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Leeswijzer

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van het samenwerkingsverband VO Waterland, dat betrekking heeft op
kalenderjaar 2018. In 2018 is het vierde en laatste schooljaar, onderdeel van het eerste
OndersteuningsPlan van het samenwerkingsverband afgesloten en vanaf augustus is alweer het
eerste schooljaar van het nieuwe OndersteuningsPlan 2018-2022 begonnen.
In hoofdstuk 1 worden missie, visie, doelstellingen en ambities van het samenwerkingsverband
beschreven die leidend zijn voor het, door het samenwerkingsverband, gevoerde beleid en
uitvoering van taken. Tevens vindt u in dit hoofdstuk een matrix, met daarin een beschrijving van de
resultaten aan de hand van het vastgestelde activiteitenplan.
Voor dit jaarverslag is gebruik gemaakt van het activiteitenplan dat onderdeel is/was van het
OndersteuningsPlan 2014-2018 en toegepast is als leidraad voor het handelen en doorontwikkelen
van het samenwerkingsverband. Gedurende het afgelopen jaar is een nieuw OndersteuningsPlan
vastgesteld voor de periode 2018-2022 met daarin bijgestelde doelen en activiteitenplan. In het
bestuursverslag 2019 verslag zal aan de hand van het nieuwe activiteitenplan verslag worden
gedaan.
In hoofdstuk 2 wordt geschetst hoe de organisatieonderdelen zijn ingericht, welke taken er per
onderdeel worden uitgevoerd, hoe samenwerking rondom overgangen wordt vormgegeven en hoe,
per onderdeel, de kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Tevens vindt u hier cijfermatige informatie.
Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop het intern toezicht is gerealiseerd (Governance)
In hoofdstuk 4 wordt het financiële beleid beschreven.
Hoofdstuk 5 sluit af met een blik op de toekomst.

Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt ons verslag te lezen en ik wens u, mede namens
het bestuur, veel leesplezier,

Marianne van Zanten, MSc.
Directeur Samenwerkingsverband VO Waterland
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1. Algemene informatie

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur

Juridische structuur
De rechtspersoon is een Stichting met de naam: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Waterland (VO 2707)
De Stichting is opgericht in 2001. Op 18 oktober 2013 zijn statuten en bestuurssamenstelling
gewijzigd in verband met de wetswijzigingen passend onderwijs per 1 augustus 2014.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 37097099.
Aan de Stichting zijn de volgende partijen verbonden:
-

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, zijnde het bevoegd gezag van het Don Bosco
College te Volendam; Brinnummer 20GS, (VMBO, HAVO, VWO);

-

Stichting Clusius College, zijnde het bevoegd gezag van het Clusius College locatie
Purmerend, Brinnummer 25EF, (VMBO);

-

Stichting Atlas College, zijnde het bevoegd gezag van De Triade locatie Edam; Brinnummer
25DA, (VMBO);

-

Stichting Purmerendse ScholenGroep, zijnde het bevoegd gezag van de Purmerendse ScholenGroep te Purmerend met SG W.J. Bladergroen, SG Gerrit Rietveld, SG Antoni Gaudí, SG
Nelson Mandela, SG Jan van Egmond Lyceum en SG Da Vinci College te Purmerend,
Brinnummer 01EO, (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO);

-

Stichting Zaam, zijnde het bevoegd gezag van het Bernard Nieuwentijt College te
Monnickendam; Brinnummer 17VF04 (VMBO, onderbouw HAVO);

-

Stichting Altra, zijnde het bevoegd gezag van het VSO Altra College locatie Purmerend;
Brinnummer 17IQ12;

-

Stichting OPSO, zijnde het bevoegd gezag van de OSVO Martin Luther Kingschool te
Purmerend, Brinnummer 15DZ00, (ZMLK);
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Organisatiestructuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat vanaf de oprichting uit 7 bestuursleden, waarvan twee leden,
de secretaris en penningmeester, het dagelijks bestuur vormen en 5 leden toezicht houden. Het
voorzitterschap is belegd bij een onafhankelijk voorzitter.
Taak
Onafhankelijk
voorzitter

Naam
Dhr. M.J.G. Dekkers

Vertegenwoordiger van
n.v.t.

Periode
oktober 2013 - heden

Secretaris

Dhr. C.C.M. Schilder

Stichting Clusius College

oktober 2013 - heden

Penningmeester

Dhr. C.J. Schouten

Stichting Purmerendse
ScholenGroep

oktober 2013 - heden

Bestuurslid

Dhr. R. Kuiken

Stichting Zaam

oktober 2013 - heden

Bestuurslid

Stichting Altra

februari 2015 – december
2018

Bestuurslid

Mw. A.P.M. van der Poel (per 281-2019 opgevolgd door Dhr.
D.F.Zaal)
mw. M.R.M. Runderkamp

januari 2017- heden

Bestuurslid

Dhr. C.E.J. van Meurs

Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam
Stichting OPSO

Bestuurslid

Dhr. J. Verschoor

Stichting Atlascollege

juni 2014 - heden

Dagelijks Bestuur:

Toezichthouders:

juni 2016- heden

Naast het bestuur kent de stichting een directeur die belast is met, door het dagelijks bestuur,
gemandateerde taken en bevoegdheden.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het samenwerkingsverband
en de uitvoering van het beleid.
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt
toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders. De directeur doet verslag van
belanghebbende zaken binnen het samenwerkingsverband.
Het activiteitenplan (zie 1.3 voor het resultaat van 2018) wordt maandelijks aangevuld met de stand
van zaken door de directeur en besproken met het dagelijks bestuur, ter kennisname toegevoegd
aan de vergaderdocumenten van het toezichthoudend bestuur (verticale verantwoording) én dient
als onderlegger voor het gesprek met de ondersteuningsplanraad(horizontale verantwoording).
Binnen de stichting is een stuurgroep ingesteld van schoolleiders van alle scholen. De stuurgroep is
samen met de directeur beleidsvoorbereidend en adviseert het bestuur.
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1.1.1 Overzicht medewerkers in dienst bij-, of met taken exclusief voor- het
Samenwerkingsverband
functie

Directeur
Management assistent/
coördinatie centrale scholing
Kwaliteitsmedewerker VSV
Deskundigen/orthopedagogen
(2 medewerkers)
Deskundigen/psycholoog
Deskundige LWOO/PrO
Stagiaire ortho/psych.
Administratie
Onafhankelijk voorzitters
bestuur en auditcommissie

In dienst bij SWV
In dienst bij aangesloten
d.d. 31 december
schoolbestuur, bekostigd door SWV
2018
Koepelorganisatie
0,9 fte
0,6 fte

Inhuur extern/zzp

0,35 fte
1,2 fte
0,25 fte
mei t/m sept 0,2 fte
0,4
0,4 fte
p.m.
Begeleiders Passend Onderwijs (BPO)

Begeleider Passend Onderwijs

Schoolmaatschappelijk werker +
(3 medewerkers)

5,465

0,6 fte

Schoolmaatschappelijk werk-plus (smw+)
0,9 fte
1,1 fte
ReboundTop (tussenvoorziening)

Coördinator/ psycholoog
Docent (2 medewerkers)
Ziektevervanging docent tijdelijk
Onderwijsassistent (2
medewerkers)
CVK docent
Sport docent
Stagiere

0,3 fte
1,6 fte
0,6
1 fte
0,075
0,075

0,4
VSV onderzoek en targetbegeleiding (Aanval op uitval)
Targetbegeleider-transitiecoach
1 fte
VO-MBO (2 medewerkers)
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1.1.2 Leerlingaantallen

(regulier)V
oortgezet
Onderwijs

Voortgeze
t Speciaal
Onderwijs

Schooljaar

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

2018-2019 vlp
cijfers 1-102018

Per 1 oktober

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Totaal voortgezet onderwijs (excl. VSO)

7604

7636

7864

7814

7780

7583

40

41

Nieuwkomers
Leerweg ondersteunend onderwijs
(LWOO)

770

761

811

798

827

868

Praktijk school (PrO)

240

231

228

240

236

202

Categorie 1: Ernstige gedrags- of
psychiatrische problemen; zeer moeilijk
lerend; langdurig ziek

225

245

212

216

226

189

Categorie 2: Lichamelijk gehandicapt

9

7

11

8

12

11

Categorie 3: Meervoudig gehandicapt

17

18

17

10

7
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1.2 Missie, visie, doelstellingen en ambitie van het samenwerkingsverband

Missie
“ Passend onderwijs, (zoveel mogelijk thuisnabij) voor elke leerling”

Visie
Het bestuur heeft de visie van het samenwerkingsverband op de volgende manier samengevat:
Elke leerling heeft recht op een optimale en ononderbroken leerontwikkeling waarbij de leerling zich
goed voelt en met respect en waardering behandeld wordt. Passend onderwijs, zo veel mogelijk
thuisnabij, geeft daar het beste uitzicht op.
Om zo passend mogelijk onderwijs voor alle leerlingen in alle onderwijssoorten in de regio
Waterland te realiseren is intensieve samenwerking nodig tussen reguliere en speciale
onderwijsvoorzieningen en met alle partijen die mede de ontwikkeling van de leerling begeleiden.
11

Samenwerking tussen partijen is het meest gebaat bij een effectieve regie die transparant is, en
waarbij ieder respect heeft voor de aanvullende kwaliteiten en de eigen identiteit van elke
samenwerkingspartner.
Gezamenlijke innovatie is nodig om de samenwerking rondom leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte effectiever te maken.
Kwaliteit staat voorop. We verbeteren die door van elkaar te leren en elkaars kritische vriend te zijn.
Bij eventuele veranderingen van leerlingenstromen en de daarmee gepaard gaande verschuiving
van de behoefte aan expertise/ menskracht en middelen zijn de schoolbesturen bereid datgene te
doen wat nodig is om expertise van elkaars (ondersteunende) medewerkers te behouden, met
behoud van rechtspositie.
De ambities ten aanzien van passend onderwijs vallen binnen het kader van wet- en regelgeving.
Deelname en betrokkenheid van alle partners in het onderwijsveld binnen de regio is een
voorwaarde om te komen tot zo passend mogelijk onderwijs. Door een transparante organisatie,
open communicatie en systematische evaluatie van de effectiviteit, rechtmatigheid en
doelmatigheid, kunnen we continu werken aan verbeteringen. Door openheid en transparantie
kunnen innovatieve gedachten een kans krijgen om deze nieuwe ontwikkeling te doen slagen.
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Doelstellingen

-

-

-

1

het aantal leerlingen dat wordt verwezen naar het speciaal onderwijs niet te laten stijgen;
scholen te verbinden op basis van wederzijds vertrouwen. Om hier uitdrukking aan te
geven heeft het bestuur statutair vastgelegd dat bestuursbesluiten op basis van consensus
worden vastgesteld;
een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren;
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingstromen waar te maken;
samen te werken met samenwerkingsverband primair onderwijs en mbo en;
samen te werken met partners als gemeenten en instellingen voor zorg en
jeugdhulpverlening;
samen te werken met onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met visuele en dove en/of
slechthorende kinderen (zogenaamde voorzieningen cluster 1 en 2); zodat leerlingen zo
dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen;
resultaatgericht te werken.

Ambitie
… alle leerlingen naar school; geen thuiszitters; geen leerling tussen wal en schip; iedere leerling
op de juiste plaats; zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen,
talentontwikkeling van alle leerlingen; tegemoet komen aan de voorkeur van leerlingen voor een
school binnen de eigen regio; gezamenlijke verantwoordelijkheid van besturen voor de
schoolloopbaan van alle leerlingen, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht,
samenwerken in en om de school, versterken van de kwaliteit van het primaire proces en de
professionaliteit van de leraar, versterken en verbreden van de basis ondersteuningsvaardigheden
van alle scholen, versterken positie van ouders. En dit alles komt tot stand door samen te werken
en elkaar te helpen de kwaliteit continu te verbeteren.

De opdracht om zorg te dragen voor onderwijs op maat en voor iedere leerling een passende
onderwijsplaats is zo groot dat samenwerking noodzaak is en blijft.

1

Passend onderwijs voor elke leerling is altijd het uitgangspunt. De ondersteuningsbehoefte van de
individuele leerling is leidend bij het vaststellen of een leerling van het speciaal onderwijs gebruik maakt of
niet.
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1.3 Activiteitenplan 2014-2018, resultaat 2018
Actiepunten
nr.

Doel

aanpak

Resultaat periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018

2014-2018
Uit het (doorlopende) evaluatief onderzoek naar de redenen van schooluitval onder (oud) leerlingen (voortijdig
schoolverlaters, VSV-ers) die niet zijn doorgestroomd naar arbeid of vervolgonderwijs volgde de conclusie dat er
geen specifiek aanwijsbare redenen zijn aan te wijzen waarmee schooluitval verklaart kan worden. Het blijkt van
Jaar 1: Onderzoek, analyse,
belang om zowel bij school- als bij ketenpartners interne en reeds bestaande procedures, bijvoorbeeld gericht op
verbeterplan
preventie bij regelmatig verzuim, goed te blijven verankeren zodat een risico leerling snel in beeld komt en
begeleid kan worden. De inzet van targetbegeleiders om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van risico
leerlingen die de overstap naar MBO moeten gaan maken nog voor zij het VO verlaten bleek hiertoe een effectief
middel. Het aantal VO-VSV-ers blijft hierdoor afnemen. Vanaf schooljaar 18-19 wordt verwacht dat
Jaar 2: evaluatie verbeterplan schoolmedewerkers zelf beter in staat zijn deze begeleiding te verzorgen en zullen de werkzaamheden van de
targetbegeleiders zich meer op het coachen van de leerlingen bij de transitie richten. Een lijst met
aandachtpunten, te gebruiken bij schoolinterne kwaliteitscycli is de schoolleiders aangereikt.
Met de gemeenten uit de regio is een regionale thuiszitteraanpak opgesteld en mei 2018 ondertekent door alle
schoolbesturen en wethouders onderwijs.

1

Elke leerling
passend
onderwijs

1. onderzoek naar de
mate van het bereiken
van moeilijke
doelgroepen (o.a.
thuiszitters)

De beleidsmedewerker VSV ontwikkelt kaders (notitie gereed begin 2019) aan de hand waarvan met alle, bij het
SWV aangesloten, V(S)O scholen ingezet wordt op preventieve opvolging van verzuim om VSV te voorkomen.
Om de scholen hiertoe goed toe te rusten kent het samenwerkingsverband ze vanaf schooljaar 18-19 voor een
duur van 4 schooljaren middelen toe.
Het ‘thuiszittersoverleg’ is en wordt structureel (eens per 8 weken) gecontinueerd. Tijdens het overleg wordt elke
leerling die ingebracht wordt vanwege (risico op) thuiszitten door de school, of in samenwerking met school door
de leerplichtambtenaar en./of ouders besproken. Nagegaan wordt of er een plan van aanpak is en wie daar de
regie (namens school, gemeenten of zorginstelling) op voert. Als dat niet duidelijk is dan wordt in dit overleg
afgesproken wie daar zorg voor gaat dragen en zo nodig wordt een ronde tafel door het samenwerkingsverband
georganiseerd met alle betrokkenen. Van alle aangemelde leerlingen wordt de voortgang geregistreerd door het
samenwerkingsverband. Dit overzicht wordt na elk overleg anoniem aan de inspectie verstrekt (volgens wettelijk
voorschrift). Hoewel aan de cijfers geen harde conclusies te ontlenen zijn (door alle aandacht die er vanuit SWV
en landelijk aan dit thema gegeven wordt, lijkt er beter en daardoor meer geregistreerd te worden) lijkt toch
voorzichtig vast te stellen dat het aantal thuiszitters dat langer dan 3 maanden thuis zit een licht dalende lijn laat
zien.
In de gehele regio wordt geconstateerd dat het voor een zij-instromers in een derde leerjaar vmbo lastig is om een
collega school te vinden die de leerling kon plaatsen. Het derde leerjaar vmbo is, net als in 2017, op alle scholen
relatief ‘vol’. Positief is dat scholen dit steeds soepeler onderling oplossen.
Het protocol warme verwijdering is vervangen door een protocol ten behoeve van alle onderling overstappende
leerlingen, waaronder ook die in verband met een tijdelijke plaatsing op een andere school. Scholen wensen geen
aandacht te genereren als ze op verzoek SWV meewerken aan een bijzonder traject voor een leerling van de
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eigen of een andere school edoch; vermeldingswaardig is dat alle scholen inmiddels wel aan unieke trajecten
hebben meegewerkt. Het Bernard Nieuwentijt college heeft op verzoek van het samenwerkingsverband zelfs voor
meer dan 1 leerling aan een bijzonder traject meegewerkt. Doorzettingskracht ten behoeve van toewijzing van een
schoolplaatsing is dit schooljaar slechts 1 x geagendeerd waarbij het besluit tot plaatsing door betrokken scholen
vervolgens al genomen werd voordat doorzettingskracht daadwerkelijk uitgeoefend hoefde te worden.
Alle overstappers van groep 8 hebben een school gevonden. Er zijn geen problemen in het kader van zorgplicht
gemeld. De procedure en het protocol voor huidige schooljaar zijn geüpdatet en zijn te vinden op de website:
www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl; Samen met samenwerkingsverband PO Waterland is een
netwerkbijeenkomst georganiseerd en worden PO en VO scholen gestimuleerd om meer samen te werken en
elkaar te adviseren.

Waterlandse Overstap
na wet eindtoets en
2016 LWOO-PRO

2. het verbeteren van
de afspraken met de
instellingen voor
jeugdhulp over het
bereiken van
doelgroepen

Evaluatie en analyse
resultaten en
vervolgafspraken met
jeugdhulp

a.
b.

3. huisvesting:

a. Aanpassingen t.b.v.
onderwijsdeelname
gehandicapte lln.
(escape chairs/deuren)
b. Locatie
tussenvoorziening
(ReboundTop),
onderzoek en
aanpassing t.b.v.
invoegen in bestaande
locaties VO of PO
4. deelname aan de
PCL/TLV-speciaal
onderwijs commissie

In 2018 heeft een OOGO plaatsgehad met gemeenten waarna het ondersteuningsplan 2018-2022 is vastgesteld.
Gemeenten Zaanstreek-Waterland in samenwerking met Amsterdam hebben besloten per 1 januari 2018 het
inkoopplafond voor jeugdhulpverlening los te laten en de organisaties de opdracht te geven regie te voeren over
het totale hulpaanbod betreffende een jongere of gezin. Indien andere expertise nodig blijkt, of men zelf geen
hulpverlener paraat heeft, dan huurt de organisatie die de regie voert een deskundige andere partij in om dat
onderdeel van de hulpverlening uit te voeren. Wachtlijsten zouden hiermee in principe tot verleden tijd moeten
behoren. Ook het naar elkaar door verwijzen omdat de expertise niet aanwezig is in de organisatie hoeft in dit
model in theorie niet meer voor te komen. Medio 2018 ontstonden ondanks deze wijzigingen wachtlijsten bij GGZ
organisaties. Dit bemoeilijkt het voorkomen van thuiszitters. Zie ook de toelichting bij onderdeel 7.

- Planning en organisatie:
directeur SWV

Aanpassingen t.b.v. leerlingen met een handicap zijn deze periode niet nodig gebleken.
ReboundTop voorziening: door de inzet van middelen ter versterking van basisondersteuning op de VO
scholen was de verwachting dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van ReboundTop (OPDC
trajecten) zou afnemen. In de praktijk zien we echter dat dat niet gebeurd en dat de doelgroep lijkt te
veranderen. De voorziening heeft een aanvullende functie gekregen in het onderwijs bieden aan
(dreigende)thuiszitters. Het gaat om leerlingen die met een maatwerktraject in samenwerking met
jeugdhulpverlening of gezondheidszorg weer naar onderwijs toe geleid kunnen worden of, die door
chronische aandoeningen langdurig slechts een beperkt onderwijsaanbod kunnen volgen, waarvoor ze
anders naar een VSO op grote afstand zouden moeten reizen. Vanaf augustus 2018 is de hoofd docent
langdurig uitgevallen waardoor de opname capaciteit tijdelijk beperkt moest worden. De ruimte op de
Triade blijft de komende periode voor het samenwerkingsverband/de ReboundTop voorziening
beschikbaar. Onderhoudskosten voor ICT en gebruiksmaterialen, inclusief gereedschap voor
ReboundTop komen ten laste van het samenwerkingsverband.

School/teamleiders zijn commissielid TLV. Alle scholen zijn vertegenwoordigd waardoor het mogelijk is de
werkzaamheden over twee commissies te verdelen waarin alle schooltypen vertegenwoordigd zijn. Een aanvraag
wordt altijd behandeld in de commissie waar de aanvragende school geen deel van uitmaakt. Het gehele proces
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- Gebruik van digitaal loket en van beoordelen gebeurd digitaal, in de daarvoor speciaal afgeschermde omgeving in Onderwijs transparant. De
onafhankelijk deskundigen van het samenwerkingsverband dragen er zorg voor dat het aanvraagdossier voor de
beoordeling compleet is en voegen daar een preadvies met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van de
leerling aan toe. Het is dus voor de commissieleden vooraf duidelijk of het een TLV waardige aanvraag is of niet.
Aan de commissieleden wordt gevraagd aan de hand van het dossier af te wegen of zij in de eigen schoolsoort
- voorselectie door
een regulier onderwijsaanbod, al dan niet gecombineerd met een ondersteuningsarrangement mogelijk achten of
deskundige (uitsluitend
uitsluiten. Zodra een commissielid aangeeft de aanvraag te willen bespreken omdat er twijfels/ vragen zijn, of
deskundigenoordeel m.b.t.
mogelijkheden voor een passend onderwijsaanbod in regulier onderwijs gezien worden, wordt door de directeur
compleetheid dossier aan de
van het samenwerkingsverband een vergadering bijeengeroepen. Dit is ook de handelswijze als de commissie
hand van vast format
unaniem besluit een TLV verzoek af te wijzen. Bij deze besprekingen worden ouders en leerlingen uitgenodigd en
checklist)
kunnen zij desgewenst deskundigen of vertrouwenspersonen meenemen. De TLV commissieleden pakken in de
praktijk de aanvragen snel op (zelden wordt de maximale termijn van 10 dagen die hiervoor is afgesproken benut)
waardoor buiten piektijden (instroom nieuwe schooljaar) de behandelduur van een aanvraag beperkt blijft.

