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Voorwoord 
 

In samenwerkingsverband Drechtsteden VO zijn we in 2021 gestart met het opstellen van een nieuw 

ondersteuningsplan 2022-2026. In passend onderwijs hebben we allemaal een rol: het 

schoolbestuur, de professional, de ouders, jongeren, jeugdhulp en het samenwerkingsverband. In 

het voortraject hebben we verschillende panelgesprekken georganiseerd waarin met jongeren, 

ouders, professionals en andere stakeholders in gesprek zijn gegaan wat ieder van belang acht. We 

zien dit als een opdracht die we gezamenlijk hebben te volbrengen; “Passend onderwijs doen we 

samen’.  

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren in thuisnabijheid een passende 

ontwikkelomgeving te bieden. Daartoe is het samenwerkingsverband een verbindende schakel 

tussen diverse partijen binnen de domeinen onderwijs en jeugd. Toekomstgericht hebben we een 

aantal speerpunten geformuleerd die te maken hebben met het ‘dekkende aanbod’, ‘onderwijs en 

jeugdhulp’, ‘doorgaande schoolloopbaan’, ‘passend onderwijs zichtbaar in de school’ en ‘het 

samenwerkingsverband als netwerkorganisatie’.  

Met de scholen streven we naar een zo hoog mogelijke basisondersteuning. Hiermee beogen we 

meer passend onderwijs thuisnabij. Daarnaast bieden we vanuit het samenwerkingsverband 

preventieve ondersteuning, zetten in op het versterken van docentvaardigheden, werken we 

integraal samen met jeugdhulpverlening en daar waar nodig zetten we in op onderwijs in een 

gespecialiseerde onderwijsleercontext. We verantwoorden ons over de inzet van financiële middelen 

zowel intern als extern in afstemming met de schoolbesturen op doel- en rechtmatigheid. Dit doen 

we onder andere in dit jaarverslag.   

In het verlengde van de beweging naar een ‘inclusievere samenleving’ willen we ook in het 

samenwerkingsverband dat we meer nog dan nu inclusiever denken en handelen. Hiertoe willen we 

toekomstgericht in afstemming met onder andere gemeenten en jeugdhulpverlening integraal 

arrangeren, zodat een integraal aanbod van onderwijs en jeugdhulpverlening wordt geboden aan 

kinderen die dit nodig hebben. Daarnaast vinden we het van belang om kinderen het recht op 

onderwijs te blijven bieden. We streven dan ook naar nul jongeren die thuiszitten. Een andere 

belangrijke opdracht is de doorgaande leerlijn voor jongeren. Hiertoe is het noodzakelijk de 

samenwerking met het primair onderwijs te intensiveren en met het middelbaarberoepsonderwijs 

de contacten nauw te bestendigen.   

Ondanks de pandemie die ons in 2021 het gehele jaar heeft beziggehouden hebben we in 

samenwerking met belanghebbenden belangrijke stappen kunnen zetten in het onderwijs en de 

ondersteuning aan jongeren. In dit jaarverslag geven we inzicht in hoe we dit hebben gedaan en met 

welk resultaat.   

 
drs. Stefan de Crom  
Directeur-Bestuurder  
Samenwerkingsverband Drechtsteden primair en voorgezet onderwijs  
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Hoofdstuk 1 | Algemeen 
 

Juridische structuur  

De rechtspersoon is een vereniging met de naam Samenwerkingsverband VO Noordelijke 

Drechtsteden. De leden van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden zijn zeven 

schoolbesturen uit de regio die zitting hebben in de Algemene Ledenvergadering en toezichthouders 

zijn. De zeven schoolbesturen zijn:   

• Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard  

• Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West  

• Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden  

• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College”  

• Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON)   

• Stichting Yulius Onderwijs te Dordrecht  

• Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht e.o.  

 

Interne organisatiestructuur  

Het samenwerkingsverband (SWV) wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze is tevens, 

samen met de sectordirecteur, belast met de operationele aansturing van het 

Samenwerkingsverband, alsmede de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. De directeur-

bestuurder en de sectordirecteur worden ondersteund door het secretariaat. De sectordirecteur is 

verantwoordelijk voor de aansturing van de begeleiders passend onderwijs (BPO’ers) en 

verantwoordelijk voor de aansturing van de AT-VO (Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet 

Onderwijs) en de Onderwijs Opvang Voorziening GOAL.   

De AT-VO is een onafhankelijke commissie en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO 

Noordelijke Drechtsteden, zie ook p. 31. De AT-VO heeft een onderzoeks- en een adviesfunctie, geeft 

de aanwijzingen leerwegondersteunend en de toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs af, 

kent arrangementen toe en fungeert als toewijzingscommissie voor toelaatbaarheid Voortgezet 

Speciaal Onderwijs (VSO).    
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Visie 

Het Samenwerkingsverband Drechtsteden (SWV) wil zoveel mogelijk leerlingen in thuisnabijheid de 

meest passende pedagogische/didactische plek bieden. Het SWV wil daarbij in de regio de 

verbindende schakel zijn tussen de diverse partijen binnen het domein van onderwijs en jeugd. Dit 

betekent dat tussen en met de scholen voortdurend een dialoog plaatsvindt over de gezamenlijke 

ontwikkeling van passend onderwijs. Het SWV zet daarvoor deskundig personeel in, faciliteert 

scholing en stelt middelen beschikbaar voor extra ondersteuning.  

Missie 

• Scholen ondersteunen bij het realiseren van deze visie door te adviseren en inspireren.  

• Werken aan een breder dekkend aanbod en dat wat goed gaat continueren. 

• Samenwerken met SWV PO en MBO en een doorlopend ondersteuningsaanbod versterken. 

• Samenwerken met gemeenten en partners en afstemmen over jeugd en jeugdhulpverlening. 

• Eenduidige basisondersteuning op alle scholen realiseren en borgen. 

 

1.1 Aantal leerlingen  
 

Hieronder wordt het leerlingenverloop van het SWV weergegeven. Het totaal aantal leerlingen per 1-

10-2020 bedraagt 7.021 (incl. LWOO, PRO en VSO). Het totaal aantal leerlingen per 1-10-2021 

bedraagt 7.210.   

Het totaal aantal leerlingen is de afgelopen jaren gedaald. De verwachting is dat zowel het aantal 

LWOO-leerlingen als het aantal PRO-leerlingen de komende jaren gaat stijgen. De 

overdrachtsverplichting voor het LWOO bedroeg in 2021 € 2.262.400 (2020: € 2.128.000) en voor de 

PRO € 1.166.200 (2020 € 1.168.000).  
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Het aantal VSO-leerlingen blijft naar verwachting, na een flinke toename de afgelopen jaren, redelijk 

stabiel. De verplichte afdrachten voor het VSO waren in kalenderjaar 2021 € 3.251.200 (2020: € 

3.160.000). 

