichthouders hebben gemaakt. Daarbij is gekozen voor de principes van 

Policy Governance. Met als intentie: de doelen en beoogde resultaten van het samenwerkingsverband zo 

goed mogelijk bereiken. Het toezichtkader geldt als de Code Goed Bestuur van het samenwerkingsverband.  

 

 

1.5 Onafhankelijk voorzitters  

Het bestuur en de algemene ledenvergadering hebben elk een onafhankelijk voorzitter. Op deze manier willen 

we een zo transparant mogelijke besluitvorming realiseren.  

Onafhankelijk voorzitter van het bestuur is  mevrouw A.M.G. Volp-Kortenhorst. Onafhankelijk voorzitter van de 

ALV is mevrouw J.W.C. de Oliveira Marreiros – Harmsen. Beide voorzitters ontvangen een vacatievergoeding 

(zie jaarrekening).  

 

1.6 Directie  

Het bestuur verleent de directie een ruim mandaat voor beleidsvoorbereiding en uitvoering. In het 

vastgestelde toezichtkader (17 juni 2013) staat de handelingsruimte waarbinnen de directie zijn taken en 

bevoegdheden moet uitoefenen. De directie: 

 voert het ondersteuningsplan uit, in overleg met de schooldirecties;  

 bewaakt de voortgang van de activiteiten en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering; 

 beheert en bewaakt de financiële middelen en dagelijkse kas;  

 evalueert, borgt en verbetert waar nodig de activiteiten van het samenwerkingsverband 

(plancyclus/kwaliteitssysteem); 

 vertegenwoordigt het samenwerkingsverband bij externe contacten; 

 benoemt en ontslaat personeel van het samenwerkingsverband;  

 stuurt personeel aan dat binnen het samenwerkingsverband op basis van ondersteuningsmiddelen 

werkzaam is (in dienstverband of op basis van detachering).  

 

In de periode januari t/m juli 2016 vormden de heer L. van Aalst en mevrouw A. Stegenga de directie van het 

samenwerkingsverband. Per 1 augustus 2016 kent het samenwerkingsverband, conform afspraken in het 

Ondersteuningsplan 2014-2018, één directeur. Deze functie wordt vervuld door de heer L. van Aalst.  
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1.7 Medezeggenschap  

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel vindt de betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en 

personeelsleden erg belangrijk. We zijn er namelijk van overtuigd dat de inbreng van ouders en personeel 

bijdraagt aan kwaliteit, betrokkenheid en draagvlak.  Als SWV kennen we een ondersteuningsplanraad (OPR) en 

een medezeggenschapsraad-personeel (MR-P). De directie voert namens het bestuur gesprekken met beide 

medezeggenschapsorganen.  

 

 

1.7.1 Ondersteuningsplanraad  

Het SWV kent een ondersteuningsplanraad (OPR) waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. De OPR 

heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Onze OPR heeft 12 zetels, 

waarvan zes zetels voor personeelsleden en zes zetels voor ouders. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door 

de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR stelt 

jaarlijks een jaarverslag op waarin zij verantwoording aflegt over de uitgevoerde activiteiten. Dit jaarverslag is 

te vinden op www.ijsselberkel.nl.   

 

Resultaat 2016:  

De OPR heeft in 2016 vijf keer vergaderd. De OPR heeft ingestemd met:  

 Jaarverslag 2015; 

 Jaarplan 2016-2017; 

 Kaderbrief begroting 2017-2022. 

 

In 2016 hebben diverse leden afscheid genomen van de OPR. Het is slechts beperkt gelukt om de vacatures te 

vervullen. Met name de kiesgroep ‘ouders s(b)o’ blijkt moeilijk te interesseren. Dit leidt ertoe dat er binnen de 

OPR structurele vacatures bestaan. 

Het SWV streeft een open en transparante samenwerking met de OPR na. Zo heeft een afvaardiging van de 

OPR deelgenomen aan het gesprek met de accountant over het jaarverslag 2015. Daarnaast is de OPR tijdig 

betrokken bij de kaders voor de (meerjaren)begroting. De begroting 2017-2022 heeft de OPR ter kennisgeving 

aangenomen, met waardering.  

Op verzoek van de OPR nam de directeur van het SWV deel aan de OPR-vergaderingen en sprak de leden bij 

over de voortgang van passend onderwijs.  Op verzoek van de directie, heeft de OPR een advies uitgebracht 

over het jaarverslag 2015.  Verder heeft in 2016 een (kennismakings)gesprek plaatsgevonden tussen de OPR-

voorzitter en de onafhankelijk voorzitter van het bestuur.  

 

1.7.2 Medezeggenschapsraad personeel  

Het samenwerkingsverband heeft medewerkers in dienst (zie hoofdstuk 7). Zij hebben inspraak via een aparte 

medezeggenschapsraad personeel. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en houdt zich 

bezig met zaken die het personeel van het samenwerkingsverband aangaan. In 2016 zijn twee leden gestopt; 

twee nieuwe leden zijn gestart in augustus 2016. 

 

Resultaat 2016:  

De MR-P heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is onder meer gesproken over: 

 voortgang van passend onderwijs; 

 vervullen van vacatures;  

 formatie van SWV;  

 personeelshandboek, waaronder duurzame inzetbaarheid; 

 risico-inventarisatie en evaluatie, uitgevoerd door de ARBO; 

 tijdregistratie door personeel; 

 het verschil in salaris van onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP).  

Daarnaast namen leden van de MR-P als toehoorder deel aan de OPR-vergaderingen.     



 
 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 8 van 91 
 

2. Bestuur SWV IJssel | Berkel  
 

Binnen samenwerkingsverband IJssel | Berkel is gekozen voor nauwe betrokkenheid van de schoolbesturen. 

Daar past als rechtsvorm een vereniging goed bij. De vereniging kent twee organen: de algemene 

ledenvergadering en het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Zij houdt toezicht 

op de uitoefening van de bestuurstaken die zijn gemandateerd aan de directie.  

 

 

2.1 Leden  

Het bestuur van SWV IJssel | Berkel bestaat uit zeven leden, benoemd door de algemene ledenvergadering.  

In 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

 de heer P.C.W. Appel 

 de heer M.W. Everink  

 mevrouw M. van der Knaap   

 de heer L.W.M. Hilhorst  

 de heer J. Scholten  

 de heer F.P.J. de Vries  

 de heer P.L. Vriesema  

 

Onafhankelijk voorzitter van het bestuur is mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst.  

De voorzitter van het bestuur bewaakt de voortgang van het bestuurlijk proces. Hij/zij zorgt ervoor dat in 

overleg met de directie de juiste onderwerpen op het juiste moment op de agenda komen. Ook bewaakt hij/zij 

het besluitvormingsproces en de monitoring van de uitvoeringstrajecten. Dit gebeurt onder leiding van de 

directie van het samenwerkingsverband. Daarnaast is de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor de 

integriteit en kwaliteit van de besluitvorming.  

 

Voor het opstellen van de begroting en jaarrekening heeft het bestuur uit haar midden een financiële 

commissie benoemd. De heer Everink en de heer De Vries vormen samen deze commissie. De financiële 

commissie kijkt mee bij het opstellen van de (meerjaren)begroting en heeft een gesprek met de externe 

controlerend accountant over het financiële jaarverslag. De commissie heeft een adviserende rol aan het 

bestuur als geheel en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. 

 

 

2.2 Bestuurlijke werkwijze  

Het vastgestelde toezichtkader (17 juni 2013) vormt het kerndocument voor het bestuur om namens de leden 

de rol van toezichthoudend bestuur uit te voeren. In het toezichtkader staan afspraken over de 

toezichthoudende rol en de werkwijze van het bestuur. Daarbij is gekozen voor de principes van Policy 

Governance. De kern van het Policy Governance-model is om bestuur en directie ieder in hun eigen rol te 

versterken. Het toezichtkader geldt als de Code Goed Bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur 

hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad als richtinggevend voor het toezichtkader.  

 

De taken van het bestuur zijn: 

 het voorlopig vaststellen van het ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag, 

voordat we deze ter goedkeuring voorleggen aan de algemene ledenvergadering; 

 het benoemen van de directie van het samenwerkingsverband;  

 het monitoren van de uitvoering van het ondersteuningsplan door de directie;  

 het goedkeuren van de verantwoordingsrapportages van de directie;  

 fungeren als sparringpartner voor de directie. 
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Het bestuur evalueert elke bestuursvergadering. Daarnaast is in 2016 de bestuurlijke werkwijze in een aparte 

vergadering door het bestuur geëvalueerd. Tijdens deze vergadering is het huidige toezichtkader, los van de 

governance-structuur, positief geëvalueerd. Daarnaast heeft het bestuur uitgesproken dat zij, in aanloop naar 

het ondersteuningsplan 2018-2022, het gesprek wil voeren over de governance-structuur, en de overwegingen 

en mogelijkheden voor scheiding van bestuur en toezicht.  

 

2.3 Bestuursvergaderingen in 2016 

In 2016 heeft het bestuur, conform de vastgestelde planning & control cyclus,  zes keer vergaderd.  

Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende stukken vastgesteld door het bestuur:  

 Jaarverslag 2015*;  

 Jaarbegroting 2017*; 

 Meerjarenbegroting 2017-2022*; 

 Voortgangsrapportages passend onderwijs**;  

 Jaarplan schooljaar 2016-2017; 

 Planning & control cyclus 2016-2018; 

 Treasurystatuut;  

 Procedure inkoop en aanbesteding;  

 Notitie Risicomanagement;  

 Convenant Taalschakelklassen in de regio IJssel | Berkel; 

 Projectplan onderwijs en zorg voor jonge kind;  

 (Bijgesteld) rooster van aftreden bestuursleden;  

 Extra uitbetaling middelen basisondersteuning 2016 aan schoolbesturen.   

 

* Na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering.  

** De directie legt verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van het ondersteuningsplan middels 

voortgangsrapportages. De voortgangsrapportages geven een omschrijving van de gerealiseerde activiteiten, 

de inzet van middelen en behaalde resultaten, onderbouwd met inhoudelijke en financiële  kengetallen. In 

2016 heeft het bestuur, conform de vastgestelde planning & control cyclus, 4 voortgangsrapportages van de 

directie ontvangen en vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 10 van 91 
 

3. Samenvatting: wat hebben we bereikt in 2016?  
 

Basisondersteuning 

 Tweede monitor basisondersteuning is uitgevoerd. De gemiddelde scores van scholen liggen in 

schooljaar 2015-2016 op elke standaard hoger dan in schooljaar 2013-2014.  

 Met alle afzonderlijke schoolbesturen hebben we een bestuurspiegelgesprek gevoerd.  

 Alle schoolbesturen, die de ontvangen middelen basisondersteuning over kalenderjaar 2016 hebben 

verantwoord, geven  aan deze middelen overeenkomstig het doel te hebben besteed.  

 In 2016 hebben we verschillende trainingen aan scholen aangeboden.  

 Gemiddeld hebben onderwijscoaches 66 % van hun tijd direct ingezet ter ondersteuning van scholen.  

 

Extra ondersteuning  

 In 2016 hebben we 55 nieuwe arrangementen toegekend. Er zijn 21 arrangementen verlengd. 

 Onze orthopedagogen hebben 75 (psychologische) onderzoeken uitgevoerd.  

 Gemiddeld hebben orthopedagogen 75% van hun tijd direct ingezet ter ondersteuning van scholen. 

Bij leden van het expertiseteam ligt dit op 71%.  

 

Zware ondersteuning  

 Onze toewijzingscommissie heeft in totaal 214 toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) toegekend, 

waarvan 105  nieuwe TLV’s.  

 De herindicatie van zittende SO-kinderen is in 2016, binnen de wettelijke termijn, en conform het 

vastgestelde beleid,  afgerond.  

 Op 1 oktober 2016 zaten 304 kinderen in het SBO. Dit is een daling van 4,4 % ten opzichte van vorig 

jaar. Het aantal kinderen in het so is met 12,7% gedaald naar 192 op 1 oktober 2016.  

 Het SWV initieert verschillende  projecten om te komen tot een dekkend netwerk van voorzieningen. 

In 2016 is een onderwijszorggroep gestart voor jonge risicokinderen op SBO Diekmaat en een groep 

voor kinderen met zware psychiatrische problematiek op SO Klein Borculo.  

 

Dekkend netwerk 

 De mate waarin het netwerk van SWV IJssel | Berkel dekkend is, wordt bepaald door de variëteit  en 

kwaliteit van het aanbod. Kwalitatief is dit lastig om te meten. Mogelijke indicatoren om toch iets te 

kunnen zeggen over het dekkend netwerk, zijn het aantal kinderen dat binnen/buiten de regio naar 

school gaat en het aantal thuiszitters.  

 65% van de SO-kinderen ging op 1 oktober 2016 naar een SO-school binnen de regio.  

 In de periode november 2015 t/m december 2016 zaten in totaal 26 kinderen thuis. In december 

2016 gingen 15 van de 26 kinderen weer naar school. Voor de openstaande casussen is een 

maatwerktraject in gang gezet en/of vindt er nog overleg plaats met betrokken partijen over de te 

doorlopen stappen.  

 

 Samenwerking met partners 

 Convenant ‘Taalschakelklassen in regio’ met gemeenten ondertekend. In 2016 kende de regio 4 
taalschakelklassen.    

 Intensivering van samenwerking met partners vanuit jeugdhulp, leerplicht en jeugdgezondheidszorg. 

 Gestart met opstellen van Thuiszitterspact  voor de regio.  
 
Organisatie en personeel  

 Per 1 augustus 2016 zijn de onderwijscoaches en orthopedagogen in dienst van SWV IJssel | Berkel. 

 Er is ruimschoots voldaan aan de Tripartiete verplichtingen.  

 Alle onderwijscoaches en orthopedagogen hebben een opleiding mediaton gevolgd.  

 Conform het ondersteuningsplan is een teruggang in fte’s gerealiseerd bij de onderwijscoaches (van 

12 naar 10 fte) en directie (van 1,8 naar 1,0 fte).  
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4.  Basisondersteuning  
 
De basisondersteuning is het ondersteuningsniveau dat van alle scholen binnen het SWV wordt verwacht. 

Afgesproken is dat alle scholen op 1 augustus 2017 voldoen aan het niveau van basisondersteuning. 

Het SWV faciliteert scholen met de inzet van een onderwijscoach. De onderwijscoach is een vast lid van het 

ondersteuningsteam en richt zich met name op de preventieve en systemische ondersteuning. Voor specifieke 

ondersteuningsvragen is er een orthopedagoog beschikbaar. Daarnaast krijgen besturen een bedrag per 

leerling om het afgesproken niveau van basisondersteuning te realiseren.   

 

Aan bod komen de volgende onderwerpen:  

 Basisondersteuning op scholen; 

 Inzet onderwijscoaches;  

 Professionalisering scholen.  

 

 

4.1 Basisondersteuning op scholen 

 

Doelstelling 2014-2018:  

Alle scholen voldoen op 1 augustus 2017 aan het niveau van basisondersteuning.  

 

Resultaat 2016 :  

 Niveau van basisondersteuning  

Schoolbesturen en hun scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van het vastgestelde niveau 

van basisondersteuning. Wel willen we vanuit het SWV zicht krijgen op de voortgang van de gemaakte 

afspraken. Het SWV faciliteert schoolbesturen en scholen met een monitor basisondersteuning. Het 

betreft een zelfevaluatie, waarbij scholen zelf aangeven waar zij staan. Uit de verkregen resultaten 

blijkt dat scholen in schooljaar 2015-2016 op elke standaard gemiddeld hoger scoren dan in schooljaar 

2013-2014 (zie grafiek 1). De resultaten zijn door het SWV verwerkt in een factsheet voor 

schoolbesturen en in het najaar van 2016 door de directie van het SWV besproken met alle 

afzonderlijke schoolbesturen (bestuurspiegelgesprek).  

 Schoolondersteuningsprofiel  

Alle reguliere basisscholen hebben in 2013-2014 een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit 

profiel geeft een beeld van hun mogelijkheden en ambities als het gaat om het bieden van 

ondersteuning aan kinderen. Evenals in 2015 hebben we ook in 2016 scholen via onze nieuwsbrief 

geattendeerd op de bijstelling van het schoolondersteuningsprofiel en verzocht deze op te sturen naar 

het SWV. Een format voor het schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 is daarbij als voorbeeld 

aangereikt. De ontvangen (bijgestelde) schoolondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website 

van het SWV.  

 Middelen basisondersteuning  

Voor de schooljaren 2015-2016  en 2016-2017 hebben schoolbesturen 105 euro per leerling, per 

schooljaar toegekend gekregen. Naar aanleiding van de vaststelling van het boekjaar 2015 is voor het 

boekjaar 2016 60 euro per leerling extra toegekend. Dit was mogelijk vanwege de krimp van het 

S(B)O. Daarnaast ontvingen schoolbesturen in januari 2017 een eenmalige uitkering van 75 euro per 

leerling, ten laste van boekjaar 2016, vanwege het positieve resultaat in 2016. Hiermee komt het 

bedrag per leerling op 240 euro.  Alle schoolbesturen, die de ontvangen middelen basisondersteuning 

over kalenderjaar 2016 hebben verantwoord, geven aan deze middelen overeenkomstig het doel, 

zoals opgenomen in het ondersteuningsplan,  te hebben besteed. Tabel 2 en grafiek 3 laten zien hoe 

schoolbesturen de middelen basisondersteuning in 2016 hebben besteed. Een overzicht van de 

verantwoording per bestuur is opgenomen in bijlage 2.   
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Vooruitblik:  

 Niveau van basisondersteuning  

In aanloop naar het ondersteuningsplan 2018-2022, willen we het niveau van basisondersteuning 

herzien en zo nodig bijstellen. Daarnaast willen we met besturen en scholen in gesprek over de wijze 

van monitoren, zodat het ook écht bijdraagt aan kwaliteitsverbetering en professionalisering.  

 Schoolondersteuningsprofiel  

De actualisatie van de schoolondersteuningsprofielen door scholen vraagt aandacht. Niet alle scholen 

hebben hun ondersteuningsprofiel bijgesteld. Daarnaast willen we opnieuw kijken naar de inhoud en 

opzet van het voorbeeldformat dat we vanuit het SWV aanreiken. Met als doel dat het 

schoolondersteuningsprofiel ook daadwerkelijk de functie vervult die het beoogt. De profielen worden 

momenteel nog vooral ervaren als een papieren document. 