5. (door) ontwikkeling
inrichting
tussenvoorzieningen

Alle reguliere VO scholen hebben in 2018 middelen gekregen voor innovatie van of versteviging van de
basisondersteuning. Tijdens de evaluatie n.a.v. afloop schooljaar 17-18 bleek dat meer scholen kiezen voor het
concept van een trajectgroep-achtige voorziening. Elke school heeft een verantwoordingsverslag geschreven en
deze zijn in de stuurgroep besproken. N.a.v. deze bijeenkomst zijn lopende projecten bijgesteld, hebben
schoolleiders ideeën van mekaar overgenomen en zijn aanbevelingen aan mekaar gedaan om nog beter de
doelmatigheid en effectiviteit van de voorzieningen en basisondersteuning inzichtelijk te maken. Wederom werd
geconcludeerd dat het inrichten van een specifieke voorziening in de scholen kwalitatief een positief effect heeft
op de draaglast van de school. Het effect daarvan is ook merkbaar op de tussenvoorziening ReboundTop en zelfs
op het VSO en dat levert andere vraagstukken op. Op de tussenvoorziening en het VSO worden door het succes
van de reguliere scholen, minder dan voorheen, leerlingen met relatief ‘lichtere’ problematiek aangemeld waardoor
de problematiek in de groepen buiten regulier onderwijs ‘verdikt’ en medewerkers aldaar voor een (nog) grotere
uitdaging stelt. Vanaf schooljaar 18-19 is de samenwerking bestuurlijk en op directieniveau met het VSO
geïntensiveerd om samen te zoeken naar vormen van passend aanbod aan leerlingen waarbij de
groepssamenstelling zodanig blijft dat een positief resultaat voor de leerlingen behaald kan worden. Leerlingen
waarbij een onderwijszorgarrangement wenselijk is worden onverminderd aangemeld bij ReboundTop. Voor
leerlingen die zelfs niet binnen een VSO school kunnen functioneren wordt een maatwerk oplossing gezocht met
als doel herstel schoolgang, waarbij de ReboundTop voorziening soms ingezet wordt om te werken aan opbouw
schoolgang.

6. monitor ontwikkeling
groei/krimp VSO

Het aantal leerlingen dat op teldatum 1 oktober 2018 deelnam aan het VSO is ten opzichte van vorige schooljaar
afgenomen. Deels omdat scholen meer leerlingen zelf passend aanbod kunnen bieden, deels omdat het VSO
regelmatig aangeeft geen plaatsingscapaciteit te hebben. Daar ligt een verscheidenheid aan redenen aan ten
grondslag. Men slaagt er beter in leerlingen ‘binnen te houden’ tot diplomering, waarbij de schoolduur verlengd
wordt omdat de examens over meerdere schooljaren gespreid worden. Het VSO onderzoekt en experimenteert
met andere arrangementen, zoals arbeidstoeleiding en MBO trajecten o.a. om een antwoord te bieden op bij 5.
genoemde problematiek en de toegenomen druk op het voorkomen van thuiszitters. Dat deel van de leerlingen dat
er niet in slaagt door eigen problematiek een diploma te halen wil men toch een aanbod blijven doen. Deze
ontwikkelingen hebben er afgelopen periode aan toe bijgedragen dat er minder doorstroom is waardoor leerlingen
die vanuit reguliere VO scholen aangemeld worden soms te lang moeten wachten op een passende plaats. De
komende jaren is een belangrijk doel van het samenwerkingsverband dan ook om met VSO en ketenpartners als
MBO en gemeenten op zoek te blijven naar oplossingen.
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Versterking van
2 positie van de
ouders

7. de verbetering van
de voorlichting van
ouders

De website van het samenwerkingsverband is up tot date. In het huis aan huis blad "alle mensen" is halfjaarlijks
een katern toegevoegd met informatie. De oudergeleding van de ondersteuningsplanraad heeft een besloten
d.m.v. jaarboekje, schoolgids,
groep op facebook aangemaakt en in beheer genomen. De OPR deelt informatie met ouders en geleid ouders met
website SWV
vragen over procedures of signalen van zorg door naar de medewerkers van het samenwerkingsverband (loket
VO).
d.m.v. jaarverslag school

8. Horizontale
verantwoording

jaarverslag SWV

Volgens procedure
9. Deelname ouders
ondersteuningsplanraad/
aan
medezeggenschap en
ondersteuningsplanraad
inspraak ouders

Overzicht van
sterke en
verbeterpunten
3
per school en
totaal overzicht
SWV

Stimuleren en
versterken
4 onderlinge
contacten
tussen scholen

Vermeerderen
5 kennis zorg
coördinatoren

10.onderlinge audit

Het bestuursverslag 2016 inclusief financieel jaarverslag is door het bestuur vastgesteld en door de accountant
goedgekeurd. Het verslag is conform voorschrift gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband.

- draaiboek (wie audit,
volgens beschikbaarheid bij
wie (loting/toeval) aan de
hand van format

De commissie is in 2017 5 keer bijeen gekomen. De commissie bestaat uit 6 ouders en 7 docenten. De taak van
voorzitter en secretaris worden door ouders vervuld. De commissie heeft, voordat zij ingestemd zijn met het plan,
alle onderdelen besproken, op punten voorstellen voor verbetering gedaan die zijn gehonoreerd. Een
vertegenwoordiging van docenten en ouders van de OPR heeft het onderdeel centraal scholingscentrum mede
vorm gegeven.
De auditronde van schooljaar 2017-2018 is afgerond. De bevindingen en mogelijke verbeterpunten zijn in de
stuurgroep met schoolleiders besproken. De opbrengst, in de vorm van goede voorbeelden, is samengevat in een
handreiking die op de website van het samenwerkingsverband gepubliceerd is. De auditronde van schooljaar
2018-2019 is vanaf oktober 2018 gestart.

- stuurgroep leden zijn
hiervoor max 1 werkdag per
schooljaar beschikbaar.
Om medewerkers van scholen met elkaar in verbinding te brengen zijn ook dit jaar verschillende
netwerkbijeenkomsten georganiseerd (o.a. Nieuwjaars lezingen in hotel Volendam, POVO overstap, decanen
dag).
11. uitwisseling tussen
scholen

- Vaste agendapunten;

In 2018 is voor de zorgcoordinatoren een geaccrediteerde cursus van de RINO (Neuropsychologie bij jeugdigen
en kinderen) centraal ingekocht en op locatie aangeboden.
12. opstellen
scholingsplan SWV

Uitwisseling, gasten
instellingen jeugdhulp
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Versterking van
competenties
van de leraar in
6
het kader van
passend
onderwijs;

Intervisie; scholing;
gesprekkencyclus.

De deelname aan master SEN modules van de hoge scholen neemt af. In de komende periode wordt het SEN
aanbod afgebouwd. Modules waarvoor te weinig aanmelding waren zijn een schooljaar uitgesteld of vervangen
door aanbod van de RINO. Gezocht wordt naar manieren om docenten zelf expertise te laten delen of
scholingsaanbod te laten organiseren. De cursusleider die de module Autisme in het VO verzorgde tot en met
2017 is gepensioneerd en wordt opgevolgd door een zorgcoördinator die zich afgelopen jaren in deze materie
heeft gespecialiseerd. Het past in de doelstelling van het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan 2018-2022)
om te streven naar zoveel mogelijk specialistische kennisbronnen vanuit de scholen zelf voor centrale
scholingsdoeleinden in te zetten, naast een aanbod van extern erkende organisaties waarmee docenten en
andere betrokkenen accreditatie punten kunnen behalen.

Zie meerjarenactiviteitenplan;
jaarplan; scholingsplan van
de school

Scholen zijn verantwoordelijk voor het eigen scholingsplan. Om de deskundigheid VSO over te dragen en te
borgen binnen de scholen is een overeenkomst aangegaan met Altra-Educé (VSO expertise centrum). Hiervoor is
een budget gereserveerd gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan 14-18 (20% originele budget verplicht
te besteden bij Altra). In het ondersteuningsplan 2018-2022 is opgenomen dat hetzelfde budget wordt
gereserveerd voor dit type scholing en dat Altra Educé zijnde de VSO partner van de Waterlandse VO scholen, de
preferente aanbieder blijft. Alleen als het gevraagde aanbod niet of kwalitatief onvoldoende binnen Altra Educé
geboden kan worden kunnen andere aanbieders gevraagd worden. Belangrijk uitgangspunt blijft de overdracht
van VSO deskundigheid aan het reguliere VO. Opleidingen van een andere aard dienen scholen zelf te
organiseren.

13. Opstellen
scholingsplan school

14. Convenant Zorg
Advies Team

15. Verbeterplan
samenwerking
onderwijs-jeugdhulp op
basis van nulmeting

Versterking van
de
samenwerking
7 tussen onderwijs
en de
instellingen voor
jeugdhulp;
16.
schoolmaatschappelijk
werk/jeugdhulpverlenin
g

Toedeling
ondersteunings
8
middelen over
doelgroepen

-Nulmeting 2012/-13/-14

kwartaalrapportage in
17.aanvraag
stuurgroep en bestuur.
uitvoeringsmiddelen
ondersteuningsbudget
Pre-besluitadvies door
SWV indien
stuurgroep,
beschikbaar na afdracht

De doelstelling om een convenant Zorg Advies Team tot stand te laten komen is in het vorig boekjaar definitief
losgelaten omdat deze teams niet meer passen binnen de huidige organisatie van jeugdzorg en verschillende
/inzet ketenpartners door gemeenten. Regionaal is de schakelfunctie tussen de scholen en zorg-jeugd-wijkteams
van de verschillende gemeenten belegd bij het SMW+ en leerplicht. In 2018 zijn partijen beter aan mekaar gewend
geraakt en positiever over de aansluiting scholen-zorg teams van gemeenten, al zijn er tussen de verschillende
teams op gemeentelijk niveau nog grote verschillen. Ander inkoopbeleid van gemeenten heeft vooral in de eerste
lijn zorg voor verbetering gezorgd, maar er blijken toch nog wachtlijsten te ontstaan, vooral bij verwijzingen naar
GGZ organisaties. Zichtbaar is dat gemeenten zich inspannen om hier op te sturen, maar het is een grote transitie
die ingezet is en waarvoor één kalenderjaar te kort is om te concluderen of er sprake is van succes. Het gewenste
resultaat is, vanuit het onderwijs bezien, een snellere toegang tot zorg voor leerlingen en een meer
multidisciplinaire samenwerking/ succesvollere onderwijszorgarrangementen. Voorzichtig optimistisch kan gemeld
worden dat er minder vaak dan bij de start van Passend Onderwijs en de transitie jeugdzorg door scholen gemeld
wordt dat onderlinge samenwerking vaker beter verloopt.
Het SMW+ voor VO wordt ingekocht door gemeenten vanaf september 2017 bij Spirit!. De inzet van medewerkers
smw die nog in dienst zijn bij de Purmerendse ScholenGroep worden vergoed middels een subsidie van de
gemeente Purmerend die aan het samenwerkingsverband is toegekend. De afspraak is dat dit gehandhaafd wordt
totdat door natuurlijk verloop vacatures ontstaan. Vacatures zullen in de toekomst door de aanbieder van keuze
gemeenten opgevuld gaan worden.
17. De verdeelsleutel voor het ondersteunings-arrangementen budget (€305.000, geld volgt leerling) is conform
het verdeelmodel van 2017 aangehouden. Met ingang van september 2018 is het budget aangevuld met een
bedrag dat beschikbaar is voor arrangementen voor leerlingen van VSO scholen in de regio ten behoeve van
overstapbegeleiding naar een reguliere school of een vorm van symbiose onderwijs.
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volgens begroting/DUO

Voor de ISK groepen is een budget toegekend ten behoeve van de inzet van een onderwijs assistent.
besluit in bestuur.

9

18. Aanvraag subsidie
plusvoorzieningen

- beoordeling aanvragen
Aanval op uitval en
plusvoorziening in
stuurgroep, met ministerie,
voor agglomeratie
Amsterdam.

19. aanvraag Aanval op
uitval (v.a. schooljaar
16-17 combinatieaanvraag met subs.
Plusvoorz, nu nr. 18)

Bij meerdere aanvragen
budgetoverschrijding
Waterland pre-selectieadvies
stuurgroep SWV, besluit
Waterland/bestuur SWV.

Aan de afdeling vmbo/zorg van W.J. Bladergroen is een budget toegekend ten behoeve van de ontwikkeling van
een derde klas curriculum. Per september 2018 is deze bovenbouw groep gestart. Momenteel werkt men aan het
curriculum voor een vierde klas.
18+19 De projectsubsidies voor plusvoorzieningen en Aanval op de uitval zijn vanaf 2017 samengevoegd tot
“subsidie VSV middelen voor de agglomeratie Amsterdam”. DUO deelt de middelen toe via een contactschool en
via gemeenten. De aanvraag wordt jaarlijks per sub regio ingediend. De project plannen vanuit de
samenwerkingsverbanden VO, MBO scholen en gemeenten zijn gemeenschappelijk ingediend in een projectplan
Zaanstreek-Waterland. Omdat er van overheidswege nieuwe doelgroepen zijn toegevoegd aan de opdracht (PrO
en VSO-kwetsbare leerlingen) is gezamenlijk besloten Oberon te vragen onderzoek naar deze groep te doen om
deze goed in beeld te krijgen. De kosten hiervoor zijn gemeenschappelijk, uit de projectsubsidie 2017-2018
gedragen. Aan de hand van de aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek is het projectplan en subsidieaanvraag 18-20
tot stand gekomen.
Voor het samenwerkingsverband VO Waterland zijn voor schooljaar 18-19 middelen aangevraagd en toegekend
voor (de continuering van) inzet van:



het VO- A-team van de Bascule
Transitiecoaches VO-MBO (voorheen targetbegeleiders, totaal 1 fte)
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1.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten)
Het samenwerkingsverband is afhankelijk van landelijke wet en regelgeving, uitgevoerd op lokaal
niveau. Het samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij de VO raad en initieert mede met
andere samenwerkingsverbanden overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van OC&W
om enerzijds op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en anderzijds knelpunten aan te
kaarten. De aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs, de opdracht een dekkend onderwijsaanbod
te realiseren voor leerlingen die voorgaande jaren voor het onderwijs niet zichtbaar waren (zoals
kinderen met een vrijstelling van leerplicht of leerlingen met een vmbo diploma die bij een MBO
opleiding tussentijds zijn uitgevallen), en nieuwe wetgeving zoals de wet werk & inkomen en de wet
arbeidsparticipatie zijn vast onderdeel van het op overeenstemming gericht overleg met de
gemeenten uit de regio. De werkagenda van het samenwerkingsverband en gemeenten (zie 1.3)
wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de tijdens deze overleggen gezamenlijk vastgestelde
actiepunten.
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2. Algemeen instellingsbeleid

2.1 Inrichting en medewerkers van het samenwerkingsverband
De koepelorganisatie bestaat uit de medewerkers van het VO Waterland Loket, Begeleiders
Passend Onderwijs (BPO-ers), directie, beleidsmedewerker en administratie.
De organisatie is medegebruiker van- en is gevestigd op- de locatie van SG W.J. Bladergroen,
Flevostraat 257, 1442 PX te Purmerend.
2.1.1 VO loket Waterland
Het team van het VO loket Waterland vervult de rol van kenniscentrum voor alle scholen die
participeren in het samenwerkingsverband. Het loket vervult de volgende taken:
-consultatie en deskundigenadvies ten behoeve van ouders, leerlingen, scholen en ketenpartners;
-secretariaat van de Toelaatbaarheidsverklaringen commissie (TLV commissie);
-deskundigen advies TLV en onderwijs ondersteuningsarrangement aanvragen;
-toekennen van onderwijs ondersteuningsarrangement budgetten;
-coördinatie en secretariaat van 8 wekelijk thuiszitters overleg met leerplichtambtenaren en
ketenpartners uit de gehele regio Waterland;
Kwaliteitsverbetering:
Het samenwerkingsverband, inclusief de koepelorganisatie is een lerende organisatie.
De psycholoog/Orthopedagogen/ schoolmaatschappelijk(smw+) medewerkers zijn allen
aangesloten bij de, voor hun vakgroep aangewezen, beroepsvereniging en voldoen aan de door de
beroepsvereniging opgestelde opleidings- en continue-bijscholingseisen. Het persoonlijk
ontwikkelbudget (POP geld) is hiervoor ingezet. Met uitzondering van de directeur, administratie en
tijdelijke projectmedewerkers nemen alle medewerkers deel aan 6 wekelijkse
supervisie/werkbegeleiding bijeenkomsten. Ten behoeve van deze bijeenkomsten is een externe
supervisor aangetrokken.
De directeur heeft onder andere deelgenomen en bijgedragen aan studiebijeenkomsten
georganiseerd door onder andere steunpunt passend onderwijs, is lid van de landelijke vereniging
samenwerkingsverbanden waarbinnen intercollegiale consultatie en centrale scholing plaatsvindt
en van de landelijke werkgroepen Overstapservice Onderwijs (OSO), Privacy en aansluiting
onderwijs-jeugdzorg(initiatieven van de PO- en VO- raad, kennisnet en ministerie OC&W).
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Overzicht consult- en adviesvragen behandeld door de deskundigen van het loket SWV
2016

2017

2018

77

73

111

0

6

4

Plaatsing- of ondersteuningsadvies

77

67

107

Eenmalig contact

48

27

32

Langdurig contact

29

46

79

Casus overleg met ketenpartners

40

45

82

Advies gegeven en afgerond

64

59

88

(Aanvullend) diagnostisch onderzoek verricht

15

33
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Totaal
Advies op- of afstroom

2.1.2 Begeleiders Passend Onderwijs (borging deskundigheid VSO in de reguliere VO
scholen)
De begeleiders passend onderwijs hebben voor het overgrote deel een dienstverband bij het
samenwerkingsverband (zie ook 1.1.1). De toedeling van het aantal uren BPO per school is met
ingang van schooljaar 2018-2019 op alle scholen uitgebreid en, voor zover dat mogelijk was zonder
te komen tot een versnippering van inzet van personen is de verdeling van het aantal uren is
geharmoniseerd. Tot en met 2017 was de toedeling gebaseerd op het historische gemiddelde
aantal zogenaamde “rugzak” leerlingen volgens de systematiek van voor de invoer Passend
Onderwijs. In 2017 werd zichtbaar dat het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte min of
meer in gelijke mate over de scholen gespreid is.
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Uren inzet BPO per school d.d. december 2018

School
uren BPO
Don Bosco College
32
Bernard Nieuwentijd College
12
De Triade
12
Jan van Egmond Lyceum
32
Da Vinci College
32
SG Antoni Gaudi
24
SG Nelson Mandela
SG Gerrit Rietveld
20
SG WJ Bladergroen
28
Clusius College
23,5
In verband met langdurige ziekte van één van de medewerkers BPO op de W.J. Bladergroen
locatie is de inzet daar beperkter geweest dan gepland. Gezocht wordt naar (tijdelijk) passende
vervanging.
Financiën
Zie begroting programma 4. T.b.v. de inzet Begeleiders Passend Onderwijs zijn
ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband benut.
Kwaliteitsverbetering
De BPO-ers nemen verplicht deel aan 6 wekelijkse werkbegeleiding/ supervisie bijeenkomsten
onder leiding van een door het samenwerkingsverband extern ingehuurde, daartoe
gespecialiseerde supervisor. De VSO deskundigheid van de BPO-ers wordt geborgd middels
aanvullend bovengenoemde deskundigheidsbevordering die door Altra aan de schoolteams,
inclusief de BPO-er wordt verzorgt.

2.1.3 Schoolmaatschappelijk werk +
De gemeenten in de regio Waterland hebben voor alle bij het samenwerkingsverband aangesloten
VO scholen (per leerling twee minuten) schoolmaatschappelijk werk + (smw+) gerealiseerd.
Het doel van de inzet van het smw+ is het zo vroeg mogelijk signaleren van en acteren op vragen
van leerlingen, scholen en ouders en het ondersteunen van de leerkrachten in het signaleren van
psychosociale problemen bij leerlingen. Op deze manier willen gemeenten er voor zorgen dat de
leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in de schoolomgeving.
De smw+ medewerkers dragen, in samenwerking met de zorgcoördinator van de school, zorg voor
de toeleiding van jeugdige en gezin naar het lokale wijk/gebiedsteam indien de problematiek vraagt
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om inzet en ondersteuning van ketenpartners. Om de werkzaamheden af te stemmen en een
teambeleving te creëren verzorgt het samenwerkingsverband voor alle VO smw+ medewerkers de
centrale aansturing. Tevens draagt het samenwerkingsverband zorg voor de inzet van een
professionele werkbegeleider/supervisor.
Financiën
Zie begroting programma 10. Per gemeente in de regio heeft men eigen inkoopafspraken gemaakt
met jeugdzorgaanbieders. De gemeente Purmerend verstrekt subsidie aan het
samenwerkingsverband ten behoeve van 2 fte smw+ (2 medewerkers de Purmerendse
ScholenGroep en 1 van het samenwerkingsverband). Zij verzorgen het smw+ voor SG W.J.
Bladergroen, SG Gerrit Rietveld en het Clusius College. Het oorspronkelijke doel (d.d. 2015-2016)
van gemeenten dat alle medewerkers met deze functie op korte termijn in dienst zouden treden bij
één van de regionale jeugdzorgorganisaties is bijgesteld. Besloten is uit te gaan van natuurlijk
verloop en de huidige medewerkers niet van werkgever te laten veranderen.
Kosten samenhangend met centrale scholing (ten behoeve van alle smw medewerkers werkzaam
in het VO en ten dele PO, grotendeels in dienst van jeugdzorgorganisaties) en de centrale
aansturing van het team smw+ VO door het samenwerkingsverband zijn verdisconteerd/ ten laste
gebracht van het budget koepelinrichting en centrale scholing (begroting programma 2).
Kwaliteitsverbetering
Met betrokken beleidsambtenaren van gemeenten, schoolleiders, jeugdzorgorganisaties en
wijk/gebied/zorgteams wordt twee maandelijks overleg gevoerd. Centrale thema’s waren, veiligheid,
voorkomen van thuiszitters, samenwerking met tweedelijns jeugdhulpverlening, jeugd
gezondheidszorg en afspraken met betrekking tot wie de regietaak oppakt per casus. De
aansluiting en samenwerking van smw+/scholen met zorgteams van gemeenten met een centrale
en sterk coördinerende taakopvatting versus de aansluiting en samenwerking met wijkteams met
een netwerkorganisatievorm van de gemeente Purmerend zorgt voor een verschil tussen scholen
binnen en buiten Purmerend ten aanzien van de aansluitingsroute met betreffende gemeentelijke
teams. Purmerend heeft inmiddels twee centrale jeugdteams ingericht waardoor ook de
aansluitingsroute vanuit de Purmerendse scholen met jeugdzorg zich positief ontwikkelt. Jaarlijkse
evaluaties van gemeenten met smw-ers en scholen/SWV dienen als basis voor verdere
doorontwikkeling.
De smw-ers nemen verplicht deel aan 6 wekelijkse werkbegeleiding/ supervisie bijeenkomsten
onder leiding van een, door het samenwerkingsverband extern ingehuurde en daartoe
gespecialiseerde supervisor. Daarnaast zijn alle smw-ers aangesloten bij een beroepsvereniging en
voldoen zij aan de door de betreffende vereniging opgestelde bijscholingsnorm.