 

   

  

1.2 Gevoerd beleid 
 

In 2021 is aangevangen met het proces om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan. Hiertoe 

worden breed stakeholders betrokken bij de inhoud van het nieuwe plan. Daarnaast is er aandacht 

geweest voor de verbinding met ouders en docenten door hen onder andere uit te nodigen voor de 

kenniskringen. Een ander belangrijk beleidsaspect is dat er ingestoken is op de verbreding van het 

ondersteuningsaanbod door inzet van verbreedde expertise op de scholen. Deze inzet is in 2021 ten 

opzichte van de voorgaande vijf jaren toegenomen. Doel is om hiermee de expertise op termijn in de 

school te borgen zodat de basisondersteuning wordt verhoogd. Er heeft een analyse plaatsgevonden 

op de basisondersteuning op de scholen. Daarnaast zijn de aandachtspunten vastgesteld voor het 

handelingsgericht werken en zijn tevens besproken in de eindevaluaties met de scholen. De doelen 

van de vierjarige subsidie rond meer- en hoogbegaafdheid zijn behaald en afgerond. Er vinden 

structureel overleggen plaats met beleidsambtenaren van de vijf gemeenten over 

jeugdhulpverlening, onderwijs en de samenwerking. De onafhankelijkheid van het aanmeldpunt en 

toewijzingscommissie is gewaarborgd. Er heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden, waarna de structuur van de organisatie licht is aangepast. 
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Hoofdstuk 2 | Governance  
 

Op 18 januari 2018 is de rechtspersoon omgezet van een stichting naar een vereniging. De besturen 

zijn allen lid van de Algemene Vergadering (hierna AV). De AV kent een onafhankelijk voorzitter. Het 

bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in 

functionele of organieke zin zijn gescheiden. De AV beschikt ook over een Auditcommissie en een 

Remuneratiecommissie.    

De Auditcommissie kent ook een onafhankelijk voorzitter en ondersteunt de AV bij het uitvoeren van 

de verantwoordelijkheden als intern toezichthoudend orgaan. En wel specifiek bij het uitoefenen van 

het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de 

vereniging en de financiële sturing door de directeur-bestuurder. De Auditcommissie neemt geen 

bevoegdheden over van de AV. Zij bereidt uitsluitend beslissingen van de AV voor en treedt in 

opdracht van de AV op als gesprekspartner en klankbord van de directeur-bestuurder.   

De Remuneratiecommissie vervult de werkgeversrol van de directeur-bestuurder, functioneert als 

gesprekspartner en klankbord van de directeur-bestuurder en beoordeelt het functioneren van de 

directeur-bestuurder. Deze commissie adviseert de AV omtrent diverse arbeidsrechtelijke en -

voorwaardelijke aangelegenheden. De Remuneratiecommissie neemt voor wat betreft de 

adviestaken geen bevoegdheden over van de AV. De AV geeft de Remuneratiecommissie input over 

het functioneren van de directeur/bestuurde, waarbij de kern van zulke gesprekken is of de 

competenties van de directeur/bestuurder hem in voldoende mate in staat stellen de doelen van het 

SWV te realiseren. De voorzitter van de AV is tevens voorzitter van deze commissie.   

De AV beschikt over een evaluatiekader algemene vergadering - het raamwerk om het eigen 

functioneren van de AV jaarlijks te evalueren. De AV is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

eigen functioneren. De voorzitter van de AV initieert deze reflectie en evaluatie minimaal eenmaal 

per jaar en kan daarnaast met de afzonderlijke leden spreken over hun functioneren.  De directeur-

bestuurder participeert in deze evaluatie, tenzij de AV anders besluit. Indien de directeur-bestuurder 

niet aanwezig is, wordt vooraf om inbreng gevraagd en achteraf een terugkoppeling gegeven.   

De AV beschikt tevens over een toezichtskader. Aan de hand van dit kader vindt binnen de vereniging 

door de AV het intern toezicht plaats op het beleid van de directeur-bestuurder en op de besturing 

van en de gang van zaken binnen de vereniging.  

Het bestuursmodel biedt de mogelijkheid om te werken met een professioneel bestuur in de vorm 

van een directeur-bestuurder en de AV als onafhankelijke toezichthouder. In dit model wordt op een 

organieke wijze invulling gegeven aan de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht. Het Samenwerkingsverband is gebonden aan de Code Goed Bestuur van de VO-Raad.  
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2.1 Verantwoording intern en extern 
 

Het SWV verantwoordt zich naar de leden, die tevens toezichthoudend orgaan zijn in een jaarcyclus 

van de Algemene Vergadering, waarbij de Plan & Control cyclus van het SWV wordt gevolgd. Iedere 

AV wordt voorafgegaan door een bespreking van voorliggende stukken in de Auditcommissie.  

 

Bovenstaande planning & control-cyclus vormt de basis voor het kwaliteitsbeleid, zie ook hoofdstuk 4 

p. 45. Het SWV heeft haar ambities beschreven in het ondersteuningsplan (vier jaar). In het 

Financieel Beleidsplan staan de kaders en normen van het financieel beleid van het SWV, zoals de 

financiële kengetallen, beschreven. De meerjarenbegroting is afgeleid van het Ondersteuningsplan in 

combinatie met het Financieel Beleidsplan. De meerjarenbegroting is richtinggevend en de 

jaarbegroting kaderstellend. Deze documenten worden, na voorafgaande goedkeuring door de AV, 

vastgesteld door de directeur-bestuurder.  

Tevens worden het bestuursverslag en de jaarrekening door de directeur-bestuurder, na goedkeuring 

vooraf door de AV, vastgesteld. Elk kwartaal rapporteert de directeur-bestuurder de AV over de 

voortgang van de financiën en de daaraan gerelateerde domeinen/programma’s van het SWV. De 

kwartaalrapportage (inclusief eindejaarsprognose) wordt besproken met de AV en de 

Auditcommissie. Een keer per jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats met de schoolbesturen en 

worden de uitkomsten aan de AV gerapporteerd in een bestuursrapportage. Daarnaast wordt er 

periodiek gerapporteerd over de evaluaties met de schoolbesturen over de inzet van de middelen. 

Tijdens deze besprekingen komen ook rechtmatigheids- en doelmatigheidsaspecten aan de orde, zie 

ook hoofdstuk 9, pagina 64. De belangrijkste beleids- en financiële wijzigingen en voornemens 

worden aangegeven in de (meerjaren)begroting, waarover de AV beraadslaagt en al dan niet 

goedkeuring verleent. Bij tussentijdse beleidswijzigingen of financiële aanpassingen vraagt de 

directeur-bestuurder advies aan de AV. 

De externe verantwoording vindt plaats in overleggen met belangrijke stakeholders. Zo zijn er 

structureel overleggen met de adviesraad, waarin onder andere schoolleiders en intern begeleiders 

zitting nemen. Daarnaast is er overleg met de ondersteuningsplanraad over onder andere de 

voortgang van het beleid zoals opgesteld in het ondersteuningsplan. Verder worden belangrijke 

thema’s die zowel onderwijs als jeugdhulpverlening raken geagendeerd in de verschillende gremia in 
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de gemeenten, waaronder de lokale en regionale educatieve agenda’s (respectievelijk LEA en REA) 

als ook de OOGO’s (op overeenstemming gericht overleg). Ook is er afstemming met de aanpalende 

samenwerkingsverbanden over organisatie en inhoudelijke thema’s (als grensverkeer, steunpunten, 

bekostiging en dergelijke). In 2021 is aangevangen met het oprichten van een ouder- en 

kindsteunpunt, ingegeven door afspraken met het ministerie voor OC&W. Een en ander zal in 2022 

verder worden geconcretiseerd. 
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Hoofdstuk 3 | Onderwijs 

 

3.1 Introductie  
 

 

Sectordirecteur Joke Grootenboer over de 

verbinding jeugdhulp – onderwijs:  

Ondanks corona toch passend onderwijs 

“Door een prima dekkend aanbod en een 

fantastische inzet van docenten, medewerkers 

en BPO-ers was 2021 ondanks corona een jaar 

waarin passend onderwijs aanwezig was. In de 

scholen en thuis. Nog belangrijker is misschien 

wel dat elke VO-school in het 

ondersteuningsteam vaste schakels naar de 

jeugdhulp heeft gerealiseerd. De verbinding 

onderwijs-jeugdhulp is flink op de kaart gezet. 