 Middelen basisondersteuning  

In de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2022 is een vast bedrag van 105 euro per leerling 

opgenomen. Daarnaast ontvangen schoolbesturen een incidentele bijdrage ‘middelen 

basisondersteuning’ die, afhankelijk van de groei of krimp van het S(B)O, fluctueert. De doelmatigheid 

van de inzet van deze middelen door de schoolbesturen vraagt blijvend aandacht. Het is echter geen 

sinecure om de effectiviteit aan te tonen. 

 

 

Niveau van basisondersteuning 

Het niveau van basisondersteuning bestaat uit 13 standaarden. Deze zijn: 

1. Kinderen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. 

2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning. 

3. De school werkt handelingsgericht. 

4. De school werkt opbrengstgericht. 

5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

6. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van kinderen. 

7. Ouders (en kinderen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning. 

8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. 

9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) onderwijsondersteuning. 

10. Leerkrachten zijn  in staat om lichte onderwijsondersteuning te bieden in de groep. 

11. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. 

12. De school werkt samen met relevante partners in en om de school. 

13. De school heeft een effectief ondersteuningsteam. 

3,6
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Grafiek 1.  Niveau van basisondersteuning 
(gemiddelde score per standaard: 1 =slecht, 2=onvoldoende, 3=voldoende, 4=goed) 

2015-2016 2013-2014
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Voor elke standaard is een indicatorenset opgesteld. Scholen konden in de digitale vragenlijst , 

overeenkomstig de indeling van de Onderwijsinspectie, kiezen uit de volgende antwoorden:  (1) slecht, (2) 

onvoldoende, (3) voldoende, (4) goed en (0) niet van toepassing / weet ik niet.  

In schooljaar 2013-2014 hebben 96 van de 100 scholen de monitor ingevuld, waarvan 1 sbo-school.  

In schooljaar 2015-2016 is de monitor ingevuld door 96 scholen, waar van 2 sbo-scholen. De respons 

bedraagt 100%. De resultaten van de SO-scholen zijn niet meegerekend. 

 

 

 

Tabel 3. Totaaloverzicht verantwoording middelen basisondersteuning door schoolbesturen1.  

 Door besturen te 
besteden middelen 

ultimo 2015 € 

Door besturen 
ontvangen 

middelen 2016 € 

Totaal middelen  
2016 € 

Ingezette 
middelen 2016   

€ 

Totaal schoolbesturen2  62.863 3.660.443 3.723.306 2.585.143 

 
 

 

                                                                 
1 Enkele besturen hebben in hun verantwoording over 2016 aangegeven meer middelen te hebben ingezet, 

dan dat zij hebben ontvangen vanuit het SWV. Deze extra (eigen) middelen zijn niet meegerekend in het 

totaaloverzicht  (tabel 3).  
2 Het SWV heeft van één schoolbestuur geen verantwoording van de middelen basisondersteuning ontvangen. 

0,20%

1,61%

98,18%

0%

5,21%

94,79%

Aangepast arrangement: zeer zwak

Aangepast arrangement: zwak

Basisarrangement

Grafiek 2. Opbrengstoordeel Inspectie (d.d.1 september 2016)

SWV IJssel | Berkel Landelijke vergelijking

26%

40%

26%

2%

6%

Grafiek 4. Besteding middelen basisondersteuning door schoolbesturen in 2016

Loonkosten leerkracht(en) € 682.105

Loonkosten intern begeleider(s) € 1.070.192

Loonkosten onderwijsassistent(en) € 682.745

Professionalisering € 52.878

Anders € 152.141



 
 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 14 van 91 
 

4.2 Inzet onderwijscoaches  

 

Doelstelling 2014-2018:  

De inzet van de onderwijscoaches draagt bij aan het realiseren en versterken van het niveau van de 

basisondersteuning, het handelingsgericht toewijzen van ondersteuning en het bieden van passende 

onderwijsondersteuning.  

 

Resultaat 2016:  

 Onderwijscoaches nemen structureel deel aan ondersteuningsteams op scholen. Daarnaast hebben zij 

collegiaal overleg met intern begeleiders en/of leerkrachten (vraaggericht).  

 Onderwijscoaches bieden preventieve en systemische ondersteuning aan leerkrachten en/of kinderen 

binnen de basisondersteuning.   

 In 2016 hebben onderwijscoaches gemiddeld 66 % van hun tijd direct ingezet ter ondersteuning van 

scholen (zie grafiek 5).  

 Uit onze tevredenheidsmeting, blijkt dat scholen en ouders, na toekenning van een arrangement of 

TLV, overwegend positief zijn over de ondersteuning van de onderwijscoach (zie grafiek 10 en 11).  

 Er is door de onderwijscoaches geïnvesteerd in de samenwerking met de gezinscoaches vanuit de 

gemeenten. Gezinscoaches nemen net als onderwijscoaches vast deel aan de ondersteuningsteams op 

alle scholen en vormen de verbinding naar (jeugd)hulp vanuit het gemeentelijke domein.  

 Onderwijscoaches die gedetacheerd waren via het speciaal onderwijs  zijn per 1 augustus 2016 in 

dienst gekomen van het SWV IJssel | Berkel (zie hoofdstuk 7).  

 Het aantal fte onderwijscoach is conform het ondersteuningsplan teruggebracht van 12 naar 10 fte. 

 

Vooruitblik:   

 In het voorjaar van 2015 vond de eerste tussentijdse evaluatie onder scholen plaats. Met als doel om 

zicht te krijgen op de opgedane ervaringen van scholen m.b.t. passend onderwijs  en de ondersteuning 

vanuit het SWV. In 2017 willen we, in aanloop naar het nieuw ondersteuningsplan, het onderzoek 

opnieuw uitvoeren. 

 In het ondersteuningsplan 2014-2018 is een verdere afname van het aantal fte onderwijscoaches 

voorzien. De praktijk is echter dat het aantal vragen van scholen (nog) niet lijkt af te nemen. Ter 

voorbereiding op het nieuwe ondersteuningsplan zal goed bekeken moeten worden wat een verdere 

afname van het aantal fte onderwijscoach gaat betekenen.  

 

 

Ondersteuningsteam 

Iedere school beschikt binnen de basisondersteuning over een ondersteuningsteam. Dit team bespreekt 

integraal de ondersteuningsbehoeften van kind, ouders en leerkracht en bekijkt wat er nodig is.  

Vaste deelnemers van het ondersteuningsteam zijn: ouders, leerkracht, intern begeleider, onderwijscoach 

(vanuit SWV) en gezinscoach (vanuit jeugdhulp/gemeenten). 
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Toelichting bij grafiek 5 en 8  

Alle onderwijscoaches, orthopedagogen en expertiseteam-leden houden een tijdregistratie bij. Het streven 

is dat zij 70% van hun tijd ‘direct’ besteden. Onder directe uren wordt verstaan: uren die betrekking hebben 

op de begeleiding en ondersteuning van een school / leerkracht / kind. Voorbeelden zijn:   

 Voorbereiding van gesprekken op/met school;  

 Collegiale consultatie; 

 Deelname aan ondersteuningsteam, inclusief voorbereiding; 

 De inzet van lichte interventies, zoals observatie of kindgesprek;  

 De uitvoering van een psychologisch onderzoek;  

 De uitvoering van een arrangement.  

 

Indirecte uren zijn uren die niet direct zijn toe te schrijven aan een specifieke vraag van een school / 

leerkracht / kind. Voorbeelden zijn:  

 Teamvergaderingen; 

 Deskundigheidsbevordering (zoals intervisie en studiedagen); 

 Reistijd van en naar scholen;  

 Ziekte.  

Vakanties en feestdagen zijn niet meegerekend.  

 

 

  

60
68 67 70 71

65 68

53

73 72

62 64

Grafiek 5. Tijdbesteding onderwijscoaches in 2016 (% directe uren)
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4.3 Professionalisering scholen  

 

Resultaat 2016 :  

Schoolbesturen en hun scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van het niveau van 

basisondersteuning, en de professionalisering die daarvoor nodig is. Wel heeft het SWV een faciliterende en 

ondersteunende rol. Op basis van gerichte vragen uit het veld hebben we een professionaliseringsaanbod 

opgesteld voor scholen.  Het aanbod bestond in 2016 onder meer uit:   

 Leergang planmatig werken;  

 Training anders kijken naar kinderen;  

 Training autisme in het basisonderwijs; 

 Training hoogbegaafdheid;  

 Passend onderwijs café. 

 

In 2016 zijn enkele trainingen geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen (zie tabel 6). We denken dat dit 

heeft te maken met de vrij late aankondiging van het professionaliseringaanbod vanuit het SWV.  

 

Vooruitblik :  

Het SWV zal het professionaliseringsaanbod voor schooljaar 2017-2018 tijdig, in maart 2017, kenbaar maken 

aan scholen. Uit een inventarisatie onder scholen, en uit gesprekken met besturen en medewerkers van het 

SWV blijkt dat er o.a. behoefte is aan professionalisering rondom cyclisch en planmatig werken, communicatie 

met ouders, neurolinguïstisch programmeren (NLP), klassenmanagement, ADHD en autisme.  

 

Tabel 6. Professionaliseringsactiviteiten in 2016.  

 Planning 2016 Realisatie  

Leergang planmatig werken  

Voor directeuren en IB’ers.  

Maximaal 8 scholen per groep 

a. Cursusgroep: januari 2016 

b. Cursusgroep: januari 2016 

c. Cursusgroep: oktober 2016 

a. 7 scholen  

b. 4 scholen  

c. 1 school. Geannuleerd  

Training anders kijken naar 

kinderen  

Voor leerkrachten en IB’ers.  

Maximaal 20 deelnemers  

a. Cursusgroep: januari 2016 

b. Cursusgroep: april 2016 

c. Cursusgroep: september 2016 

a. 20 aanmeldingen 

b. 12 aanmeldingen  

c. 0 aanmeldingen. Geannuleerd  

Training autisme in het 

basisonderwijs  

Voor directeuren, IB’ers en 

leerkrachten.  

a. 5 schoolteams a. 0 aanmeldingen. Geannuleerd.  

Training Hoogbegaafdheid  a. Cursusgroep: oktober 2016 

b. Cursusgroep: oktober 2016 

a. 10 aanmeldingen  

b. 6 aanmeldingen  

Passend onderwijs café 

Voor iedereen die 

belangstelling heeft voor 

passend onderwijs.  

a. 16 februari 2016:  Mindset  

b. 17 mei 2016: werkconferentie 

hoogbegaafdheid  

a. 165 aanmeldingen  

b. Geannuleerd wegens te weinig 

aanmeldingen.  

  



 
 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 17 van 91 
 

5.  Extra ondersteuning  
 

Kinderen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. 

Samen met ouders en school maken we een arrangement op maat.  

 

Aan bod komen de volgende onderwerpen:  

 Expertiseteam en arrangementen;  

 Scholen met extra profiel.  

 

 

5.1 Expertiseteam en arrangementen  

 

Doelstelling 2014-2018:  

Het expertiseteam draagt bij aan:  

 het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning (professionalisering);  

 het handelingsgericht toewijzen van extra onderwijsondersteuning;   

 het bieden van extra ondersteuning die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind en de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht.  

 

Resultaat 2016:  

 Arrangementen  

In 2016 zijn in totaal 55 nieuwe arrangementen aangevraagd en toegekend (zie grafiek 6 en 7). 

Daarnaast zijn 21 arrangementen verlengd. Een arrangement bestaat, afhankelijk van de 

ondersteuningsbehoefte van kind en school, uit begeleiding door het expertiseteam van het SWV. In 

specifieke gevallen kent het SWV (een gedeelte van de benodigde) middelen toe aan een bestuur. 

Deze middelen worden met het opstellen en evalueren van een ontwikkelingsperspectief  

verantwoord.  

In 2015 kende het SWV in totaal 44 nieuwe arrangementen toe. Een mogelijke verklaring voor deze 

toename is dat scholen nu beter weten wat de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het SWV zijn.  

Het is en blijft van belang dat een school signalen tijdig deelt met de onderwijscoach. Dit blijkt nog niet 

op alle scholen een vanzelfsprekendheid. 

 Psychologisch onderzoek  

Een eerste stap voor het aanvragen van een arrangement is een bespreking in het 

ondersteuningsteam op school. Samen met ouders en school maken we een arrangement op maat. 

Soms is er eerst onderzoek nodig. In 2016 hebben onze orthopedagogen in totaal 75  (psychologische) 

onderzoeken uitgevoerd.  

 Tijdbesteding  

Gemiddeld hebben orthopedagogen 75% van hun tijd direct ingezet ter ondersteuning van scholen. Bij 

leden van het expertiseteam ligt dit op 71%.  

 Project onderwijs en zorg voor jonge kind  

Het SWV IJssel | Berkel initieert verschillende  projecten om te komen tot een dekkend netwerk van 

voorzieningen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Kindcentrum De Timp van Zozijn. In 

2016 hebben we samen een projectplan opgesteld over onderwijs en zorg aan het jonge kind. Het 

project richt zich op jonge kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte op één of meerdere 

ontwikkelingsgebieden, en voor wie nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs het meest passend 

is. Het project heeft geresulteerd in de start van een schoolvoorbereidende groep op SBO Diekmaat in 

oktober 2016.  

 Tevredenheid ouders en leerkrachten 

Als SWV versturen we een korte (digitale) vragenlijst naar ouders en leerkrachten, 8 weken na 

toekenning van een arrangement. Doel van de vragenlijst is om zicht te krijgen  op de mate van 
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tevredenheid over de toegekende ondersteuning  en de geboden begeleiding vanuit het SWV.  In 2016 

hebben 11 ouders en 8 leerkrachten de vragenlijst ingevuld (zie grafiek 10 en 11). 

 

Vooruitblik:  

 In gesprekken met meerdere scholen en besturen kwam onder meer de wens ter sprake om de regie 

voor extra ondersteuning aan een kind meer bij scholen te leggen. Het vergroten van het 

eigenaarschap van scholen zal de komende tijd, in aanloop naar het ondersteuningsplan 2018-2022, 

verder worden uitgewerkt en leidt mogelijk tot aanpassingen in het beleid rondom arrangementen.  

 Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is het verminderen van de bureaucratie. Uit 

gesprekken met scholen en besturen blijkt  dat sommige procedures nog steeds als bureaucratisch 

worden ervaren. De Kafka-brigade gaat in 2017 onderzoek naar de noodzakelijke en niet-

noodzakelijke bureaucratie in ons SWV. 

 

 

 
 

Toelichting bij grafiek 7  

Het aantal nieuw toegekende arrangementen is exclusief:  

 de inzet van onderwijscoaches in de basisondersteuning;  

 kortdurende consultaties door het expertiseteam; 

 arrangementen die zijn verlengd.   
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Grafiek 7. Totaal aantal nieuw toegekende arrangementen 
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Grafiek 8. Tijdbesteding orthopedagogen en leden expertiseteam (% directe uren)

Orthopedagogen Leden expertiseteam
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Grafiek 9. Aantal toegekende arrangementen per schoolbestuur 
(% van aantal kinderen bao en sbo op 1 oktober 2016/2015)
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Toelichting bij grafiek 10  en 11  

Hoewel de respons op de vragenlijst in 2016 te laag is om conclusies te trekken, geven de resultaten wel een 

beeld van de eerste ervaringen. Positieve punten die ouders en leerkrachten noemen liggen op het gebied 

van de samenwerking tussen ouders, school en de ondersteuning vanuit het SWV.   

Verbeterpunten zien enkele ouders en scholen in het tempo en de procedure voor het aanvragen van een 

arrangement. In 2017 gaat de Kafka-brigade een onderzoek uitvoeren in ons SWV, zodat we een beter beeld 

krijgen van de noodzakelijke en niet-noodzakelijke bureaucratie.  
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k. Ik ben tevreden over het tempo waarin het
arrangement is toegekend.

j. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de
orthopedagoog.

i. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de
onderwijscoach.

h. Mijn kind krijgt nu de juiste ondersteuning op
school.

g. Ik sta achter het ontwikkelingsperspectief dat voor
mijn kind is geschreven.

f. Ik mocht als ouder meebepalen welke extra
ondersteuning mijn kind krijgt.

e. De procedure voor het aanvragen van een
arrangement is helder.

d. De school heeft op tijd gezocht naar de juiste
ondersteuning voor mijn kind.

c. Als ouder word ik serieus genomen door school.

b. De school vraagt naar mijn mening en ervaring
over de ontwikkeling van mijn kind.

a. De school informeert mij tijdig en regelmatig over
de ontwikkeling van mijn kind.

Grafiek 10. Mate van tevredenheid ouder(s) over toegekende arrangement 
(absoluut, respons in 2016: n=11 en n=10)

Helemaal mee eens Mee eens
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h. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de
orthopedagoog.

g. Ik ben tevreden over de ondersteuning van de
onderwijscoach.

f. De procedure voor het aanvragen van een
arrangement is efficient.

e. De procedure voor het aanvragen van een
arrangement is helder.

d. Ik krijg als leerkracht de benodigde begeleiding en
ondersteuning vanuit het SWV.

c. Het kind krijgt nu de juiste ondersteuning op
school.

b. De samenwerking met ouders verloopt goed.

a. Ik mocht als leerkracht meebepalen welke extra
ondersteuning het kind krijgt.

Grafiek 11. Mate van tevredenheid leerkracht over toegekende  arrangement 
(absoluut, respons in 2016: n=8)
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5.2 Scholen met extra profiel  

 

Doelstelling:  

Het faciliteren van basisscholen met een structureel aanbod extra ondersteuning dat het niveau van de 

basisondersteuning overstijgt. Deze scholen bieden hiermee een deel van de extra ondersteuning die we 

binnen ons samenwerkingsverband nodig hebben. Het betreft een tijdelijke overgangsmaatregel.  

 

Resultaat 2016:  

De tijdelijke overgangsmaatregel liep, conform het ondersteuningsplan, tot 1 augustus 2016. In deze periode 

heeft het SWV middelen toegekend aan lopende initiatieven op het gebied van hoogbegaafdheid, 

taalontwikkeling, samenwerking SBO-SO en autisme. Het gaat om 25.000 euro per school. De verantwoording 

over de ontvangen middelen vond in 2016 plaats middels een gesprek tussen vertegenwoordigers van de pilot-

scholen en het SWV.   