2.1.4 Plusvoorziening: ReboundTop
ReboundTop is een boven schoolse voorziening voor leerlingen die ingeschreven staan in het
regulier voortgezet onderwijs in Waterland. ReboundTop is bedoeld voor jongeren die om reden
van motivatieproblemen (binnen schoolsetting) en/of gedragsproblemen en/of problemen in het
tweede/derde milieu (of een combinatie van deze problemen) tijdelijk niet het lesaanbod in hun
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reguliere school kunnen volgen. Het gaat om leerlingen die dreigen te ontsporen of ontspoord zijn
en niet meer binnen de leerlingenzorg in en rond de school geholpen kunnen worden, maar wel
gemotiveerd zijn of kunnen worden om hun opleiding binnen het regulier onderwijs te vervolgen.
Het is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening samenwerken om schooluitval te
voorkomen. In de groep zijn altijd een bevoegde docent en een onderwijs assistent aanwezig.
Vakonderwijs in de exacte vakken wordt door een bevoegde, respectievelijk bekwame vakdocent
verzorgd. Vakonderwijs in Beeldende Vorming wordt een keer per week door een
vakdocent/kunstenaar verzorgd. Sport, in de vorm van Bootcamp wordt een keer per week door
een vakdocent aangeboden. Begeleiding aan leerling, gezin en school van herkomst wordt door de
gemeenten in de regio Waterland verzorgd en is aanbesteed bij jeugdzorg organisatie Spirit!. Er
kunnen maximaal 12 leerlingen tegelijkertijd geplaatst zijn. De verblijfsduur varieert van 5 tot
maximaal 10 weken (exclusief schoolvakanties). In het kader van passend onderwijs is vanaf 2016
met succes geëxperimenteerd met maatwerkoplossingen voor onder andere leerlingen die meer
gebaat bleken bij een deeltijdplaatsing. In 2017 en 2018 heeft daarom vaker een leerling op basis
van een maatwerktraject anders dan het standaard Rebound aanbod gebruik gemaakt van de
voorziening. In die gevallen heeft de plaatsing over een langere periode in symbiose met de eigen
school plaats gehad of was sprake van een thuiszittende leerling, met een vrijstelling van onderwijs,
waarbij binnen kaders van een hulpverlenersplan onder begeleiding van betreffende hulpverleners
de jongere voorzichtig tot deelname aan een vorm van onderwijs binnen de Rebound setting
gestimuleerd kon worden.
Van de school van herkomst wordt voldoende inspanning verwacht met betrekking tot aanleveren
en de planning van de lesstof. Voor leerlingen die in de Rebound setting weer met onderwijs in
aanraking gebracht worden en niet staan ingeschreven bij een school of afwijkende leermiddelen
nodig hebben, draagt het samenwerkingsverband zorg voor de nodige leermiddelen (begroting
programma 3, speciaal maatwerk arrangement). Wekelijks vindt er teamoverleg plaats onder leiding
van de coördinator en 3 wekelijks een casuïstiekbespreking waarin in ieder geval voor elke nieuw
aangemelde leerling een plan van aanpak afgesproken wordt.
De personele bezetting van ReboundTop was in de tweede helft van 2018 een punt van zorg. De in
2017 gestarte nieuwe hoofddocent viel uit en het vinden van een geschikte invaller bleek een
probleem vanwege krapte op de arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal is besloten een extra docent
aan te trekken, mede vanwege uitbreiding van het aanbod aan (nu nog) thuiszitters en is een
vacature opengesteld. De verwachting is dat begin 2019 het team weer op volledige sterkte is.

Financiën
Zie begroting programma 5 en 7. Omdat ReboundTop wordt beschouwd als ‘basis’ plusvoorziening
van het samenwerkingsverband is, in het kader van de landelijke projectsubsidie
‘plusvoorzieningen’, aanvullend een bedrag toegekend t.b.v. de inzet van (vak)docenten tot en met
schooljaar 2017-2018. De kosten samenhangend met de inzet van medewerkers met
onderwijstaken en huisvestigingskosten worden door het samenwerkingsverband uit de middelen
voor ondersteuning voldaan. De inzet van jeugdzorgmedewerkers (jeugdzorgorganisatie Spirit!) is
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door de gemeenten regio Waterland gerealiseerd. De scholingskosten zijn met het centrale
scholingsbudget verdisconteert (begroting programma 2)
Kwaliteitsverbetering
ReboundTop is gevestigd in De Triade te Edam. De voorziening heeft een eigen ingang, een eigen
adres en is aan De Triade verbonden middels een gezamenlijke docentenkamer. Hierdoor is
uitwisseling met het docententeam van De Triade dagelijks mogelijk en voelen medewerkers zich
veilig. Het ziekteverzuim was tot en met schooljaar 18-19 vrijwel nihil. Halverwege 2018 viel, zoals
boven beschreven, echter de hoofddocent uit die als ‘spil’ van de organisatie fungeert. De
medewerkers nemen samen met de Spirit! Jeugdzorgmedewerkers deel aan driejaarlijkse interne
studiedagen en alle conferenties/lezingen die door het samenwerkingsverband worden
georganiseerd. Persoonlijke ontwikkeling wordt door de coördinator gestimuleerd; medewerkers
wonen ook trainingen of congressen bij naar eigen keuze. In 2018 stond onder andere het de
problematiek rond vechtscheidingen in het cursusaanbod van de medewerkers van Spirit! centraal.
Met de nieuwe docenten en onderwijsassistenten is gewerkt aan klassenmanagement; het visueel
rustiger en overzichtelijker maken van de klassenindeling, verzorgen van middagprogramma, het
vastleggen en het zichtbaar maken van regelgeving in ReboundTop, ook is gewerkt aan een
persoonlijke map waarin o.a. de doelen worden weergegeven, dag planner/week planner, zodat
voor alle betrokkenen helder wordt waaraan gewerkt wordt in het ReboundTop-traject.
ReboundTop medewerkers zijn samen met Spirit! medewerkers in het begin van schooljaar 20182019 langs de scholen gegaan om uitleg te geven over ReboundTop, dit ter verbetering van de
communicatie vooral gericht op afstemmen van schoolwerk tijdens het ReboundTop-traject en de
werkwijze van Spirit!.
In de jaarlijkse terugkoppeling van scholen kwam in 2018 naar voren dat het meer outreachend
werken van ReboundTop, de mogelijkheid van verschillende trajecten met oog op maatwerk en
verbeterde communicatie positief wordt ervaren.
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ReboundTop in cijfers
Schooljaar

2016

2017

2018

SG Nelson Mandela

5

2

3

Don Bosco College

8

3

3

Clusius College

13

11

8

Jan van Egmond Lyceum

0

0

0

CVB/ SG Gerrit Rietveld

7

4

5

SG W.J.Bladergroen

2

1

4

Da Vinci College

0

0

0

SG Antoni Gaudi

1

0

0

De Triade

4

5

5

Bernard Nieuw entijt College

3

2

2

Overig geen school of van buiten SWV

1

1

3

Totaal

44

29

33

Aantal aangem elde leerlingen per school

Verblijfduur in dagen exclusief schoolvakanties
ver ant wo o r d ing )

( incl. scho o lvakant ies,v.a.2 0 15 ver meld in venst er s v.

Kortste plaatsing

20 (27)

29 (41)

9 (10)

Langste plaatsing

102 (191)

128 (231)

87(126)

54,02 (93,89)

58,831(94,66)

47,9(78,2)

Gemiddeld

Duur van problem atiek voor aanm elding
Onbekend

0

0

0

1-4 maanden

13

4

4-6 maanden

2

>6 maanden

29

9
3
17

7
22

Com plexiteit van de problem atiek voor aanm elding
Licht tot matig complex

6

Complex

30

Zeer complex

8

Voortijdige uitstroom

3

7
17
5
1

7
19
7
10

Doorstroom van de leerlingen
19

3

22
3

Tijdelijk naar andere SWV voor
behandeling-opname incl. VSO

3

1

0

Naar VSO in SWV

2

1

Verhuisd buiten de regio

3

Onbekend/thuis/Rebound

2

1
0
2

Terug naar school van herkomst
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Naar een andere reguliere school SWV

27

1

1
11

2.1.5 Targetbegeleiding veranderd in overstapcoaches
In schooljaar 2014-2015 zijn in het kader van de doelstellingen van het convenant Aanval op uitval
periode 2012-2015 waarbij alle regionale VO scholen zich hebben aangesloten, twee tijdelijke
targetbegeleiders aangesteld. Op basis van de resultaten van deze inzet is met betrokken
ketenpartners besloten om het deel van de taken waarbij ondersteund wordt bij het terugdringen
van voortijdig school verlaters op de scholen te borgen en de nadruk te leggen op het begeleiden
van overstappende leerlingen van VO naar MBO. Deze verandering is per 1 september 2018
stapsgewijs ingevoerd.
De overstapcoaches verzamelen daarbij nog steeds gegevens over:
a) de achtergrondkenmerken van voortijdig VSV leerlingen;
b) het effect van de genomen maatregelen om te voorkomen dat de definitieve VSVleerlingen zouden uitvallen;
c) de huidige school- en /of arbeidssituatie van eerdere definitieve en voorlopige VSVleerlingen.

Op basis van de analyse van deze gegevens is begonnen met het nader onderzoeken van de
verzuimgegevens op de scholen van het samenwerkingsverband. De resultaten van deze
onderzoeken hebben geleid tot vergrote aandacht voor verzuim en samenwerking met
leerplicht/Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) en jeugdzorg. De beleidsmedewerker heeft
daarvoor een kadernota geschreven. Het samenwerkingsverband heeft middelen ter beschikking
gesteld aan de scholen om het verzuimbeleid aan te scherpen en meer aandacht aan
verzuimregistratie en opvolging te kunnen geven met als doel het verzuim terug te dringen en
voortijdig school verlaten te voorkomen.
Ook blijkt uit analyse van de gegevens dat ondersteuning bij de overstappende leerlingen van het
VO naar MBO nodig blijft. Hiervoor worden de overstapcoaches (voorheen targetbegeleiders)
ingezet.
Kwaliteitsverbetering
De beleidsmedewerker (0,3 FTE) die in 2017 is aangesteld begeleidt de overstapcoaches bij hun
uitvoerende taken, analyseert de gegevens met betrekking tot de tweejaarlijkse monitor en geeft
beleidsadviezen aan de scholen met betrekking tot het voorkomen van het verzuim. De kadernota
verzuim is hier een product van.
Financiën
Zie begroting programma 9. Voor deze activiteit is subsidie, in het kader van de regeling Aanval op
Uitval, verkregen en aangewend. Verantwoording geschied na elke schooljaarperiode aan de
verstrekker, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning Amsterdam.
Voor de aanscherping van het verzuimbeleid en de uitvoering daarvan zijn vanaf 2018-2019 SWV
middelen toegekend aan de scholen.
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Targetbegeleiding en overstapcoaches in cijfers
In de periode schooljaar 2017- teldatum 1 oktober 2018 hebben de overstapcoaches 1158
overstappende leerlingen van het VO naar het MBO gemonitord. Daarnaast hebben zij hun uren
ingezet volgens de volgende tabellen om voortijdig school verlaten te voorkomen en leerlingen
terug naar school te begeleiden.
Overzicht voortijdig school verlaters in de regio Agglomeratie Amsterdam (bron DUO, VSV
verkenner)
Definitieve aantallen VSV 2016-2017
gemeente leerling

Voorlopige aantallen VSV 2017-2018

deelnemers

vsv'ers

percentage vsv

Aalsmeer

2.666

38

1,43%

Aalsmeer

2.710

39

1,44%

Amstelveen

5.493

97

1,77%

Amstelveen

5.458

66

1,21%

Amsterdam

47.255

1.445

3,06%

Amsterdam

47.886

1.417

2,96%

755

12

1,59%

Beemster

746

10

1,34%

1.828

42

2,30%

Diemen

1.800

43

2,39%

3.203
13.166

52
224

1,62%
1,70%

Edam-Volendam
Haarlemmermeer

3.200
13.790

61
220

1,91%
1,60%

Landsmeer

892

15

1,68%

Landsmeer

879

16

1,82%

Oostzaan

841

14

1,66%

Oostzaan

809

15

1,85%

Beemster
Diemen
Edam-Volendam
Haarlemmermeer

gemeente

deelnemers

vsv'ers percentag

Ouder-Amstel

1.127

17

1,51%

Ouder-Amstel

1.135

11

0,97%

Purmerend

6.535

137

2,10%

Purmerend

6.552

148

2,26%

Uithoorn

2.531

48

1,90%

Uithoorn

2.469

48

1,94%

Waterland

1.371

15

1,09%

Waterland

1.360

17

1,25%

Wormerland

1.406

20

1,42%

Wormerland

1.414

22

1,56%

Zaanstad

Zaanstad
totaal

12.414

267

2,15%

101.483

2.443

2,41%

totaal

12.438

267

2,15%

102.646

2.400

2,34%

NB. Het overzicht voorlopige aantallen 2017-2018 is nog niet gecorrigeerd, leerlingen kunnen hier
nog niet op zichtbaar zijn als ze een duurzaam arbeidscontract hebben of een vorm van particulier
onderwijs volgen dat nog niet in BRON herkend wordt.
Flankerend beleid
In 2018 is door het samenwerkingsverband de jaarlijkse ‘Waterlandse VO-MBO
decanenbijeenkomst” met alle decanen uit de regio en ketenpartners gefaciliteerd inclusief een
college/lezing verzorgd door een externe deskundige. In 2018 is het programma tot stand gekomen
in samenwerking met medewerkers het Horizon College (MBO), en is de lezing verzorgd door
Henno Oldenbeuving, expert op het gebied van keuze gedrag van pubers en jongeren.
2.1.7 Personeelsbeleid
Ziekteverzuim en verloop
Het ziekteverzuim is in 2018, voor het eerst sinds de start van het samenwerkingsverband een punt
van zorg geweest. Het is nog steeds laag, maar een aantal medewerkers werd getroffen door
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aandoeningen waardoor langduriger verzuim onontkoombaar bleek. Om hun afwezigheid op te
vangen zijn tijdelijk invalkrachten aangetrokken. Voor verzuimopvolging is het
samenwerkingsverband aangesloten bij Human Capital Care B.V. (voorheen Arbo-Ned). Door
natuurlijk verloop (ontslag op eigen verzoek door verhuizing- ander werk of deelpensioen) zijn
vacatures ontstaan die ook weer zijn opgevuld. Bij vacatures hebben interne kandidaten voorkeur.
Onder een interne kandidaat wordt verstaan een zijn medewerker met een aanstelling voor
onbepaalde tijd in dienst van het samenwerkingsverband en/of een medewerker van de bij het
samenwerkingsverband aangesloten scholen.
Werknemers in dienst van het samenwerkingsverband versus gedetacheerd vanuit scholen
Gestreefd wordt de koepelorganisatie van het samenwerkingsverband zo klein mogelijk te houden.
Alleen voor taken die samenhangen met de taakstelling van het samenwerkingsverband, zonder
overlap met taakstelling scholen, en waarbij, zoals o.a. bij de begeleiders passend onderwijs,
duidelijk is dat hun een specifieke en onafhankelijke expertise taak is toegekend, worden
medewerkers bij het samenwerkingsverband aangesteld. Alle andere medewerkers zijn in dienst
van één van de aangesloten scholen en zijn naar het samenwerkingsverband gedetacheerd. De
werkgeverskosten voor deze medewerkers worden geheel aan de betreffende scholen vergoed.
Het werkgeversrisico voor deze medewerkers wordt door het samenwerkingsverband/ alle
aangesloten scholen gedragen.
Kwaliteitsverbetering
Er is sprake van een gesprekkencyclus waarbinnen jaarlijks alle medewerkers ten minste twee
maal een functioneringsgesprek hebben en afspraken worden gemaakt over persoonlijke ontwikkel
doelen. Alle medewerkers van het samenwerkingsverband, ongeacht of er sprake is van in dienst
van- of detachering naar het samenwerkingsverband nemen deel aan de centraal aangeboden en
externe scholing. Vanwege de mate van expertise die van het samenwerkingsverband wordt
verwacht wordt deelname aan scholing extra gestimuleerd. Supervisie/werkbegeleiding wordt
structureel aangeboden.
Uitbreiding 2018
In 2018 is het takenpakket van de beleidsmedewerker (0,3 fte) uitgebreid met de taak functionaris
gegevensbescherming (+0,05 fte). Conform bestuurlijke afspraken in het kader van het nieuwe
ondersteuningsplan 2018-2022, met betrekking tot het versterken van de basisondersteuning op
alle VO scholen, is de inzet van begeleiders passend onderwijs op de scholen in 2018 uitgebreid en
geharmoniseerd (zie voor het overzicht 1.1.1).
Verwachte uitbreiding
Naar aanleiding van de toegenomen consultvragen en werkzaamheden ten bate van voorkomen
thuiszittende leerlingen is besloten bij de invulling van een vacature die door natuurlijk verloop
ontstond voor het Loket VO besloten in plaats van één, twee medewerkers aan te trekken. In 2018
is de eerste deskundige gestart (0,8 fte) in 2019 zal een tweede aan het team toegevoegd worden
(0,3 fte). Naar aanleiding van het ziekteverzuim wordt in 2019 de wenselijkheid van een kleine
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uitbreiding met een medewerker BPO (0,4 fte) ten behoeve van flexibele inzet op verschillende
scholen onderzocht.

2.2 Inrichting overige organisatieonderdelen

2.2.1 Toelaatbaarheidsverklaringen commissie (TLV commissie)
2

De TLV commissie is samengesteld uit (deel)schoolleiders en/of teamleiders met vergelijkbare
lijnfunctie in de scholen. Allen kunnen invloed uitoefenen op/zijn verantwoordelijk voor de
kwaliteitsontwikkeling van de basisondersteuning in de eigen school. Alle scholen met een vestiging
in de regio zijn vertegenwoordigd. De commissietaken zijn verdeeld over 2 deelcommissies.
TLV deelcommissies d.d. december 2018
Aantal

Schooltype

Commissie 1 (inclusief
cluster 3 dossiers ZML)

Commissie 2 (exclusief cluster 3
dossiers m.u.v. LG en EBM)

1

VSO

D. van Sikkelerus (Altra
College)

W. Mensinga (Martin Luther King
school)

2

PRO/VMBO

I. Krug (W.J. Bladergroen)

E. Pals (Gerrit Rietveld)

M. Bremer
3

VMBO

G. Ursem (Clusius College)

J. Adels (De Triade)

4

VMBO

R. de Vries (Nelson Mandela en Antoni Gaudí)3

6

VMBO/HAVO

J. Braakman (Don Bosco
College)

R. Weijgertse (Bernard Nieuwentijt
College)

7

HAVO/VWO

M. de Lange (Da Vinci
college)

B. van Olphen (Jan van Egmond
Lyceum)

Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) in cijfers, zie hoofdstuk 3.1
2

In het OndersteuningsPlan wordt nog gesproken over de ‘toelaatbaarheidsverklaringen en permanente
commissie leerling zorg’, deze laatste term verdween echter vrijwel per direct uit het spraakgebruik.
Gekozen is daarom de commissie in het vervolg kortweg ‘TLV commissie’ te noemen.
3

Vertegenwoordiger is uitgesloten van deelname indien aanvragende school Nelson Mandela of Antoni Gaudí
is.
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Voorkomen belangenverstrengeling
TLV’s aangevraagd door leden van de commissie 1 worden uitsluitend behandeld door commissie
2 en vice versa. Zie ook de voetnoten m.b.t. de leden afkomstig uit VSO.
Deskundigen/secretaris: De behandelende deskundige/secretaris is uitgesloten van behandeling
van een aanvraag indien het een leerling betreft waar in het verleden de deskundige bij betrokken
is geweest of nog is, hetzij vanwege het uitvoeren van diagnostisch onderzoek hetzij vanwege het
uitvoering geven aan een begeleidingstraject in het kader van een handelingsplan/OOP van een
school.
Procedure bij besluit toekennen of afwijzen TLV
Indien de commissie unaniem voor het toekennen van de TLV oordeelt, wordt na controle van de
procedure (administratie loket) - en akkoord van- directeur Samenwerkingsverband, de TLV
afgegeven. Ouders en de aanvragende school ontvangen een exemplaar.
Indien de commissie unaniem tegen toekennen stemt of verdeeld is dan wordt het dossier in de
gehele commissie (1+2 samen) besproken op het eerstvolgende vergadermoment aansluitend op
een stuurgroep vergadering. Indien dit overleg niet binnen de wettelijke besluittermijn valt, wordt
een extra vergadering ingelast. Ouders en aanvragende school worden geïnformeerd over de gang
van zaken. Bij de bespreking kunnen (op eigen verzoek of initiatief van de commissie via de
secretarissen) extra deskundigen en/of ouders uitgenodigd worden.
Financiën
De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van het
samenwerkingsverband.
Kwaliteitsverbetering
Zodra een besluit van de commissie niet anoniem is, of waar in aanloop naar het besluit veel
discussie over was, wordt de aanvraag in de stuurgroep (waarin alle leden van beide commissies
vertegenwoordigd zijn) van het samenwerkingsverband inhoudelijk (na)besproken. Aan de orde
komen onder andere de kwaliteit van de dossierinformatie, nut en noodzaak van door
commissieleden eventueel gevraagde aanvullende informatie en de rol van de voorzitter. Tijdens
deze bijeenkomsten is naar aanleiding van casuïstiek van leerlingen die naar VSO verwezen zijn
tevens onderling door de schoolleiders uitgewisseld hoe de basisondersteuning binnen de scholen
gerealiseerd wordt en zijn/worden goede voorbeelden uitgewisseld.