Op het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het 

Praktijkonderwijs is jeugdhulp in de school 

gerealiseerd. Weet je, je zou ook kunnen 

wegkijken voor de dingen die er allemaal 

gebeuren, veranderen en nodig zijn. Wij 

hebben met passie en gedrevenheid ons werk 

gedaan, allemaal vanuit een eigen positie. 

Voor mij was het een logische keuze om hier 

extra veel tijd in te stoppen. Ik heb nu 

eenmaal een grote zorg over het welzijn van 

de jongeren. Daarom zijn de lijnen tussen de 

scholen en het jongerenwerk verstevigd en 

hebben we ook gemeentes meer richting 

scholen laten kijken. En er was veel 

operationeel werk wat gewoon moet 

gebeuren, zoals het verspreiden van digitale 

flyers zodat signalen gedeeld worden en 

mensen in beweging komen. Rondom de 

lockdowns en het vaccineren zaten wij in de 

klankbordgroep van de GGD. Ja, wij waren dit 

jaar overal goed zichtbaar!” 

 
 
 

Wat in 2021 opviel 
  

• De bekendheid van passend onderwijs 

zat in de lift. Het was bovenal thuisnabij! 

• Er was een proactieve, intensievere 

samenwerking met jeugdhulp. 

• Het totale werkveld vroeg continu om 

inventiviteit en wendbaarheid. 

• Ouders en leerlingen kenden de weg 

naar het SWV steeds beter. 

• Medewerkers van het SWV waren 

ondanks corona nog steeds zichtbaar en 

aanwezig.  
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Het SWV werkt op dit moment scenario’s uit om de arrangementsmiddelen en LWOO-middelen op 

basis van het totale aantal leerlingen met een vaste voet te verdelen naar de scholen ten behoeve 

van het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2025. 

 

 
1 Op pagina 6 staan de deelnemende schoolbesturen vermeld. 

 

Deelnemende VO-scholen1 Aanbod SWV 

Willem de Zwijger College • brede ondersteuning 

• binnenschoolse intensieve ondersteuning  

(= arrangementen op maat) 

• bovenschoolse arrangementen 

• toelaatbaarheidsverklaringen 

• deskundigheidsbevordering 

Griendencollege 

Praktijkschool de Sprong 

VSO de Bleyburgh 

CSG De Lage Waard 

Loket Zwijndrechtse Waard 

Develstein College 

Walburg College 

5%

16%

35%

2%

23%

13%

1%

4%

Verdeling middelen 2021 | SWV Drechtsteden VO

Kantoorkosten 5% Personele ondersteuning scholen 16%

Verplichte afdrachten VSO 35% Breder Ondersteuningsaanbod 2%

Verplichte afdrachten LWOO 23% Verplichte afdrachten Pro 13&

MHB 1% Arrangementen op Maat 4%
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3.2 Passend onderwijs zichtbaar in de school 
 

Om zicht te houden op alle activiteiten organiseert het SWV vijf keer per jaar een Zorgoverleg (Zo!) 

voor zorgcoördinatoren en alle medewerkers van het SWV.  

De bijeenkomsten worden thematisch aangeboden en geven inzicht in alle onderwijskundige 

ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Er is volop gelegenheid om te onderzoeken, af te 

stemmen en om samen te werken aan de realisatie van het dekkende aanbod. Verder staan 

ondersteuningsbehoeften, handelingsgericht werken en zorgroutes op de agenda. De opbrengst 

wordt gedeeld met de Adviesraad. 

De Adviesraad komt ook vijf keer per jaar samen en bestaat uit de directeur-bestuurder van het SWV, 

de sectordirecteur en de gemandateerde directieleden van de VO-scholen. De leden houden zich 

bezig met het ondersteuningsplan, de jaarplannen, de begroting en de jaarrekening. Ook bespreken 

zij de uitvoering van het beleid en de vertaling hiervan in school. Het is een vruchtbare plek van 

collegiale kennisoverdracht. 

In 2021  

• heeft het SWV in de maanden van de lockdown volledig ingezet op de digitale zichtbaarheid 

van de begeleiders passend onderwijs, de kenniskringen, het zorgoverleg en de adviesraad.   

• in de scholen zijn een vaste schakel en Jeugdhulp gerealiseerd. 

• hebben 15 deelnemers van zes scholen het certificaat pluscoach behaald; op twee scholen is 

deze expertise geïntegreerd in de zorgstructuur. 

In 2022  

• wordt het brede ondersteuningsaanbod via een menukaart inzichtelijk gemaakt voor scholen 

en ouders en deze arrangementen worden via social media onder de aandacht gebracht. 

• worden ook ouders bij relevante kenniskringen uitgenodigd.  

• kennen directies de weg naar opgeleide pluscoaches, waardoor de zorgstructuur in school 

nog meer verbetert. 

• zijn in school de plannen gericht op MHB-expertise zichtbaar geïmplementeerd onder 

begeleiding van een MHB-expert van het SWV. 

 

 

Deskundigheidsbevordering 
Gemeenschappelijke trajecten om vaardigheden te verbeteren. 

 

Goede vaardigheden zijn in hoge mate van invloed op de kwaliteit van het passend onderwijs. Hier 

wordt in gemeenschappelijke trajecten veel aandacht aan besteed, temeer omdat deskundigheid 

permanente ontwikkeling verdient. Hierop is ook de term ‘een leven lang leren’ van toepassing.  
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In 2021  

• waren dit voorbeelden van deskundigheidsbevordering: meer kennis in huis over wet- en 

regelgeving aannamebeleid, suïcidepreventie, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarbare 

lichamelijke klachten) en verdieping op dyslexieprotocol in de school. 

• zijn de docentvaardigheden passend onderwijs zichtbaar verbeterd. De ouderrapportages 

van het schoolondersteuningsprofiel zijn vindbaar op de website van het SWV.  

• concludeerde de onderwijsinspectie in februari 2021 dat er voor alle leerlingen een passende 

onderwijsplaats is en dat er sprake is van een goede samenwerking in de regio. 

In 2022  

• worden de docentvaardigheden passend onderwijs nog zichtbaarder. 

• is het reflecteren op eigen handelen voor docenten steeds meer gemeengoed. De scholen 

hebben dit op maat meegenomen in hun jaarplan 2021-2022.  

• is de module kwaliteitsbeleid toegevoegd aan ‘Perspectief op school’. Zo worden 

kwaliteitsdoelen en deskundigheid voor scholen beter beheersbaar en via het 

schoolondersteuningsprofiel op de website gedeeld.  
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3.3 Ondersteuning passend onderwijs  
 

 

 

Sectordirecteur Joke Grootenboer over de 

inzet van BPO-ers. Over mogelijkheden en 

mensen in hun kracht zetten. 