 Hoogbegaafdheid  

De 3 pilot-scholen3 zetten de ontvangen middelen vanuit het SWV in voor onderwijs aan 

hoogbegaafde kinderen. Daarnaast namen de pilot-scholen deel aan de werkgroep ‘hoogbegaafdheid’ 

van het SWV, welke werd begeleid door een externe projectleider aangesteld door het SWV. De 

werkgroep stelde in 2016, mede op basis van een inventarisatie onder scholen, ouders en kinderen, 

een visie op voor het SWV m.b.t. het realiseren van een dekkend en passend aanbod voor 

hoogbegaafde kinderen in de regio. Deze visie wordt de komende periode nader besproken en 

verwerkt in het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de 

overgangsmaatregel ‘extra profiel’ voor het thema ‘hoogbegaafdheid’ door te laten lopen tot 31 

december 2016.  

 Taalontwikkeling  

De taalschakelklassen zetten de middelen vanuit het SWV in voor onderwijs aan nieuwkomers. Zie 

nadere toelichting in hoofdstuk 8 en bijlage 3. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2016 een leerkracht met 

expertise op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers gedetacheerd vanuit een schoolbestuur naar 

het SWV. Als lid van het expertiseteam ondersteunt zij  reguliere scholen bij de aanmelding en/of 

terugplaatsing van nieuwkomerskinderen en de kwaliteit en afstemming tussen taalschakelklassen in 

de regio.  

 Samenwerking SBO en SO 

In 2016 zijn de gesprekken met SBO en SO-directeuren over het realiseren van integrale voorziening in 

Zutphen voortgezet. Daarnaast  heeft adviesbureau B&T de scholen ondersteund bij het opstellen van 

een schoolondersteuningsprofiel.   

 Autisme 

Het Autisme Steunpunt verzorgt de training ‘ Autisme in het basisonderwijs’. De training maakt 

onderdeel uit van het professionaliseringsaanbod voor scholen (zie paragraaf 4.3). Daarnaast neemt 

een onafhankelijke orthopedagoog, werkzaam bij het Autisme Steunpunt, deel aan de 

toewijzingscommissie van het SWV (zie paragraaf  6.3).   

 

 

Vooruitblik:  

De tijdelijke overgangsmaatregel ‘extra profiel’ liep tot 1 augustus 2016. 

 De middelen voor hoogbegaafdheid worden in de jaren 2017 t/m 2019 generiek ingezet. In deze 

periode ontvangen alle schoolbesturen 25 euro per leerling t.b.v. stimulering van 

hoogbegaafdenbeleid.  

 De ‘Taalontwikkeling’  valt vanaf 1 augustus 2016 onder het project ‘Onderwijs aan nieuwkomers’ 

   

                                                                 
3 Het betreft Da Vinci (Stichting OPONOA), Ten Holtens Erve (Stichting PCBO Voorst) en CBO Vooruitwerklab 

IJssel Berkel.  
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6.  Zware ondersteuning 
 

Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek.  

We noemen dit zware ondersteuning. Voor een lesplaats in het speciaal (basis) onderwijs is een 

toelaatbaarheidsverklaring van het SWV nodig. Wij kennen hiervoor een toewijzingscommissie. Deze beslist of 

de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Om te beoordelen of een kind een toelaatbaarheidsverklaring 

krijgt, vragen we advies aan deskundigen.  

 

Aan bod komen de volgende onderwerpen:  

 Lesplaatsen in het SBO; 

 Lesplaatsen in het SO;  

 Toewijzingscommissie.  

 

 

6.1 Lesplaatsen in het SBO 

 

Doelstelling 2014-2018:  

In de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 streven we respectievelijk naar 360, 352 en 344 kinderen in 

het SBO; een daling door krimp en minder verwijzingen.  

 

Resultaat 2016:  

 Op 1 oktober 2016 zaten 304 kinderen in het SBO. Dit is lager dan de doelstellingen uit het 

ondersteuningsplan. Mogelijke verklaringen voor de daling zijn: grote uitstroom, autonome krimp en 

minder instroom vanuit de deelnemende scholen.  

 De groei tussen 1-10-2015 en 1-2-2016 is 5 kinderen. Dit is lager dan begroot.  

 

Vooruitblik:  

 De leerlingenaantallen laten zich lastig voorspellen. Hier zit het grootste (financieel) risico  voor het 

SWV. In het weerstandsvermogen van het SWV houden we rekening met deze risicofactor (zie 

paragraaf 10.2).  

 Bij het totale leerlingenaantal SBO is in de meerjarenbegroting 2017-2022 rekening gehouden met een 

autonome krimp van 3% per jaar tot en met 1 oktober 2021.  

 

 

Tabel 12. Aantal kinderen in het SBO.  

Peildatum 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 

 

1-10-2015  

(1-2-2016)  

1-10-20164 
 

Aantal kinderen  416 378 372 373  318  (333) 304 

Verschil t.o.v. vorig 
jaar (%) 

 -9,1% -1,6% 0,3% -14,7% -4,4% 

 

 

  

                                                                 
4 Bron: Kijkglas 1 DUO. Onderbouwing t.b.v. bekostiging SWV (aantallen). Teldatum 1 oktober 2016. 
Aanmaakdatum 13 december 2016.  
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6.2 Lesplaatsen in het SO  

 

Doelstelling 2014-2018:  

We gaan ervan uit dat het aantal kinderen in het SO in de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 met in 

totaal 34 kinderen zal dalen naar het landelijk gemiddelde (1,65%).  

 

Resultaat 2016:  

 Het aantal kinderen in het SO is in de periode 1 oktober 2014 t/m 1 oktober 2016 gedaald met in 

totaal 77 kinderen. Het deelnamepercentage van het SWV ligt daarmee onder het landelijk 

gemiddelde. Mogelijke verklaringen voor de daling zijn: grote uitstroom, autonome krimp en minder 

instroom vanuit de deelnemende scholen.  

 De groei tussen 1-10-2015 en 1-2-2016 is 7 kinderen. Dit is lager dan begroot.  

 

Vooruitblik:  

 Voor de komende jaren  is gekozen om realistisch te begroten en het totaal aantal kinderen in het SO 

stabiel te laten op 190. Door realistisch te begroten wordt getracht om het (financieel) risico van 

leerlingenfluctuaties minimaal  te laten zijn.  

 Door de krimp in het S(B)O zal er gesproken moeten worden met de besturen in hoeverre ze door 

deze krimp aan het dekkend aanbod kunnen blijven voldoen. Te grote krimp kan namelijk het risico 

met zich meebrengen dat er S(B)O locaties moeten worden gesloten en dat heeft consequenties voor 

de nabijheid van passend onderwijs. In Zutphen wordt in overleg met de gemeente gekeken naar 

gezamenlijke huisvesting voor SBO en SO (cluster 3 en 4). Hierdoor kan meer flexibiliteit ontstaan. 

 

Tabel 13.  Aantal kinderen in het SO.  

Peildatum 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 

 

1-10-2015   

(1-2-2016)  

1-10-2016 
 

SO Laag 252 247 244 222 175 145 

SO Midden 5 7 5 9 7 10 

SO Hoog 59 49 50 40 38 37 

Totaal SO    316 303 299 271  220 (227) 192  

Verschil t.o.v. 
vorig jaar (%) 

 -4,1% -0,01% -9,4% -18,8% -12,7% 
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6.3 Toewijzingscommissie  

 

Doelstelling:  

De toewijzing van extra en zware ondersteuning vindt plaats op een handelingsgerichte, transparante en 

objectieve manier.  

 

Resultaat 2016:  

 Herindicatie zittende SO-kinderen 

In 2015 zijn we, na vaststelling van het beleid en de procedure, gestart met de ‘herindicatie’ van de 

249 kinderen die op 1 augustus 2014 in het speciaal onderwijs zaten met een ‘oude’ CvI beschikking. 

In 2016 vonden de laatste herindicaties plaats. In totaal hebben we voor 131  kinderen de ‘oude’ CvI 

beschikking omgezet in een TLV. Voor de andere kinderen was geen herindicatie nodig, bijvoorbeeld 

omdat het kind per 1 augustus 2016 naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat.  

Tijdens een overleg met SO en SBO directeuren, in september 2016,  is de herindicatie positief 

geëvalueerd. Alle aanvragen zijn binnen de wettelijke termijn en conform het vastgestelde beleid door 

de toewijzingscommissie besproken.  

 Toewijzingscommissie  

Het SWV kent een toewijzingscommissie voor de beoordeling van aanvragen voor een arrangement of 

toelaatbaarheidsverklaring5. In 2016 is de samenstelling van de commissie gewijzigd.  Tot augustus 

2016 bestond de toewijzingscommissie uit twee directieleden van het SWV en een orthopedagoog 

(vanuit SO cluster 4). Vanaf augustus 2016 bestaat de toewijzingscommissie uit de directeur van het 

SWV, een orthopedagoog (vanuit SO cluster 4) en een gedragswetenschapper (vanuit SO cluster 3).   

 Toelaatbaarheidsverklaringen  

De toewijzingscommissie heeft in 2016 in totaal 214 aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring 

ontvangen en toegekend (zie grafiek 12). De toewijzingscommissie heeft, op één aanvraag na, alle TLV 

aanvragen ongewijzigd goedgekeurd, waarvan 7 na bezwaar. Eén TLV is na bezwaar gewijzigd 

goedgekeurd. De ervaring van de toewijzingscommissie is dat de aanvragen goed zijn voorbereid door 

de ondersteuningsteams op scholen.  In totaal heeft de toewijzingscommissie in 2016 8 bezwaren 

ontvangen, deze hadden allen betrekking op de bekostigingscategorie.  

 Tevredenheid ouders en leerkrachten  

Als SWV versturen we een korte (digitale) vragenlijst naar ouders en leerkrachten, 8 weken na 

toekenning van een TLV. Doel van de vragenlijst is om zicht te krijgen  op de mate van tevredenheid 

over de toegekende ondersteuning  en de geboden begeleiding vanuit het SWV. In 2016 hebben 20 

ouders en 14 leerkrachten de vragenlijst ingevuld (zie grafiek  20 en 21).  

 Gegevensdeling  

Gezien de privacybescherming, zijn we in 2016 gestart met een oriëntatie op verschillende ict-

systemen voor het indienen en registreren van aanvragen. Voordeel van deze systemen is dat scholen 

het kinddossier niet langer per email naar het SWV  hoeven te versturen, en dat er per dossier rechten 

toegekend kunnen worden aan betrokken personen.  

 

 

  

                                                                 
5 De toewijzingscommissie van het SWV IJssel │ Berkel beoordeelt de aanvragen op basis van procedurele en 

inhoudelijke criteria, zoals opgenomen in het ondersteuningsplan 2014-2018.   
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Toelichting bij grafiek 16 

 Nieuwe TLV: voor kinderen die  voor het eerst naar een S(B)O school gaan.  Van de 105 nieuw 

toegekende TLV’s in 2016, is voor 4 kinderen eerder een arrangement vanuit het SWV toegekend 

aan de reguliere basisschool.  Drie van deze vier kinderen gaan naar het SBO en één naar het SO 

(Laag).  

 Verlenging TLV: voor kinderen in het S(B)O waarvan de TLV is afgelopen. Wanneer zij nog niet 

kunnen terugkeren naar een reguliere school, geven we opnieuw een TLV af waarmee ze langer in 

het S(B)O kunnen blijven.    

 Omzetting (oude) beschikking: voor kinderen die in het S(B)O zaten met een beschikking CvI of PCL. 

De oude beschikking zetten we om in een TLV waarmee ze in het S(B)O kunnen blijven.   

In 2016 zijn 2 kinderen van het SBO naar SO overgestapt, en 1 leerling  vanuit het SO naar het SBO.  

 

 

 
 

Toelichting bij grafiek 17 

 SBO: voor kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat.  

 SO Laag: voor zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met 

gedragsproblemen en kinderen met epilepsie.  

 SO Midden: voor kinderen met een motorische beperking.  

 SO Hoog: voor kinderen met een (meervoudige) lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  
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Grafiek 16. Totaal aantal toegekende TLV´s S(B)O
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Grafiek 17. Aantal NIEUW toegekende TLV's per bekostigingscategorie
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Toelichting bij grafiek 18  

 Deelnemende besturen SWV IJssel | Berkel: zie overzicht in hoofdstuk 18.  

 Niet-deelnemende besturen: dit betreft verhuizing en inkomend grensverkeer SBO.  

 Voorschoolse voorzieningen: voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking geven we in 

principe een TLV SO af voor de gehele schoolperiode. Uiteraard in overleg met de ouders en de 

voorschoolse voorziening (meestal een kinderdagcentrum).  

 Residentiële instelling:  dit betreft kinderen die na plaatsing in een residentiële voorziening naar het 

speciaal (basis) onderwijs gaan.  
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Toelichting bij grafiek 20 en 21  

Hoewel de respons op de vragenlijst in 2016 te laag is om conclusies te trekken, geven de resultaten wel een 

beeld van de eerste ervaringen.  Zo geven alle respondenten aan dat het kind nu op de juiste plek zit.  

Verbeterpunten zien ouders en scholen in de procedure voor het aanvragen van een TLV. Daarnaast uiten 

enkele ouders zich kritisch over het tempo waarin naar een passende plek is gezocht en de ondersteuning 

vanuit het SWV. In 2016 heeft de directeur, naar aanleiding van de enquête, met enkele ouders gesproken 

over de ervaringen. Daarnaast gaat de Kafka-brigade in 2017 een onderzoek uitvoeren in ons SWV, zodat we 

een beter beeld krijgen van de noodzakelijke en niet-noodzakelijke bureaucratie.  
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Grafiek 20. Mate van tevredenheid ouder(s) over toegekende TLV 
(absoluut, respons in 2016: n=20)
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7.  Organisatie van het SWV  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van het samenwerkingsverband. Het SWV streeft naar een sobere, maar 

adequate bestuurlijke en organisatorische inrichting.  Er dient sprake te zijn van een degelijke 

beleidsontwikkeling, -uitvoering, en –evaluatie, een stevige financiële functie en transparante in- en externe 

verantwoording. 

 

Aan bod komen de volgende onderwerpen:  

 Personeel;  

 Huisvesting;  

 Kwaliteitszorg en communicatie; 

 Klachten. 

 

 

7.1 Personeel    

Bij de personele inrichting van het SWV is ervoor gekozen om, daar waar mogelijk, de organisatie zo flexibel 

mogelijk te organiseren. De ondersteuning die kinderen en scholen nodig hebben, bepalen de personele inzet.  

De personele invulling van het samenwerkingsverband bestaat uit:  

 Directie: in dienst van het samenwerkingsverband;  

 Staf en administratie: in dienst van het samenwerkingsverband. Concreet gaat het om de volgende 

functies: officemanager, beleidsmedewerker en administratief medewerker; 

 Onderwijscoaches: tot 1 augustus 2016 deels gedetacheerd vanuit het speciaal onderwijs (vanuit de 

middelen verplichte herbesteding AB) en vanaf 1 augustus 2016 in dienst van het SWV; 

 Orthopedagogen: in dienst van het samenwerkingsverband;  

 Expertiseteam: gedetacheerd vanuit het speciaal onderwijs (tot en met 1 augustus 2016 vanuit de 

middelen verplichte herbesteding AB, daarna op basis van dienstverleningsafspraken). Leden van het 

expertiseteam zijn onder andere specialisten (begeleiders) vanuit het speciaal onderwijs.  

Zowel de personeelsleden in dienst van het SWV als de gedetacheerde personeelsleden worden aangestuurd 

door de directie van IJssel | Berkel. 

 

Tabel 22. Overzicht personeel SWV IJssel | Berkel.   

Functie 

 

In dienst IJssel Berkel 

(aantal fte ultimo 2016) 

Gedetacheerd  

(aantal fte ultimo 2016) 

Begroting 

(aantal fte ultimo 2016) 

Directie 1,0  1,0 

Onderwijscoaches  9,03* 0,6 10,0 

Orthopedagogen 3,5  3,0 

Expertiseteam 1,3 1,7 3,0 

Officemanager 0,8  0,8 

Administratief medewerkers 0,8  0,8 

Beleidsmedewerker  0,8  0,8 

Senior adviseur personeel 0,8  0,8 

Totaal  18,03 2,3 20,2 

*Waarvan 0,60 tijdelijk.  
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Resultaat 2016:  

 De directie heeft, samen met de senior adviseur, met alle personeelsleden een functionerings-

/ontwikkelgesprek gevoerd.   

 Het merendeel van de personeelsleden heeft in 2016 een studie of cursus afgerond in het kader van 

zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan. Enkele voorbeelden:  

− Alle onderwijscoaches en orthopedagogen hebben een mediaton-opleiding gevolgd.  

− Vijf personeelsleden zijn opgeleid tot beeldcoach. 

− Twee personeelsleden hebben een BHV-cursus gevolgd.  

 Onderwijscoaches en orthopedagogen volgen intervisie.  Daarnaast vonden er in 2016 in totaal 3 

studiedagen plaats voor alle personeelsleden van het SWV.  

 In oktober 2016 heeft de Arbo een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De verkregen 

adviezen zijn verwerkt in een personeelshandboek, welke is besproken met de MR-P.  

 Het ziekteverzuim in 2016 ligt op 7,24%.  

 In 2016 vonden er 5 teamvergaderingen plaats voor alle personeelsleden van het SWV. Voorafgaand 

aan de teamvergadering ontvangen medewerkers een teaminfo vanuit de directie met daarin  

mededelingen en actuele ontwikkelingen over de eigen organisatie en passend onderwijs.  

 Per 1 augustus 2016 zijn alle onderwijscoaches, orthopedagogen, directie en staf in dienst van IJssel | 

Berkel. Hierdoor stijgt het aantal FTE in dienst  van het SWV. Conform de meerjarenbegroting en het 

ondersteuningsplan is er in 2016 een teruggang in fte’s gerealiseerd bij de onderwijscoaches (van 12 

naar 10 fte) en directie (van 1,8 naar 1,0 fte). Bovenstaande kon worden gerealiseerd door vrijwillige 

mobiliteit en het niet voortzetten van tijdelijke uitbreidingen. 

Vooruitblik:  

De komende jaren wordt conform de meerjarenbegroting en het ondersteuningsplan 2014-2018 het aantal fte 

onderwijscoach als volgt afgebouwd:  

 2016-2017, 10 fte onderwijscoach;  

 2017-2018, 10 fte onderwijscoach;  

 2018-2019, 9 fte onderwijscoach;  

 2019-2020, 7 fte onderwijscoach. 