2.2.2 Thuiszittersoverleg
Het voorkomen van leerlingen die niet (gedeeltelijk) kunnen deelnemen aan onderwijs is een
centraal speerpunt van het samenwerkingsverband en gemeenten. Mei 2018 is een regionale
thuiszittersaanpak vastgesteld door alle schoolbestuurders en portefeuillehouders/wethouders
onderwijs van de gemeenten in de regio (het document is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband en gemeenten). Omdat geconstateerd is dat verzuim (ongeoorloofd én
geoorloofd) een belangrijke risicofactor is, is in 2018 een kadernotitie voorbereid om verder
uitwerking aan de afspraken gemaakt in de thuiszittersaanpak te kunnen geven. In het
ondersteuningsplan 2018-2022 heeft dit onderwerp ook alle aandacht. Besloten is onder andere de
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scholen met een projectsubsidie (4 jaar) vanuit de SWV middelen te stimuleren het verzuimbeleid te
verstevigen.
Onderdeel van de vaste beleidsagenda (zie ook hoofdstuk 1.3 matrix onderdeel 2.1) is 8 wekelijks
overleg met leerplichtambtenaren uit de regio Waterland en de VO-loket medewerkers, onder
leiding van de directeur van het samenwerkingsverband. Tijdens dit overleg worden leerlingen die
thuiszitten volgens de wettelijke definitie (langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim of absoluut
verzuim), leerlingen met een ontheffing of vrijstelling van leerplicht of leerlingen die opvallen door
veel geoorloofd verzuim besproken. Nagegaan wordt of er een plan van aanpak is, of er een
regisseur aangewezen is en of er voortgang geboekt wordt. Is dat niet het geval dan worden ter
plekke afspraken gemaakt om dit zo snel mogelijk te gaan realiseren. In alle gevallen, dus ook bij
voorbeeld bij leerlingen met een vrijstelling waarvan de conclusie is dat een onderwijsaanbod niet
zinvol is, wordt nagegaan of er, in wat voor vorm dan ook toch een, al is het minimaal of
symbolisch, onderwijsaanbod of contact geboden kan worden, om het perspectief van onderwijs
voor elke leerling open te houden. Ook in 2018 is na elk overleg het resultaat in een overzicht
geanonimiseerd en toegestuurd aan de onderwijsinspectie.
Leerlingen die nog niet, of slechts beperkt, aan onderwijs kunnen deelnemen in cijfers
Leerlingen die nog niet, of slechts beperk t, aan onderwijs k unnen deelnemen in cijfers
Kalenderjaar

2016

2017

Succesvol
Aantal gemeld herstel
inclusief per 1-1- schoolgang of
16 nog in
werk d.d.
behandeling
december 2016

Succesvol
herstel
schoolgang of
werk d.d.
december 2018

Succesvol herstel
schoolgang of
werk d.d.
december 2017

Aantal gemeld
inclusief per 1-118 nog in
behandeling

2(1)

0

4

2

3

0

5

2

Absoluut verzuim

3

Vrijstelling artikel 5a

11

Vrijstelling artikel 11d
Signaalmelding (nog) geen thuiszitter of nog
niet formeel gemeld
Signaalmelding leerling ander SWV, maar
woonachtig in regio**
Langdurig relatief verzuim van vier weken tot
drie maanden*
Langdurig relatief verzuim langer dan drie
maanden

3

2

0

0

4

1

13

nvt

3

3

3

2

9

7

4

2

20

11

17

14

21

11

24

13

16

10

21(8)

13

52

25

72

35

54

29

112

56

Totaal aangemeld (inclusief vrijstellingen)

2

Aantal gemeld
(en per 1-1-17
nog in
behandeling)

2018

* Categorieeen zijn vanaf 2016 op verzoek van inspectie uitgesplitst
** Thuiszitters bekend bij RMC i.v.m. woonachtig in regio Waterland maar schoolgaand buiten regio SWV zijn ook opgevolgd.

Het aantal leerlingen dat bij het samenwerkingsverband wordt aangemeld is ten opzichte van vorige
periode aanzienlijk toegenomen. Dit kunnen we nog niet goed verklaren. Uit de meest recente
jaarcijfers van gemeenten uit de regio Waterland lijkt op te maken dat er geen sprake is van een
groei van het feitelijk aantal leerlingen die (nog) niet deelnemen aan het onderwijs. Wel is merkbaar
dat de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen sneller contact opnemen met het loket
om een leerling aan te melden waardoor het beeld t.o.v. de praktijk in de scholen getrouwer wordt.
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Verder is er continu veel aandacht voor een juiste verzuimregistratie naast de lagere drempel om te
melden bij het samenwerkingsverband. Door de bredere taakopvatting van samenwerkingsverband
wordt er meer geregistreerd dan alleen de leerlingen die onder de wettelijke definities van
thuiszitters vallen. De problematiek van leerlingen die langer dan drie maanden thuiszitten blijkt in
veel gevallen zeer ernstig en hardnekkig/ chronisch en strekt zich in verschillende gevallen over
meerdere leerjaren uit. Bij deze jongeren zijn vaak al veel ketenpartners betrokken. Ook zijn er
leerlingen ouder dan 18 jaar die zich onttrekken aan de geboden ondersteuning. Afgesproken wordt
in deze gevallen tijdens het thuiszittersoverleg wie de jongere volgt en contact op blijft nemen
(bemoeizorg) zodat ondersteuning geboden kan worden zodra de jongere weer een opening geeft.
Voor deze categorie jongeren is in 2018 nauw samengewerkt met de targetbegeleiderstransitiecoaches VO-MBO ( zie ook 2.1.5 ).

2.2.3 Plusvoorziening: VO A-team Bascule
Het VO A- team is een team specialisten met onderwijs-, maatschappelijke-psychologische/
orthopedagogisch en psychiatrische expertise. Dit team werkt vanuit de GGZ organisatie Bascule
en is gespecialiseerd in ondersteuning van scholen, leerlingen en ouders die om verschillende
reden, ondanks bemoeienis van reguliere jeugdzorg en in sommige gevallen psychiatrie en
leerplicht, uit dreigen te vallen. De aanmelding voor een traject verloopt altijd via de school en via
het VO loket van het samenwerkingsverband. Er worden leerlingen voor aangemeld waarvoor
binnen en buiten het zorg team van de school de overige mogelijkheden vaak uitgeput lijken. Het
VO A-team spant zich in deze leerling(en) weer in het reguliere onderwijs geplaatst te krijgen en te
houden door onderzoek, ondersteuning van scholen, reguliere jeugdzorg of ggz ondersteuning te
coördineren en waar nodig te stimuleren.
Scholen hebben in 2018 bij de voorbereidingen van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022
aangegeven dat zij, dankzij deze specifieke inzet, leerlingen hebben kunnen ondersteunen die
voorheen zouden zijn uitgevallen. Het gegeven dat school, ouders en kind, zonder de druk van een
behandelvervolg zoals bij een reguliere aanmelding voor GGZ, specialistisch advies kunnen krijgen
van dit team is een helpende factor.
VO A-team in cijfers
In de periode januari-december 2018 is het VO team bij 26 leerlingen betrokken. In 3 gevallen was
bij de aanmelding sprake van ernstig verzuim/ (dreigende) thuiszitter. Het resultaat van de
begeleiding heeft in 18 gevallen tot herstel van de schoolgang op de reguliere school geleid. Er zijn
5 leerlingen zijn op een VSO school ingestroomd, waarvan in 4 gevallen sprake is van zeer ernstige
psychische/psychiatrische problematiek en in 2 gevallen de hulpverlening elders is overgenomen.
In 14 gevallen is er sprake van psychiatrische problematiek welke problemen geeft t.a.v. het
schoolse functioneren. In 9 gevallen is de begeleiding d.d. december 2018 nog niet afgerond. In 3
gevallen is de uitkomst VO/VSO nog onbekend.
Herkomst aanmeldingen VO-team

34

School

Aug 2014dec 2015

2016

2017

2018

W.J. Bladergroen

6

1

2

6

Clusius college

5

7

10

6

Nelson Mandela

5

4

4

4

Antoni Gaudí

4

4

2

0

Gerrit Rietveld

2

5

2

2

Da Vinci college

1

1

2

2

Jan van Egmond Lyceum

-

3

1

0

Bernard Nieuwentijt college

1

1

-

1

Don Bosco College

-

1

2

2

3

3

28

26

Triade
Totaal

24

27

Financiën
Zie begroting programma 7. Het A-team wordt deels gefinancierd met middelen die toegekend zijn
in kader van de landelijke projectsubsidie ‘plusvoorzieningen’. Vanwege continu grote vraag en de
ernst van de problematiek van een aantal leerlingen waardoor scholen en de betreffende leerling
langdurig meer ondersteuning behoefden, zijn er tevens middelen van het samenwerkingsverband
aangewend. Voor de komende perioden is een plafond van € 59.000 als richtlijn vastgesteld.

2.2.4 Centraal scholingsaanbod
Scholingsaanbod voor docenten/medewerkers V(S)O en SWV regio Waterland
Het samenwerkingsverband kent een centraal scholingsaanbod voor docenten/medewerkers van
de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen en medewerkers die taken uitvoeren voor
het samenwerkingsverband. Gezamenlijke scholing draagt bij aan de versterking van kennis van
individuele docenten en van het onderlinge netwerk van de scholen.
Het programma voor docenten en medewerkers van scholen is gericht op het ontwikkelen en
onderhouden van vaardigheden, waarmee deelnemers beter toegerust worden leerlingen die ‘een
uitdaging vormen’ in de klas, passend onderwijs te bieden. Daarnaast is een centraal aanbod
gerealiseerd voor overige medewerkers, onder andere in het kader van accreditatie-cursussen voor
deskundigen. Voor deze groepen is net als in voorgaande periode tevens een vakspecifiek online
cursus aanbod beschikbaar gesteld (Augeo.nl), onder andere met een specifiek aanbod gericht op
de (in 2018 gewijzigde) meldcode huiselijk geweld.
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Het scholingsaanbod is ingekocht bij en verzorgt door de Hogeschool Utrecht-Windesheim (basis
modulen van de Master Special Educational Needs) en de autisme specialist van (voormalig)
expertise centrum REC 4-6. Conform wens van de Ondersteuningsplan raad om expertise zo veel
mogelijk vanuit de scholen te organiseren, is, toen vanwege pensionering een opvolger van de
autismespecialist aangezocht moest worden een medewerker van het Clusius College bereid
gevonden zich tot autisme specialist te laten scholen. Deze zal vanaf 2019 dit cursusaanbod aan
docenten voor het samenwerkingsverband vervolgen.
Het animo voor het aanbod van de hogeschool liep al in 2017 terug en is in 2018 zeer wisselend
gebleken. Het aanbod is in 2018 een aantal keren vraag-gestuurd aangepast. Modules waarvoor
onvoldoende aanmeldingen waren zijn gecanceld of vervangen (ondergrens 8-10 personen).
Vanwege het belang docenten van verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband met
elkaar in contact te blijven brengen is bestuurlijk besloten een centraal scholingsaanbod te
handhaven.
Centraal scholingsaanbod in cijfers
SWV scholing: deelname aan modules master SEN en autisme per schooljaar
School
Clusius college Purmerend

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*
15

De Triade

1

Don Bosco College

5

Bernard Nieuwentijt College

8

Da Vinci College
SG Gerrit Rietveld

24

Nelson Mandela

10
5
1
2
1
5

18

15

3

5
2

5

4
2

6
1

1
2
1
6
2

2

2

1

Antoni Gaudi
SG WJ Bladergroen

5

Jan van Egmond Lyceum
VSO Altra College Purmerend

5

VSO Martin Luther King

1

ReboundTop
Overige deelnemers (OPR/ SO)

14

8

* voorlopige aantallen d.d. 31-12-2018

Scholingsaanbod schoolteams/ borging deskundigheid VSO in het reguliere VO
Ten behoeve voor borging van VSO deskundigheid in het reguliere onderwijs ‘koopt’ het
samenwerkingsverband deskundigheidsbevordering in bij het VSO expertise centrum Educé van
stichting Altra voor alle reguliere VO scholen. Zij verzorgen, in overleg met de leiding van de
scholen, een ‘op maat’ programma dat aansluit bij de ontwikkeling van scholen/schoolteams
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inclusief de begeleiders Passend Onderwijs(voormalig AB VSO) die aan de scholen zijn
toegewezen. Het programma verschilt per school van duur. Zo zijn er programma’s voor
studiedagen ontwikkeld, maar zijn er ook scholen die kiezen voor meerjaren programma’s, zoals
implementeren van een teamaanpak.
Overzicht inzet Educé op de scholen
Overzicht (team) scholing Educé
Schooljaar 2016-2017
School

Inhoud

Schooljaar 2017-2018
Inhoud

Bernard Nieuwentijt College teamcoaching/leerlingbespreking
mentorlessen
Clusius College
coaching en ondersteuning
teamcoaching
Don Bosco College

ondersteuning zorgteam HGW
observatie en advies
Mindfulness
Docentencoaching

Schooljaar 2018-2019
Inhoud

procesbegeleiding van het onderwijsteam
Deskundigheids traject OOP team
Gesprekstechnieken docententeams
bijeenkomsten trajectklas
coaching on the Job
docentencoaching
intervisie
po. Klassenmanagement

De Triade

docent en mentor coaching

PSG: Da Vinci College
PSG: Janvan Egmond
PSG: Gerrit Rietveld

differentiëren

geen

teambijeenkomst 5 rollen van de docent
schoolwide positive behavior support (SPBS) PBS coaching en implementatie

PSG: Nelson Mandela

leerlingbespreking

geen
ondersteuning zorgstructuur
teamcoaching m.b.t. Mentoraat

PSG: Antoni Gaudi

leerlingbespreking

PSG: W.J. Bladergroen

schoolwide positive behavior support (SPBS)

ReboundTop
Martin Luther King school

nvt

Ouderacademi

geen

Studiedagen
PBS coaching en implementatie

opleiding coachen met beeld

Oriëntatie schoolwide Positive Behavior Support

nvt
geen

Financiën
Zie begroting programma 2 en 4. Het centrale scholingsaanbod voor docenten en
deskundigen/zorgcoördinatoren wordt uit de middelen voor lichte ondersteuning bekostigd.
Het scholingsaanbod voor schoolteams verzorgd door Educé van Altra wordt bekostigd uit de
middelen voor zware ondersteuning. Van het voor VSO bestuur Altra geoormerkte budget
(tripartiete overeenkomst) is €50.000, - gereserveerd per schooljaar voor de looptijd van het
OndersteuningsPlan. Vanaf schooljaar 2019-2020 is, conform de afspraken ondersteuningsplan
2018-2022, Educé preferente aanbieder, afgesproken is dat scholen hun scholingsverzoeken eerst
bij Educé indienen en pas als deze de gevraagde scholing niet kunnen verzorgen zullen zij naar
een andere aanbieder zoeken.
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2.3 Ondersteuningsarrangementen inclusief VSO (toelaatbaarheidsverklaringen)

2.3.1 Arrangementsoorten
Het samenwerkingsverband onderscheidt verschillende arrangementen ten behoeve van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte. Een arrangement kan bestaan uit een plaatsing op voortgezet
speciaal onderwijs (arrangement /toelaatbaarheidsverklaring VSO) of op één van de afdelingen van
SG W.J. Bladergroen (arrangement B of PrO) en/of een aanvullend ondersteuningsaanbod
georganiseerd door en op één van de overige VO scholen aangesloten bij het
samenwerkingsverband.
De invulling van een ondersteuningsarrangement wordt door de school samen met ouders bedacht
waarbij het onderwijs ontwikkelperspectief leidend is en een plan van aanpak wordt opgesteld. Een
deskundige van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en geeft gevraagd en
ongevraagd advies met betrekking tot de aanpak aan de school. De letters A, A- en B staan voor de
hoogte van het budget. Per schooljaar kan voor een leerling maximaal 2x € 2000, - aangevraagd
worden (arrangement A) of 1 x per jaar een budget van € 4000, -(arrangement B). Als voor de
leerling reeds een PrO toelaatbaarheidsverklaring is toegekend of een aanwijzing LWOO is
afgegeven, dan ontvangt de school al ondersteuningsbekostiging en kan hooguit een aanvullend
bedrag van € 1600, - aangevraagd worden (arrangement A-).
Bewaking termijn TLV aanvraagprocedure
Het uitgangspunt is dat elke aanvraag met zo groot mogelijke spoed wordt afgehandeld. Rond
piektijden zijn/worden zo nodig extra medewerkers ingezet.
Er zijn in 2018 111 TLV’s aangevraagd. Dat zijn er 41 minder dan vorige periode. Dit lijkt vooral het
gevolg van de eerder gemaakte keuze om, als gebleken is dat een leerling langdurig is
aangewezen op VSO, een TLV toe te kennen met geldigheidsduur waarbinnen redelijkerwijs
verwacht kan worden dat de opleiding afgerond is of uitstroom naar andere voorziening of traject
passender lijkt. Hierdoor hoeven VSO scholen minder vaak voor dezelfde leerling een her-aanvraag
in te dienen. Drie TLV aanvragen zijn afgewezen, omdat het VSO aanvragen betrof voor een MBO2
opleiding. Over de wenselijkheid van een dergelijk traject en de bekostiging worden gesprekken
gevoerd met het betreffende VSO, Mbo’s en gemeenten. In schooljaar 2017-2018 is voor de
ondersteuningsbekostiging van een beperkt aantal TLV’s voor een beperkt aantal leerlingen in een
dergelijk traject bij VSO Altra Waterland gebruik gemaakt van VSV middelen die met dit doel door
SWV VO Zaanstreek waren aangevraagd en toegekend voor de regio Zaanstreek-Waterland. Eén
aanvraag is door de aanvragers ingetrokken. Voor 4 overige leerlingen is lopende de procedure
binnen het regulier onderwijs een andere oplossing gevonden.
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Toelaatbaarheidsverklaringen VSO en ondersteuningsarrangementen in cijfers
TLV VSO Toegekend
Totaal
Altra College Noord 07IQ07
Altra College/Bascule Extern07IQ15
Altra College/Zaanstreek07IQ17
Altra College; Waterland07IQ12
Altra College; 07IQ00
Atlas College; SG De Triade25DA09
Bernard Nieuwentijt College; Monnickendam17VF04
Clusius College Purmerend25EF04
De Spinaker; Dovenetel 18ZJ02
De Spinaker; Marketentster18ZJ02
De Stormvogel; De eenhoorn zmlk; Van Oostzanenstraat04GJ00
Don Bosco College20GS00
Martin Luther Kingschool - VSO; VSO15DZ00
Oron College; Kingmaschool; Beijerlandstraat 21EN00
PSG Bladergroen; SG W.J. Bladergroen01EO06
PSG Da Vinci College; Da Vinci College01EO00
PSG Gerrit Rietveld; Gerrit Rietveld 01EO02
PSG Jan van Egmond Lyceum; J.van Egmond Lyceum01EO02
PSG Nelson Mandela; SG Nelson Mandela01EO08
PSG SG Antoni Gaudi01EO12
School VO Waterland (fictieve school); (fictieve school)00AA00
Doorstroom met eerste TLV vanuit regulier VO naar VSO totaal

2015
61

14
2
1
3

2016
189
2
11

2017
152
1
12

55
1

40

1
4

2018
111
3
1
27

1
3
3
1

4
1
7
2

3
2
36

4
27

8
2

5
2

1
7
2
30

1
4

11

2
1
3
3
29

23

23

16

26

24

3
11
5
2
3
1
5

3
2
68
1
3

Het aantal leerlingen dat in het reguliere VO begint en na enige tijd toch verwezen wordt naar VSO
lijkt stabiel te blijven. Hoewel VSO scholen in de regio en in nabijgelegen regio vaker hebben
aangegeven vol te zijn is het totale percentage leerlingen dat bij de start van schooljaar 2018-2019
daadwerkelijk geplaatst was met een TLV van samenwerkingsverband VO Waterland in het VSO
afgenomen ten opzichte van schooljaar daarvoor. Zie de volgende grafiek:

TLV PrO toegekend
Totaal
Clusius College Purmerend25EF04
PSG Bladergroen01EO06
PSG Gerrit Rietveld01EO01
School buiten de regio (geen toegang tot dig. systeem)
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2016
54
1
51
1
1

2017
35

2018
34

33
2

34

Toegekende LWOO aanwijzingen
Totaal
Atlas College; SG De Triade25DA09
Bernard Nieuwentijt College17VF04
Clusius College Purmerend25EF04
Don Bosco College20GS00
PSG W.J. Bladergroen01EO06
PSG Gerrit Rietveld01EO01
PSG Nelson Mandela01EO08
PSG Antoni Gaudi01EO12

2016
211
31
12
71
18
48
23
4
4

2017
264
38
13
73
24
58
33
16
9

2018
250
36
8
66
31
44
51
9
5

Percentages PRO, LWOO en VSO-bekostigd t.o.v. het landelijk gemiddelde (peildatum 1-10-2018).

Ondersteuningsarrangementen

40

Toegekende ondersteuningsarrangementen reguliere leerlingen incl. PrO en LWOO
2016
2017
Totaal
91
116
Atlas College; SG De Triade25DA09
4
Bernard Nieuwentijt College17VF04
4
5
Clusius College Purmerend25EF04
11
10
Don Bosco College20GS00
15
18
PSG W.J. Bladergroen01EO06
21
27
PSG Da Vinci College01EO00
15
19
PSG Jan van Egmond Lyceum01EO02
14
22
PSG Gerrit Rietveld01EO01
7
7
PSG Nelson Mandela01EO08
2
2
PSG Antoni Gaudi01EO12
2
1
Overig reintegratie VSV en/of VSO-VO
1

Ondersteuningsarrangementen t.b.v. PrO en LWOO leerlingen
Totaal
Atlas College; SG De Triade25DA09
Bernard Nieuwentijt College17VF04
Clusius College Purmerend25EF04
Don Bosco College20GS00
PSG W.J. Bladergroen01EO06
PSG Gerrit Rietveld01EO01
PSG Nelson Mandela01EO08
PSG Antoni Gaudi01EO12

2018
139
8
6
13
13
29
14
24
21
4
2
5

2016
25

2017
3

2018

1
14

2

8
2

1

6
3
3
3
2

Consult en advies loket samenwerkingsverband

Overzicht consult- en adviesvragen behandeld door de deskundigen van het loket
SWV
2016 2017 2018
Totaal
77
73
Advies op- of afstroom
0
6
Plaatsing- of ondersteuningsadvies
77
67
Eenmalig contact
48
27
Langdurig contact
29
46
Casus overleg met ketenpartners
40
45
Advies gegeven en afgerond
64
59
(Aanvullend) diagnostisch onderzoek verricht
15
33
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Kwaliteitsverbetering
De procedures en de werkwijze van het loket VO worden regelmatig besproken met zorgcoördinatoren en schoolleiders. In de voorgaande periode is ingezet op het versterken van de
ondersteunende rol van de deskundigen en het verhelderen en waar mogelijk versimpelen van
procedures. Hierdoor is de drempel voor scholen om een beroep te doen op het loket lager
geworden, wat sneller preventieve inzet van ondersteuning mogelijk maakt
De onderlinge samenwerking van de scholen is verstevigd door de deelname van
school/teamleiders aan de TLV commissie. Het zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
die (vaak) noodgedwongen uitstromen naar het VSO is input voor onderlinge-, en interne-,
uitwisseling good-practises en discussie. De procedure evaluatie met alle betrokkenen en een
deskundige van het SWV en een reguliere VO school in geval van een TLV verlenging voor
leerlingen die voor het eerst uitstromen van regulier PO of VO naar VSO is de afgelopen periode
succesvol vervolgd waarbij in een aantal gevallen het stappenplan terugkeer naar regulier
onderwijs is ingezet. Twee leerlingen zijn vanuit VSO teruggestroomd naar een reguliere VO
school.
Financiën
Zie begroting programma 3. Alle arrangementen, inclusief VSO worden bekostigd vanuit het budget
voor zware ondersteuning.