“Het liefste willen wij misbaar worden door 

basistaken meer in de school te laten 

oplossen. In de basis gaat het al heel vaak heel 

goed en hebben we dit bereikt. Het is vooral 

onze plusexpertise die wordt bevraagd, 

vanwege dat stukje specialisme. Waar het om 

draait is dat alle betrokkenen zelfbewust en 

met regie de uitdagingen in het leven aan 

kunnen gaan. Hierbij zullen BPO-ers altijd het 

belang van leerlingen centraal zetten. Hun 

werkwijze gaat uit van mogelijkheden en zet 

mensen in hun kracht, waardoor de scholen 

zich kunnen ontwikkelen op het gebied van 

passend onderwijs. Een goede implementatie 

begint dus praktisch bij ondersteuning van 

leerlingen. De begeleiding van docenten is er 

om het onderwijs passend te maken en het 

werk op beleidsniveau is dienstbaar aan de 

missie om altijd weer te kijken hoe het beter 

kan.” 

 

 

  

De 2021-Startdag SWV Drechtsteden VO – een kick-off workshop over het ondersteuningsplan 2022-2026. 
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3.3.1 Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers)  
 

Het SWV levert expertise aan de scholen via een allround begeleider passend onderwijs.  Daarnaast 

is er vanuit het hele BPO-team aanvullende specialistische plusexpertise beschikbaar op het gebied 

van bijvoorbeeld dyslexie, afstandsonderwijs en hoogbegaafdheid. BPO-ers functioneren als 

contactpersoon op maat; een schakel tussen de school en het samenwerkingsverband. De 

begeleiding richt zich primair op het versterken van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam. 

Vanuit het preventieve kader worden BPO-ers in het primaire proces betrokken bij 

ondersteuningsvragen op school. Zij spelen een rol in de signalering en beoordeling van de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen ten aanzien van de basiszorg. Is er ondersteuning nodig die 

deze basiszorg overstijgt, dan helpt de BPO-er bij het stroomlijnen van de ondersteuningsroute 

binnen de school en naar buiten toe, onder andere in verbinding met de AT-VO, zie p. 31. Er is dus 

ook sprake van een directe betrokkenheid van de BPO-er bij de aanvraag van (bovenschoolse) 

arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. 

In 2021 

• is optimaal gebruik gemaakt van alle expertises. In het BPO-formatieplan is gekozen om 

ruimte te creëren binnen de verdeling. Op deze manier kan een BPO-er naast de primaire 

taak op de eigen school ook gevraagd worden om vanuit het brede BPO-team zijn of haar 

plusexpertise in te zetten voor de basis- en pluszorg op een andere school. 

• is er voor alle BPO-expertises samen 7 fte besteed. In het zorgoverleg wordt per expertise 

kennis en ervaring uitgewisseld en waar nodig de rol van jeugdhulp meegenomen.  

In 2022 

• is het nieuwe ondersteuningsplan actief met draagvlak van alle betrokken partijen. 

• maakt de Adviesraad afspraken over de minimale eisen binnen de basisondersteuning in 

relatie tot nieuwe ambities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op pagina 16 t/m 22 worden BPO-expertises toegelicht, soms met een persoonlijke toelichting.  

Aanbod SBO-expertises binnen het SWV 

• TOS – Taalbeleid en Taalontwikkelingsstoornissen 

• MHB - Meer en Hoogbegaafdheid 

• LZ - Langdurig ziek 

• LG - Lichamelijk gehandicapt 

• ZML - Zeer moeilijk lerend 

• MBO - overstap van VO naar MBO 

• Afstandsonderwijs 

• Dyslexie/Dyscalculie 

• 113 Suïcidepreventie 

• HGW - Handelingsgericht werken 

• Visus Blinden en slechtzienden 
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Afstandsonderwijs/docentenpool 
Aanbod voor langdurig zieke leerlingen (LZ) en lichamelijk gehandicapte leerlingen (LG) 

 

Thuisonderwijs is bedoeld om een leerling te ondersteunen 

en ervoor te zorgen dat achterstanden worden ingehaald of 

voorkomen. Hierdoor lukt het om weer in te stromen in de 

klas of de eigen leerlijn te vervolgen. Ook ontstaat er via 

thuisonderwijs ruimte voor school om - indien nodig - 

samen met leerling en ouders te kijken naar een passende, 

lange termijnoplossing. Na zo’n zoektocht gaat een leerling 

gewoon weer naar school, behaalt het examen of gaat naar 

het VSO. Het hangt echt van het doel en de insteek af wat 

een vervolgtraject kan inhouden. 

Naast de ernstig en/of langdurig zieke leerlingen gaat het 

ook om leerlingen met andere aandoeningen zoals 

depressies en angststoornissen. Er is een VO-docentenpool 

opgezet om de thuisondersteuning te bieden. De opzet en coördinatie loopt via de BPO-specialist 

afstands- en thuisonderwijs. Deze docentenpool wordt de komende jaren gecontinueerd als 

onderdeel van het dekkend aanbod van het SWV en als project van het plan van aanpak VSV 20-24. 

In 2021 

• is de AV-1 Robot voor 3 leerlingen effectief ingezet. 

• zijn er 10 leerlingen langdurig thuis begeleid door docenten uit de docentenpool; 8 leerlingen 

hebben hun doelen volledig behaald; 2 leerlingen voor een deel. 

• zijn de verworvenheden digitaal onderwijs op de scholen geïnventariseerd ten behoeve van 

het toekomstig aanbod voor langdurig zieke leerlingen.  

• is er meer kennis ontwikkeld bij zorgcoördinatoren en BPO-ers op het gebied van LG en LZ. 

• is de beroepentest Icares met aanpassingsmogelijkheden voor leerlingen met beperkingen 

toegelicht. De aanmeldroute is helder. 

In 2022 

• is de verworven expertise op het gebied van digitaal onderwijs door de coördinator ingebed 

in het totaalaanbod van afstandsonderwijs.  

• worden langdurig zieke leerlingen via het ondersteuningsteam door scholen eerder en beter 

in beeld gebracht met het verzuimprotocol.  

• is de website van het SWV uitgebreid met handelingsadviezen voor professionals die LZ- en 

LG-leerlingen begeleiden. 

• blijft het mogelijk dat de beroepentest Icares met aanpassingen in te zetten is voor leerlingen 

met beperkingen. 

 
2 Een SWV-leerling ging buiten het SWV naar school en werd op VSO Het Passer College een thuiszitter. Met 
inzet van een docent uit de pool is hij weer teruggekomen in het onderwijs. 

Aantal leerlingen thuisonderwijs 

School 2020 2021 

W. de Zwijger College 4 1 

Griendencollege - 3 

CSG De Lage Waard 4 2 

Loket Zwijndrechtse waard - 1 

DevelsteinCollege 2 2 

Walburg College 1 - 

VSO Het Passer College2 - 1 

Totaal 11 10 
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Melinda Gouma is een kleine twee jaar onderweg 

als BPO-er afstandsonderwijs. Ze kan vanuit haar 

rol als brainstormer en onpartijdig luisteraar goed 

signaleren wie het beste baat heeft bij welke 

vorm van afstandsonderwijs. Want dat dit een 

rots in de branding kan zijn, is zonneklaar - zeker 

onder het corona gesternte. Melinda vertelt over 

haar docentenpool en de AVI 1 robot. 