 

De verwachting is dat de afbouw kan worden opgevangen met natuurlijk verloop en het niet voortzetten van 

tijdelijke uitbreidingen, waardoor er geen gevolgen ontstaan in het kader van het tripartiete akkoord of 

anderszins. Het aantal fte orthopedagogen, directie, staf en administratie zal conform meerjarenbegroting 

gelijk blijven aan het niveau van 2016. 

 

Voor 1 mei 2018 dient er een nieuw ondersteuningsplan te zijn vastgesteld. De keuzes die gemaakt worden in 

dit ondersteuningsplan kunnen van invloed zijn op de (toekomstige) personele bezetting van het 

samenwerkingsverband.  

 

 

7.2 Huisvesting  

Het SWV IJssel | Berkel is gevestigd aan Hogestraatje 3 te Zutphen. Een deel van het kantoorpand wordt 

gehuurd. Daarnaast kent het SWV een nevenlocatie op SBO Diekmaat, gevestigd aan Wheemerstraat 10 te 

Neede. Het SWV kan in Neede tegen betaling van de servicekosten gebruik maken van de ruimte, omdat deze 

ruimte in het verleden mede is gefinancierd door WSNS Berkeldal.  
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7.3 Kwaliteitszorg en communicatie 

Het samenwerkingsverband  IJssel | Berkel streeft naar aan een continue proces van kwaliteitsontwikkeling.  

Het doel is om leerkrachten, scholen, besturen en het SWV in staat te stellen om het onderwijs nog beter af te 

stemmen op de talenten en behoeften van kinderen.  Uiteraard  willen we daarbij de administratieve last voor 

besturen, scholen en ouders tot het minimum beperken.  

 

Resultaat 2016:  

 Conform de planning & control cyclus, heeft het SWV in totaal 4  voortgangsrapportages opgesteld. De 

rapportage is een verantwoording van de directie aan het bestuur over de uitvoering van het 

ondersteuningsplan. De rapportage omvat kengetallen op niveau van het SWV en levert daarmee 

input voor het (kwaliteits)beleid en de interne en externe verantwoording.   

 In de maanden november en december 2016 vonden de eerste bestuurspiegelgesprekken plaats. De 

directie van het SWV ging, net als in 2015 , met alle afzonderlijke schoolbesturen in  gesprek over 

Passend onderwijs. Ter voorbereiding op het gesprek ontvingen bestuurders een factsheet met daarin 

kengetallen over de basisondersteuning, extra- en zware ondersteuning op bestuursniveau.   

 Jaarplan voor het schooljaar 2016 – 2017 is vastgesteld door het bestuur op 14 juni 2016. 

 In 2016 hebben we 3 (digitale) nieuwsbrieven  verstuurd, bedoeld voor scholen, schoolbesturen en 

belangstellenden. Op de website staat informatie voor ouders en scholen. Daarnaast reiken we 

(voorbeeld)formulieren aan om scholen zoveel mogelijk van dienst te zijn.  

 In het voorjaar van 2016 hebben we een infographic (publieksversie) gepubliceerd over het jaarverslag 

2015.   

 Het SWV wil schooldirecteuren en intern begeleiders intensiever gaan betrekken bij de 

beleidsontwikkeling, waaronder het nieuwe ondersteuningsplan, middels een beleidsadviesgroep.  

Naar aanleiding van een oproep hebben we van 25 directeuren en IB’ers een reactie ontvangen. De 

beleidsadviesgroep komt in januari 2017 voor het eerst bij elkaar.  

 De beleidsmedewerker van het SWV participeert in de klankbordgroep van het Dashboard Passend 

onderwijs.  

 

Vooruitzicht:  

 Als SWV willen we onze communicatie richting scholen opnieuw tegen het licht houden. Een  

communicatieadviesbureau hebben we gevraagd hierover met ons mee te denken. In 2017 gaan zij 

een communicatiescan uitvoeren, bestaande uit interviews, met het doel de meningen en 

verwachtingen van leerkrachten, IB’ers en directeuren boven tafel te halen. De scan moet uiteindelijk 

vertaald worden naar een concrete communicatiestrategie.  

 De Kafka- brigade gaat in 2017 onderzoek naar de noodzakelijke en niet-noodzakelijke bureaucratie in 

ons SWV.  

 

Inspectie van het Onderwijs  

De Onderwijsinspectie bezocht de eerste twee jaren alle samenwerkingsverbanden, zo ook het SWV IJssel | 

Berkel. Eind 2014 voerde de Inspectie een kwaliteitsonderzoek uit, waarbij is getoetst of het SWV voldoet aan 

wet- en regelgeving. Uit dit onderzoek bleek dat er enkele tekortkomingen waren in het ondersteuningsplan 

2014-2018. Als SWV hebben we deze tekortkomingen middels een erratum hersteld. Op 25 september 2015 

kwam de inspectie op bezoek voor een voortgangsgesprek. De inspectie constateerde dat het SWV de 

ontwikkelingen actief verder heeft opgepakt. In mei 2017 komt de Inspectie op bezoek voor een 

kwaliteitsonderzoek in het kader van het ‘reguliere inspectietoezicht’.  

Het inspectieverslag van het voortgangsgesprek in 2015 is te downloaden op de site van de Inspectie van het 

Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl).   
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7.4 Klachten  

Binnen passend onderwijs zijn scholen en besturen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 

onderwijsplek voor elk kind. Dit doen ze in nauw overleg met ouders. Maar ook als ouders tijdig en volledig 

betrokken zijn, kan er een verschil van inzicht ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag wat een kind nodig heeft en 

hoe die ondersteuning het beste aan te bieden is. Geschillen kunnen ontstaan over de toelating en 

verwijdering, de toelaatbaarheid en de ondersteuning. In ons ondersteuningsplan staat beschreven wat de 

mogelijkheden zijn op het gebied van advies, bemiddeling en de mogelijke procedures. Het SWV IJssel | Berkel 

is per 1 augustus 2014 aangesloten bij:  

 de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso;  

 de Landelijke klachtencommissie onderwijs;  

 de Commissie van Beroep  

die door de Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden (www.onderwijsgeschillen.nl).  

 

Resultaat 2016:  

 Het SWV IJssel | Berkel heeft in het jaar 2016 geen klachten ontvangen.  

 

 

 

Maatschappelijke aspecten  

 

Algemene maatschappelijke aspecten 

Het SWV is in al haar activiteiten maatschappelijk vertegenwoordigd, zij heeft als maatschappelijke 

doelstelling om voor ieder kind een passende onderwijsplek te realiseren.  

 

Milieu-aspecten 

Voor zover het SWV hier mogelijkheden voor heeft, wordt er binnen de bedrijfsvoering ingezet op milieu-

aspecten. Te denken valt aan de stimulering van het gebruik van digitale hulpmiddelen ter vermindering van 

papiergebruik. 

 

Sociale aspecten  

Het SWV houdt in haar personeelsbeleid rekening met de sociale aspecten. Zo is het beleid voor duurzame 

inzetbaarheid vormgegeven, met als doelstelling dat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen 

en kunnen blijven werken binnen en/of buiten de organisatie. Het SWV vindt het belangrijk om vanuit de 

brede definitie van duurzame inzetbaarheid de talentontwikkeling, talentmanagement en gezond werken tot 

speerpunten te maken.  

 

Economische aspecten 

Het SWV draagt zowel in financiële als niet-financiële zin bij aan het versterken van het dekkend aanbod in de 

regio. Dit doet zij door middelen ter beschikking te stellen aan scholen en besturen ten behoeve van het 

versterken van de basisondersteuning en het bieden van passende ondersteuning. Daarnaast zet het SWV in 

op versterking van de samenwerking van alle partners door middel van het inzetten van expertise, het delen 

van kennis en het aanbieden van trainingen, als ook het faciliteren van netwerken. 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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8. Samenwerking met partners  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de samenwerking met partners. Aan bod komt de samenwerking met:  

 Gemeenten; 

 Voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs; 

 Cluster 1 en 2 en de aangrenzende samenwerkingsverbanden PO.  

 

 

8.1 Gemeenten  

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Onderwijs en gemeenten 

hebben een gezamenlijke missie: alle kinderen groeien gezond en veilig op en gaan succesvol naar school.  

 

Resultaat 2016:   

 Samenwerking met jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg 

Gezinscoaches  nemen vast deel aan de ondersteuningsteams op alle scholen en vormen de 

verbinding naar (jeugd)hulp vanuit het gemeentelijke domein. In 2016 is, net als in 2015,  door de 

onderwijscoaches geïnvesteerd  in de samenwerking met de gezinscoaches en jeugdgezondheidszorg.  

 Ambtelijke werkgroep  

Gezamenlijke onderwerpen van SWV en gemeenten worden besproken in een ambtelijke werkgroep 

waarin alle 6 gemeenten zijn vertegenwoordigd. In 2016 kwam de ambtelijke werkgroep in totaal 5 

keer bijeen. Gesproken is onder andere over onderwijs aan nieuwkomers en dyslexiezorg. Daarnaast 

staat het onderwerp ‘thuiszitters’ hoog op de agenda.  

 Bestuurlijk overleg  

In december 2016 vond een bestuurlijk overleg plaats tussen SWV en gemeenten. Gesproken is over 

de voortgang van de samenwerking en de aandachtspunten voor de komende periode.  

 Onderwijs aan nieuwkomers  

Op 9 mei 2016 is het convenant taalschakelklassen ondertekend door de gemeenten Berkelland, 

Brummen, Lochem, Voorst, Zutphen en het SWV IJssel | Berkel (mede namens de aangesloten 

schoolbesturen ). Met als doel om nieuwkomerskinderen het onderwijs te bieden waarop zij recht 

hebben. In het convenant staan onder andere afspraken over de realisatie en bekostiging van 

taalschakelklassen in de regio. In 2016 kende het SWV 4 taalschakelklassen, gekoppeld aan een 

reguliere basisschool. Een gezamenlijke adviescommissie van SWV en gemeenten volgt de 

ontwikkelingen en prognoses van het aantal nieuwkomers in regio. Tevens bewaakt zij de kwaliteit, 

het beleid en de financiën. De inhoudelijke en financiële verantwoording van schoolbesturen met een 

taalschakelklas is opgenomen in bijlage 3.  

 Thuiszitters 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Helaas zijn er nog steeds kinderen die, om verschillende redenen, 

niet naar school gaan. In 2016 zijn we, in lijn met  het landelijk Thuiszitterspact, gestart met het 

opstellen van een Thuiszitterspact voor de regio IJssel | Berkel. In het Thuiszitterspact willen we onze 

gezamenlijke inzet beschrijven, en voorstellen doen voor hoe we de samenwerking een extra impuls 

kunnen geven. Met als doel om (langdurig)  thuiszitten van kinderen te voorkomen. Tijdens een 

bijeenkomst met leerplichtambtenaren (vanuit betrokken gemeenten) en orthopedagogen (vanuit het 

SWV), in november 2016, hebben we een eerste versie van het Thuiszitterspact besproken. 
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Vooruitblik:  

 Afronden van Thuiszitterspact, met daarin afspraken over:  

− Preventie van verzuim 

− Registreren en melden van verzuim 

− Route naar een passende plek  

− Doorzettingsmacht  

− Terugdringen van vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a (zie kader).    

 Continuering ambtelijke werkgroep van SWV en gemeenten.  

 Het organiseren van (vervolg)bijeenkomsten voor onderwijscoaches, gezinscoaches en intern 

begeleiders per gemeente. Doel is om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op 

operationeel niveau verder te verbeteren.   

 Met gemeenten in overleg over het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 .  

 Met gemeenten in overleg over de bijstelling van de gemeentelijke beleidsplannen ‘jeugd’ en 

belangrijke aandachtspunten voor het onderwijs bij de inkoop van jeugdhulp.  

 

 

 

Toelichting bij grafiek 23   

De aanpak van thuiszitters staat of valt met het tijdig in beeld hebben van alle thuiszittende kinderen in de 

regio. Het SWV houdt, in samenwerking met leerplicht, een overzicht bij van de volgende groepen kinderen:  

 Absoluut verzuimers: leerplichtige jongeren die niet op een school zijn ingeschreven en ook niet 

over een vrijstelling beschikken; 

 Langdurig relatief verzuimer: leerplichtige jongeren die wel op een school ingeschreven staan, maar 

langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zijn en niet over een vrijstelling beschikken.  

 

In de periode november 2015 t/m december 2016 zaten in de regio IJssel | Berkel in totaal 26 kinderen thuis 

(zie grafiek 1). In december 2016 waren 15 van de 26 casussen afgesloten. Deze kinderen gaan weer naar 

school. Voor de openstaande casussen is een maatwerktraject in gang gezet en/of vindt er nog overleg 

plaats met betrokken partijen over de te doorlopen stappen.  

 

Bij ‘categorie (nog) niet bekend’ gaat het om kinderen die wel in beeld zijn, maar waar nog niet duidelijk is of 

er sprake is van een thuiszitter. Bijvoorbeeld omdat de procedure voor het aanvragen van een vrijstelling 

van leerplicht nog loopt.  
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Grafiek 23. Aantal thuiszitters in de periode november 2015 t/m december 2016 
(aantal kinderen (s)bao, woonachtig in gemeente op 1-10-2015)

Absoluut verzuimer Langdurig relatief verzuim (duur onbekend)
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Categorie (nog) niet bekend
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Toelichting bij grafiek 24  

Voor kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden niet in staat zijn om onderwijs te volgen 

kan een beroep worden gedaan op artikel 5 onder a van de leerplichtwet. Kinderen met deze vrijstelling zijn 

niet meer in beeld van het onderwijs, ook als zij deels onderwijs kunnen volgen. Dat is onwenselijk.  

 

In 2016 is er sterk ingezet op het realiseren van korte lijnen tussen SWV en leerplicht. Zo weten 

leerplichtambtenaren en orthopedagogen elkaar steeds sneller te vinden bij een nieuwe aanvraag voor 

vrijstelling. Op deze manier kan het SWV op tijd meekijken of een overstap naar het onderwijs mogelijk is. 

Deze werkwijze willen we graag intensiveren en in de gehele regio toepassen.  

Concreet willen we met gemeenten overeenkomen dat het SWV bij elke aanvraag voor een vrijstelling op 

grond van artikel 5 onder a wordt betrokken. Een orthopedagoog van het SWV kan een advies c.q. uitspraak 

doen over de (on)mogelijkheden van het onderwijs en het bieden van een passende onderwijsplek. Deze 

afspraak willen we vastleggen in het Thuiszitterspact.  
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Grafiek 24. Aantal kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder a 
Leerplichtwet in de periode november 2015 t/m december 2016
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8.2 Voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs  

Juist voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is een doorgaande lijn in de ondersteuning van kind en 

gezin van groot belang. Van de voorschoolse voorziening naar de basisschool en vervolgens naar het voorgezet 

onderwijs.  

 

Resultaat 2016: 

 In 2016 hebben we met het SWV VO Zutphen een ondersteuningsroute PO-VO opgesteld voor 

kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.  

 In 2016 is er sterk ingezet op het realiseren van korte lijnen tussen SWV, leerplicht en 

kinderdagcentra.  Zo ondersteunen orthopedagogen vanuit het SWV ouders en voorschoolse 

voorzieningen bij de zoektocht naar een passende onderwijsplek. Deze korte lijnen hebben er toe 

geleid dat het SWV op tijd kan meekijken of een overstap naar het onderwijs mogelijk is. Deze 

werkwijze willen we graag intensiveren en in de gehele regio toepassen.  

 In oktober 2016 is, in samenwerking met de zorg, op SBO Diekmaat een schoolvoorbereidende groep 

gestart voor jonge risicokinderen. (zie paragraaf 5.1).  

 

 

8.3 Cluster 1 en 2 en aangrenzende samenwerkingsverbanden PO 

Er vindt regelmatig overleg plaats met cluster 1 en 2  en de aangrenzende samenwerkingsverbanden PO.  

Daarnaast heeft het SWV vanaf augustus 2016 een vast contactpersoon vanuit Kentalis (cluster 2). Deze 

persoon werkt regelmatig op het kantoor van het SWV en schuift aan bij overleggen van het expertiseteam. 