2.3.2 Regionale Voorziening voor PRO/LWOO en ISK: SG W.J. Bladergroen
Leerwegondersteunend onderwijs wordt verzorgd in elk van de scholen, respectievelijk locaties of
vestigingen die VMBO op de niveaus basis beroeps-, kader beroeps-, gemengd en theoretisch
leerweg aanbieden. De organisatie hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende schoolbesturen.
Voor een aantal leerlingen is de reguliere leerwegondersteuning echter onvoldoende. Deze
leerlingen hebben een op een specifieke doelgroep toegesneden onderwijsaanbod nodig. Dit
onderwijsaanbod wordt voor het gehele samenwerkingsverband binnen de PSG vestiging W.J.
Bladergroen gerealiseerd.
De W.J. Bladergroen heeft een VMBO-LWOO afdeling, een afdeling voor Praktijk onderwijs én
biedt tevens onderdak aan het team leerling ondersteuning voor de PSG scholen evenals aan
medewerkers, met specifieke taken voor het samenwerkingsverband. De VMBO-LWOO afdeling
van de W.J. Bladergroen functioneert als regionale begeleidingsschool voor de zeer kwetsbare
LWOO leerlingen uit de gehele regio. Omdat uit onderzoek bleek dat een deel van de leerlingen die
doorstroomt naar regulier VMBO na de twee onderbouwjaren die de school aanbiedt zich niet
staande weet te houden, is vanuit het samenwerkingsverband gestimuleerd dat er voor een beperkt
aantal zeer kwetsbare leerlingen ook een bovenbouw aanbod gerealiseerd wordt. Hiertoe is de
school, net als in 2017, een ontwikkelsubsidie toegekend (€40.000) om naast de in 2018-2019 een
vierde klas curriculum te ontwikkelen. Deze wordt verwacht bij aanvang schooljaar 2019-2020.
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Naast voornoemd aanbod verzorgt W.J. Bladergroen het onderwijs voor instromende anderstalige
leerlingen in Internationale Schakel Klassen (ISK). Het samenwerkingsverband heeft in de
afgelopen periode een financiële bijdrage aan de ISK geleverd ten behoeve van een
onderwijsassistent in verband met het wisselend aantal nieuwkomers waardoor klassen tussentijds
heringedeeld en ingericht moeten worden.
Financiën
Zie begroting programma 11.
2.3.3 Kwaliteit van leerling ondersteuning in-, en samenwerking tussen scholen
Algemeen
De kwaliteit van het samenwerkingsverband is af te meten aan de mate waarin de aangesloten
scholen in onderlinge samenwerking in staat zijn voor alle leerlingen een passende onderwijsplaats
te bieden.
Het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het VSO op teldatum oktober 2017 ligt onder het
landelijke gemiddelde: 2,72%, versus landelijk 3,55%. Gecombineerd met het uitblijven van sterke
leerling-krimp in het VO ( zoals in prognoses nadrukkelijk voorspeld werd) betekende deze uitkomst
voor het samenwerkingsverband dat er in de vorige perioden meer middelen ter beschikking bleven
dan begroot. In 2018 is daarom gekozen voor structurele uitbreiding van het aantal Fte’s
begeleiders passend onderwijs op de reguliere scholen. De scholen hebben laten weten dat deze
inzet er mede toe bijdraagt dat zij meer leerlingen passend kunnen ondersteunen. Dit biedt echter
nog geen soelaas voor leerlingen die vanwege externaliserend gedrag uitvallen. Zodra de veiligheid
van anderen of de leerling zelf in geding komt zien we dat scholen voor deze leerlingen een beroep
op VSO blijven doen.
Innovatie en versterking basisondersteuning
Om de versterking van basisondersteuning in de scholen te ondersteunen is ook dit jaar aan alle
scholen een bedrag toegekend. Scholen maken hiervoor een plan van aanpak met begroting en
doen verslag van het resultaat aan het samenwerkingsverband. De meeste scholen zetten in op
een (vorm van) trajectvoorziening. Na afloop van elk schooljaar levert elke school een
evaluatieverslag aan (onder andere doelmatigheid en effectiviteit) Binnen de stuurgroep worden
deze evaluatieverslagen besproken en spiegelen en voeden de schoolleiders elkaar in de rol van
‘kritische vriend’.
In 2018 is wederom ingezet op doorontwikkeling en uitvoering inclusief de bekostiging van een
dyslexieprotocol in samenwerking met het samenwerkingsverband PO Waterland.
Aan het thema privacy en datalekken is het afgelopen schooljaar veel aandacht gegeven tijdens
zowel zorgcoordinatoren- als stuurgroep overleggen. Het takenpakket van de beleidsmedewerker
die mede scholen ondersteund bij beleid gericht op voorkomen van schooluitval uitgebreid met
functionaris gegevens bescherming en er is een stappenplan datalekken vastgesteld.
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De VO scholen in Waterland hebben met elkaar afgesproken dat zij zich allen gelijkwaardig
inspannen om de basisondersteuning die zij kunnen bieden zo goed mogelijk te verbeteren. Voor
leerlingen waarvoor meer ondersteuning nodig is, kunnen scholen een ondersteuningsarrangement
budget aanvragen. Voor leerlingen voor wie ondanks basisondersteuning én inzet van een
ondersteuningsarrangement het regulier onderwijs nog steeds niet passend blijkt, blijft het mogelijk
een beroep te doen op het voortgezet speciaal onderwijs.
In onderling overleg blijkt soms dat de ene reguliere school een beter passend aanbod kan
realiseren voor een specifieke leerling dan de ander. De kwaliteit van de onderlinge samenwerking
bepaalt in grote mate mede of voorkomen kan worden dat een leerling uiteindelijk aangewezen
blijkt op speciaal onderwijs. Onder een kwalitatief goede samenwerking wordt verstaan dat de
scholen allen een open aanmeldingsbeleid hanteren. Bij de instroom van basisonderwijs groep 8
naar het VO selecteren zij geen leerlingen op basis van ondersteuningsbehoefte. De onderlinge
communicatie is professioneel en open en er kan onderling kritisch naar elkaar gekeken worden
zonder dat dit leidt tot een breuk in het onderling vertrouwen. Alleen onder deze condities kunnen
betrokken leerlingen en ouders erop vertrouwen dat het belang van de leerling voorop staat. Om dit
te ondersteunen maken we in ons samenwerkingsverband gebruik van gevraagd en ongevraagd
advies van deskundigen en van jaarlijkse audits.

2.3.4 Audits
Op alle aangesloten scholen heeft, naar voorbeeld van de vorige periode, een audit
plaatsgevonden waarbij een collega-school, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter die
speciaal voor deze taak is aangetrokken, de taak van auditeur op zich heeft genomen. Tijdens de
audit hebben scholen bij elkaar onderzoek gedaan naar hoe de ondersteuning (basisondersteuning
en in het kader van een arrangement) wordt uitgevoerd in de praktijk aan de hand van casuïstiek.
Naast kritisch meedenken en adviseren, helpen de scholen elkaar. De handreiking die in 2016 en
2017 tot stand is gekomen op basis van twee jaar audits is uitgebreid met de ‘good practises’ en
adviezen die in 2018 zijn verzameld. De handreiking is in het zorgcoördinatorenoverleg, stuurgroep
en in het bestuur van het samenwerkingsverband besproken en is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband. De audits vormen, naast een door alle partijen gewaardeerd
kwaliteitsinstrument, tevens een vorm van intern toezicht. Bij aanvang van het schooljaar 20182019 is met de scholen een planning gemaakt voor een volgende auditronde.
2.3.5 Verbeterpunten op de scholen in het kader van passend onderwijs
Het voorkomen van schooluitval en preventief handelen bij signalen als frequent verzuim die duiden
op mogelijk toekomstig thuiszitten is een centraal doel van alle scholen. Alle scholen hebben in
2018, aan de hand van de Matrix monitor VSV, intern besproken op welke punten zij in 2018 intern
en in onderlinge samenwerking verbetering zullen bewerkstelligen. Dit is conform de afspraak dit
jaarlijks te herhalen zodat er duurzame resultaten behaald kunnen worden. De voortgang wordt
regelmatig in de stuurgroep besproken en is onderdeel van het op overeenstemming gericht
overleg met gemeenten en MBO. Belangrijk resultaat is dat scholen nog sneller dan in het verleden
(signaal) verzuim melden. Door de snellere signalering worden er meer leerlingen die (tijdelijk) niet
aan onderwijs deelnemen zichtbaar. De cijfers van voorgaande boekjaren laten zich daarom nog
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steeds slecht vergelijken met de cijfers van vorige perioden. Uit de registratie 2018 van de afdeling
RMC Purmerend blijkt het aantal leerlingen dat langer dan 3 maanden niet aan onderwijs deel
neemt licht af te nemen. Voor het overgrote deel van die leerlingen die langer dan 3 maanden niet
aan onderwijs deelnemen, geldt dat specifieke omstandigheden en factoren een rol spelen die niet
door het onderwijs te beïnvloeden zijn. Doordat deze leerlingen nu sneller en beter in beeld komen
zijn we in staat gebleken voor verschillende van hen, ondanks dat zij soms een vrijstelling van
leerplicht hebben of waarbij hulpverlenende ketenpartners verklaard hebben dat zij niet belastbaar
zijn met onderwijs, toch een alternatief, zei het soms minimaal, onderwijsaanbod te doen (een
speciaal maatwerktraject). Daardoor blijft de leerling bij het onderwijs betrokken, zodat zodra de
leerling er toe in staat is een uitgebreidere onderwijs deelname binnen bereik blijft.
2.3.6 Samenwerking met ketenpartners: PO, MBO en gemeenten
Samenwerken is bij alle activiteiten van het samenwerkingsverband een belangrijke voorwaarde en
hét instrument om voortgang en de gewenste doelstellingen te bereiken. In hoofdstuk 1.3, is per
onderdeel beschreven welke inspanningen zijn verricht in het kader van het doel de samenwerking
(continu) te verbeteren. De ervaring leert dat leerlingen het kwetsbaarst zijn in perioden van
overgangssituaties. Daarom lichten we de belangrijkste overgangssituaties hieronder toe.
De overgang van PO naar VO: de Waterlandse overstap
Jaarlijks stappen zo’n 1100 leerlingen uit groep 8 PO over naar een VO school. Elk jaar wordt in
een werkgroep, bestaand uit een afvaardiging van schoolbesturen uit zowel PO als VO, het
regionale overstap protocol vastgesteld. Centraal staat de zorgvuldige overdracht van gegevens en
het zo goed mogelijk ondersteunen van leerlingen bij de overgang zodat er sprake is van een
ononderbroken leerlijn. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd, getoetst aan wetgeving en zo
nodig bijgesteld. Het protocol ‘de Waterlandse Overstap’ is te vinden op de websites van
samenwerkingsverband PO én VO Waterland.
Het samenwerkingsverband VO fungeert als intermediair-opdrachtgever ten behoeve van de inzet
van het onderzoeksbureau dat een deel van de leerlingen toetst. In het kader van het protocol de
Waterlandse Overstap en dyslexie worden veel leerlingen klassikaal in groep 8 van het PO getoetst
(o.a. NIO en drempelonderzoek). VO scholen kunnen hiermee hun LWOO en PrO aanvragen
onderbouwen en hun beleid t.a.v. ondersteuning voor deze doelgroepen hierop mede baseren.
Basisscholen stellen prijs op de toets informatie ter (mede) onderbouwing van hun VO
plaatsingsadvies. De toetsresultaten worden voor het VO pas zichtbaar als een leerling is
aangemeld en de zorgplicht is ingegaan. De kosten van deze onderzoeken worden door de
verschillende VO scholen waar deze leerlingen uiteindelijk ingeschreven worden betaald. Omdat
vooraf niet bekend kan zijn op welke VO een leerling aangemeld wordt, is het voor de scholen niet
mogelijk om de rol van opdrachtgever te nemen. De toetsresultaten dragen er in hoge mate toe bij
dat leerlingen daadwerkelijk direct bij aanvang van hun schoolcarrière in VO op leergebied passend
ondersteund kunnen worden en dat leerlingen tijdig in beeld zijn in die gevallen dat er voorspelbaar
langer extra ondersteuning nodig is. Deze uitkomst draagt in hoge mate bij aan de doelstellingen
van het samenwerkingsverband. Om de overdracht van gegevens van leerlingen te faciliteren wordt
gewerkt met een digitaal overdrachtssysteem van Onderwijs Transparant. Dit systeem wordt door
de samenwerkingsverbanden PO en VO gezamenlijk bekostigd.
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Afbeelding: Welk percentage van mijn leerlingen zit twee jaar na de instroom in het vo op, onder of boven het schooladvies
dat de po-school heeft afgegeven?

Schooljaar: 2015-2016 2017-2018, Bron: DUO (peildata 1 oktober 2015 en 1 oktober 2017)

De overgang van VO naar MBO
Ten behoeve van de jaarlijkse uitstroom van VO naar het MBO is in samenwerking met de MBO
scholen regio agglomeratie Amsterdam een overstapprotocol opgesteld en is een digitale
overdracht omgeving ingericht. Het doel is dat leerlingen voor april van elk schooljaar al aangemeld
zijn voor een vervolgopleiding zodat er voldoende tijd is om de leerlingen te ondersteunen bij de
overgang. In 2018 is een nieuw overdracht-systeem geïmplementeerd (Iddink). De kosten van de
licenties zijn aan alle onderwijspartijen inclusief samenwerkingsverbanden VO doorberekend.
Monitor aansluiting Onderwijs-jeugdzorg
In hoofdstuk 1.3. staat beschreven hoe de samenwerking met de gemeenten en (zorg)
ketenpartners is vormgegeven de afgelopen periode. Om de ontwikkelingen passend te kunnen
volgen, is een vervolg gegeven aan de pilot waarbij gebruik gemaakt wordt van de Monitor
Aansluiting Onderwijs- jeugdzorg. De monitor is een instrument om de ervaringen van betrokkenen
(leerling, ouders/verzorgers, jeugdhulpverleners, school, samenwerkingsverband en gemeenten) te
kunnen inventariseren. Deze monitor is een initiatief van de VO-PO raden, Nederlands Jeugd
instituut en VNG. De bedoeling is dat er een gegevens set ontstaat die naast intern gebruik,
benchmarking mogelijk maakt met andere regio’s en geschikt wordt gemaakt voor het dashboard
passend onderwijs. Het is in 2018 helaas minder goed gelukt om ouders en leerlingen te bereiken.
Dit was het gevolg van haperingen in de distributie van de enquêtes per mail omdat de meeste
scholen en organisaties vanwege de implementatie van de AVG veel tijd nodig hadden om opnieuw
vast te stellen dat zij dit 1. conform AVG konden en mochten doen; 2. hoe die distributie vervolgens
administratief vanuit de scholen aangepakt moest worden; 3. er werd een wijziging in het systeem

46

van de monitor ingevoerd gedurende de periode dat de enquêtes in de regio Waterland verzameld
werden waardoor de resultaten onvergelijkbaar werden. Omdat in de regio Waterland niet gekozen
is voor een centrale registratie van gebruikers van jeugdzorg zijn alleen gebruikers bereikt via het
onderwijs. Onderzocht wordt, onder andere met hulp van regio’s waar dit beter is gegaan, hoe één
en ander in schooljaar 2018-2019 uniform en AVG proof georganiseerd kan worden. Slechts een
zeer klein deel van de ouders van leerlingen waarbij sprake was van een onderwijs-zorgaanbod
hebben door deze omstandigheden de enquêtes ingevuld waardoor voor schooljaar 2017-2018
geen representatief beeld te genereren is. De geënquêteerden hebben vooral gereageerd op
contacten met het schoolmaatschappelijk werk en bleken over het algemeen te spreken over de
geboden ondersteuning. De aanvullende opmerkingen die deelnemers gemaakt hebben bieden
houvast voor verbeteringen. De relatie met andere vormen van jeugdzorg, zoals geboden in de
gemeentelijke zorgteams, werd onvoldoende duidelijk. Ondanks deze problemen wordt het belang
van een dashboard passend onderwijs en monitor samenwerking onderwijs en jeugdzorg
onderschreven door samenwerkingsverband en ketenpartners. Samen met gemeenten is besloten
door te gaan met de implementatie en tijdpad en wijze van verspreiding van de vragenlijsten
opnieuw te herzien.
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3. Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen)

3.1 Intern toezicht
Het samenwerkingsverband is een stichting. Het bestuur heeft gekozen voor een functionele scheiding
van bestuur en intern toezicht, het zogenaamde ‘one tier’ model. Binnen het bestuur zijn de taken en
bevoegdheden verdeeld in een algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudende, niet-uitvoerend, deel van
het bestuur; en een dagelijks bestuur, zijnde het uitvoerend deel van het bestuur. De taken van het
toezichthoudend deel van het bestuur en het dagelijks bestuur zijn in de statuten en bestuursreglement
vastgelegd. Een (externe) onafhankelijk voorzitter zit alle vergaderingen van het dagelijks- en
toezichthoudend bestuur voor.
Governance ontwikkelingen
In 2017 heeft een evaluatie van de bestuursvorm plaatsgehad onder leiding van een externe deskundigeprocesbegeleider. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft in het bestuur een nadere verkenning
plaatsgehad met betrekking tot de noodzaak en wenselijkheid aanpassing huidige bestuursmodel. De
conclusie van deze verkenning was dat het voltallig bestuur staat achter het huidige model. In 2018 is
deze conclusie herbevestigd en is het thema governance en de rolvastheid die dit van bestuurders vraagt
telkens besproken bij de wisseling van bestuursleden die tot het toezichthoudend bestuur toetraden. Voor
dit samenwerkingsverband, dat al lang bestaat en een geschiedenis heeft van vrijwillige samenwerking
die is gecontinueerd zonder complicaties, is de noodzaak van een andere governance vorm niet aan de
orde. Wel is men overtuigd van de toegevoegde waarde van een onafhankelijk voorzitter. Ook is in het
kader van de governance discussie de positie van de directeur geëvalueerd. Besloten is niet over te gaan
tot het aanstellen van een directeur-bestuurder maar het brede mandaat van de huidige directeur te
herbevestigen. De functiewaardering van de directeur is in schooljaar 2017/2018 herzien en aangepast in
licht van het breed mandaat- in lijn met directeur-bestuurder.
Verslag toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur is in de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 vier maal bijeengekomen.
Het toezichthoudend bestuur heeft in haar vergaderingen telkens de voortgang van het dagelijks bestuur
getoetst. De notulen van het dagelijks bestuur zijn daarbij besproken en de onderliggende
vergaderdocumenten van het dagelijks bestuur zijn daarbij ter kennis name als bijlage toegevoegd. De
jaarbegroting 2019 en de meerjarenbegroting zijn december 2018 vastgesteld. Op aanwijzing van het
toezichthoudend bestuur is in de toelichting op de begroting 2018 de risicoparagraaf aangevuld. Het
toezichthoudend bestuur heeft het dagelijks bestuur en directeur opgedragen de komende perioden
scherp op de leerling ontwikkeling toe zien in relatie tot de meerjarenbegroting. Dit vanwege de keuze om
af te wijken van de landelijk beschikbare leerling prognoses en uit te gaan van een leerling krimp van
‘slechts’ 1,5%. Deze keuze is gemaakt omdat, onder andere ten gevolge van het hanteren van een bij de
landelijke prognoses beter aansluitend percentage voor krimp van het aantal leerlingen(jaarlijks -3%), het
vermogen van het samenwerkingsverband afgelopen perioden telkens onbedoeld is toegenomen.
De toezichthouders verrichten hun werkzaamheden (evenals de leden van dagelijks bestuur)
onbezoldigd.
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Overzicht toezichthouders inclusief nevenfuncties
R. Kuiken
 Lid College van Bestuur Stichting ZAAM, interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
 Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam
 Voorzitter Raad van Toezicht Regenbooggroep, Amsterdam
 Voorzitter Stichting Steunfonds Theologie Windesheim
 Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam – Diemen
 Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Zaanstad en daaraan gerelateerd:
o Lid van het toezichthoudend orgaan stichting Saenstroom
o Lid van het bestuur van de coöperatieve vereniging BOA
o Voorzitter Bèta Partners
C.E.J. van Meurs
 Voorzitter College van Bestuur OPSO/SPOOR
 Voorzitter Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs
 Bestuurder Stichting Purmer Valley
 Voorzitter Raad van Toezicht ROC TOP
A.P.M. van der Poel
 Bestuur vertegenwoordiger/ Directeur Altra onderwijs en jeugdhulp
M.R.M. Runderkamp
 Uitvoerend Bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
 Docent schoolleidersopleiding Magistrum
J. Verschoor
 Voorzitter College van Bestuur Atlascollege
 Voorzitter bestuur stichting MeerMak

Rechtmatige besteding ondersteuningsmiddelen in de scholen
Arrangementen (geld volgt leerling)
Scholen leggen in hun eigen jaarverslag verantwoording af over de middelen die zij van het
samenwerkingsverband ontvangen. Er is bewust gekozen scholen niet achteraf verantwoording af te laten
dragen aan het samenwerkingsverband. Dit zou de administratieve druk/ bureaucratie doen toenemen en
achteraf verantwoorden draagt niet bij aan het ontwikkelen van meer planmatig handelen op de scholen.
De procedure is zo ingericht dat scholen vooraf voldoen aan administratieve en wettelijke eisen. Elke
aanvraag is voorzien van een onderwijs ontwikkelperspectief medeondertekend door ouders, een plan
van aanpak en kostenraming. De deskundige van het samenwerkingsverband ziet erop toe dat het plan
van aanpak aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Middelen worden toegekend voor
uiterlijk het betreffende schooljaar. Indien niet alle middelen toegekend voor een betreffende leerling
besteed zijn dan mag de school deze naar eigen inzicht inzetten voor andere ondersteuningsdoeleinden.
Een aanvraag voor een arrangement voor dezelfde leerling voor een volgend schooljaar wordt toegekend
als er een aangepast plan van aanpak wordt ingediend bij de aanvraag, gebaseerd op het
evaluatieverslag van de afgelopen periode. De audits (zie kwaliteit van de ondersteuning in de scholen)
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dragen bij aan het onderling zicht op het handelen binnen de scholen en blijken daarmee, naast
kwaliteitsinstrument, als een vorm van intern toezicht te fungeren.
Middelen t.b.v. de basisondersteuning en dyslexieonderzoek (bijdrage aan scholen)
Scholen leggen aan het samenwerkingsverband/ aan elkaar verantwoording af door middel van een
evaluatieverslag aan het eind van het betreffende schooljaar. In november 2018 is dit voor de tweede
keer gebeurd. Elke school heeft een verantwoordingsverslag geschreven en deze zijn door schoolleiders
onderling besproken. N.a.v. deze bijeenkomst zijn lopende projecten bijgesteld, hebben schoolleiders
ideeën van mekaar overgenomen en zijn aanbevelingen aan mekaar gedaan om nog beter de
doelmatigheid en effectiviteit van de voorzieningen en basisondersteuning inzichtelijk te maken. Wederom
werd geconcludeerd dat het inrichten van een specifieke voorziening in de scholen kwalitatief een positief
effect heeft op de draaglast van de school. Besloten is door het bestuur van het samenwerkingsverband
de middelen structureel in te zetten waarbij het belangrijkste doel is dat op het niveau van het
samenwerkingsverband duidelijk wordt dat de inzet bijdraagt aan het absorptieniveau van de scholen
(minder leerlingen stromen af of uit).