Verhaal kwijt kunnen  

“De docentenpool van het thuisonderwijs bestaat 

uit zes docenten, die op diverse niveaus en voor 

verschillende vakken werken. Deze collega’s 

hebben feeling met deze leerlingen en werken 

met thema’s als langdurig ziek zijn, angst en 

depressie. Thuisdocenten zijn vaak heel flexibel in 

het meebewegen met de mogelijkheden van de 

leerling. Ook bij ouders kunnen zorgen hoog 

oplopen als het niet goed gaat met hun kind. De 

communicatie op school loopt soms niet lekker, 

terwijl het zo belangrijk is om betrokkenheid te 

blijven ervaren. Deze handreiking kunnen wij 

doen en het gevoel niet de enige te zijn blijkt vaak 

al heel heilzaam. Naast de stem van ouders is er 

ook de stem van de leerling. Zij hebben een 

hoorrecht en weten zelf vaak heel goed wat ze 

nodig hebben of aankunnen. Het is dus cruciaal 

dat iedereen een verhaal kwijt kan.” 

200% inzet van thuisdocenten 

“Een thuisdocent moet 100% open kunnen staan 

voor een thuiszitter. Andersom vraagt het van de 

leerling een hele bewuste keuze voor 

thuisonderwijs! De goede match tussen docent 

en leerling zorgt weer voor vertrouwen en 

voortgang. Korte lijntjes tussen ouders, leerling en 

school dragen bij aan het succes. Ik heb wekelijks 

contact met de thuisdocenten. En met leerling, 

ouders en school heb ik iedere zes weken een 

evaluatiemoment. Dan kijken we hoe het gaat en 

of er andere stappen nodig zijn. Als iets niet lukt, 

vertelt het ook iets.  Eerlijk is eerlijk … niet ieder 

traject verloopt succesvol. In driekwart van de 

gevallen lukt het om achterstanden weg te 

werken, toetsen te maken en weer zin te hebben 

in school. In andere gevallen is een leerling 

bijvoorbeeld beter af bij GOAL. Een ding is zeker: 

thuisdocenten zetten zich 200% in, vaak ook in 

eigen tijd. Hun betrokkenheid is gigantisch groot.” 

Ook een robot is maatwerk 

“Door corona hebben wij zelf kunnen ontdekken 

dat de AVI 1 robot breder inzetbaar is dan we 

dachten. Eind vorig jaar was er een onderzoek: 

hoe gaan onze scholen om met digitaal onderwijs. 

Daar kwamen best wat negatieve dingen uit de 

bus, maar ook een positief stuk. Want het digitale 

aanbod heeft voor sommige leerlingen juist een 

voordeel. Zo kunnen naast langdurig zieken ook 

slechthorenden of hoog sensitieven er baat bij 

hebben. Alle positieve ontdekkingen willen we 

graag dienstbaar inzetten. Bij een aanvraag 

arrangement digitaal onderwijs zien wij 

meerwaarde in deze robot. En soms zijn er ook 

tegenstellingen, want wat voor de een 

doeltreffend is, is voor de ander overbelastend. 

Het daagt ons permanent uit om goed naar onze 

leerlingen te kijken. Breed luisteren, adviseren en 

de omgeving als geheel ondersteunen. Dan kan 

een robot ineens perfect maatwerk zijn!” 

Weer een perspectief hebben 

“Of het door corona komt … er is een toename 

van psychische problematieken. Bij alle 

aanmeldingen gaan we op zoek naar een zinvol en 

betekenisvol aanbod. Dit kan bijvoorbeeld ook 

contactherstel en een verbeterde communicatie 

zijn. Zo heeft een meisje met een eetstoornis via 

een deskundige collega weer haar draai 

gevonden. Het thuisonderwijs en de oprechte 

belangstelling hebben een conflict vol 

miscommunicatie weer gedraaid naar een situatie 

van wederzijds begrip. Ouders hebben hun 

angsten en gevoelens kunnen uitleggen en school 

heeft meer kennis over de problematiek – dat is 

ontzettend waardevol. Een ander mooi voorbeeld 

is een leerling die met de AVI 1 robot zegt dat zij 

haar leven weer terug heeft. Deze leerling had het 

fysiek heel zwaar en gebruikte de robot al drie 

schooljaren. Ze zit nu in 6 vwo en kan nu – mede 

door de inzet van de AV1 – haar examen doen.  

Het is zo geweldig om te zien hoe zo’n simpel 

robotje bijdraagt in het gevoel van er ineens weer 

bij horen. Thuisonderwijs zorgt voor nieuwe 

perspectieven!” 

19 
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Dyslexie 
Aanbod voor leerlingen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

 

Het SWV heeft in beeld welke hulpvraag VO-scholen hebben en hoeveel leerlingen er in het VO nog 

doorgestuurd worden voor een dyslexieverklaring. Deze leerlingen kunnen via het plan van aanpak 

dyslexie VO krijgen scholen ondersteuning op het gebied van signaleren, diagnosticeren en 

ondersteunen van leerlingen met dyslexie. In het VO kunnen nieuwe leerlingen met dyslexie worden 

gesignaleerd. Alle VO-scholen maken ondertussen gebruik van Textaid en sluiten daarmee aan op het 

meest gebruikte dyslexieprogramma in het SWV PO. Leerlingen ontvangen nu ononderbroken 

dyslexie ondersteuning van PO tot en met VO.  

In 2021 

• zijn er 15 leerlingdossiers bekeken door de psycholoog voor vervolgadvies aan de school. 

• kregen 8 leerlingen, die pas in het VO de diagnose EED kregen, een bovenschoolse training 

vanuit het SWV hoe om te gaan met dyslexie in de klas. Dit is gebeurd met een plan van 

aanpak en via de inzet van de poortwachtersfunctie. 

• is aanvullend de mogelijkheid gecreëerd om examentool Speak Up in te zetten. 

• is de aanmeldroute richting poortwachter dyslexie bekend bij scholen.  

In 2022 

• blijft via de samenwerking tussen de poortwachter, de BPO-dyslexiespecialist en de scholen 

de route van diagnosticeren en de ondersteuning voor leerlingen met dyslexie gewaarborgd. 

• wordt het ondersteuningsinstrument Textaid voor leerlingen met dyslexie voor leerlingen 

met dyslexie in PO en VO gecontinueerd en geborgd.  

• worden scholen die zelf training willen gaan geven ondersteund met SWV-expertise. 

  

 

TOS en Taalbeleid 
Aanbod voor leerlingen met een taal-ontwikkelingsstoornis 

 

Goed zicht hebben op leerlingen met taal-ontwikkelings-stoornissen (TOS) is cruciaal. Door 

aangescherpte landelijke criteria hebben leerlingen minder toegang tot arrangementen cluster 2 

(Auris). Daarom werkt de BPO+ nauw samen met een vaste contactpersoon van Auris, zodat de 

dienstverlening van Auris sneller ingezet kan worden als dit nodig blijkt te zijn. Dit wordt door de 

scholen gewaardeerd, omdat het een meerwaarde voor leerlingen creëert.  

Voor TOS geeft het handvatten om (beter) te herkennen wat er speelt bij leerlingen. Spraak-taal 

problematiek komt zo goed in beeld en er is snel duidelijk welke ondersteuning nodig is. Ook worden 

scholen meer handelingsbekwaam. Met Auris zijn er constructieve overleggen en nieuwe 

ontwikkelingen worden gezamenlijk op de voet gevolgd.  
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Rondom taalbeleid adviseert de BPO-er de scholen door ondersteuningsvragen te inventariseren en 

te polsen waar behoefte aan is. Wanneer er vraag is naar een intervisiegroep wordt deze gestart. 