Een volgende stap is om de aanvragen voor consultatie en advies via de ondersteuningsroute van het SWV 

IJssel | Berkel te laten lopen. 
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9.  Financiën  
 

 

9.1 Staat van baten en lasten over 2016  

 

Staat van baten en lasten over 2016 o.b.v. programma’s Ondersteuningsplan 2014-2018 

  

 

Jaarrekening  

 

 Begroting  

 

 

Jaarrekening  

  

2016 

 

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

Baten 

 

     

Lichte ondersteuning 2.470.806  2.455.100  2.500.141 

Zware ondersteuning 5.399.228  5.366.400  3.356.885 

Verevening zware ondersteuning 1.566.693  1.560.400  763.126 

Inkomend grensverkeer 32.498  35.900  - 

Regeling schoolmaatschappelijk werk 17.309  16.900  18.195 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 49.500  -  - 

Overige baten 14.048  9.800  549.868 

Detachering 6.000  14.000  8.000 

Totaal baten 9.556.082  9.458.500  7.196.215 

  

     

  

     

Lasten 

 

     

Zware ondersteuning SO via Ministerie 2.872.143  2.854.300  1.416.439 

Overdrachten SO 106.121  242.700  43.602 

Overdrachten SBO 255.921  278.800  360.349 

Uitgaand grensverkeer 9.423  22.500  - 

Wettelijke verplichte herbesteding AB (pers) bij SO 463.099  400.000  314.096 

  

     

Programma 1A: Basisondersteuning, facilitering basisscholen 3660.449  1.575.600  1.307.270 

Programma 1B: Basisondersteuning, onderwijscoaches 564.026  670.000  344.015 

Programma 2A: Schoolprofielen 95.736  280.000  160.127 

Programma 2B.1: Expertiseteam 342.240  412.000  233.761 

Programma 2B.2: Arrangementen 276.208  371.000  142.388 

Programma 3A: Toewijzingsteam 66.024  71.200  69.155 

Programma 4: Bestuur en beheer 447.612  544.200  439.240 

Programma 5A: Overgangsmaatregel schooldeel LGF -  -  615.168 

Programma 5B: Overgangsmaatregel afbouw ZAT's -  -  62.000 

Programma 6: Kwaliteitszorg, monitoring, verantwoording 57.843  57.400  53.220 

Programma 7: Projecten 133.269  350.000  19.818 

Programma 8: Professionalisering 170.043  350.000  126.901 

Programma 9: Onvoorzien -  100.000  - 

Totaal lasten 9.520.157  8.579.700  5.707.549 

       

       Resultaat 35.925  878.800  1.488.665 
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Besteding van de middelen in 2016

Basisondersteuning, facilitering basisscholen € 3.660.449

Basisondersteuning, onderwijscoaches € 564.026

Extra ondersteuning, scholen met extra profiel € 95.736

Extra ondersteuning, arrangementen € 276.208

Extra ondersteuning, expertiseteam € 342.240

Zware ondersteuning, overdrachten SBO en SO € 3.243.608

Zware ondersteuning: herbesteding AB € 463.099

Toewijzingsteam € 66.024

Bestuur en beheer € 447.612

Kwaliteitszorg, monitoring, verantwoording € 57.843

Projecten € 133.269

Professionalisering € 170.043

26%

57%

16%

0%
0%

1% 0%

0%

De baten in 2016

Lichte ondersteuning € 2.470.806

Zware ondersteuning € 5.399.228

Verevening zware ondersteuning € 1.566.693

Inkomend grensverkeer € 32.498

Regeling schoolmaatschappelijk werk € 17.309

Overige overheidsbijdragen en - subsidies € 49.500

Overige baten € 14.048

Detachering € 6.000
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9.2 Analyse exploitatieresultaat  

 

 

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2016:  

Het werkelijke resultaat 2016 bedraagt: 35.925 

Het begrote resultaat 2016 bedraagt:  878.800 

 -/-842.875 

Dit verschil is als volgt te verklaren: 

 

Baten 

 

 Werkelijke 

exploitatie 2016   

€ 

Begroting 2016 

€ 

Verschil 2016 

€ 

− Rijksbijdragen OCW 9.436.727 9.381.900 54.827 

− Overige subsidies OCW 17.309 16.900 409 

− Inkomensoverdrachten -/-6.999.792 -/-5.253.900 -/-1.745.892 

Rijksbijdragen 2.454.244 4.144.900 -/-1.690.656 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 49.500 - 49.500 

Overige baten  44.745 54.700 -/-9.955 

 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn in totaal € 1.690.000 lager dan begroot. In 2016 is besloten extra middelen 

basisondersteuning incidenteel toe te kennen aan  de verbonden schoolbesturen, waardoor deze bijdrage van 

het samenwerkingsverband in totaal € 1.800.000 hoger is dan begroot. Doordat er sprake is van een 

doorbetaling van de rijksbijdrage worden deze in mindering gebracht op de baten van het 

samenwerkingsverband. Daarentegen zijn door OCW de verschillende bekostigingsbedragen verhoogd 

waardoor de Rijksbijdragen € 55.000 hoger uitkomen dan begroot. Door deze hogere bekostigingsbedragen 

van OCW is de doorbetaling aan het SO ook € 18.000 hoger. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Het samenwerkingsverband heeft in mei 2016 een convenant afgesloten met vijf gemeenten over realisatie en 

bekostiging van taalschakelklassen in de regio. Conform afspraken in het convenant, hebben de gemeenten 

deze bijdrage overgemaakt aan het samenwerkingsverband, waardoor de baten € 49.500 hoger zijn dan 

begroot. Tegenover deze extra baten, staan de doorbetalingen aan de betreffende schoolbesturen met een 

taalschakelklas.  

 

Overige baten  

De overige baten zijn € 10.000 lager dan begroot door onder andere minder inkomend grensverkeer SBO. 

Daarnaast zijn er minder detacheringen geweest,  waardoor er voor € 8.000 minder inkomsten zijn.  
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Lasten  

 

Basisondersteuning  

 Werkelijke 

exploitatie 2016   

€ 

Begroting 2016 

€ 

Verschil 2016 

€ 

Herbesteding AB bij SO 463.099 400.000 -/-63.099 

Programma 1A: basisondersteuning, 

facilitering basisscholen  

3.660.449 1.575.600 -/-2.084.849 

Programma 1B: basisondersteuning, 

onderwijscoaches  

564.026 670.000 105.974 

Programma 8: professionalisering  170.043 350.000 179.957 

 

In 2016 is besloten extra middelen basisondersteuning incidenteel toe te kennen aan  de verbonden 

schoolbesturen, waardoor de werkelijke lasten voor programma 1A € 2.085.000 hoger zijn dan begroot.  

De inzet van onderwijscoaches is lager dan begroot. Een deel van deze onderbesteding wordt veroorzaakt 

doordat een deel van de inzet van onderwijscoaches nog onder de (verplichte) herbesteding AB bij het SO valt.  

Daarnaast zijn de begrote loonkosten voor onderwijscoaches hoger ingeschat dan de werkelijke loonkosten.  

In 2016 hebben minder professionaliseringsactiviteiten voor scholen plaatsgevonden dan waar in de begroting 

vanuit is gegaan. Daarnaast zijn enkele trainingen geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. Het 

beschikbare budget laat daarom een voordeel van € 180.000 zien ten opzichte van de begroting.  

 

 

Extra en zware ondersteuning  

Extra ondersteuning Werkelijke 

exploitatie 2016   

€ 

Begroting 2016 

€ 

Verschil 2016 

€ 

Programma 2A: scholen met extra profiel  95.736 280.000 184.264 

Programma 2B.1: expertiseteam   342.240 412.000 69.760 

Programma 2B.2: arrangementen  276.208 371.000 94.792 

 

Zware ondersteuning Werkelijke 

exploitatie 2016   

€ 

Begroting 2016 

€ 

Verschil 2016 

€ 

Zware ondersteuning SO via Ministerie  2.872.143 2.854.300 -/-17.843 

Overdrachten SO  106.121 242.700 136.579 

Overdrachten SBO  255.921 278.800 22.879 

Uitgaand grensverkeer SBO 9.423 22.500 13.077 

Programma 3A: toewijzingsteam  66.024 71.200 5.176 

 

De inzet van de middelen voor extra ondersteuning laat een voordeel zien ten opzichte van de begroting. Dit 

wordt voor een groot deel veroorzaakt door programma 2A, waarbij de beschikbare financiering voor lopende 

initiatieven op het gebied van extra ondersteuning niet volledig is ingezet. Er is  € 184.000 minder ingezet dan 

begroot. De tijdelijke overgangsmaatregel liep, conform het ondersteuningsplan, tot 1 augustus 2016. Besloten 

is om in de jaren 2017 t/m 2019 een deel van deze middelen generiek in te zetten naar alle schoolbesturen ter 

stimulering van het hoogbegaafdenbeleid.  

In 2016 zijn minder arrangementen aangevraagd dan waar in de begroting vanuit is gegaan. Er is over 2016 een 

onderbesteding van € 95.000 op dit budget. Wel is het aantal aangevraagde arrangementen in vergelijking met 

2015 toegenomen.  
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Organisatie samenwerkingsverband  

 Werkelijke 

exploitatie 2016  € 

Begroting 2016 

€ 

Verschil 2016  

€ 

Programma 4: bestuur en beheer  447.612 544.200 96.588 

Programma 6: kwaliteitszorg  57.843 57.400 -/-443 

Programma 7: projecten 133.269 350.000 216.731 

Programma 9: onvoorzien - 100.000 100.000 

 

De organisatie van het samenwerkingsverband laat in totaal een voordeel zien ten opzichte van de begroting. 

Dit wordt met name veroorzaakt door projecten die in 2016 zijn gerealiseerd, maar welke minder kosten voor 

het samenwerkingsverband met zich meebrachten dan waar in de begroting vanuit is gegaan. Voorbeelden 

hiervan zijn het project ‘jonge risicokinderen’ en het project ‘hoogbegaafdheid’.  

Het programma ‘onvoorzien’ is, mede op advies van de ondersteuningsplanraad, in de (meerjaren)begroting 

vanaf 2017 komen te vervallen.  Voor het afdekken van onder andere deze onvoorziene omstandigheden en 

financiële risico’s kent het SWV een weerstandsvermogen (zie paragraaf 10.2).  
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9.3 Investeringen en financieringen  

 
In 2016 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 

   

 €       11.794 

         In het meerjaren investeringsplan waren voor 2016 investeringen gepland voor een bedrag van 

 

 €          9.000 

 

Doordat er in 2016 nieuwe medewerkers in dienst zijn gekomen, en naar aanleiding van de risico-inventarisatie 

en –evaluatie (RI&E), zijn er extra investeringen in ICT gedaan. Deze waren niet meegenomen in het 

investeringsplan.   

 

 

9.4 Financiële kengetallen  

 

Financiële positie op balansdatum  2016 

Liquiditeit  

De liquiditeit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op korte 

termijn (1 jaar) kan voldoen. Een current ratio van 0,75 is voldoende volgens de 

Inspectie van het Onderwijs.  

2,01 

Solvabiliteit  

De solvabiliteit geeft aan hoeveel van het totale vermogen bestaat uit eigen 

vermogen. Het geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op lange 

termijn kan voldoen. Een solvabiliteit groter dan 0,30 is wenselijk.  

0,51 

Rentabiliteit na verwerking  inkomensoverdrachten  

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering en de totale baten na de vermindering met de 

inkomensoverdrachten 1.3.3.  

1,41% 

Rentabiliteit voor verwerking inkomensoverdrachten  

Omdat het SWV over de baten voor verwerking van de inkomensoverdrachten 

verantwoording moet afleggen is ook de rentabiliteit voor deze verwerking van 

belang.  De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering en de totale baten voor verwerking inkomensoverdrachten. 

0,38% 

Huisvestingsratio 
De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting wordt 
besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk.  

0,02 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie . 

Landelijk wordt voor het regulier basisonderwijs een ondergrens van 5% 

gehanteerd. Het weerstandsvermogen van het samenwerkingsverband is echter 

niet 1 op 1 te vergelijken met het regulier basisonderwijs. In de paragraaf 10.2 

risicomanagement gaan wij nader in op de hoogte van het minimale 

weerstandsvermogen van het samenwerkingsverband. 

0,58 

 

 

9.5 Treasurybeleid  

Het bestuur van het SWV heeft een treasurystatuut goedgekeurd op 15 februari 2016. Het bestuur heeft in het 

verslagjaar 2016 geen middelen belegd. Het exploitatieoverschot is overgeboekt naar spaarrekening Rabobank 

doelreserveren. 

Het treasurystatuut wordt in 2017 aangepast in lijn met de wijzigingen in de  Regeling beleggen en belenen 

voor het onderwijs.  
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10.  Toekomst en continuïteit  
 
 

10.1 Begroting en meerjarenbegroting  

De onderstaande toekomstgerichte informatie is ontleend aan de door de ALV in december 2016 

goedgekeurde meerjarenbegroting 2017-2022. Deze meerjarenbegroting en andere toekomstgerichte 

gegevens zijn opgesteld bij ongewijzigd beleid en bestaande wet- en regelgeving en een gelijkblijvend 

werkkapitaal. Voor zover als mogelijk zijn bekende en toekomstige gevolgen van de verdere invoering van 

passend onderwijs in deze begroting verwerkt.  

 

Om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende lesplaatsen in het S(B)O en arrangementen 

voor kinderen die dat nodig hebben, heeft het samenwerkingsverband een bestemmingsreserve 

‘ondersteuning’ gevormd. Op deze wijze wordt de continuïteit van passend onderwijs geborgd en kan (de 

kwaliteit van) het dekkend aanbod meerjarig op peil worden gehouden.   

Het samenwerkingsverband heeft te maken met een negatieve verevening van 1,5 miljoen euro. Dit betekent 

dat er vanaf 2020, 1,5 miljoen euro minder te besteden is . Op een budget van 8 miljoen euro betekent dit een 

korting van bijna 25%. Door een autonome leerlingenkrimp van 3% per jaar vermindert het budget nog verder 

waardoor er negatieve resultaten ontstaan. Door het vormen van deze bestemmingsreserve kan na 2020, bij 

gelijkblijvende leerlingenaantallen in het speciaal (basis)onderwijs en het handhaven van eenzelfde 

voorzieningenniveau voor ondersteuning, dit structurele tekort worden afgedekt.  

 

Het meerjarenperspectief is opgesteld op basis van toenmalige inzichten. De realisatie in de toekomst zal altijd 

afwijken, mede omdat de praktijk weerbarstig is, o.a. door wijzigingen in de Rijksbijdragen, beleids- en 

wetwijzigingen, incidenten, inflatie en afwijkingen in de uitvoering van beleid. Ook heeft de accountant geen 

controle- of beoordelingsonderzoek op onderstaande gegevens gedaan. 

 

Gemiddelde personele bezetting in FTE  

Stand 31 december  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Management/directie 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel      

Wetenschappelijk personeel      

Overige medewerkers, in dienst SWV  17,03 18,1 17,1 15,1 

 

Het aantal FTE personeel in bovenstaande tabel betreft het aantal personeelsleden in dienst  van IJssel | Berkel 

ultimo 2016. Aan het verwacht verloop van het personeel liggen de uitgangspunten van de meerjarenbegroting 

ten grondslag. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige inzet van medewerkers als gevolg van de 

tripartiete verplichting en de krimp die is opgenomen in het ondersteuningsplan 2014-2018.  

 

Voor 1 mei 2018 dient er een nieuw ondersteuningsplan te zijn vastgesteld. De keuzes die gemaakt worden in 

dit ondersteuningsplan kunnen van invloed zijn op de (toekomstige) personele bezetting van het 

samenwerkingsverband. Zie ook paragraaf 7.1.   
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Leerlingenontwikkeling 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen 14.977 14.272 13.848 13.161 

 

De vastgestelde meerjarenbegroting is gebaseerd op een leerling prognose berekend op basis van de 

doelstellingen uit het ondersteuningsplan.  

 Bij het totale leerlingenaantal bao en sbo is rekening gehouden met een autonome leerlingenkrimp 

van 3% per jaar tot en met 1-10-2021. 

 Voor het totaal aantal leerlingen in het sbo is in de meerjarenbegroting jaarlijks uitgegaan van 2% van 

het totaal aantal leerlingen bao en sbo op T-1.  

 Voor het SO is gekozen om realistisch te begroten en het aantal SO-leerlingen stabiel te laten op 190 

leerlingen.   

 De leerlingenaantallen SBO en SO laten zich lastig voorspellen, hier zit het grootste risico voor de 

begroting van het SWV. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met deze risicofactor.  

 In de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2022 is voor de leerlingenaantallen op teldatum 1-10-

2016 de voorlopige stand per 4 oktober 2016 opgenomen. De definitieve leerlingenaantallen wijken 

hiervan af. In bovenstaande tabel staat de stand per 3 december 2016.  

 

 

 

 

Balans 2016 2017 2018 2019 

ACTIVA     

Vaste activa     

Materiële vaste activa 85.570 74.670 64.670 63.670 

Totaal vaste activa 85.570 74.670 64.670 63.670 

Vlottende activa     

Vorderingen 75.453 75.453 75.453 75.453 

Liquide middelen 2.742.763 2.358.738 2.441.438 2.607.238 

Totaal Vlottende activa 2.818.216 2.434.191 2.516.891 2.682.691 

TOTAAL ACTIVA 2.903.786 2.508.861 2.581.561 2.746.361 

 

    

PASSIVA     

Eigen vermogen     

Algemene Reserve 500.000 500.000 500.000 500.000 

Bestemmingsreserve publiek 972.456 1.748.656 1.821.356 1.986.156 

Totaal Eigen vermogen  1.472.456 2.248.656 2.321.356 2.486.156 

Voorzieningen 27.620 27.620 27.620 27.620 

Kortlopende schulden 1.403.710 232.585 232.585 282.585 

TOTAAL PASSIVA 2.903.786 2.508.861 2.581.561 2.746.361 
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Staat/Raming baten en lasten 2016 2017 2018 2019 

 

    

BATEN*     

Rijksbijdrage 2.454.244 3.942.800 3.094.800 2.738.200 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 49.500    

Overige baten 44.745 67.900 67.900 67.900 

TOTAAL BATEN 2.548.489 4.010.700 3.162.700 2.806.100 

 

    

LASTEN     

Personeelslasten** 2.289.829 2.943.300 2.799.700 2.352.500 

Afschrijvingen 15.034 14.400 13.500 12.000 

Huisvestingslasten 37.400 36.500 36.500 36.500 

Overige lasten 178.102 245.300 245.300 245.300 

TOTAAL LASTEN 2.520.365 3.239.500 3.095.000 2.646.300 

Saldo Baten en Lasten  28.124 771.200 67.700 159.800 

Saldo financiële baten en lasten 7.801 5.000 5.000 5.000 

TOTAAL RESULTAAT  35.925 776.200 72.700 164.800 

 

* De baten betreffen de daadwerkelijk ontvangen baten exclusief de doorbetalingen via DUO aan het speciaal 

onderwijs. Voor het totale baten- en lasten overzicht verwijzen wij u naar onderstaande meerjarenbegroting. 

** De personeelslasten zijn inclusief de doorbetalingen aan de scholen; middelen basisondersteuning, (groei) 

bekostiging S(B)O.  
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Hieronder is de meerjarenbegroting 2017-2022 opgenomen, zoals deze is goedgekeurd door de ALV op 5 december 2016.   
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        (Prognose) aantal kinderen in BAO en SBO 

Kengetallen Prognose 

 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014  1-10-2015  1-10-2016 1-10-2017 1-10-18 1-10-19 

BAO 17.125 16.704 16.187 15.732 15.164 14.753 14.495 13.987 13.568 13.161 

SBO 454 416 378 372 373 318 304 285 280 280 

Totaal 

(S)BAO 

17.579 17.120 16.565 16.104 15.537 15.071 14.977 14.272 13.848 13.441 

 

 

        (Prognose) aantal kinderen in SO 

Kengetallen Prognose 

 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014  1-10-2015   1-10-2016 1-10-2017 1-10-18 1-10-19 

SO Laag 224 252 247 244 222 175 145 140 140 140 

SO Midden 7 5 7 5 9 7 10 10 10 10 

SO Hoog 59 59 49 50 40 38 37 40 40 40 

Totaal SO    290 316 303 299 271 220 192 190 190 190 

 

 

Toelichting:  

 Bij het totale leerlingenaantal bao en sbo is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een autonome leerlingenkrimp van 3% per jaar tot en met 1-10-21.  

 Voor het totaal aantal leerlingen in het sbo is in de meerjarenbegroting jaarlijks uitgegaan van 2% van het totaal aantal leerlingen bao en sbo op T-1.  