Wet datalekken, digitale instrumenten en bescherming persoonsgegevens
Om wettelijke taken te voldoen verwerkt het samenwerkingsverband persoonsgegevens. Het
samenwerkingsverband heeft een privacyreglement vastgesteld. Medewerkers van het
samenwerkingsverband hebben een professionele geheimhoudingsplicht. Er wordt gebruik gemaakt van
digitale instrumenten voor de verwerking en of overdracht van persoonsgegevens. Er is uitsluitend
gekozen voor aanbieders die zich conformeren aan strenge richtlijnen met betrekking tot het waarborgen
van de veiligheid van gegevens (vastgelegd in een SLA). Dit geldt voor de volgende instrumenten:




Onderwijs Transparant (PO-VO overstap, 1 loket module voor aanvragen arrangementen inclusief
TLV, module ReboundTop)
Iddink, overstap dossier VO-MBO
Groenendijk administratie (personeel én financiële administratie)

Vanwege haar overkoepelende rol heeft het samenwerkingsverband de nieuwe wetgeving besproken
met alle scholen en ketenpartners en onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief die onder alle
medewerkers van scholen en ketenpartners wordt verspreid.
Melding datalek
In 2018 zijn geen datalekken geconstateerd.
N.a.v. het datalek dat in 2017 is gemeld, is voorzien in een aparte digitale postbus gekoppeld aan het
overstapsysteem Onderwijs Transparant, waarin informatie met daarin naar personen herleidbare
gegevens tussen PO school en toets bureau versleuteld uitgewisseld kan worden. Met het toets
bureau en de PO schoolbesturen is expliciet afgesproken dat dergelijke informatie uitsluitend op deze
wijze uitgewisseld mag worden.
Protocol-stappenplan melden datalek
In 2018 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een protocol melden datalek vast gesteld
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met daarin een stappenplan conform richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens.
‘Gesloten’ ICT-netwerk voor het samenwerkingsverband in verband met bescherming
persoonsgegevens
Het samenwerkingsverband verwerkt op dagelijkse basis persoonsgegevens van leerlingen en informatie
over scholen. Bijvoorbeeld wanneer een toelaatbaarheidsverklaring of onderwijs arrangement voor een
leerling wordt gevraagd. Alle informatie die met het samenwerkingsverband wordt gedeeld, of het nu om
een advies, consult, of om een aanvraag voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen gaat, deze
worden allemaal verwerkt in een digitale omgeving die voldoet aan hoge veiligheidsnormen. Omdat
Microsoft en alle andere softwareproviders het steeds makkelijker maken om informatie onderling te
delen, is al in 2016 besloten voor het samenwerkingsverband een ‘ouderwets’ gesloten ICT-netwerk in te
richten, waarbij de mogelijkheid om makkelijk een document te delen voor alle medewerkers is
geblokkeerd.
In het kader van de aanstaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die mei 2018 een
feit wordt was, is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en is een aanvang gemaakt met een
screening van alle processen aan de hand van het stappenplan (beschikbaar gesteld door PO en VO
raden) online 'aanpak informatiebeveiliging en privacy'. De functionaris heeft deelgenomen aan
verschillende cursussen en studiebijeenkomsten die in het land speciaal met dit doel zijn georganiseerd.
3.2 OndersteuningsPlan Raad (OPR)
De raad bestaat d.d. december 2018 uit 1 leerling, 7 ouders en 9 docenten. De taak van voorzitter en
secretaris worden door ouders vervuld. Gekozen is voor een werkstructuur waarbij verschillende
onderwerpen in deelcommissies voorbereid worden.
Voor schooljaar 2017-2018 en 20180-2019 heeft de raad een agenda per bijeenkomst vooraf vastgesteld.
De raad heeft ingestemd met het OndersteuningsPlan 2018-2022. De raad heeft een actieve houding en
is zowel kritisch als functioneel ondersteunend, zo heeft zij onder andere input geleverd ten behoeve van
een verbeterde meerjarenbegroting en het scholingsplan voor docenten. Een vertegenwoordiging van de
OPR is aanwezig geweest bij de vergadering van het toezichthoudend bestuur d.d. 12 december 2018 om
de begroting 2019 te bespreken. Namens de OPR hebben zij met de begroting ingestemd. Leden van de
OPR nemen ook deel aan centraal aangeboden scholing en netwerkbijeenkomsten/lezingen. De
oudergeleding van de raad heeft een besloten Facebookaccount voor ouders van leerlingen uit de regio in
beheer. Het doel van dit account is onderlinge (op preventie gerichte) ondersteuning te kunnen bieden en
signaleren eventuele knelpunten. Docenten, directeur SWV en het bestuur zijn van deelname uitgesloten.
Ouders of ketenpartners die zich in deze groep met zorgen of vragen melden worden door de secretaris
van de OPR verwezen en zo nodig begeleid naar het loket VO of de directeur van het
samenwerkingsverband.
3.3 Mediatie, bezwaren, klachten en geschillen
Mediatie
Ouders/verzorgers van leerlingen of andere partijen die contact zoeken met het samenwerkingsverband,
doen dat ofwel omdat ze zich zorgen maken of omdat ze een klacht willen indienen. In de praktijk wil men
vooral geholpen worden bij het zoeken van een passende oplossing en volstaat mediatie. In de meeste
gevallen nemen betrokkenen rechtstreeks contact op met het samenwerkingsverband/VO loket, soms
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loopt dat contact via leerplichtambtenaren of de onderwijsconsulenten (OC&W). De onderwijsconsulent
legt in voorkomende gevallen direct contact met het samenwerkingsverband/VO loket. Ook wordt met
regelmaat een (preventief) beroep gedaan op het samenwerkingsverband door de aangesloten scholen.
De loketmedewerkers onderzoeken met de betrokkenen wat er aan de hand is en als er geen oplossing
voor handen lijkt, organiseren zij een zogenaamd ronde tafel overleg. Hierbij worden ouders/verzorgers,
betrokkenen, de school en zo nodig deskundigen en onderwijsconsulent uitgenodigd om samen een
analyse en plan van aanpak te maken. Uitgangspunt is altijd (zo spoedig mogelijk herstel van) een
doorlopende schoolcarrière voor de leerling.
Bezwaren
Er is deze periode geen bezwaar ingediend.

Klachten

Er is deze periode geen klacht ingediend.

Geschillen
Er hebben zich geen geschillen voorgedaan.
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4. Financieel beleid

Algemeen
Het samenwerkingsverband VO 2707 is per 1 augustus 2014 gestart en heeft tot op heden te maken met
een nog voortdurend veranderende omgeving.
Gekozen is voor een zo zorgvuldige mogelijke opbouw en inrichting van de koepelorganisatie en
uitvoeringsonderdelen. Het doel is te vermijden dat na de overgangsperiode, die tot en met schooljaar
2019-2020 actueel is, maatregelen getroffen moeten worden met ongewenste gevolgen voor personeel
en schoolbesturen. De kengetallen, gepresenteerd door DUO middels kijkglas tot en met de versies begin
2016, lieten een sterke toename van het aantal leerlingen uit de Regio Waterland dat deelnam aan VSO
zien. Dit noopte de eerste jaren tot extra behoudend begroten. Vanaf schooljaar 2016-2017 werd duidelijk
dat er middelen in voldoende mate en eerder dan verwacht beschikbaar kwamen voor investeringen die
gewenst zijn in het samenwerkingsverband. Omdat in 2018 wederom bleek dat de verwachte leerling
krimp uitbleef en het aantal VSO leerlingen zich stabiliseerde, bleken er onverwacht meer middelen
beschikbaar dan verwacht. De meerjarenbegroting is dientengevolge op basis van de meest recente
gegevens per d.d. december 2019 weer bijgesteld.
Het samenwerkingsverband investeert structureel in innovatie en versterking van basisondersteuning van
reguliere scholen. In samenwerking met samenwerkingsverband PO Waterland is een dyslexie protocol
tot stand gekomen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen die daar baat bij hebben in groep 8 van de
basisschool of klas 1 van het VO in aanmerking komen voor onderzoek zonder dat dat voor school en of
ouder tot kosten leidt. De kosten van dat onderzoek en kwaliteitscontrole worden door de
samenwerkingsverbanden gedragen. Om de vele wisselingen van leerlingen die recht hebben op een
plaats in de internationale schakelklassen van SG W.J. Bladergroen zijn ook in 2018 middelen toegekend
zodat een extra onderwijsassistent ingezet kan worden. Om het dekkend aanbod van het
samenwerkingsverband te vergroten is in 2018 geïnvesteerd in de startkosten van een bovenbouwgroep
(klas 4) voor LWOO- zorgleerlingen op W.J. Bladergroen.
Inrichting van de administratie
De personele en financiële administratie wordt verzorgd door administratiekantoor Groenendijk, gevestigd
te Sliedrecht (nevenvestiging Beverwijk). Facturen en betaalopdrachten worden allereerst door de
administratieve medewerker van het samenwerkingsverband ontvangen en gecontroleerd. Als er sprake is
van een factuur in kader van een toegekend gereserveerd arrangementenbudget voor een leerling op een
reguliere school, dan wordt vooraf de betreffende zorg coördinator om een bevestiging van de juistheid
van de geleverde dienst en correcte factuur gevraagd. Begin 2018 is Pro-active ingevoerd, een systeem
waarmee de administratieve verwerking van facturen gedigitaliseerd kan worden uitgevoerd. Na
bovengenoemde eerste controles worden betaalopdrachten en facturen digitaal bij het
administratiekantoor ‘in gelezen’. Hiermee is de volgorde van de vervolg controle handelingen ten
opzichte van vorige perioden veranderd: de facturen worden eerst digitaal bij het administratiekantoor
klaargezet en de directeur controleert vervolgens de facturen en geeft tevens online akkoord voor
uitbetaling. Declaraties van de directeur worden door de penningmeester gecontroleerd vooraf verwerking
door de administratie. De dagelijkse stand van zaken met betrekking tot mutaties én kwartaalrapportages
zijn op elk moment voor de bestuursleden inzichtelijk in een digitaal dashboard. De directeur is
gemachtigd zonder ruggespraak beslissingen te nemen met betrekking tot uitgaven zolang deze in lijn zijn
met de begroting.
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De toepassing van het begrip “Verbonden Partijen”
Met ingang van de jaarrekening augustus 2014-december 2015 wordt voor het samenwerkingsverband
uitgegaan van verbondenheid met alle participerende schoolbesturen in de stichting.
Alle deelnemende schoolbesturen hebben een zekere invloed hebben in het SWV VO Waterland door
participatie in het Bestuur. Dat is niet wederkerig: het SWV heeft geen (bestuurs-) invloed in de
afzonderlijke schoolbesturen.
Het SWV VO Waterland heeft met alle deelnemende schoolbesturen een financiële verbondenheid. Op
basis van de begroting van de stichting ontvangen alle besturen zonder uitzondering structureel gelden
voor breedte- en/of diepteondersteuning. Dit geldt voor zowel reguliere VO-scholen als Praktijkscholen als
VSO-scholen. Vanuit het oogpunt van het samenwerkingsverband worden er jaarlijks substantiële
bedragen overgeboekt naar de diverse scholen.
Voor het samenwerkingsverband is sprake van verbondenheid met alle schoolbesturen, dit zal bij de
jaarrekening via bijlage E zichtbaar worden gemaakt qua taakuitvoering.
Er is géén sprake van consolidatie. Van consolidatie kan alleen sprake zijn als de zeggenschap meer
dan 50% bedraagt, hetzij financieel, hetzij qua zeggenschap.
De participerende schoolbesturen is geadviseerd het Samenwerkingsverband VO Waterland eveneens
als verbonden partij te benoemen.

4.1 Analyse van de financiële situatie

4.1.1 Kengetallen

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen. Het huidige weerstandsvermogen voldoet in ruime mate maar zal afnemen in de loop van de
komende jaren omdat er meer geïnvesteerd gaat worden in verschillende programma’s, zie ook de
meerjarenbegroting. (signaleringswaarde onderwijs is <0,5) en het streven is dat dit kengetal in de
komende perioden daalt. Het bestuur had, overwegende dat het samenwerkingsverband vanaf 1-8-2015
vanuit perspectief van een startende organisatie in een overgangssituatie binnen een nog sterk aan
fluctuaties onderhavige omgeving is gestart, besloten aanvankelijk zeer terughoudend te begroten in de
aanvangsfase en een algemene reserve in te richten en deze ten minimale te handhaven op een
vastgesteld bedrag van €400.000, -. Hiermee kunnen onvoorziene situaties worden opgevangen die zich
kunnen voordoen met betrekking tot personeel in dienst van de organisatie.
Kengetallen:
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen/totale baten*100%)

2018
16,5

54

2017
17,20

Solvabiliteit
Het samenwerkingsverband is ruim in staat om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen
(signaleringswaarde <0,3). Ook dit getal, zie toelichting bij weerstandsvermogen, zal in de komende jaren
dalen.
Kengetallen:
Solvabiliteit
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen*100%)

2018
75,25

2017
81,27

Liquiditeit (current ratio)
Het samenwerkingsverband is in staat om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen
(signaleringswaarde<0,5). De waarde is iets lager dan vorig boekjaar dat heeft respectievelijk verband
met dat er relatief veel betaalopdrachten t.b.v. boekjaar 2018 in begin 2019 verwerkt zijn waardoor de
kortlopende schulden hoger waren.
Kengetallen:
Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

2018
4.02

2017
5,32

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat in relatie tot de totale
baten. Het resultaat laat zien dat de middelen van het samenwerkingsverband passender benut worden
dan voorgaande perioden. Signaleringswaarde 1 jarig -0,10, 2-jarig <-0,05, 3 jarig <0)
2018
2017
Rentabiliteit
0,30
3,27
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) *100%)
Huisvestingsratio
Het samenwerkingsverband heeft geen eigenstandige huisvesting maar heeft mede gebruikers
overeenkomsten met twee schoolbesturen: de koepelorganisatie maakt gebruik van 1,5 lokaal van de
Purmerendse ScholenGroep en de tussenvoorziening ReboundTop maakt gebruik van meerdere lokalen
van het Atlascollege. Hierdoor zijn de huisvestingskosten laag en is dit kengetal slecht vergelijkbaar met
dat van andere samenwerkingsverbanden die geen gebruik kunnen of willen maken van deze
huisvestingsmethode. Het huisvestingsratio is bovendien een nieuw kengetal, we kunnen dan ook nog
niet door middel van een landelijke vergelijking bepalen welke waarde we aan dit getal moeten
hechten(de huidige signaleringswaarde is >0,10-0,15).
Kengetallen:
Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen) / totale lasten*100%)
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2018
0,30

2017
0,32

4.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het van de begroting afwijkend netto resultaat van 2018 (€30.715), vergeleken met de begroting, waar
uitgegaan werd van een negatief resultaat (€-81.161) is vooral veroorzaakt door het gegeven dat er van
het rijk meer middelen dan begroot zijn ontvangen in verband met dat er meer leerlingen in het
samenwerkingsverband zijn ingeschreven dan verwacht. In de begroting is uitgegaan van (T-1, op
teldatum oktober 2017) van 7244 leerlingen, rekening houdend met landelijke prognoses. Uiteindelijk
bleken er 7752 leerlingen geplaatst te zijn. Ook zijn er middelen niet benut, zo was er €50.000
gereserveerd om inzet van medewerkers van het samenwerkingsverband bij loketten jeugd van
gemeenten mogelijk te maken. Het doel was een impuls geven aan het tot stand komen van zorgonderwijs arrangementen in het kader van 1 kind, 1 gezin, 1 plan waarbij zo nodig een passend
onderwijsaanbod gedaan kon worden. Hoewel gemeenten hiervoor enthousiast waren hebben zij zich
laten remmen door zorgen over bescherming privacy en zijn afspraken hierover niet gelukt.
Zie verder voor een nadere analyse paragraaf 4.4.1. In de toekomstparagraaf wordt zichtbaar gemaakt
hoe het financieel beleid in de toekomst doelbewust tot een steeds lager eigen vermogen zal leiden.
4.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar

In de balans hebben weinig verschuivingen plaats gevonden, te vermelden valt dat:







het eigen vermogen is toegenomen dankzij het positieve resultaat;
de liquide middelen iets hoger waren dan vorige periode door een toename van de betalingen
onderweg en nog te betalen overdrachten aan schoolbesturen, die gepland zijn rond de
jaarwisseling (planning is gebaseerd op schooljaren in plaats van kalenderjaren en loopt daardoor
‘over’);
de vorderingen op de gemeenten zijn afgenomen;
de post voorzieningen is hoger doordat meer medewerkers gekozen hebben verlof te sparen in
het kader van de regeling Levens fase bewust persoonlijk budget.
bij de post baten overig wordt, afwijkend van vorige periode, een bedrag van €124.312 vermeld.
Dit betreft de kosten van de Waterlandse overstap 2018 die aan de scholen zijn doorbelast maar
nog niet ontvangen zijn (€118.461) en er is een klein deel van het reeds opgebouwde budget
Levens Fase Bewust persoonlijk budget ‘vrijgevallen’.
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4.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid
4.4.1 Analyse financieel resultaat
Het resultaat 2018 is (€111. 875) positiever dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste factoren die dit
hebben veroorzaakt:







de rijksbijdragen zijn hoger dan verwacht (€303.684), voornamelijk ten gevolge van uitblijven van
leerling krimp en stabilisatie van het aantal leerlingen in VSO;
subsidie die in principe tijdelijk was en dus niet begroot zijn alsnog weer toegekend ( Gemeente
Amsterdam: Aanval op uitval € 62.000), Gemeente Purmerend: SMW+ subsidie is in lijn met
stijging personeelskosten ruimer dan verwacht.
de uitgaven zijn in totaal lager dan verwacht. De oorzaak hiervoor is divers. Het scholingsbudget
is niet ten volle benut (circa €18.000) en de kosten voor personeel zijn lager dan verwacht
vanwege natuurlijk verloop, invulling vacatures verloopt door de krapte op de arbeidsmarkt
vertraagt waardoor tijdelijk minder uitgaven;
de uitgaven van sommige reeds lopende projecten vielen iets lager uit dan verwacht. Het
arrangementen budget is hier een voorbeeld van, al is het wel beter benut is dan voorgaande
periode. Zichtbaar wordt dat de bedragen per soort arrangementen per schooljaar sterk fluctueert,
dit was te verwachten omdat dit afhankelijk blijft van de variabele ondersteuningsbehoefte van
individuele leerlingen. Om scholen te stimuleren zoveel mogelijk ondersteuning ‘op maat’ te
blijven realiseren is bewust gekozen om ruim te blijven begroten en ook een arrangementen
budget voor VSO scholen in de regio te reserveren als stimulans kan om meer samenwerking
tussen regulier VO en VSO te bewerkstelligen.

Ten opzichte van 2017 is er meer ingezet aan middelen, maar zijn ook onverwacht meer middelen
ontvangen zoals hierboven is toegelicht. Vanzelfsprekend zijn de middelen die onverwacht meer zijn
ontvangen zeer welkom om het beleid de komende jaren structureel en voortvarend te kunnen
voortzetten.
4.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van)
voorzieningen)
Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.
4.6 Treasuryverslag en verslag van het gevoerde Treasurybeleid
De directeur en het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor het Treasury management van het
samenwerkingsverband. Er is in 2017 een treasurycommissie samengesteld, bestaand uit de
penningmeester (dhr. Schouten) van het samenwerkingsverband en een toezichthoudend bestuurder
(dhr. Verschoor). Er is op aanwijzing van de accountant naar aanleiding van het bestuursverslag en
jaarrekening 2017 een aangepast Treasury statuut ontwikkelt (vastgesteld gelijk met het jaarverslag
2017). Er zijn in 2018, conform het vastgestelde Treasurybeleid en daarop gerichte bestuursbesluit, geen
beleggingen, investeringen gedaan of obligaties, aandelen of effecten gehouden. De beschikbare vrije
middelen zijn op een internet-doelspaarrekening gezet, tegen een variabele rente tot 0,40%)

4.7 Aan- en inkoopbeleid
Februari 2019 heeft het toezichthoudend bestuur een reglement inkoop& aanbestedingsbeleid
SWVVO2707 vastgesteld. In 2018 is, net als in voorgaande perioden geen sprake geweest van
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aanbestedingen. De verwachting is dat dit de komende perioden ook niet zal hoeven plaatsvinden. Indien
dit in de toekomst aan de orde zou komen dan worden door het bestuur van de stichting de richtlijnen
conform Europese aanbesteding aangehouden.
De directeur is gemandateerd om binnen de kaders van de begroting te handelen. Op grond daarvan
vinden aan- en inkopen plaats. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat het goed is de aard
en de omvang van de opdracht op een goede manier vast te leggen.
Toetsing van onderstaande criteria zijn van belang voor het vaststellen van het aan- en inkoopbeleid. Het
samenwerkingsverband houdt zich aan onderstaande richtlijnen. De praktijk wijst vaak uit dat opdrachten
worden uitgevoerd op basis van expertise van betrokkenen.
Door de directeur wordt beoordeeld onder welke categorie de aan- / inkopen vallen en handelt conform de
wijze in onderstaande tabel.