Ook helpt het SWV bij het ontwikkelen en implementeren van taalbeleidsplannen. 

In 2021 

• doen scholen blijvend een beroep op de BPO+ TOS expertise.  

• hebben 3 scholen gebruik gemaakt van ondersteuning om taalbeleid te ontwikkelen.  

• is de deskundigheid rondom BPO+ vergroot door scholen permanent te bezoeken. 

• is het contact met Auris gecontinueerd.  

• was er een werkgroep ‘doorgaande leerlijn taal PO-VO’.  

• Is er door een aantal scholen met ondersteuning van de BPO+-er intensief gewerkt aan de 

versterking van het taalbeleid. 

In 2022 

• zijn de doorgaande ontwikkellijnen PO-VO taalbeleid helder voor de leden van de adviesraad.  

• bepalen de scholen hun vervolgstappen op het gebied van taalbeleid op schoolniveau.  

• wordt het ondersteuningsaanbod voor nieuwkomers gemonitord en geborgd door een BPO- 

taalspecialist. 

• wordt er daar waar nodig op onderwijsniveau een koppeling gemaakt met NT2. 

 
 

Meer- en Hoogbegaafdheid (MHB) 
Aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

 

Scholen wilden een paar jaar terug meer aandacht besteden aan meer- en hoogbegaafdheid. Vanuit 

het scholingsbudget heeft het SWV aan scholen de mogelijkheid geboden om een collega aan te 

wijzen die een opleidingstraject wil volgen. Dat heeft gezorgd voor meer MHB-expertise op de 

scholen. Met behulp van subsidie hebben deze specialisten meer tijd gekregen om een beleid op hun 

school uit te werken. Hierdoor worden leerlingen meer en eerder gesignaleerd en is er aanbod 

gekomen voor MHB-leerlingen die dreigen onder te presteren. De effectiviteit hiervan heeft nog 

meer ontwikkeltijd nodig. 

Begeleiding en bespreking 

Op de meeste scholen verzorgt vooral de MHB-specialist de begeleiding van leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte. De leerlingen krijgen een aanbod dat past bij hun schoolsysteem, wat zorgt 

voor meer ontwikkelingsperspectief. Voor de MHB-specialisten biedt intervisie de mogelijkheid om 

anoniem een casus te bespreken. Het is ook de plek om kennis en inspiratie op te halen om verder 

mee aan de slag te gaan en toe te passen in de eigen situatie. De intervisie wordt begeleid door de 

BPO-MHB-specialist van het SWV, die ook lid is van de stuurgroep MHB. 

PO-VO 

Een doorgaande lijn PO-VO is behulpzaam om het ontwikkelingsperspectief goed te kunnen volgen. 

Als doorstroom en overdracht goed verlopen, zullen er minder VO-leerlingen naar een lager niveau 
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afstromen. Voor zo’n logisch doorstroomproces is er een Zorg Aanmeldformulier (ZAF) ontwikkeld 

door de BPO-er en de onderwijsspecialist uit het PO. In dit formulier is de overdracht een permanent 

aandachtspunt. Tijdens de ontwikkeling hebben ook afgevaardigden uit het PO en VO meegedacht.  

One Day Forward 

Voor MHB-leerlingen uit het PO, die meer nodig hebben voor een goede aansluiting op het VO, heeft 

het Willem de Zwijger College in school 2019-2020 het programma One Day Forward (ODF) gestart. 

Deze leerlingen ontvangen ondersteuning in de plusklas in het PO en zijn daarbij gebaat bij meer 

uitdaging. Aandacht voor hun sociaal emotionele ontwikkeling komt hun intellectuele behoefte ten 

goede. ODF blijkt voor deze leerlingen echt een welkome aanvulling te zijn en helpt om de motivatie 

te verbeteren. Toch is het een tussenoplossing, want de subsidie stopt in 2022. Het SWV en het 

Willem de Zwijger College onderzoeken of ODF opgenomen kan worden in het dekkend PO aanbod; 

als MHB-aanvulling voor meer complexe leerlingen. Voor het VO zou Fast Forward in de vorm van 

een tussenjaar voor jong fysieke leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen (MHB) dan een 

verbreding van het MHB-aanbod kunnen zijn. 

 

In 2021 

• heeft elke havo/vwo-school een MHB-specialist en is er beleid opgenomen in het schoolplan.  

• liep de overdracht van MHB-leerlingen van PO naar VO soepel door het ZAF-praatformulier. 

• zijn er op de scholen 34 leerlingen intensief begeleid. 

• waren er 4 intervisiebijeenkomsten waar kennisoverdracht, begeleiding en OPP’s op de 

agenda stonden. Mooie ontmoetingsmomenten voor MHB-specialisten om bv ook het 

overdrachtsformulier en de PO/VO route te blijven verbeteren.  

In 2022 

• worden alle doelen uit het vierjarig plan van aanpak (subsidie MHB) behaald en afgerond. 

• is een warme overdracht MHB-leerlingen PO-VO een feit. 

• borgt de BPO-MHB-specialist weer de beoogde samenwerking op diverse fronten.  

• wordt onderzocht hoe Fast Forward opgenomen kan worden in het dekkend aanbod VO.   

 

Bij het MHB- aanbod hoort ook de Opstapklas. Deze staat beschreven in het brede 

ondersteuningsaanbod, zie p. 25. 
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Lilian Spijker en Berjetta Merckens zijn BPO-

er. Lilian is specialist in taalbeleid en NT2. 

Berjetta is binnen het SWV de expert op het 

gebied van MHB, meer- en hoogbegaafdheid. 

Beiden zijn ook generalist, want BPO-ers zijn 

allround inzetbaar en hebben bijna alle 

kennis is in huis. Pas wanneer er echt meer 

nodig is, wordt een collega-specialist 

ingevlogen. Lilian en Berjetta samen in 

gesprek over hun veelzijdige, unieke functie. 

Goede aansluiting nodig 

Berjetta: “Dit jaar waren er best veel 

wisselingen van zorgcoördinatoren en BPO-

ers. Dan begin je soms bijna weer opnieuw. 

Passend onderwijs vaart het beste op 

continuïteit. Mensen moeten je weten te 

vinden. Zeker na corona kan zo’n reset voelen 

als een jaar stilstaan. Onervarenheid, nieuwe 

denkprocessen, een ander 

ondersteuningsteam … soms moet je je taken 

weer onder de aandacht brengen of zelfs 

bediscussiëren. Dan sta je als SWV even in de 

coulissen voordat je het toneel weer op kan. 

Wil ik een substantiële bijdrage leveren, dan 

moet ik goed kunnen aansluiten bij de school, 

de mensen en het onderwijstype. Ik vind het 

fijn als docenten zich vrij voelen om vragen te 

stellen; daar zet ik een bepaalde veerkracht 

voor in. Het aantal vlieguren passend 

onderwijs van de school zelf heeft ook 

invloed. Toch zorgt focussen op die aansluiting 

vaak wel voor een klik en een goede 

samenwerking.” 