 Voor het SO is gekozen om realistisch te begroten en het aantal SO-leerlingen stabiel te laten op 190 leerlingen.  

 In de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2022 is voor de leerlingenaantallen op teldatum 1-10-2016 de voorlopige stand per 4 oktober 2016 opgenomen.  

De definitieve leerlingenaantallen wijken hiervan af. In bovenstaande tabellen staat de stand per 3 december 2016.  
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10.2 Risicomanagement  

 

Een belangrijke gronddoelstelling van een organisatie is het borgen van financiële continuïteit. Het gaat hierbij 

om de vraag of de organisatie op korte en langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Om 

aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om over voldoende vermogen te beschikken om 

de aanwezige (financiële) risico’s af te kunnen dekken. Voor de beantwoording van de vraag hoeveel (buffer-) 

vermogen noodzakelijk is, is het dus van belang om zicht te krijgen op het financiële risicoprofiel. Het SWV 

heeft een financieel risicoprofiel opgesteld, welke op 21 november 2016 is vastgesteld door het bestuur.  

Het SWV signaleert een aantal risico’s voor de komende jaren. Voor de bepaling van het risico profiel is gebruik 

gemaakt van de door de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (2009) gedefinieerde risico 

categorieën. Voor zover deze risico’s beheersbaar zijn, zijn deze meegenomen in het meerjarenperspectief.  

In onderstaande tabel staat een samenvatting van de risico’s van het SWV en de inschatting van de 

kwantificering van het gevolg van deze risico’s beschreven. 

Omschrijving Kans  Geschatte gevolg 

1. Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuatie  30% €   80.000  

2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten  70% €   50.000 

3. Instabiliteit in bekostiging   50% €   70.000 

4. Onvolledige indexatie van bekostiging  70%  €   50.000 

5. Restrisico's  50% €   90.000  

6. Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet)  100% € 165.000 

Totaal ingeschat vermogen ter afdekking van het risicoprofiel  € 505.000 

 

Het eigen vermogen van de vereniging is ultimo 2016 van voldoende omvang (€ 1,4mln) om het financieel 

risicoprofiel van € 500.000 af te kunnen dekken. Hierbij moet aangetekend worden dat vanuit de Inspectie van 

het Onderwijs in het toezichtskader een minimale solvabiliteit wordt gedefinieerd van 30%. Dit betekent dat 

het minimale eigen vermogen inclusief voorzieningen vanuit de solvabiliteitseis aan de onderkant is 

afgegrensd. Deze ondergrens is afhankelijk van het totale vermogen en fluctueert derhalve jaarlijks. 

De ondergrens bedraagt op basis van de jaarcijfers 2016; 30% x 2.876.065  = € 862.800. Ultimo 2016 is deze 

ondergrens hoger dan het bepaalde buffervermogen van € 500.000 ter afdekking van de financiële risico’s. 

Echter, het totaal aanwezige eigen vermogen en voorzieningen zijn ultimo 2016 van voldoende omvang en 

voldoen aan de ondergrens van OCW.  
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Ondertekening  

 

Datum: 12 april 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst 

Onafhankelijk voorzitter bestuur SWV IJssel | Berkel 
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11.  Verslag van toezichthoudend orgaan: ALV 
 

 

Binnen samenwerkingsverband IJssel | Berkel is gekozen voor nauwe betrokkenheid van de schoolbesturen. 

Daar past als rechtsvorm een vereniging goed bij. Binnen een vereniging fungeert de Algemene 

Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan.  

 

 

11.1 Leden  

De algemene ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 schoolbesturen: één 

vertegenwoordiger per bestuur Een overzicht van de deelnemende schoolbesturen is opgenomen in hoofdstuk 

18. Daarnaast kent de ALV, net als het bestuur, een eigen onafhankelijk voorzitter. De voorzitter van de 

algemene ledenvergadering is de regisseur van het goedkeuringsproces. Hij/zij moet er in het bijzonder op 

letten dat alle in het geding zijnde belangen aan bod komen. Ook moet hij/zij ervoor zorgen dat een goede 

belangenafweging plaatsvindt, waarbij alle leden voldoende ruimte hebben voor hun inbreng.  

  

 

11.2 Werkwijze  

De algemene ledenvergadering functioneert als algemeen intern toezichthoudend orgaan. Het vastgestelde 

toezichtkader (17 juni 2013), de akte van oprichting van de vereniging (17 december 2012) en het 

Ondersteuningsplan 2014-2018 vormen de basis voor het toezichthoudend orgaan.  

De taak van de algemene ledenvergadering is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur én op de 

gang van zaken binnen de vereniging. Hierbij staan de belangen van de vereniging voorop. De algemene 

ledenvergadering kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en is volgens de statuten in ieder geval 

belast met het goedkeuren van:  

 het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting;  

 het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening);  

 het toezichtkader;  

 het benoemen van de bestuursleden.  

Elke vergadering wordt door de leden kort geëvalueerd.  

 

 

11.3 Algemene Ledenvergaderingen in 2016 

De algemene ledenvergadering vergadert minimaal tweemaal per jaar.  In 2016 heeft de ALV twee keer 

vergaderd, op 9 mei 2016 en 5 december 2016. Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende zaken besproken 

en/of goedgekeurd door de leden:  

 (Her)benoeming bestuursleden; 

 Goedkeuring jaarverslag 2015; 

 Goedkeuring jaarbegroting 2017; 

 Goedkeuring meerjarenbegroting 2017-2022. 

 

Naast het besluitvormende deel, kent de algemene ledenvergadering een niet-besluitvormend deel.  

In 2016 is met leden gesproken over de ontwikkelingen van passend onderwijs binnen het 

samenwerkingsverband en het voorlopig resultaat 2016 (inhoudelijk en financieel).   

Tijdens de ALV op 9 mei 2016 was de heer Wijnands, inspecteur van onderwijs en teamleider toezicht 

samenwerkingsverbanden, gastspreker. De inspecteur en leden hebben met elkaar gesproken over de 

zorgplicht, het toezicht op samenwerkingsverbanden, governance en doorzettingsmacht. Aansluitend op deze 

ALV vond de ondertekening van het convenant ‘Taalschakelklassen in de regio IJssel | Berkel’ met betrokken 

gemeenten plaats.  Tijdens de ALV op 5 december 2016 is met de leden vooruitgekeken naar het 

Ondersteuningsplan 2018-2022.  
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Ondertekening  

 

 

Datum: 12 april 2017 

 

 

 

 

 

Mevrouw J.W.C. de Oliveira Marreiros – Harmsen 

Onafhankelijk voorzitter Algemene Ledenvergadering IJssel | Berkel. 
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Deel 2      Jaarrekening  
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12. Grondslagen  
 

Algemeen 

De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. 

 

 

Grondslagen van waardering 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende 

afschrijvingen op basis van de economische levensduur. 

Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name. 

De grens voor activeren bedraagt € 500. 

 

Afschrijvingspercentages gebouwen: 

- Gebouwen (verbouw)  5%  20 jaar 

 

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur:  Economische levensduur: 

- ICT    20%  5 jaar 

- Meubilair   4%  25 jaar 

- Meubilair   5%  20 jaar 

- Overige inventaris  12,5%  8 jaar 

- Overige inventaris  20%  5 jaar 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een 

voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking 

van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Algemene reserve 

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

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

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

reserve gebracht. 

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

toelichting op de balans. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en 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 mindering zijn gebracht. Eveneens 

worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden 

geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden 

gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn 

oorsprong heeft voor balansdatum. 
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Voorziening jubilea 

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

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 

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

gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,97%. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde. 

 

 

Grondslagen van bepaling resultaat 

 

Rijksbijdragen OCW/EZ 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben 

volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

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

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

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

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

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

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op de balansdatum. 

 

Personele Lasten 

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, 

scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële 

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. 

Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op 

spaarrekeningen alsmede rentelasten op eventueel uitgegeven leningen. 
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Pensioenverplichtingen 

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

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling 

is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op 

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen.  

De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2016 bedroeg 91,7%.     

De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2016 bedroeg 96,6%.  

  

          

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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13. Balans per 31 december na resultaatbestemming 
 
 

  

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

1 Activa 

       

         

 

Vaste activa 

       1.2 Materiële vaste activa   85.570 

 

          88.810  

  

   

 

   

 

Vlottende activa    

 

   

1.5 Vorderingen 75.453   

 

        60.216    

1.7 Liquide middelen 2.742.763   

 

    1.658.518    

  

  2.818.216 

 

  1.718.734  

  

   

 

   

 

Totaal activa   2.903.786 

 

  1.807.544  

  

   

 

   

  

   

 

   

  

   

 

   

  

   

 

   

2 Passiva    

 

   

  

   

 

   

2.1 Eigen vermogen   1.472.456 

 

      1.436.531  

2.2 Voorzieningen   27.620 

 

          14.590  

2.4 Kortlopende schulden   1.403.710 

 

        356.423  

  

   

 

   

 

Totaal passiva   2.903.786 

 

  1.807.544  
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14. Staat van baten en lasten over 2016 
 
 

  

Jaarrekening 

 

Begroting 

 

Jaarrekening 

  

2016 

 

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

 

Baten 

     

 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 9.436.727  9.381.900  6.620.152 

 3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 17.309  16.900  18.195 

 3.1.3 Inkomensoverdrachten -/-6.999.792  -/-5.253.900  -/-3.902.956 

3.1 Rijksbijdragen 2.454.244  4.144.900  2.735.391 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 49.500  -  - 

3.5 Overige baten 44.745  54.700  555.129 

 

Totaal baten 2.548.489  4.199.600  3.290.520 

       

       

 

Lasten 

     4.1 Personeelslasten 2.289.829  2.943.700  1.603.764 

4.2 Afschrijvingen 15.034  11.100  14.599 

4.3 Huisvestingslasten 37.400  28.000  28.585 

4.4 Overige lasten 178.102  343.000  157.646 

 

Totaal lasten 2.520.365  3.325.800  1.804.594 

  

     

  

     

 

Saldo baten en lasten 28.124  873.800  1.485.926 

       

       5 Financiële baten en lasten 7.801  5.000  2.739 

  

     

 

Resultaat 35.925  878.800  1.488.665 
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15.  Kasstroomoverzicht 2016 
 
 

  

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

       Saldo baten en lasten 

  

28.124 

 

  1.485.926 

      

   

Aanpassingen voor: 

    

   

- afschrijvingen 15.034 

   

        14.599    

- mutaties voorzieningen 13.030 

   

         -/-2.422   

    

28.064 

 

          12.177  

Veranderingen in vlottende middelen: 

    

   

- vorderingen -/-15.237 

   

      -/-22.462   

- kortlopende schulden 1.047.288 

   

      -/-92.311   

    

1.032.051     

 

  -/-114.773 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

  

1.088.239     

 

      1.383.330  

      

   

Ontvangen interest 7.801 

   

          2.739    

Betaalde interest - 

   

                 -    

    

7.801 

 

            2.739  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 

  

1.096.040 

 

      1.386.069  

      

   

      

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

    

   

Investeringen in materiële vaste activa -/-11.794   

 

         -/-8.741   

Desinvesteringen in financiële vaste activa -   

 

                 -    

  

  -/-11.794 

 

  -/-8.741 

  

   

 

   

Mutatie liquide middelen   1.084.246 

 

  1.377.328  

      

   

      

   

Beginstand liquide middelen 1.658.518   

 

      281.190    

Mutatie liquide middelen 1.084.246   

 

    1.377.328    

  

   

 

   

Eindstand liquide middelen   2.742.763 

 

  1.658.518  
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16. Toelichting behorende tot de balans 
 
 

  

Aanschafprijs 

 

Cumulatieve 

 

Boekwaarde 

 

Investeringen 

 

Desinvest. 

 

Afschrijvingen 

 

Boekwaarde 

    

afschrijvingen 

 

1-1-2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

31-12-2016 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

               1.2 Materiële vaste activa 

                            

1.2.1 Gebouwen en terreinen              

 Verbouwingen* 38.288  3.481  34.807  -  -  3.481  31.326 

  38.288  3.481  34.807  -  -  3.481  31.326 

               1.2.2 Inventaris en apparatuur 

             

 

ICT 33.493  10.151  23.342  11.794  -  9.212  25.924 

 

Meubilair 28.749  1.743  27.006  -  -  1.622  25.384 

 

Overige inventaris 4.453  798  3.655  -  -  719  2.936 

  

66.695  12.692  54.003  11.794  -  11.533  54.244 

  

             

 

Totaal materiële vaste activa 104.983  16.173  88.810  11.794  -  15.034  85.570 

               

               

               

               

 

Gehanteerde afschrijvingspercentages: gebouwen 5%; ICT 20%; meubilair 4 of 5 %; overige inventaris 12,5 of 20%. 

    

 

* Betreft bijdrage in de verbouwing SBO Diekmaat. Tegenover deze bijdrage bestaat het gebruiksrecht van de kantoorruimte door SWV IJssel | Berkel.  
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31-12-2016 

 

31-12-2015 

    

€ 

 

€ 

1.5 Vorderingen    

     

       1.5.7 Overige vorderingen    

     Vervangingsfonds    13.448  2.662 

Grensverkeer SBO    22.010  - 

Participatiefonds    7.989  - 

Rente spaarrekening   7.801  2.739 

Achmea restitutie premie risicofonds 

  

- 

 

          17.180  

Overige vorderingen 

  

5.748 

 

            8.794  

    

56.995 

 

31.375  

      

 

      

 

1.5.8 Overlopende activa   

    

 

Vordering deelnemend bestuur 

  

4.667 

 

          21.000 

Overige overlopende activa 

  

13.791 

 

             7.841  

    

18.458 

 

          28.841  

    

 

 

 

 

Totaal vorderingen 

  

75.453 

 

          60.216  

      

 

      

 

1.7 Liquide middelen 

    

 

      

 

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 

    

 

Rabobank rekening-courant  

  

40.024 

 

          18.518  

Rabobank doelreserveren  

  

2.702.739 

 

     1.640.000  

    

2.742.763 

 

1.658.518  
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Bestemming 

 

Overige 

  

  

Stand per 

 

resultaat 

 

mutaties 

 

Stand per 

  

1-1-2016 

 

2016 

 

2016 

 

31-12-2016 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

2.1 Eigen vermogen 

       

         2.1.1 Algemene reserve 500.000  -  -  500.000 

         

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)        

 Ondersteuning 936.531  35.925  -  972.456 

         

 Totaal eigen vermogen  1.436.531  35.925  -  1.472.456 

         

         

  

Stand per 

 

Dotaties 

 

Vrijval 

 

Stand per 

  

1-1-2016 

 

2016 

 

2016 

 

31-12-2016 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

2.2 Voorzieningen 

       

         2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

       

 

Jubilea 14.590  15.993  2.963  27.620 

         

         

    

Kortlopende 

 

Langlopende 

 

Totaal 

    

deel <1jaar 

 

deel>1jaar 

  

    

€ 

 

€ 

 

€ 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

       

 

Jubilea 

  

-  27.620  27.620 

         

         De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken. 

De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering. 

In de berekening wordt een rekenrente van 0,97% gehanteerd. Er is rekening gehouden met een vertrekkans 

van 7%. 
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31-12-2016 

 

31-12-2015 

      

€ 

 

€ 

2.4 Kortlopende schulden 

       

         2.4.3 Crediteuren 

    

78.962 

 

          41.209  

      

 

 

 

      

 

 

 

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

   

 

 

 

 

Loonbelasting december 

    

48.995 

 

          43.551  

 

Premies sociale verzekeringen december 

    

15.243 

 

            6.671  

      

64.238 

 

50.222  

        

 

        

 

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 

      

 

 

ABP december 

    

13.943 

 

          10.389  

      

 

 

 

      

 

 

 

2.4.10 Overlopende passiva 

    

 

 

 

 

Bankkosten 4e kwartaal 

    

101 

 

76 

 

Nog te betalen basisondersteuning      1.171.125  - 

 

Vooruitontvangen bijdrage grensverkeer     4.852   

 

Te verrekenen salarissen 

    

- 

 

              809  

 

Nog te betalen inzet AB/onderwijscoaches 

    

4.454 

 

        196.924  

 Overige nog te betalen     26.094  25.129 

 

Aanspraken vakantiegeld 

    

39.941 

 

          31.124  

 

Overige overlopende passiva 

    

- 

 

          542  

      

1.246.567 

 

        254.602  

      

 

 

 

 

Totaal kortlopende schulden 

    

1.403.710 

 

        356.423  
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17.  Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 
 

  

Jaarrekening 

 

Begroting 

 

Jaarrekening 

  

2016 

 

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

3.1     Rijksbijdragen 

     

       3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 

      Lichte ondersteuningsmiddelen zorgmiddelen 2.361.051 

 

2.345.600 

 

    2.387.472  

 Lichte ondersteuningsmiddelen MI 109.755 

 

109.500 

 

      112.669  

 Zware ondersteuningsmiddelen totaal SWV 5.399.228 

 

5.366.400 

 

    2.530.291  

 SWV voormalig LGF 7/12 deel - 

 

- 

 

      826.594  

 Verevening 1.566.693 

 

1.560.400 

 

      763.126  

  

9.436.727 

 

9.381.900 

 

    6.620.152  

    

 

 

 

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 

  

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk risicoleerlingen 17.309 

 

16.900 

 

        18.195  

  

 

 

 

 

 

3.1.3 Inkomensoverdrachten  

 

 

 

 

 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV -/-4.127.649 

 

-/-2.399.600 

 

  -/-2.486.517 

 Zware ondersteuning SO via Ministerie -/-2.872.143 

 

-/-2.854.300 

 

  -/-1.416.439 

  

-/-6.999.792 

 

-/-5.253.900 

 

  -/-3.902.956 

  

 

 

 

 

 

 

Totaal rijksbijdragen 2.454.244 

 

4.144.900 

 

    2.735.391  

    

 

  3.2      Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

  

- 

 

- 

    

 

  3.2.1 Gemeentelijke bijdragen                   

 

 

 

- 

 Bijdrage Taalschakelklassen  49.500  -  - 

    

 

 

 

 Totaal overige overheidsbijdragen en - subsidies 49.500  -  - 

       

3.5        Overige baten 

  

 

 

 

    

 

 

 

3.5.2 Detachering personeel 

  

 

 

 

 

Detachering personeel 6.000 

 

14.000 

 

          8.000  

  

 

 

 

 

 

3.5.6 Overige  

 

 

 