1 op 1
Meervoudig onderhands
Nationaal openbaar
Europees aanbesteden

Indien bovenstaande procedure niet voldoende duidelijkheid schept in de te ondernemen acties door de
directeur, dan wordt verwezen naar de Gids Proportionaliteit
[https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april2016.pdf].

5. Continuïteitsparagraaf
Zie de cijfers in paragraaf 5. 1. Aanvullend is te vermelden dat in de meerjarenbegroting geen aparte post
voorzieningen is opgenomen voor investeringen en personeel. Het samenwerkingsverband heeft geen
eigen ruimten of gebouwen in beheer en personele kosten samenhangend met jubilea en
levensfasebewust persoonlijk budget zijn opgenomen in de post personeelslasten.
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5.1 Cijfers
A. GEGEVENSSET
A1.
2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

8,87

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

7666

7551

7438

7326

7217

7108

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10.492

4.992

4.492

3.992

3.492

2.992

10.492

4.992

4.492

3.992

3.492

2.992

124.213

124.213

124.213

124.213

124.213

124.213

2.159.349
2.283.561

2.018.334
2.142.546

1.812.602
1.936.814

1.632.861
1.757.073

1.412.152
1.536.364

1.100.915
1.225.127

2.294.053

2.147.538

1.941.306

1.761.065

1.696.075
400.000
1.296.075

1.549.561
400.000
1.149.561

1.343.329
400.000
943.329

1.163.088
400.000
763.088

941.877
400.000
541.877

630.142
400.000
230.142

30.271

30.270

30.270

30.270

30.272

30.270

567.708

567.708

567.708

567.708

567.708

567.708

2.294.053

2.147.539

1.941.307

1.761.066

9.795.421
357.968
124.312

9.815.467
257.859
75.000

9.895.197
170.921
75.000

9.878.085
176.049
75.000

9.729.914
181.330
75.000

9.662.727
136.330
75.000

10.277.701

10.148.326

10.141.118

10.129.134

9.986.244

9.874.057

1.292.823
4.586
30.325
101.896
8.817.024

1.389.628
5.500
28.300
132.306
8.739.107

1.423.800
5.500
32.300
131.716
8.754.034

1.459.000
5.500
32.300
131.778
8.680.797

1.455.253
5.500
32.300
131.841
8.582.559

1.444.665
5.500
32.300
131.507
8.571.822

10.246.655

10.294.841

10.347.350

10.309.375

31.046

-146.515

-206.232

-180.241

-221.209

-311.737

-331

0

0

0

0

0

30.715

-146.515

-206.232

-180.241

-221.209

-311.737

Personele bezetting in FTE:
-Bestuur/Management
-Personeel primair proces/Docerend Personeel
-Ondersteunend personeel/overige medewerkers
Leerlingen aantallen
-Leerlingen aantallen per 31 december of de laatste bekende stand.

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

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

1.539.856 1.228.119

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva
Staat/Raming van Baten en Lasten
BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Baten in opdracht van derden
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetaling schoolbesturen
TOTAAL LASTEN
Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- rentelasten)

1.539.857 1.228.120

10.207.453 10.185.794

Saldo buitengewone baten en lasten

Totaal resultaat
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5.2 Risicobeheersing
Het bestuur houdt vast aan haar besluit(2015) een ‘vaste’ algemene reserve te handhaven die vastgesteld
is op € 400.000.
Het bestuur heeft n.a.v. analyse van mogelijke risico’s geconcludeerd dat het risico van dit
samenwerkingsverband zich vrijwel uitsluitend beperkt tot de factor personeel. De volgende pragmatische
rekensom is gemaakt: voor personele lasten was voor het kalenderjaar 2015, inclusief de inzet van
externe medewerkers ten behoeve van het centraal scholingscentrum €804.384, - begroot. Het bestuur
heeft vervolgens bij de vaststelling van de begroting 2015 besloten dat dat deze kosten circa een half
kalenderjaar gedragen kunnen worden in het geval van (zeer onverwachte) omstandigheden die daar om
vragen. Hieronder valt ook de beheersing van eventuele uitkering na ontslag. Gedurende deze periode
heeft het bestuur gelegenheid om orde op zaken te stellen en tot aangepast beleid te komen. Besloten is
een algemene reserve aan te houden van €400.000. Het bestuur ziet voorts geen noodzaak het
afgesproken bedrag t.b.v. de reserve voor de komende perioden, aan de hand van begrotingsresultaat, bij
te stellen, aangezien men van mening is dat dit een ruime reserve is bij een laag geschat risico en
verwachte fluctuaties (wisselend resultaat in de opbouwfase/ beperkte groei of krimp van personele
lasten) binnen de lopende begroting opgevangen kunnen worden.
De overige baten worden bestemd, waarbij net als in de vorige periode een veiligheidsmarge wordt
aangehouden om eventuele fluctuaties die kunnen voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden kunnen
worden opgevangen.
5.3 Bestemming van het resultaat na aftrek van de reserve
De baten minus vastgestelde reserve worden bestemt ten behoeve van onder andere:
1. structureel continueren van een bijdrage aan de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen.
Deze bijdrage wordt expliciet toegekend ten behoeve van innovatieve projecten in kader van de
versterking van basisondersteuning en de kosten onderzoek bij vermoeden van dyslexie. Schoolleiders
hebben aangegeven te verwachten dat zij een groter aantal leerlingen, met deze middelen, een passend
onderwijs aanbod kunnen bieden.
2. continuering van de uitbreiding van de formatie begeleiders passend onderwijs op alle VO scholen, die
met ingang van schooljaar 2018-2019 is ingezet.
3. continuering van arrangementenbudget ten behoeve van VSO locaties in Waterland, die ingezet
kunnen worden om maatwerktrajecten te realiseren, waar mogelijk in symbiose met reguliere scholen.
4. continueren van extra inzet van ReboundTop voorziening, ten behoeve van maatwerktrajecten (ter
voorkoming) thuiszitters.
Door de voorgenomen maatregelen zal het resultaat de komende jaren, looptijd ondersteuningsplan 20182022, in de begroting zichtbaar afnemen. De negatieve resultaten zullen ten laste van het eigen vermogen
worden gebracht waardoor het eigen vermogen afgebouwd wordt. Jaarlijks wordt door het
toezichthoudend bestuur getoetst of dit niet tot onaanvaardbare risico’s leidt zodat zo nodig bijgesteld kan
worden. Bij het vaststellen van het beleid ten behoeve van het dan volgend ondersteuningsplan (periode
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2022-2026) zal het bestuur aan de hand van de dan bekende gegevens en verwachte baten en lasten het
beleid heroverwegen en zo nodig bijstellen.
5.4 Verwachte personele bezetting en leerling aantallen
Ten opzichte van het afgelopen boekjaar wordt een uitbreiding van de personele bezetting verwacht van
circa 0,5 fte. Deze uitbreiding was eigenlijk in 2018 gepland, maar vanwege krapte op de arbeidsmarkt en
natuurlijk verloop waardoor er meer vacatures ontstonden dan verwacht, is een (deel)vacature nog niet
ingevuld.
Prognoses met betrekking tot de bevolkingsontwikkeling en krimpende leerlingen aantallen in PO (minus
>3%) sloten de afgelopen jaren niet aan bij de werkelijkheid zoals die in het VO in de regio zichtbaar
werd. Het bestuur heeft daarom gekozen af te wijken van de landelijke prognoses, en met lager
percentage krimp rekening te houden (1,5%). In de begroting 2018 was al afgeweken van de landelijke
prognoses door met 2% krimp rekening te houden, wat wederom niet zichtbaar werd en waardoor in de
begroting de baten te laag zijn ingeschat. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit vraagt om een
nauwlettend volgen van de leerling ontwikkeling om tijdig bij te kunnen sturen als krimp in het VO toch
plotseling groter blijkt.
Prognose leerlingaantallen
Leerlingen op teldatum
1-10-2018
1-10-2019
VO overige
6.695
6.580
leerlingen LWOO
734
734
leerlingen PRO
237
237
Totaal VO
7.666
7.551
Nieuwkomers <1 jaar in NL
Aantal leerlingen vavo tg (worden voor 50% in mindering gebracht op totaal)
Totaal
7.666
7.551

1-10-2020
6.467
734
237
7.438

1-10-2021
6.355
734
237
7.326

1-10-2022
6.246
734
237
7.217

1-10-2023
6.137
734
237
7.108

7.438

7.326

7.217

7.108

VSO lln op teldatum
categorie 1 (laag)
categorie 2 (midden)
categorie 3 (hoog)
Totaal VSO

1-10-2018
225
12
9
246

1-10-2019
224
12
9
245

1-10-2020
223
12
9
244

1-10-2021
222
12
9
243

1-10-2022
221
12
9
242

1-10-2023
220
12
9
241

Groei VSO ll op peildatum
categorie 1 (laag)
categorie 2 (midden)
categorie 3 (hoog)
Totaal

1-2-2019

1-2-2020

1-2-2021

1-2-2022

1-2-2023

1-2-2024

6
1
1
8

6
1
1
8

6
1
1
8
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6
1
1
8

6
1
1
8

6
1
1
8

5.5 Meerjaren begroting 2018-2022
Baten
lichte ondersteuning
LWOO
PRO
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning
overige baten
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan

2018
723.819 #
3.783.276
1.070.915
4.657.718
-521.943
0
284.516

Totale baten

9.998.300

Lasten
afdracht LWOO (via DUO)
afdracht PRO (via DUO)
maximering afdracht LWOO/PRO, dit bedrag t.l.v. lumpsum schoolbesturen (indien van toepassing)
afdracht VSO, teldatum, (via DUO)
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging
totaal afdrachten

2018
3.307.066
1.067.813 #
#
2.713.782
70.690
43.794
7.203.146

2019
3.307.066
1.067.813 #
#
2.829.095
106.285
58.848
7.369.108

2020
3.307.066
1.067.813 #
#
2.844.022
106.285
58.848
7.384.035

Programma 002 Scholing
Programma 003 Arrangementen, geld volgt leerling
Programma 004 Begeleiders Passend Onderwijs
Programma 001 Koepelorganisatie incl. loket
Programma 007 Plus VO team GGZ expertise VSV
Programma 009 Plus transitiecoaches VSV
Programma 011 Basisondersteuning& innovatie aangesloten scholen
Programma 6 POVO
Programma 005 ReboundTop Trajecten Op Maat
Programma 010 Schoolmaatschappelijk werk plus
Programma 008 Algemene reserve
totaal programma's

37.500
575.000
324.392
430.934
40.650
98.143
527.500
0
139.677
163.857
0
2.337.653

37.500
635.000
445.633
509.300
50.650
80.000
575.000
85.000
254.171
178.478
0
2.850.732

37.500
635.000
457.502
524.613
50.000
80.000
575.000
85.000
260.594
183.106
0
2.888.316

Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar

Totale lasten

2019
712.962 #
3.726.527
1.054.851
4.686.892
-365.765
0
257.859
10.073.325

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2020
702.267 #
3.670.629
1.039.028
4.616.589
-133.316
0
170.921
10.066.119

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2021
691.733 #
3.615.569
1.023.443
4.547.340
0
0
176.049

2023
681.357
3.561.336
1.008.091
4.411.943

0
181.330

0
136.330

9.911.245

9.799.058

2021
3.307.066
1.067.813 #
#
2.833.285
106.285
58.848
7.373.298

2022
3.307.066
1.067.813 #
#
2.822.547
106.285
58.848
7.362.560

2023
3.307.066
1.067.813 #
#
2.811.810
106.285
58.848

37.500
635.000
469.727
536.266
50.000
80.000
512.500
85.000
267.210
187.874
0
2.861.077

37.500
635.000
482.319
548.269
50.000
40.000
425.000
85.000
274.024
192.784
0
2.769.895

37.500
635.000
495.288
560.631
50.000
40.000
425.000
85.000
281.043
149.510
0
2.758.972

10.054.135

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2022
681.357 #
3.561.336
1.008.091
4.479.130

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

9.540.799 #

10.219.840 #

10.272.351 #

10.234.374 #

10.132.456 #

10.110.795 #

457.502

-146.514

-206.232

-180.240

-221.211

-311.737

Resultaat
(begrotingsmodel Infinite 6.0 , beschikbaar gesteld door de VO en PO raden)

Het resultaat wordt in 2018 toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt doelbewust
in de loop van komende perioden afgebouwd tot het niveau dat in het kader van risicobeheersing (zie
hoofdstuk 5.2) vastgesteld is.

Toelichting op de begroting 2018-2022
Algemeen
De meest recente gegevens (DUO Kijkglas, definitieve bekostigingsinformatie teldatum 1-10-2017) maken
aannemelijk dat het SWV de komende jaren nog over een ruime bekostiging kan beschikken. De leerling
krimp zoals die verwacht werd conform landelijke en regionale prognoses is in ons
samenwerkingsverband niet zichtbaar geworden.
In verband met nieuwe wetgeving per augustus 2018, waarin wordt voorgeschreven dat de
samenwerkingsverbanden bij de overdracht van groeibekostiging VSO (a.d.h.v. teldatum 1 februari van
elk schooljaar) naast de personele kosten ondersteuningsmiddelen ook de personele basisbekostiging
moeten overdragen, is de begroting aangepast. De uitgaven op deze post zijn daardoor hoger dan vorige
jaren.
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Risicoanalyse
Het samenwerkingsverband komt in de komende twee jaren aan de slotfase van de transitieperiode invoer
wetswijziging passend onderwijs, maar heeft zelf nog geen 100% sturing. De verevening van zware
bekostiging loopt nog door in kalenderjaar 2019 en 2020. Bekostigingsbedragen worden door DUO
geregeld bijgesteld. Op dit moment staat de bekostiging van LWOO leerlingen (onderdeel van budget
lichte ondersteuning) nog ter discussie en is het nog niet duidelijk of de baten LWOO en Pro door een
andere bekostigingssystematiek van overheidswege naar boven of beneden bijgesteld zullen moeten
worden. Om de gevolgen van continuering van de uitgaven zoals in deze begroting (meerjaren en 2019)
op lange termijn te overzien is de Infinite versie ingevuld tot en met 2026. Hierbij is rekening gehouden
met jaarlijkse krimp van het aantal leerlingen. Hoewel te verwachten is dat de kengetallen anno 2022
zullen afwijken en kunnen tegen- of meevallen ten opzichte van wat we nu prognosticeren kan
redelijkerwijs geconstateerd worden dat de middelen, nodig voor het vastgestelde beleid en aansluitende
begroting voor de duur van het ondersteuningsplan 2018-2022 ruim toereikend zijn. Bij eenvoudig weg
continueren van programma’s en besteding van de middelen na 2022 is op lange termijn te verwachten
dat de middelen ontoereikend zullen blijken. Het bestuur volgt deze ontwikkeling nauwlettend en zal,
zodra hiertoe aanleiding is, het beleid bij stellen. De meerjarenbegroting zal jaarlijks herijkt worden.
Uitgangspunten
In plaats van rekening te houden met een krimpend leerling aantal van 3- of 2%, zoals het afgelopen
jaren, is in deze begroting uitgegaan van een jaarlijkse krimp van 1,5%. De aantallen LWOO, Pro en VSO
zijn gelijk gehouden. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn om op deze doelgroepen niet te
bezuinigen, zodat de voorzieningen in stand blijven én vanuit de verwachting dat er, mede ten gevolge
van een tekort aan docenten, mogelijk meer moeite ontstaat in regulier onderwijs deze leerlingen
voldoende te ondersteunen.
De begroting sluit aan op de programma’s die in het ondersteuningsplan 2018-2022 zijn opgenomen.
Vanwege bovengenoemde onzekerheden wordt het beschikbare budget in een rustig tempo, over
meerdere jaren ‘uitgeput’, deels uit behoedzaamheid, maar vooral vanuit de overweging dat er in de
komende jaren, bij een stabiele ontwikkeling, zonder vertraging, ruimte moet blijven voor
(doorontwikkeling) van de lopende en waar mogelijk nieuw te ontwikkelen programma’s.
Overige opmerkingen
o
o

Het verwachte negatieve resultaat in de komende perioden wordt ten laste gebracht van het eigen
vermogen.
Doelsubsidies die nog niet toegekend zijn, of waarvan onzeker is of we ze ook op langere termijn
mogen verwachten, zijn niet in de begroting opgenomen.

Toelichting op de begroting per programma


Programma 1. Koepelorganisatie
De loonkosten nemen toe t.o.v. 2018. In augustus 2018 is reeds besloten een beleidsmedewerker
VSV structureel toe te voegen (0,35 fte), dit wordt voor het eerst zichtbaar in de begroting van
2019. Vanwege vacature die ontstond na afscheid van ons meest ervaren loket medewerker en
weinig gegadigden voor opvolging is het team aangevuld met een getalenteerd maar nog relatief
onervaren deskundige (0,8 fte i.p.v. 0,9 fte). Aanvullend is behoefte aan iemand met meer
senioriteit (circa 0,4 fte uitbreiding). Dit in verband met dreigende toename thuiszitters en
daarmee samenhangende behoefte aan speciale maatwerktrajecten voor leerlingen die niet
kunnen doorstromen naar VSO. De vaak gecompliceerde gesprekken met dergelijke leerlingen en
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hun (overbelaste) ouders en scholen, jeugdzorg en jeugd GGZ instellingen en betrokken
gemeenten, die trachten het SWV zoveel mogelijk te laten meebetalen aan jeugd/ggz
voorzieningen, vraagt om iemand met brede ervaring. Tevens wordt rekening gehouden met
piektijden waarop extra handen nodig zijn om te voorkomen dat TLV procedures vertraging
oplopen.


Programma 2: Centraal scholingsaanbod
Geen wijzigingen t.o.v. 2018



Programma 3. Ondersteuningsarrangementen
o De bedragen voor arrangementen A, B et cetera zijn onderling aangepast aan de
behoefte van afgelopen jaren waarbij het budget niet is gewijzigd maar herschikt.
o Het bedrag voor WJB-B budgetten en maatwerktrajecten SWV is hoger t.o.v. vorig
boekjaar ten gevolge van het besluit een bovenbouw zorg WJ. Bladergroen mogelijk te
maken.
Structureel wordt gecontinueerd:
o € 50.000 reservering voor de VSO scholen in de regio om maatwerkoplossingen in
samenwerking met regulier onderwijs t.b.v. leerlingen die een TLV hebben toegekend
gekregen mogelijk te maken. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens zoveel
mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs te bieden.
o € 120.000 bijdrage kosten zorgcoördinatie VO scholen t.b.v. organisatie
ondersteuningsarrangementen op de reguliere scholen. Vooraf aan uitbetaling dienen
scholen aan te geven waar ze budget aan wensen te besteden waarbij de link met
ondersteuning zorg coördinatie/leerlingen zichtbaar moet zijn.



Programma 4. Begeleiders Passend Onderwijs
o Loonkosten nemen toe t.o.v. 2018. De inzet van BPO-ers is conform bestuursbesluit/
ondersteuningsplan op alle scholen iets uitgebreid per 1-8-2018.



Programma 5. ReboundTop
o De loonkosten nemen toe in verband met besluit Rebound niet te laten krimpen om dat de
vraag naar time out trajecten vanuit scholen groot is gebleven. Daarnaast is besloten de
voorziening meer in te zetten voor onderwijsaanbod thuiszitters ( trajecten op maat).



Programma 6. POVO: bijdrage scholen t.b.v. preventieve begeleiding bij instroom en
dyslexieonderzoek
o In het kader van het protocol de Waterlandse Overstap en dyslexie worden veel
leerlingen klassikaal in groep 8 van het PO getoetst (o.a. NIO en drempelonderzoek). VO
scholen kunnen hiermee hun LWOO en PrO aanvragen onderbouwen en hun beleid t.a.v.
ondersteuning voor deze doelgroepen hierop mede baseren. Basisscholen stellen prijs op
de toets informatie ter (mede) onderbouwing van hun VO plaatsingsadvies. De kosten
van deze onderzoeken komen 100% ten laste van de VO scholen waar deze leerlingen
ingeschreven worden. De toetsresultaten dragen er in hoge mate toe bij dat leerlingen
daadwerkelijk direct bij aanvang van hun schoolcarrière in VO op leergebied passend
ondersteund kunnen worden en dat leerlingen tijdig in beeld zijn in die gevallen dat er
voorspelbaar langer extra ondersteuning nodig is. Deze uitkomst draagt in hoge mate bij
aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband. De scholen hebben duidelijk
gemaakt dat de kosten van bovenstaande maakt dat zij minder dan wel onvoldoende
middelen ter beschikking hebben voor preventieve ondersteuning.
Besloten is vanuit het SWV een bijdrage te leveren aan de preventieve ondersteuning die
aan scholen gevraagd wordt ten behoeve van nieuwe leerlingen, ongeacht of uit de
toetsen in kader Waterlandse Overstap daadwerkelijk een leerachterstand is gebleken of
niet. Niet alle leerlingen PO doen mee aan de toetsen en ook onder hen zitten leerlingen
die om uiteenlopende redenen ondersteuning nodig zullen hebben na de overstap POVO. Voor deze bijdrage is € 75.000 geoormerkt. Toedeling van deze middelen zal
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plaatsvinden naar rato/ aan de hand van de aantallen leerlingen die al op het PO
gesignaleerd zijn en voor toetsen aangemeld worden. Het PO in de regio Waterland
adviseert immers aan de hand van ondersteuningsbehoefte die zij reeds in de
basisschooltijd van een leerling signaleren, breder dan alleen op basis van
leerachterstanden, welke leerlingen aan toetsen meedoen. Dit kunnen ook havo-vwo
leerlingen zijn bijvoorbeeld met sociaal emotionele problematiek. Veronderstelt mag
worden dat dit aantal in grote lijn overeen zal komen met het aantal leerlingen dat in het
VO al bij de instroom daadwerkelijk een ondersteuningsbehoefte heeft, ongeacht of zij
hebben meegedaan aan de toetsen of niet.


Programma 7. VO –team (interventieteam GGZ Bascule)
o Besloten is de voorziening te continueren, er is € 10.000 meer dan in vorig boekjaar
gereserveerd om deze meer in evenwicht te brengen met het daadwerkelijke gebruik van
deze voorziening door de scholen uit ons samenwerkingsverband. N.B. Overwogen wordt
de mogelijkheid medewerkers van het VO team te vragen in plaats van een door ons zelf
aan te stellen senior medewerker VO loket, een dag in de week toe te voegen aan de
koepelorganisatie.