Bewust maken en stimuleren 

Lilian: “Het is onze taak om passend onderwijs 

op scholen gerealiseerd te krijgen. Scholen 

kunnen zelf ook dingen doen om het 

maximale neer te zetten. Hoe meer er lukt, 

hoe minder leerlingen richting VSO gaan. Wij 

zetten als BPO-er twee rollen in: bewust 

maken en stimuleren. Bewust maken gaat 

over de zorgroute hardop benoemen. Is 

iedereen aangehaakt en wat is de rol van de 

zorgcoördinator? Hoe zijn de contacten en 

wat zijn de verwachtingen? Soms is er intern 

iets nodig. Dan is stimuleren een dankbare 

aanvulling. Dat varieert van dingen stevig op 

de kaart zetten tot een vlieg op de muur zijn 

en hier en daar wat uitdagen en prikkelen. Het 

is aan een team zelf om doelen te formuleren 

en een stap in de goede richting te zetten. 

Hiervoor is ook een zichtbare zorgcoördinator 

nodig, die vooral docentgericht handelt. Het 

echte werk vindt namelijk in de klas plaats.” 

Onszelf misbaar maken 

Lilian: “Onderwijs is moeilijk te veranderen. 

Het systeem is tamelijk hetzelfde gebleven, 

terwijl er bijvoorbeeld best wat PO-

onderdelen zeer welkom zijn in het VO. Neem 

extra tijd voor examens of het mondeling 

kunnen uitvoeren van passend onderwijs, 

zonder diagnose. Het VO kent meer 

bureaucratie en heeft vaak verklaringen nodig. 

Ons streven is dat leerlingen tot hun recht 

komen - op de meest passende plek en thuis 

nabij! Het palet is met de jaren heel divers 

geworden, inclusief plusexpertises. BPO-ers 

zijn duizendpoten en proberen goed aan te 

sluiten op het PO. Wij krijgen zeer gevarieerde 

vragen. Mensen hebben behoefte aan 

screening, handelingsadvies of een extern 

expert. Of er is een NT2 leerling die vastloopt 

op zaakvakken en een 

woordenschatonderzoek nodig heeft. We 

werken met leerlingen, docenten en collega’s 

in het grote veld. Via kennisoverdracht 

proberen we onszelf misbaar te maken.” 

Per expertise een sterk netwerk 

Berjetta: “Nou, ze kunnen mij nu rondom 

MHB wel missen, haha. We zitten ook aan het 

eind van de subsidie. Er is ingezet op een 

interne MHB-specialist per school. Het SWV 

financiert de beleidsvorming en de 

begeleiding van leerlingen. Na een periode 

van kennisdeling verzorg ik intervisie en 

supervisie, zodat de interne MHB-collega’s 

zich gehoord en gezien blijven voelen. Je wil 

op ieder school namelijk een specialist én een 

MHB-podium om op te werken. Ik loop rond 

op de helft van de scholen en zie dat heel veel 

23 



24 

 

kennis op niveau is. Dus wat we bereikt 

hebben is dat MHB onder de aandacht is en 

dat innovatie en onderling contact 

gewaarborgd blijven, ook in drukke tijden. 

NT2 of slechthorendheid zijn als expertise niet 

zo allround vertegenwoordigd als MHB. Het 

gaat erom om dat we steeds kijken wat wij als 

BPO-er kunnen betekenen. We brengen 

specialisten bij elkaar en bouwen per 

expertise een sterk netwerk. Zo heeft Lilian 

voor de ontwikkellijn taalbeleid PO-VO een 

rubric ontwikkeld, zodat scholen in kaart 

kunnen brengen hoe ze ervoor staan.” 

Een beleidsmatig steentje bijdragen 

Lilian: “Voor NT2 stopt de financiering en ligt 

dit aanbod straks bij de scholen zelf. Wij 

monitoren het aanbod en kunnen altijd 

meedenken. Qua taal is er nog de Topklas. 

Hier zouden meer leerlingen naar toe kunnen. 

Toch doen er maar een paar scholen mee, 

ondanks breed contact met de IB-ers. Deze 

leerlingen krijgen op twee middagen van 

13.00-16.00 uur taalontwikkelingsonderwijs 

aangeboden. Andere scholen sluiten daar qua 

rooster op aan. Deze leerlingen missen dan 

aardrijkskunde, geschiedenis en biologie en 

kunnen deze vakken in klas 2 inhalen. Zo heeft 

CSG De Lage Waard een Opstapklas en een 

Zorgklas, voor kinderen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte. Als BPO-er ben ik 

uitgenodigd om deel te nemen aan hun 

nieuwe ontwikkelprogramma. Samen met 

directie en IB is het passend onderwijs onder 

de loep genomen. Ik kan dan mijn verhaal en 

ervaring delen, zodat deze leerlingen een 

gezicht krijgen. Het is fijn om ook via zo’n 

beleidsdialoog mijn steentje bij te dragen.” 

Gewoon gedachten ordenen 

Berjetta: “Ik zoom nog even in op MHB; daar is 

vaak meer aan de hand. Deze leerlingen 

hebben meestal een fixed mind set, willen 

graag controle en hebben behoefte aan 

overzicht. Ze zijn snel verveeld en denken de 

lesstof te beheersen. Er zijn allerlei types, 

waardoor een docent ze niet altijd opmerkt. 

Soms heb je handige, slimme PO-leerkrachten, 

die een MHB-leerling heel goed aanvoelen. 

Dan lukt alles op het PO en loop je in het VO 

tegen de lamp. Maar liever niet te hard, dus is 

het voor deze leerlingen fijn als ze zo snel 

mogelijk weer op de rit zitten. Op het moment 

dat een leerling het niet meer overziet, 

depressief raakt en veel verzuimt ontstaan er 

achterstanden. Dit soort puzzels zijn 

uitdagingen voor mij, maar vaak lukt het om 

met ouders en school weer een fijne beweging 

te creëren. Toch is iedere school anders. Door 

nieuwsgierig te blijven komen de problemen 

en behoeftes in beeld. Dit jaar was ik vaak een 

luisterend oor. Misschien klagen mensen dan, 

maar ik zie het meer samen de gedachten 

ordenen. Iedereen voelt zich graag gezien in 

deze gekke tijd.” 

Echt een groots werkwoord 

Lilian: “Ja, ik maak ook frustraties mee, naast 

veel mooie ontwikkelingen. Er zijn momenten 

waarop ik eerst lijnrecht tegenover iemand 

sta. Uiteindelijk worden we het wel eens over 

de vervolgstap. Als BPO-er kan ik dat verschil 

maken, zodat leerlingen tot hun recht komen. 

Natuurlijk is dat een zoektocht! In beweging 

blijven, dynamiek omarmen, altijd samen 

optrekken, niets over één kam scheren. In zo’n 

rijtje is passend onderwijzen een nog groter 

werkwoord. Ik wil mezelf misbaar maken, 

maar door de permanente innovatie is er ook 

iemand nodig die onpartijdig en vanuit een 

helikopterview de boel verbindt. Precies dat is 

de legitimering van ons werk; iedere minuut 

die we werken besteden wij doelmatig. 