 

 Inkomend grensverkeer 32.498 

 

35.900 

 

                 -  

 Overige baten  6.247  4.800  547.129  

  

38.745 

 

40.700 

 

      547.129  

  

 

 

 

 

 

 

Totaal overige baten 44.745 

 

54.700 

 

      555.129  
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Jaarrekening 

 

Begroting 

 

Jaarrekening 

  

2016 

 

2016 

 

2015 

  

€ 

 

€ 

 

€ 

4.1   Personeelslasten 

  

   

 

Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd 

 

   

 

uit de volgende componenten: 

  

   

 

Brutolonen en salarissen 863.220 

 

1.104.673        734.118  

 

Sociale lasten 190.196 

 

243.396        165.340  

 

Pensioenpremies 102.313 

 

130.931          92.785  

  

1.155.729 

 

1.479.000        992.243  

  

 

 

   

 

Gemiddelde FTE boekjaar  (15,10 fte) 

 

(19,32 fte)   (12,77 fte)  

    

   

4.1.1 Lonen en salarissen  

  

   

 Loonkosten onderwijscoaches 517.027 

 

650.000        344.015  

 Loonkosten expertiseteam 294.394 

 

400.000        233.761  

 Loonkosten toewijzingsteam 50.044 

 

70.000          69.155  

 Loonkosten directie 139.121 

 

141.100        212.075  

 Loonkosten staf / administratie  42.136  41.000  - 

 Loonkosten orthopedagogen onderst. teams - 

 

-          62.000  

 Loonkosten kwaliteitszorg 55.898 

 

56.100          53.220  

 Loonkosten frictie  34.737  62.500  - 

 Loonkosten duurzame inzetbaarheid 9.036 

 

20.000          13.301  

 Loonkosten detachering 5.151  -            3.498  

 

 

1.147.544 

 

1.440.700        991.025  

 Loonkosten vervanging 8.185 

 

38.300            1.218  

  

1.155.729 

 

1.479.000  992.243  

    

   

4.1.2 Overige personele lasten 

  

   

    

   

4.1.2.1  Dotaties personele voorzieningen 

  

   

 

Dotatie voorziening Jubilea 15.993           

 

-            -/-2.422 

    

   

4.1.2.2  Personeel niet in loondienst 

  

   

 Arrangementen 276.208 

 

371.000        142.388  

 Verplichte besteding AB bij SO 463.099 

 

400.000        314.096  

 Inhuur onderwijscoaches 18.504  -  - 

 Inhuur  toewijzingsteam  14.770  -  - 

 Inhuur expertiseteam  32.820  -  - 

  

805.401 

 

771.000  456.484  
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  Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

  2016  2016  2015 

  €  €  € 

4.1.2 Overige personele lasten (vervolg)      

       

4.1.2.3  Overdrachten / ondersteuningsmiddelen  

 

   

 Basis- en zorgformatie SBO peildatum 61.742 

 

31.900        112.297  

 Basis- en zorgformatie SO peildatum 94.649 

 

203.900          34.705  

 Uitgaand grensverkeer 9.423 

 

22.500                   -  

 Zorgformatie SBO 2%  179.673 

 

226.700        225.099  

 Basisondersteuning, facilitering basisscholen 1.576.904 

 

1.575.600      1.307.270  

 Basisondersteuning, incidentele bijdrage  2.083.545  -  - 

 Scholen met extra profielen 95.736 

 

280.000        160.127  

 Schooldeel LGF - 

 

-        615.168  

  

4.101.672 

 

2.340.600      2.454.667  

 

Doorbelasting inkomensoverdrachten personeel -/-4.101.672 

 

-/-2.340.600    -/-2.454.667 

  

- 

 

-  - 

       

4.1.2.3  Overige personele lasten 

      Projecten algemeen 3.688 

 

50.000          18.312  

 Project hoogbegaafdheid  13.067  100.000  - 

 Project nieuwkomers 105.019 

 

100.000            1.506  

 Project jonge risicokind  -  100.000  - 

 Project duurzame inzetbaarheid 11.495  -  - 

 Arbodienst contract 1.980 

 

4.000            2.010  

 Bonus / malus vervangingsfonds -/-13.448 

 

-            -/-2.662 

 Dienstreizen  19.566 

 

28.000            9.030  

 Professionalisering personeel 110.917 

 

100.000          91.473  

 Professionalisering scholen 59.126 

 

250.000          35.428  

 Vergoedingen/verstrekkingen personeel 5.470 

 

-            3.640  

  

316.880 

 

732.000        158.737 

  

 

 

   

4.1.3 Uitkeringen  

 

   

 

Uitkeringen Vervangingsfonds -/-4.174 

 

-/-38.300            -/-1.278 

  

 

 

   

 

Totaal personeelslasten 2.289.829 

 

2.943.700  1.603.764  
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Jaarrekening 

 
Begroting 

 
Jaarrekening 

  
2016 

 
2016 

 
2015 

  
€ 

 
€ 

 
€ 

4.2      Afschrijvingen 
     

       4.2.2 Materiële vaste activa 
      Afschrijving verbouwingen 3.481 

 
-            3.481  

 Afschrijving ICT 9.212 
 

8.200            8.794  

 Afschrijving meubilair 1.622 
 

1.600            1.605  

 Afschrijving overige inventaris 719  1.200               719  

 Afschrijving leermiddelen - 
 

100               -  

  
15.034 

 
11.100          14.599  

  
 

 
   

4.3      Huisvestingslasten  
 

   

  
 

 
   

4.3.1 Huur  
 

   
 Kosten medegebruik gebouwen  30.520 

 
18.500          21.705  

 Servicekosten 6.880 
 

9.500            6.880  

  
37.400 

 
28.000          28.585  

       4.4       Overige lasten 
     

       4.4.1 Administratie- en beheerslasten 
  

   

 Cabo 9.990 
 

10.000            9.898  

 Accountantskosten 4.442 
 

2.500            2.327  

  
14.432 

 
12.500          12.225  

  
 

 
   

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen  
 

   

 Kantoor- en organisatiekosten 26.882 
 

43.000          29.864  

 Verbruiksmateriaal ICT en licenties  44.112 
 

35.000          34.781  

  
70.994 

 
78.000          64.645  

  
 

 
   

4.4.4 Overige  
 

   

 Telefoonkosten   21.145 
 

19.000          27.067  

 Contributies en abonnementen 4.264 
 

5.000            4.228  

 Verzekeringen 3.205 
 

3.200            3.167  

 Materiële bekostigingsoverdracht SBO 14.506 
 

20.200          22.953  

 Materiële bekostigingsoverdracht SO 11.472 
 

38.800            8.897  

 Vergoeding bestuur 3.618 
 

5.000            3.044  

 Inhuur deskundigenadvies 46.861 
 

100.000          37.272  

 Facilitering OPR / MRP 11.007 
 

10.000            1.787  

 PR & communicatie 2.180 
 

10.000            3.880  

 Onvoorzien - 
 

100.000                   -  

 Kosten bank 395 
 

300               331  

 
 

118.653 
 

311.500        112.626  

 Doorbelasting inkomensoverdrachten materieel -/-25.977 
 

-/-59.000         -/-31.850 

  
92.676 

 
252.500          80.776  

  
 

 
   

 
Totaal overige lasten  178.102 

 
343.000  157.646  
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  Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 

  2016  2016  2015 

  €  €  € 

       

 
Uitsplitsing accountantskosten  

    4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.990 
 

2.500            2.327  

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten 1.452 
 

-                   -  

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen - 
 

-                   -  

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst - 
 

-                   -  

 
Accountantslasten 4.442 

 
2.500            2.327  

  

     

  

     
5 Financiële baten en lasten 

  

   

    

   

5.1    Rentebaten 

  

   

 

Rentebaten banken 7.801 

 

5.000            2.739  
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18. Overzicht verbonden partijen  
 

 

Verplichte deelname 

23128 Quo Vadis  Deventer 

24844 Stichting VCO Oost Nederland Enschede 

25351 Stichting Keender Haaksbergen 

27067 Vereniging Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren Lochem 

28212 De Vrije School Noord en Oost Nederland Zutphen 

30605 Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool Wilp 

40631 Stichting De Onderwijsspecialisten Arnhem 

40804 Vereniging Interconfessioneel Onderwijs Wichmond-Vierakker  Wichmond 

40812 Stichting Delta Arnhem 

40945 Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus Leusden 

41011 Stichting Scholengroep GelderVeste Vorden 

41371 Stichting IJsselgraaf Zelhem 

41413 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek  Borculo 

41566 Stichting Archipel Zutphen 

42561 Stichting Poolster Lochem 

42616 Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland  Twello 

43304 Vereniging Christelijk Onderwijs Vorden  Vorden 

45969 Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Voorst  Twello 

47659 Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo Doetinchem 

60686 Stichting Samenwerkende scholen Kranenburg e.o. Vorden 

70163 Stichting  ZML Twente/Oost-Gelderland Borne 

76806 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe Apeldoorn 

77456 Stichting Vrijescholen Athena Deventer 

83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland  Borculo 

84046 Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Eerbeek Eerbeek 

 

Vrijwillige deelname  

96240 Stichting De Ambelt  Zwolle  

72464 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs  Apeldoorn  



 

 

19.  WNT-verantwoording  
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

                   
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling.  
Naam  Functie-

gegevens  
Jaar Aanvang 

en einde 
functie-
vervulling 
in 2016 

Omvang 
dienst-
verband 
in FTE 

Gewezen 
top-
functionaris  

(Fictieve) 
dienst-
betrekking 

Individueel 
WNT-
maximum 

Beloning Belastbare 
onkosten-
vergoedingen 

Beloningen 
betaalbaar 
op termijn 

-/- 
Onverschuldigd  
betaald bedrag 

Totaal 
bezoldiging  

Dhr. L. van Aalst  Directeur 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

1 
1 

nee 
nee 

nee 
nee 

€     179.000 
€     165.901 

€       75.506 
€       71.892 

€                     - 
€                     - 

€          9.886 
€          9.900 

€                         - 
€                         - 

€              85.392 
€              81.792 

Mw. A. Stegenga-Hulst Directeur 2016 
2015 

1/1-31-07 
1/1-31/12 

0,8 
0,8 

nee 
nee 

nee 
nee 

€       83.533 
€     132.721 

€       33.019 
€       54.556 

€                     - 
€                     - 

€          4.648 
€          8.293 

€                         - 
€                         - 

€              37.667 
€              62.849 

            
Toezichthoudende topfunctionarissen  
Naam  Functie-

gegevens 
Jaar Aanvang en 

einde 
functie-
vervulling in 
2016 

Individueel WNT-
maximum 

Beloning Belastbare 
onkosten-
vergoedingen 

Beloningen 
betaalbaar op 
termijn 

-/- Onverschuldigd 
betaald bedrag 

Totaal bezoldiging 

Mw. J.W.C. de Oliveira 
Marreiros – Harmsen 

Voorzitter 
ALV 

2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       26.850 
€                       24.885 

€                         1.000 
€                         1.000 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                         1.000 
€                         1.000 

Mw. M. Volp-Kortenhorst Voorzitter 
bestuur 

2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       26.850 
€                       24.885 

€                         2.000 
€                         2.000 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                         2.000 
€                         2.000 

Dhr. P. Appel Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
22/6-31/12 

€                       17.900 
€                         8.772 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Dhr. M.W. Everink Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Dhr. L.W.M. Hilhorst Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Mw. Van der Knaap  Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Dhr. J. Scholten Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Dhr. F.P.J. de Vries Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

Dhr. P.L. Vriesema  Lid 2016 
2015 

1/1-31/12 
1/1-31/12 

€                       17.900 
€                       16.590 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

€                                  - 
€                                  - 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband  aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.  
Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband.  

 

3. Bezoldiging topfunctionarissen  
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 
2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld  zijn of hadden moeten 
worden.  
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20. Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:  

 

Achterhoek VO huur € 21.168  tot wederopzegging 

 

 

Duurzame inzetbaarheid 

In de CAO PO zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame inzetbaarheid van 

personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling betreffende de duurzame inzetbaarheid 

geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. 

 

Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling 

BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor de financiële 

verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar 2014. 

 

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid 

in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. 

 

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard 

worden. Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden 

gespaard voor ouderenverlof. 

 

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een 

plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het 

waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de 

hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze 

plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening 

houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans). 

 

Aangezien er voor het opstellen van de jaarrekening 2016 geen afspraken zijn gemaakt over het sparen van de 

uren 2016-2017 kan er per ultimo 2016 geen voorziening worden gevormd. Over het kalenderjaar 

2017 zal dit, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, wel het geval zijn. 
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Deel 3      Overige gegevens   
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21. Voorstel bestemming van het resultaat  
 

De ALV wordt jaarlijks voorgesteld om bij de bestemming van het resultaat een deel of te doteren aan het 

eigen vermogen ter versterking van de solvabiliteit en/of een deel te bestemmen voor een specifiek doel, en/of 

een deel van het resultaat ter beschikking te stellen aan alle deelnemende besturen in de vorm van een 

incidentele bijdrage per leerling voor de verdere invoering en versterking van het ondersteuningsaanbod voor 

passend onderwijs, waarbij de middelen conform programma 1A van de begroting zijn bestemd/geoormerkt.  

Hiermee voldoen we aan hetgeen is afgesproken in het ondersteuningsplan; geen opbouw van een overmatige 

reserve bij het SWV, maar worden er ook geen onverantwoorde risico’s genomen.  

 

 

 RESULTAAT 2016 
 € € 
Bestemmingsreserves   
   
Bestemmingsreserves ondersteuning 
 

35.925  

Totaal dotatie bestemmingsreserves   35.925 

   
   
Totaal resultaat  35.925 
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22. Controleverklaring van accountant  
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23. Gebeurtenissen na balansdatum   
 

Na de balansdatum 31-12-2016 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2016 belangrijk 

beïnvloed zouden hebben.   
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Deel 4      Bijlagen  
 

 

 
  



 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                    Pagina 82 van 91 
 

Bijlage 1  Gegevens over de rechtspersoon  
 

 

Algemeen  

Naam bestuur:    Samenwerkingsverband IJssel | Berkel 

Bestuursnummer:   21609 

Inschrijvingsnummer KvK:  56694784 

Adres:     Hogestraatje 3 

Postcode/plaats:    7201 CJ Zutphen  

Contactpersoon:    De heer L. van Aalst  

 

 

Bestuurssamenstelling 

Bestuursleden:   De heer P. Appel 

    De heer M.W. Everink  

    De heer L.W.M. Hilhorst  

    Mevrouw M. van der Knaap  

    De heer J. Scholten 

    De heer F.P.J. de Vries 

    De heer P.L. Vriesema 

 

Extern voorzitter:  Mevrouw drs. A.M.G. Volp-Kortenhorst  
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Bijlage 2 Verantwoording ontvangen middelen basisondersteuning door schoolbesturen 
 
Tabel 1.  Totaaloverzicht  

Naam bestuur Door besturen te 
besteden middelen 

ultimo 2015 

Door besturen 
ontvangen middelen 

2016 

Totaal middelen 2016 Ingezette middelen 
2016 

Nog te besteden 
middelen ultimo 

2016 

Archipel 0,00 766.964,00 766.964,00 651.003,00 115.961,00 

Delta 0,00 60.678,75 60.678,75 60.678,75 0,00 

GelderVeste* 0,00 289.413,75 289.413,75 289.413,75 0,00 

IJsselgraaf 0,00 27.543,75 27.543,75 27.543,75 0,00 

Interconfessioneel onderwijs Wichmond-Vierakker 0,00 24.485,00 24.485,00 16.910,00 7.575,00 

Keender 0,00 132.250,00 132.250,00 91.075,00 41.175,00 

Onderwijsspecialisten*  0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 

OPONOA 0,00 518.557,50 518.557,50 293.854,00 224.703,50 

PCBO Voorst 62.863,00 157.016,25 219.879,25 85.345,00 134.534,25 

Poolster 0,00 408.578,00 408.578,00 198.045,00 210.533,00 

Quo Vadis* 0,00 17.581,25 17.581,25 17.581,25 0,00 

Samenwerkende Scholen Kranenburg  0,00 24.316,25 24.316,25 24.316,25 0,00 

SKBG 0,00 557.471,25 557.471,25 334.207,71 223.263,54 

SKBO Borculo 0,00 56.987,50 56.987,50 39.100,00 17.887,50 

SKPO Oost-Veluwe 0,00 91.403,75 91.403,75 57.142,00 34.262,00 

SOTOG 0,00 19.440,00 19.440,00   

VCBO Lochem-Laren 0,00 101.902,50 101.902,50 70.402,50 31.500,00 

VCO Oost Nederland 0,00 72.566,25 72.566,25 50.291,25 22.275,00 

VCO Vorden 0,00 61.986,25 61.986,25 61.986,25 0,00 

Veluwe Plus 0,00 38.424,75 38.424,75 26.799,00 11.625,00 

VPCO Eerbeek 0,00 72.918,75 72.918,75 56.000,00 16.918,75 

Vrijescholen Athena 0,00 1.800,00 1.800,00 329,00 1.471,00 

VSNON 0,00 130.437,50 130.437,50 112.000,00 18.437,50 

ZML TWOG 0,00 7.920,00 7.920,00 1.320,00 6.600,00 

Zozijn Daniel de Brouwerschool 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 

Totaal 62.863,00 3.660.443,00 3.723.306,00 2.585.143,46 1.118.722,04 

* Enkele besturen hebben in hun verantwoording over 2016 aangegeven meer middelen te hebben ingezet, dan dat zij hebben ontvangen vanuit het SWV. Deze extra (eigen) 

middelen zijn niet meegerekend in het totaaloverzicht  (tabel 1).  
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Tabel 2. Overzicht besteding middelen basisondersteuning door schoolbesturen  

Naam bestuur A. Loonkosten 
leerkracht(en) 

B. Loonkosten 
intern 

begeleider(s) 

C. Loonkosten 
onderwijs-

assistent(en) 

D. 
Professionalisering 

E. Anders F. Anders Activiteiten en resultaten (waar mogelijk) 

Archipel 128.600,00 299.202,00 208.693,00 - 14.508,00 - A. Extra ondersteuning individuele begeleiding.  
E. Voormalige rugzak begeleiding.  

Delta 20.000,00 30.678,75 15.000,00 - - - A. Extra handen in de klas / co-teaching. 
B. Coördinatie zorg en begeleiding leerkrachten met zorglln.  
C. Flexibele hulp zorglln. door ondersteuning lkr. (meer handen in 
de klas).  