Programma 8. Reserve
o Ongewijzigd t.o.v. 2018. De reserve van €400.000 staat ‘vast’ op de bankrekening van het
SWV. In de begroting staat geen getal omdat er geen bedrag onttrokken of toegevoegd
hoeft te worden.



Programma 9. Plusvoorziening: Trajectcoach
o Het programma Trajectcoach is onderdeel van het VSV beleid zoals vastgesteld in het
ondersteuningsplan 2018-2022 en een vervolg op het tot en met vorig schooljaar
succesvolle programma Target begeleiders. De focus is verschoven van curatieve hulp
en aandacht voor oud VO-leerlingen waarbij de overstap VO–MBO is misgegaan, naar
een meer preventieve inzet om die overstap bij risicoleerlingen die nu het VO gaan
verlaten met de VO school samen beter te begeleiden. We kunnen hierbij niet meer
rekenen op de programmamiddelen VSV, deze zijn in hun geheel aan gemeenten
toegekend om RMC taken mee te kunnen uitvoeren. Vanuit de plusmiddelen is voor dit
programma een subsidie van 62.000 voor het komend boekjaar toegekend. Het
projectplan VSV voor de regio Zaanstreek-Waterland inclusief toedeling van beschikbare
middelen wordt in een bestuurlijk overleg jaarlijks vastgesteld, hierbij is altijd een
bestuurlijk vertegenwoordiger van de samenwerkingsverbanden VO betrokken.



Programma 10. Schoolmaatschappelijk werk
o Geen wijzigingen



Programma 11. Bijdragen scholen t.b.v. basisondersteuning/dyslexie protocol.
o Al eerder, n.a.v. de bespreking van het concept jaarrekening 2015, is besloten om
reguliere scholen een bedrag toe te kennen voor schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 om
scholen te stimuleren de basisondersteuning te versterken en innovatie aan te moedigen.
Deze bijdragen zijn niet gewijzigd, maar zijn in de voorliggende meerjarenbegroting tot en
met 2026 structureel opgenomen.
o Gewijzigd t.o.v. 2018: er is vanaf 2019 geen sprake meer van startsubsidie voor een
bovenbouwgroep WJB, voor de bekostiging van leerlingen die in deze groepen (gaan)
deelnemen is in programma 3 een bedrag opgenomen.
o Subsidie aanvullend onderwijsassistent ISK groepen € 50.000. Deze extra aanvulling op
de ISK bekostiging is noodzakelijk ten om alle praktische beslommeringen die
samenhangen met de explosieve groei, vele verhuizingen van leerlingen en
aanpassingen aan programma’s met zich mee brengt op te vangen.
o In het kader van convenant-kaderafspraken met wethouders en schoolbestuurders, als
vastgelegd in de ‘ thuiszittersaanpak regio Waterland’ heeft het samenwerkingsverband/
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hebben de scholen zichzelf opgelegd onder andere te werken aan verbetering van
verzuimregistratie en opvolging. Hiertoe wordt op SWV niveau gewerkt aan een
kadernotitie waarin nadere voorstellen worden gedaan. Om scholen te kunnen faciliteren
uitvoering te geven aan beleidsplannen wordt voorgesteld een driejarige voorziening (3x €
150.000) op te nemen. Toedeling naar rato leerlingaantal, te beginnen met teldatum
2018. Startdatum januari 2019.
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Verslag van het toezichthoudend bestuur(TB) stichting
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Waterland (VO 2707)
Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december 2018.

Het samenwerkingsverband is een stichting. Het bestuur heeft gekozen voor een functionele
scheiding van bestuur en intern toezicht, het zogenaamde ‘one tier’ model. Binnen het bestuur zijn de
taken en bevoegdheden verdeeld in een algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudende, nietuitvoerend, deel van het bestuur; en een dagelijks bestuur, zijnde het uitvoerend deel van het bestuur.
De taken van het toezichthoudend deel van het bestuur en het dagelijks bestuur zijn in de statuten en
bestuursreglement vastgelegd. Een (externe) onafhankelijk voorzitter zit alle vergaderingen van het
dagelijks- en toezichthoudend bestuur voor.
Governance ontwikkelingen
In 2017 heeft een evaluatie van de bestuursvorm plaatsgehad onder leiding van een externe
deskundige-procesbegeleider. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft in het bestuur een nadere
verkenning plaatsgehad met betrekking tot de noodzaak en wenselijkheid aanpassing huidige
bestuursmodel. De conclusie van deze verkenning was dat het voltallig bestuur staat achter het
huidige model. In 2018 is deze conclusie herbevestigd en is het thema governance en de rolvastheid
die dit van bestuurders vraagt, telkens besproken bij de wisseling van bestuursleden en met nieuwe
bestuursleden die tot het toezichthoudend bestuur toetraden. Voor dit samenwerkingsverband, dat al
lang bestaat en een geschiedenis heeft van vrijwillige samenwerking die is gecontinueerd zonder
complicaties, is de noodzaak van een andere governance vorm niet aan de orde. Wel is men
overtuigd van de toegevoegde waarde van een onafhankelijk voorzitter. Ook is in het kader van de
governance discussie de positie van de directeur geëvalueerd. Besloten is niet over te gaan tot het
aanstellen van een directeur-bestuurder maar het brede mandaat van de huidige directeur te
herbevestigen. De functiewaardering van de directeur is in schooljaar 2017/2018 herzien en
aangepast in licht van het breed mandaat- in lijn met directeur-bestuurder. Het dagelijks bestuur voert
functioneringsgesprekken met de directeur en brengt hierover verslag uit aan het toezichthoudend
bestuur.
Toezicht op het dagelijks bestuur
Het toezichthoudend bestuur is in de periode 1-1-2018 tot en met 31-12-2018 vier maal
bijeengekomen. Het toezichthoudend bestuur heeft in haar vergaderingen telkens de voortgang van
het dagelijks bestuur getoetst. De notulen van het dagelijks bestuur zijn daarbij besproken inclusief de
onderliggende vergaderdocumenten van het dagelijks bestuur. De jaarbegroting 2019 en de
meerjarenbegroting zijn december 2018 vastgesteld. Op aanwijzing van het toezichthoudend bestuur
is in de toelichting op de begroting 2018 de risicoparagraaf aangevuld. Het toezichthoudend bestuur
heeft het dagelijks bestuur en directeur opgedragen de komende perioden scherp op de leerling
ontwikkeling toe zien in relatie tot de meerjarenbegroting. Dit vanwege de keuze om af te wijken van
de landelijk beschikbare leerling prognoses en uit te gaan van een leerling krimp van ‘slechts’ 1,5%.
Deze keuze is gemaakt omdat, onder andere ten gevolge van het hanteren van een bij de landelijke
prognoses beter aansluitend percentage voor krimp van het aantal leerlingen(jaarlijks -3%), het
vermogen van het samenwerkingsverband afgelopen perioden telkens onbedoeld is toegenomen.
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Bezoldiging
De toezichthouders verrichten hun werkzaamheden (evenals de leden van dagelijks bestuur)
onbezoldigd.
Externe accountant
In opdracht van het toezichthoudend bestuur vindt controle van de jaarstukken plaats door een
externe accountant (2018: van Ree accountants)
Overzicht toezichthouders inclusief nevenfuncties
R. Kuiken
 Lid College van Bestuur Stichting ZAAM, interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
 Voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam
 Voorzitter Raad van Toezicht Regenbooggroep, Amsterdam
 Voorzitter Stichting Steunfonds Theologie Windesheim
 Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam – Diemen
 Lid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Zaanstad en daaraan gerelateerd:
o Lid van het toezichthoudend orgaan stichting Saenstroom
o Lid van het bestuur van de coöperatieve vereniging BOA
o Voorzitter Bèta Partners
C.E.J. van Meurs
 Voorzitter College van Bestuur OPSO/SPOOR
 Voorzitter Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs
 Bestuurder Stichting Purmer Valley
 Voorzitter Raad van Toezicht ROC TOP
A.P.M. van der Poel
 Bestuur vertegenwoordiger/ Directeur Altra onderwijs en jeugdhulp
M.R.M. Runderkamp
 Uitvoerend Bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
 Docent schoolleidersopleiding Magistrum
J. Verschoor
 Voorzitter College van Bestuur Atlascollege
 Voorzitter bestuur stichting MeerMak
Conclusie
Op grond van de gevoerde overleggen en de door het dagelijks (uitvoerend) bestuur verstrekte
rapportages, financieel en niet-financieel, kan het toezichthoudend bestuur concluderen dat zij in
voldoende mate beschikt over de informatie welke noodzakelijk is voor een adquate uitvoering van
haar toezichthoudende taak.
Dit verslag is vastgesteld 15 mei 2019
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KENGETALLEN
2018

2017

4,02

5,32

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

73,93

80,08

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

75,25

81,27

0,30

3,23

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

17,21

17,76

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

16,50

16,95

0,30

0,31

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

12,62

12,20

Personele lasten / totale lasten (in %)

12,62

12,20

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

87,38

87,80

Materiële lasten / totale lasten (in %)

87,38

87,80

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

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

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

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

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

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

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

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
In de jaarrekening 2018 worden de baten en lasten Waterlandse overstap (POVO) apart
gepresenteerd, in de vergelijkende cijfers 2017 is dit aangepast.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar
wordt € 450,00 aangehouden.
De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en terreinen: het bestuur geeft de termijn van afschrijving aan.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 3 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10
jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar.
Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en
overlopende activa.
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De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.
Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel
met een looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 800 per FTE.
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB):
De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget.
Het basisbudget is voor personeelsleden, die maximaal 50 klokuren verlof (per fte) hebben gespaard
en dit in de toekomst willen gaan opnemen. Deze uren zijn gewaardeerd tegen de loonkosten per
uur. Dit is verhoogd met de werkgeverslasten.
Het aanvullend budget betreft aanvullend verlof voor de oudere werknemers (vanaf 57 jaar). De
hoogte van de voorziening is gebaseerd op het aantal uur vermenigvuldigd met de loonkosten per
uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in deze voorziening berekend. Er is gerekend met een
opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (conform model VO-Raad).
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Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht
bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. Het kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en
lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar
gekomen gelden zijn besteed.De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
SWV: De Rijksbijdragen betreffen de (bruto) door OCW toegekende vergoedingen. Doorbetalingen
aan de onderwijsinstellingen zijn verantwoord onder de Doorbetalingen aan schoolbesturen.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug
te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

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

31 december 2017
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Meubilair
ICT

1
1.298
9.194

1.370
6.111
10.492

7.481

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
3.242
120.971

3
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0
136.682
124.213

136.682

2.159.349

1.935.430

2.294.053

2.079.594
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B2 BALANS PER 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve
Bestemmingsfondsen (publiek en privaat)

400.000
1.296.075

400.000
1.265.360
1.696.075

Voorzieningen

1.665.360

5

Personeelsvoorzieningen

30.271

24.708
30.271

Kortlopende schulden

24.708

6

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

286.081
30.003
7.991
166.781
76.852
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148.900
24.088
7.590
100.687
108.261
567.708

389.526

2.294.053

2.079.594
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

9.795.421
357.968
124.312
10.277.701

9.067.613
291.757
0
9.359.370

9.333.313
346.791
145.202
9.825.306

1.292.823
4.586
30.325
101.896
8.817.024
10.246.654

1.395.803
7.000
28.600
159.956
7.848.771
9.440.130

1.160.215
4.580
29.609
79.212
8.235.611
9.509.228

31.046

-80.760

316.078

170
501
-331

0
400
-400

1.307
329
978

30.715

-81.160

317.056

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetaling aan schoolbesturen

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

2018
€

2017

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

31.046

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

4.586
5.563

316.078

4.580
11.919
10.149

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

12.469
178.182

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

87.475
4.887
190.651

92.362

231.846

424.940

170
-501

Kasstroom uit operationele activiteiten

16.500

1.307
-329
-331

978

231.515

425.918

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-7.596

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-8.860
-7.596

-8.860

223.919

417.058

1.935.430
223.919

1.518.372
417.058
2.159.349
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

1 Materiële vaste activa
Meubilair
ICT

1.298
9.194
10.492

Meubilair
€

ICT
€

1.370
6.111
7.481

Totaal
€

Boekwaarde 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.443
-72

15.209
-9.098

16.652
-9.171

Boekwaarde 31 december 2017

1.370

6.111

7.481

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
-72

7.596
-4.514

7.596
-4.586

Mutaties boekwaarde

-72

3.083

3.010

Boekwaarde 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.443
-145

22.806
-13.612

24.248
-13.757

Boekwaarde 31 december 2018

1.298

9.194

10.492

Afschrijvingspercentages
van
3,33 %
5,00 %

Meubilair
ICT
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t/m
5,00 %
33,33 %
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

2 Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen
Gemeente: overig
Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

120.971
3.242
124.213

136.682
0
136.682

2.149
118.822
120.971

8.900
127.782
136.682

3.242
3.242

0
0

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden

Kasmiddelen
Kas

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Spaarrekening
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21
2.159.328
2.159.349

97
1.935.333
1.935.430

21
21

97
97

201.202
1.958.126
2.159.328

542.380
1.392.953
1.935.333
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
1-1-2018

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo
31-12-2018

400.000

0

0

400.000

1.265.360
1.265.360

30.715
30.715

0
0

1.296.075
1.296.075

Totaal bestemmingsfondsen (C + D)

1.265.360

30.715

0

1.296.075

Eigen vermogen

1.665.360

30.715

0

1.696.075

Vrijval

Saldo
31-12-2018

Algemene reserve
Bestemmingsfondsen publiek (C)
Bestemmingsfonds publiek (1)

Saldo Dotaties Onttrek1-1-2018
kingen
5 Voorzieningen
Personeel:
LFBPB
Jubilea

Voorzieningen

saldo
31-12-2018
€
Voorziening LFBPB
Voorziening Jubilea

25.991
4.280
30.271

Jubilea
Op basis van werkelijkheid

20.994
3.714
24.708

4.997
566
5.563

0
0
0

0
0
0

25.991
4.280
30.271

24.708

5.563

0

0

30.271

kortlopend

middellang

1.300
1.300

LFBPB kort 5%
LFBPB middel 15%
LFBPB lang 80%
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3.704
1.153
4.857

langlopend
€
20.988
3.127
24.115
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31-12-2018
€

31-12-2017
€

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

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Nog te betalen bindingstoelage
Vooruitontvangen bedragen
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286.081
30.003
7.991
166.781
76.852
567.708

148.900
24.088
7.590
100.687
108.261
389.526

30.003
0
30.003

17.094
6.994
24.088

166.781
166.781

100.687
100.687

22.736
497
53.618
76.852

20.089
743
87.429
108.261
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Model G:
Model G Specificatie posten OCW

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

Toewijzing

Bedrag
Ontvangen
toewijzing t/m
verslagjaar

Kenmerk datum

EUR

totaal

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

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

0

0

0

0

0

0

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

Toewijzing

Kenmerk datum

totaal

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

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk datum
2017-2018
2018-2019

VSV
VSV

totaal

Bedrag
Saldo
toewijzing 01-01 2018

Ontvangen
in
verslagjaar

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

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

91.917
91.917
0

79.125
0
0

9.192
91.917
0

88.317
38.299
0

91.917
38.299

0
53.618
0

183.834

79.125

101.109

126.616

130.216

53.618
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Baten
Realisatie
2018
€
(Rijks)bijdragen
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning
Rijk: LWOO/PRO
Verevening zware ondersteuning

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente Plusvoorziening
Gemeente Aanval op uitval
Gemeente Schoolmaatschappelijkwerk

Overige baten
Overige baten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

742.990
4.731.313
4.852.320
-531.202
9.795.421

727.748
4.235.932
4.581.816
-477.883
9.067.613

728.702
4.447.079
4.764.553
-607.021
9.333.313

91.917
88.462
177.590
357.968

91.590
36.167
164.000
291.757

116.855
73.666
156.270
346.791

124.312
124.312

0
0

145.202
145.202

547.862
72.566
78.868
593.527
1.292.823

785.608
0
0
610.195
1.395.803

459.453
58.618
63.415
578.729
1.160.215

102.010
140.188
447.957
8.611
-72.566
-78.868
531
547.862

93.680
199.232
483.125
5.571
0
0
4.000
785.608

99.409
108.930
366.845
5.747
-58.618
-63.415
556
459.453

72.566
72.566

0
0

58.618
58.618

78.868
78.868

0
0

63.415
63.415

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

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

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten
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Realisatie
2018
€
Overige personele lasten
Nascholing/centraal scholingsaanbod
Kosten BGZ en ARBO-zorg
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening LBP
Vergoeding Toezichthouders
Extern Personeel
Begeleiding Lio'ers en Stagiere's
Werkkosten FA

80.777
1.881
566
4.997
5.557
497.055
860
1.834
593.527

Begroting
2018
€

99.050
2.000
0
0
10.000
484.545
11.600
3.000
610.195

Realisatie
2017
€

62.477
1.635
863
11.056
5.387
492.159
3.660
1.492
578.729

Personeelsbezetting
2018
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

0,90
1,37
7,27
9,54
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2017
Aantal FTE's
0,90
1,33
5,85
8,07
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WNT-verantwoording 2018
De WNT is van toepassing op Stichting SWV Waterland VO
Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1

M. van Zanten

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

0,9

Gewezen topfunctionaris

Nee

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 78.060

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.689

Subtotaal

€ 90.749

Individueel bezoldigingsmaximum

€ 170.100

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

€ 90.749

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2017
Functiegegevens

Directeur

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

01-01 / 31-12
0,9
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 77.078
€ 11.392

Subtotaal

€ 88.471

Individueel toepasselijk bezoldigings maximum

€ 162.900

Totaal bezoldiging 2017

€ 88.471
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezodiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
C.J. Schouten
C.C.N. Schilder
A.P.M. van der Poel
R. Kuiken
J. Verschoor
C.E.J. Meurs
M. Runderkamp

Functie
Lid (Purmerendse ScholenGroep)
Lid (Clusius College)
Lid (Altra)
Lid (ZAAM)
Lid (Atlas College (De Triade))
Lid (OPSO/SPOOR)
Lid (SKOV)

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

Huisvestingslasten
Huur huisvesting
Overige huisvestingslasten

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

72
4.514
4.586

500
6.500
7.000

72
4.508
4.580

28.000
2.325
30.325

28.300
300
28.600

28.000
1.609
29.609

4.152
7.535
2.912
5.705
44.137
64.442

5.500
7.150
1.520
2.500
40.500
57.170

4.059
6.921
1.078
5.547
42.913
60.517

2.377
551
11.498
2.439
1.899
10.048
0
0
28.811

2.500
3.200
22.536
5.000
2.500
8.500
500
50.000
94.736

2.293
1.075
2.810
0
1.282
8.268
75
0
15.802

8.643
8.643

8.050
8.050

2.893
2.893

101.896

159.956

79.212

Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Bestuur/beheer en vergaderen
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer

Overige
Representatiekosten
Contributies
Ondersteuningsplanraad
Verzekeringen
Drukwerk, kopieerkosten, porto
PR
Reiskosten
Overige gemeente

Leermiddelen (VO)
Onderwijsleerpakket

Totaal Overige instellingslasten
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

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

2.749.895
3.726.082
1.063.307
7.539.284

2.507.683
3.138.034
1.013.234
6.658.951

2.648.912
3.362.620
1.054.250
7.065.782

108.560
108.560

79.820
79.820

90.390
90.390

114.156
122.697
47.158
19.463
120.000
950
154.757
590.000
1.169.180

180.000
80.000
45.000
160.000
120.000
50.000
0
475.000
1.110.000

118.225
116.703
39.846
17.823
120.000
0
145.202
521.640
1.079.438

8.817.024

7.848.771

8.235.611

170
170

0
0

1.307
1.307

501
501

400
400

329
329

-331

-400

978

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

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

7.335
0
0
0

6.500
650
0
0

6.609
312
0
0

Totaal accountantslasten

7.335

7.150

6.921

Doorbetaling op basis van 1 februari
Groei afdracht (V)SO

Overige doorbetaling schoolbesturen
Arrangementen A
Arrangementen B
Arrangementen LWOO
Arrangementen maatwerk B
Bijdrage kosten zorgcoördinator
Arrangement maatwerk VSO
Kosten Overstap POVO
Bijdrage scholen

Totaal doorbetaling schoolbesturen
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten

Financiële lasten
Bankkosten

Totaal financiële baten en lasten

Specificatie honorarium
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Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Statutaire
Vorm 2018 zetel

Purmerendse ScholenGroep
Zaam
Clusius College
SKOV
Atlas College
Altra
OPSO

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Purmerend
Amsterdam
Alkmaar
Volendam
Hoorn
Amsterdam
Purmerend

Code
Eigen
Resultaat Art.2:403 Deelname
activiteiten Vermogen
jaar 2018 BW
31-12-2018
EUR
EUR
Ja/Nee %
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0
1
n.v.t.
n.v.t.
Nee
0

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.

- 90 -

Consolidatie

Ja/Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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B7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Contractuele verplichtingen:
Er zijn meerjaren verplichtingen aangegaan met :
Huurcontract Huisvesting:
Purmerendse Scholengroep vanaf 01-08-2014 á € 333,33 per maand, geen contract. langlopende
afspraak ivm in verleden kassierschool en huisvesting oude SWV.
Het Samenwerkingsverband is een huurovereenkomst (medegebruikovereenkomst) aangegaan met
SG De Triade voor een gedeelte van hun schoolgebouw gevestigd aan Nijverheidstraat 2 te Edam.
De huuringangsdatum is 01 augustus 2014 voor een termijn van 1 jaar en wordt stilzwijgend
verlengd. De huurverplichting bedraagt € 24.000 per jaar incl. BTW, incl. Nutsvoorziening.
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B8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers.
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B9 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2018 ad € 30.715 als volgt over de reserves.
2018
€
Resultaat bestemmingsfonds publiek (1)
Resultaat bestemmingsfonds publiek (C)

30.715
30.715

Resultaat bestemmingsfonds privaat (C+D)
Resultaat Eigen vermogen

30.715
30.715
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B10 Formulier goedkeuring/vaststelling
Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te …………………….. op ……………..2019

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

Vastgesteld op ………………2019 door het toezichthoudend orgaan

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting Samenwerkingsverband
Waterland VO

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de
door
het
bestuur
gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Geldermalsen, 15 mei 2019
Van Ree Accountants
Was getekend
Drs. L.M.W van der Vliet RA