GelderVeste 93.116,00 121.840,00 117.004,00 - - -  

IJsselgraaf - 15.143,75 - 12.400,00 - - B. Aanvulling ondersteuning leerlingen, team en ouders.  
D. Kanjertraining 6000; beweegwijs 5000; beeldcoach 800; 
basiscursus ZLKLS 600.  

Interconfessioneel 
onderwijs Wichmond-
Vierakker 

- 16.910,00 - - - - B. Bestuur betaalt de andere helft van haar benoeming € 17.185,01    

Keender - 56.759,00 6.981,00 516,00 9.605,00 17.214,00 E. inzet orthopedagoog en coördinatie, administratie passend 
onderwijs.  
F. arrangementen 

Onderwijsspecialisten  - 3.552,00 6.900,00 - - - B. TLV bijdragen ortho 5/12 (wtf 0,1).  
C. 1 op 1 begeleiding leerlingen autistisch spectrum 8 weken 
fulltime 

OPONOA - 141.242,00 150.084,00 2.528,00 - - B. 25% van alle loonkosten IB-ers, ingezet voor begeleiding 
leerlingen, coaching leerkrachten en onderwijsassistenten, 
administratie (handelingsplannen etc.).  
D. Scholing IB-ers/cursus gedragsproblematiek  

PCBO Voorst 14.000,00 26.695,00 15.500,00 6.850,00 22.300,00 - A. Inzet leerkrachten.  
B. Inzet IB'ers.  
C. Begeleiding leerlingen.  
D. Studiedagen.  

Poolster 20.000,00 178.045,00 - - - - A. Video interactie begeleiding (VIB).  
B. Uitvoering zorgbeleid.  

Quo Vadis - 12.000,00 7.000,00  - 4.500,00 - C. Pittige plustoren ten behoeve van HB onderwijs.  

Samenwerkende 
Scholen Kranenburg  

3.512,25 6.000,00 14.804,00 - - - A. Begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften.  
B. Opstellen van plannen, voeren van gesprekken, werken met 
kinderen.  
C. Begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften.  
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Naam bestuur A. Loonkosten 
leerkracht(en) 

B. Loonkosten 
intern 

begeleider(s) 

C. Loonkosten 
onderwijs-

assistent(en) 

D. 
Professionalisering 

E. Anders F. Anders Activiteiten en resultaten (waar mogelijk) 

SKBG 290.323,74 - 4.472,59 - 39.411,38 - A. Inkomsten passend onderwijs is conform begroting in de 
formatie scholen meegenomen; zodat kleinere groepen 
gerealiseerd kunnen worden.  
C. Extra inzet. 
E. Extra inzet c.q. inhuur onderwijsassistenten, leraaronderst.  

SKBO Borculo - 17.000,00 10.500,00 11.600,00 - - B. Loonkosten voor 1 dag IB 2016.  
C. Loonkosten WTF 0,2363.  
D. Rekentraject (3.500). Teamcursus communicatie OinO: 
kindgesprekken, oudergesprekken (3.500). Cursus OinO 
coördinatoren "beleidsmatig denken en werken" (3.600). Cursus 
PBS kernteam (1.000).  

SKPO Oost-Veluwe 11.523,00 15.572,00 - 12.243,00 3.634,00 14.170,00 A. Extra formatieve inzet leerkrachten/onderwijsassistenten ten 
behoeve van begeleiding individuele leerlingen of een groep 
leerlingen. Iedere begeleiding is gericht op het versterken van de 
basisondersteuning. Doel van iedere begeleiding is dat de leerkracht 
na een periode van maximaal drie maanden zelfstandig verder 
kunnen. Met iedere begeleiding van een leerling of een groep 
leerlingen hangt derhalve ook een deel 
scholing/coaching/begeleiding van de leerkracht (grotendeels door 
interne begeleider) samen. Arrangementen zijn succesvol afgerond.  
B. Extra formatieve inzet intern begeleiders ten behoeve van de 
begeleiding van leerkrachten, bijv. om leerkrachten te scholen in 
analysevaardigheden, coaching en begeleiding etc.  
D. Deelname aan leerplatforms (interne netwerken) rondom 
taal/lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, jonge kind, gedrag en IB-
netwerk. Uitvoering audits rondom passend onderwijs. Middels 
deze audits is de kwaliteit van passend onderwijs in beeld gebracht 
en zijn per school adviezen gegeven ter versterking van passend 
onderwijs en de basisondersteuning.  
E. Begeleidingskosten leerlingen.  
F. Formatieve inzet meerbegaafdheid.  

SOTOG         

VCBO Lochem-Laren 43.491,50 12.411,00 14.500,00 - - - A. Leerkracht ondersteuning, begeleiding instroom leerling SO, 
vervanging bij OT gesprekken.  
B. Toetsen en analyses, gesprekken, HGW formulieren.  
C. Extra oefenen lezen, taal, rekenen gr 3 en 4, NT2 in groep 1/2.  
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Naam bestuur A. Loonkosten 
leerkracht(en) 

B. Loonkosten 
intern 

begeleider(s) 

C. Loonkosten 
onderwijs-

assistent(en) 

D. 
Professionalisering 

E. Anders F. Anders Activiteiten en resultaten (waar mogelijk) 

VCO Oost Nederland 35.150,00 15.141,25 - - - - A. Arrangement Sterrenpalet.  
B. Ondersteuning arrangement.  

VCO Vorden - - 61.986,25 - - - C. Begeleiding diverse leerlingen op het niveau van 
basisondersteuning e.d., maar ook voor de begeleiding van NT2-
leerlingen. Daar is met name de extra uitkering voor bedoeld. 
Overige kosten van deze inzet dragen wij als vereniging zelf.  

Veluwe Plus - - - - 16.302,00 10.497,00 E. Inzet bij basisondersteuning door orthopedagogen en ambulant 
begeleiders vanuit Kompas.  
F. Inzet in de klas via arrangementen.  

VPCO Eerbeek - 40.000,00 15.000,00 1.000,00 - - B. Totaal 0,8 fte (jaargemiddelde) voor interne begeleiding 
leerkrachten, leerlingen en ouders.  
C. Extra handen in grote onderbouwgroepen.  
D. Eendaagse opleidingen.  

Vrijescholen Athena 329,00 - - - - - A. IVIO leermiddelen.  

VSNON 17.000,00 62.000,00 33.000,00 - - - A. Arrangementen 10 uur per week.  
B. Optimalisatie zorg, voorbereiden en bijwonen OT's, 
zorggesprekken, organiseren en bewaken arrangementen. 
C. Ondersteuning zorg en IB.  

ZML TWOG - - 1.320,00 - - - C. Extra ondersteuning bij leerlingen met een meervoudige 
beperking.  

Zozijn Daniël de 
Brouwerschool 

5.059,35 - - 5.740,65 - - A. Extra inzet RT en PMRT en spraak-taalondersteuning. Resultaten: 
inzicht in leerproblematiek bij individuele leerlingen vergroot en 
inhoud van het ondersteuningsplan beter vorm kunnen geven.  
D. Training omgaan met lastig gedrag. Resultaat: inzicht in eigen 
communicatiegedrag.  

Totaal 682.104,84 1.070.191,75 682.744,84 52.877,65 110.260,38 41.881,00   
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Bijlage 3 Verantwoording ontvangen middelen Taalschakelklas door schoolbesturen m.i.v. inwerkingtreding convenant 
 
 
Toelichting  
Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel en de gemeenten Berkelland, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben op 9 mei 2016 het convenant ‘Taalschakelklassen’ 

ondertekend. Doel is om zorg te dragen voor voldoende en adequate mogelijkheden voor het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers (in de leeftijd van 6 tot en met 13 

jaar) middels het realiseren en in stand houden van schakelklassen. Het SWV en de gemeenten verstrekken jaarlijks , conform afspraken in het convenant, een bijdrage aan de 

schoolbesturen met een taalschakelklas.  Als voorwaarde gelden de procedures en afspraken uit het vastgestelde convenant. Afgesproken is onder meer:  

 Het bevoegd gezag van de school, waaraan de schakelklas is gekoppeld, is financieel verantwoordelijk voor de schakelklas. Het bevoegd gezag is derhalve ook 

verantwoordelijk voor het aanvragen van aanvullende bekostiging vanuit het Rijk die specifiek geldt voor deze doelgroep (artikel 14, lid 1); 

 De adviescommissie ziet er op toe dat kosten die het gevolg zijn van extra (flexibele) personele of materiële inzet in een schakelklas of kosten die voortvloeien uit de 

terugloop van het aantal nieuwkomers in een schakelklas niet voor rekening van gemeenten komen. De adviescommissie ziet er tevens op toe dat een eventueel 

overschot evenredig terugvloeit naar de gemeenten, dan wel wordt ingezet voor het opvangen van fluctuaties in het aantal nieuwkomers (artikel 14, lid 5).  

In 2016 kende de regio IJssel | Berkel 4 taalschakelklassen:  

Naam bestuur:  Naam school waaraan 

basisschool is gekoppeld:  

Brinnr:  Plaats school:  Aantal 

taalschakelklassen:  

Startdatum taalschakelklas(sen): 

Archipel  De Waaier   20FB00 Zutphen 2 

 

Vóór de inwerkingtreding van het convenant kende Archipel al een 

taalschakelklas. De bekostiging van de eerste  taalschakelklas valt 

voor de periode augustus t/m december 2016 onder afspraken van 

het convenant. De tweede klas valt vanaf 1 oktober 2016 onder de 

afspraken van het convenant.  

GelderVeste  De Wereldboom 04LW00 Borculo 1 1 april 2016 

SKBG De Kleine Wereld 07SQ00 Twello  1 1 augustus 2016 
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Financiële kengetallen m.i.v. inwerkingtreding convenant  
 

Ontvangen middelen taalschakelklas 2016 Archipel 

Klas 1 m.i.v.  

1-8-2016.  

Klas 2 m.i.v.  

1-10-2016   

GelderVeste 

1 klas m.i.v.  

1-4-2016 

SKBG 

1 klas m.i.v.  

1-8-2016 

Totaal Toelichting  

Reguliere bekostiging van OCW 2016:  43.363,84 0,00 0,00 43.363,84 Hieronder valt 1 oktober telling, gewichtengelden en NOAT 

bijdrage. Bekostiging januari t/m juli 2016 is o.b.v. aantal kinderen 

op 1-1-2014. Bekostiging aug t/m dec is o.b.v. aantal kinderen op 1-

10-2015 (T-1 systematiek).  

Aanvullende middelen van OCW 2016:  17.972,24 19.500,00 15.706,18 53.178,42 Het betreft maatwerkbekostiging en aanvullende regelingen voor 

vreemdelingen (T-systematiek).  

Bijdrage SWV IJssel | Berkel 2016:  13.333,33 15.000,00 8.333,33 36.666,66   

Bijdrage gemeenten 2016:  

 

 

18.000,00 

 

 

20.250,00 

 

 

11.250,00 

 

 

49.500,00 In de periode april t/m december 2016 heeft het SWV,  conform 

het convenant, 49.500 euro van de gemeenten ontvangen, welke 

het SWV heeft overgemaakt naar de betreffende besturen.  

Totaal middelen 2016:  92.669,41 54.750,00 35.289,51 182.708,92   

 

Ingezette middelen 2016:  88.308,91 54.666,00 24.539,11 167.514,02   

Resultaat 2016: 4.360,50 84 10.750,5 15.195,00 SKBG: Resultaat 2016 komt overeen met eerste (initiële) 

vergoeding OCenW bij start. Einde schooljaar duidelijkheid over 

resultaat.  
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Besteding middelen taalschakelklas 2016 Archipel  GelderVeste SKBG Totaal Toelichting  

Personele lasten:  
 
 

74.622,81 
 
 

46.899,00 
 
 

22.912,08 
 
 

144.433,89 
 
 

Archipel: 2,0 fte voor de klas en 0,3 fte IB samen € 65.261. Aandeel 

directie, personeel- en administratiekosten € 9.361.  

SKBG: betreft salariskosten augustus t/m december 2016.  

Materiële lasten:  10.469,43 7.767,00 1.626,93 19.863,36 Archipel: 2 taalschakelklassen.  

Professionalisering:  3.216,67 0,00 0,00 3.216,67 Archipel: scholingsaandeel o.b.v. aantal leerlingen taalschakelklas.   

Anders:  0,00 0,00 0,00 0,00   

Totale lasten  88.308,91 54.666,00 24.539,11 167.514,02   

 
 

Personeelsomvang taalschakelklas 2016 Archipel  GelderVeste SKBG Toelichting  

Leerkracht(en) 2,0 1,0 1,0  Archipel: in verband met aantal kinderen geheel 2016 2 fte leerkrachten.  

Onderwijsassistent(en) 

 

    

 Anders 0,3     Archipel: betreft IB'ers 

Totaal aantal FTE 2,3 1,0 1,0   

 
 

Klassengrootte Archipel  GelderVeste SKBG Totaal Toelichting  

Op 1 januari 2016 28 0 0 28   

Op 1 april 2016 29 0 0 29   

Op 1 juli 2016 30 7 0 37   

Op 1 oktober 2016 21 9 6 36 SKBG: 1 leerling groep 3 krijgt hulp via taalschakelklas.  

Deze leerling niet meegenomen in aantal kinderen.  

Op 1 januari 2017  26 14 10 50 SKBG: 3 leerlingen krijgen hulp via taalschakelklas.  

Deze niet meegenomen in aantal kinderen.  

 
 

Instroom en uitstroom 2016 Archipel  GelderVeste SKBG Totaal 

Totaal aantal instromers 22 14 6 42 

Totaal aantal uitstromers 24 1 0 25 



 

 Jaarverslag 2016. Samenwerkingsverband IJssel | Berkel                                                                                                                                                                                              Pagina 90 van 91 
 

Uitstroom per schooltype  Archipel  GelderVeste SKBG Toelichting  

Bao: naar school van aanmelding 0       

Bao: naar reguliere klas op school met taalschakelklas 3       

Bao: naar andere bao-school 13       

Sbo 0 1     

So 0       

V(S)O 6       

Anders 2     Archipel: betreft verhuizing naar buitenland.  

 
 

Duur van verblijf in taalschakelklas in 2016 Archipel  GelderVeste SKBG 

0 tot 3 maanden 0   6 

3 tot 6 maanden 3 4 10 

6 tot 9 maanden 4 3   

9 tot 12 maanden 9 7   

12 tot 15 maanden 6     

Langer dan 15 maanden 2     

 
 
Inhoudelijke verantwoording door schoolbesturen  
 

Wat heeft de taalschakelklas in 2016 bereikt? Waar bent u het meest trots op?  

Archipel  In 2016 heeft het formeren van twee schakelklassen gezorgd voor een veilige adaptieve leeromgeving waarin de leerlingen op velerlei gebied een significante 

groei in hun ontwikkeling kunnen doormaken. De directie is trots op de leerlingen van deze klassen en zeker op de leerkrachten, die deze kinderen door hun 

goede begeleiding zo veel hebben kunnen bieden.  

GelderVeste We zijn in april 2016 gestart met 3 leerlingen en hebben de taalschakelklas nu kunnen uitbreiden tot een maximaal aantal. Het is mooi om te zien dat de 

leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Dit geven ze vaak aan door te zeggen dat ze geen zin hebben in vakantie, dat ze na schooltijd nog geen zin 

hebben om naar huis te gaan. Ook is het mooi om te zien dat ze erg gemotiveerd zijn om te leren. We hebben de ruimte aan kunnen passen en deze ruimte is 

vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal maar daarnaast worden ook de andere vakken aangeboden. Tevens hebben wij het mogelijk gemaakt dat 

deze leerlingen integreren binnen onze school door ze in de middagen mee te laten doen met het aanbod in de units of dat leerlingen van de units mee doen 
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in de taalschakelklas. Daarbij gaan de leerlingen van de taalschakelklas ook mee met gym, schoolzwemmen en excursies. We kunnen in de taakschakelklas 

aanbod op maat aanbieden voor iedere leerling. Alle ontwikkelingen van de leerlingen houden we bij en bespreken dit met ouders en eventueel met de 

school van inschrijving. We betrekken ook de ouders bij onze school. Zo hebben we bij een thema-avond ‘eten’ uit verschillende culturen centraal gezet. 

Mooi om te zien dat ouders van verschillende culturen zich mengen en proberen met elkaar in gesprek te gaan.  

SKBG  Kinderen krijgen goed taalonderwijs en begrijpen wat gezegd wordt; de directeur is hier trots op.  

 
 

Doel is dat een verblijf in een taalschakelklas zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 12 tot 15 maanden, leidt tot een taalniveau waarmee het kind kan instromen op een 

reguliere school. Het streven is dat een kind maximaal 1,5 jaar onder het gemiddelde niveau van leeftijdsgenoten zit. Voor hoeveel % van de kinderen is dit streven volgens u 

behaald?  

Archipel  Gemiddeld is dit streven behaald. Zeker bij de jonge kinderen. Bij de oudere kinderen soms niet; deze hebben ook veel in te halen.  

GelderVeste Voor 2016 is dit niet nog niet te zeggen omdat de leerlingen nog niet voor deze termijn bij ons op school zijn geweest.  

SKBG  De verwachting is dat binnen 12 maanden na de start 6 leerlingen zullen uitstromen naar de reguliere basisschool en binnen 15 maanden 3 leerlingen zullen 

uitstromen.  

 

Wat zijn volgens u belangrijke aandachtspunts- en ontwikkelpunten voor de komende periode? 

Archipel  Een aandachtspunt voor de komende periode is de nazorg van de leerlingen op de ontvangende school. Er is een warme overdracht door de leerkracht van 

de schakelklas. Tevens is er contact tussen de IB’ers van de beide scholen. Ons voorstel is dat de onderwijscoach van de ontvangende school de ontwikkeling 

van deze kinderen monitort.  

GelderVeste Een belangrijk aandachtspunt zijn de klanken. Wij merken dat kinderen erg veel moeite hebben met de tweetekenklanken en dat blijft een aandachtspunt. 

Daarnaast hebben we de spellingsmethode ‘spelling in beeld’ aangeschaft omdat dit beter aansluit in verband met de plaatjes die erbij staan. Spelling is een 

aandachtspunt wat we nu meer in willen zetten.  

SKBG  Doorgaan op ingeslagen weg, geen specifieke aandachts- en ontwikkelpunten.  

 

 

 