Continu vragen stellen en vernieuwen. Wij 

faciliteren steeds de dialoog over het wie, wat, 

waarom en hoe. Nu ik het zo zeg … eigenlijk is 

passend onderwijzen echt een groots 

werkwoord. En iets om met z’n allen zuinig op 

te zijn. Wat wij doen is heel betekenisvol – ik 

heb echt een topbaan!” 
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3.3.2 Brede ondersteuning 

 
Vijf extra klassen 
 

Opstapklas - voor leerlingen met havo-vwo advies die een overstap naar VO extra spannend vinden 

Topklas - voor leerlingen met een migratieachtergrond en/of een taalachterstand qua woordenschat  

Zorgklas - voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, vooral qua structuur en duidelijkheid 

VMBO+ klas - voor leerlingen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ op grensvlak onderwijs/zorg 

PrO/VMBO klas (pilot) – combinatie praktijkonderwijs & vmbo; bevordert maatwerk en kansen 

 

 
> Opstapklas De Lage Waard   
Aanbod voor leerlingen met havo-vwo advies voor wie een overstap naar regulier VO te groot is. Zij 

krijgen op deze manier een veilige start en extra ondersteuning.  

 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de stap van groep 8 naar het VO erg groot is. Ziekte, 

een psychische of fysieke beperking, hoogbegaafdheid ... In de Opstapklas worden leerlingen extra 

geholpen om uit te groeien tot een stevige VO-leerling met meer zelfvertrouwen, sociale 

vaardigheden en betere vaardigheden op het gebied van organisatie en planning. Na één jaar maken 

leerlingen de stap naar het reguliere VO.  

Toelating en uitstroom 

Een leerling wordt in de Opstapklas geplaatst wanneer de basisschool een extra veilige setting 

adviseert én wanneer deze leerling in staat is enigszins zelfstandig te werken. Er is namelijk niet 

voortdurend een-op-een begeleiding. Verder is het perspectief zo dat een leerling na de brugklas kan 

instromen in het reguliere onderwijsaanbod, eventueel met een arrangement. Vanaf het tweede 

leerjaar weet een leerling zich dus te handhaven, zowel in de les als in de vrijere situaties daarbuiten. 

Praktisch 

De Opstapklas is een aparte brugklas havo/vwo met maximaal 16 leerlingen, die ‘gewoon onderwijs’ 

krijgen met een bijzondere aanpak in een kleinschalige setting. Het flexibele deel van de lessentabel 

wordt gevuld met modules ‘persoonlijke ontwikkeling’. De groep krijgt een intensiever mentoraat ten 

opzichte van reguliere klassen. Leerlingen krijgen zoveel mogelijk les in een eigen basislokaal, 

uitgezonderd praktijklessen. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met externen. 

In 2021  

• hebben in totaal 30 leerlingen succesvol gebruik gemaakt van de Opstapklas: 15 leerlingen in 

cursusjaar 20/21 en weer 15 leerlingen in cursusjaar 21/22.  
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• zijn 15 leerlingen rond de zomer naar een passende plek uitgestroomd: 1 leerling stapte over 

naar een andere school (al na een paar weken en op eigen initiatief) en 3 leerlingen maakten 

na een jaar de overstap naar het VSO. De overige leerlingen zijn doorgestroomd naar een 

reguliere klas 2. Alle leerlingen hebben dus een passende onderwijsplek gevonden.  

• hebben alle trajecten in goed overleg met ouders plaats gevonden. Je zou kunnen zeggen dat 

alle leerlingen succesvol van de opstapklas gebruik hebben gemaakt en alle leerlingen een 

passende onderwijsplek hebben gevonden.   

In 2022 

• wordt de Opstapklas weer een schooljaar gecontinueerd volgens de bekende formule van die 

waardevolle zachte landing in het voortgezet onderwijs.  

• is er meer ruimte voor individuele aandacht en helpen de extra studie- en sociale 

vaardigheden bij de geleidelijke overgang naar een reguliere situatie.   

 
 

> Topklas 
Voor leerlingen met een taalachterstand qua woordenschat, al dan niet versterkt door een 

migratieachtergrond. Zij verdienen een jaar extra taalbad, waardoor zij op VMBO TL verder kunnen.  

 

De taalachterstand van deze groep leerlingen is terug te zien in de discrepantie tussen begrijpend 

lezen toets en de rekentoetsen. De woordenschat is veel minder groot door een taal-

ontwikkelingsstoornis, zware dyslexie of de migratieachtergrond van een leerling. De Topklas volgt 

de AVO-vakken, waarin woordenschatontwikkeling centraal staat. Deze leerlingen zijn cognitief 

gezien meer op hun plaats in VMBO TL. Daarom is een plaatsing in de Topklas belangrijk om hun 

woordenschat structureel te vergroten en op niveau te brengen. Gebeurt dit niet, dan worden deze 

leerlingen kansen ontnomen om op hun kennisniveau een diploma te behalen.    

In 2021 zijn er 29 leerlingen met succes begeleid. 

In 2022 wordt de Topklas gecontinueerd. 

 

 
> Zorgklas De Lage Waard   
Aanbod voor basis kader leerlingen met ondersteuningsbehoefte waarbij veel structuur en 

duidelijkheid nodig is. Via deze kleine setting kunnen zij na 2 jaar toch regulier en thuisnabij starten. 

 

De vmbo-afdeling van CSG De Lage Waard biedt een Zorgklas aan. Deze klas is speciaal voor kinderen 

in leerjaar 1 en 2 met een specifieke ondersteuningsbehoefte, die voortvloeit uit een stoornis in het 

autistisch spectrum. Door bijvoorbeeld autisme of ADHD is er veel rust, regelmaat en 

voorspelbaarheid nodig. In de Zorgklas wordt lesgegeven op niveau basisberoepsgerichte leerweg en 

mavoniveau, vanuit een inclusieve visie. De ondersteuningsbehoefte moet wel passen binnen het 
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reguliere vmbo, omdat het doel is dat deze leerlingen na twee jaar doorstromen naar de reguliere 

bovenbouw.  

In 2021 

• zaten er 10 leerlingen in 1e jaar en 10 leerlingen in 2e jaar. 

• heeft de directeur-bestuurder besloten de zorgklas op te nemen in de bekostiging van de 

BOA-arrangementen, zodat andere scholen hier ook gebruik van kunnen maken. 

In 2022  

• wordt de Zorgklas gecontinueerd. 

 

 
> VMBO+ klas Griendencollege 
Aanbod voor leerlingen met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ op het grensvlak onderwijs/zorg  

 

Deze groep leerlingen raakt gemakkelijk overbelast en heeft te maken met problemen die niet enkel 

school gerelateerd zijn. Door de meervoudige problematiek werken docenten op het grensvlak van 

onderwijs en zorg. Het gaat om leerlingen met een VMBO-profiel, soms afkomstig van speciaal basis 

of voortgezet onderwijs.  Hun al of niet gediagnostiseerd gedrag is zowel externaliserend als 

internaliserend en wordt ook wel getypeerd als ‘VSO-light’, dus op de grens van VO-VSO.  

Het passend onderwijs in deze plusklas voorkomt een verwijzing naar VSO en realiseert adequate 

opvang van deze leerlingen met cluster 4 problematiek, al of niet met TLV-verklaring. Wanneer deze 

leerlingen kunnen werken aan hun leerweg belemmerende problemen, wordt de kans op 

schooluitval kleiner. Door optimaal te werken aan hun schoolse welbevinden is het behalen van een 

VMBO-diploma weer een realistisch einddoel. Het Griendencollege wordt op deze manier 

geprofileerd als VMBO+ school binnen de regio met een specifiek aanbod voor deze leerlingen. 

In 2021 

• waren er 17 aanmeldingen, waardoor er een nieuwe groep geformeerd kon worden.   

• is er bewust gekozen voor de combinatie met LWOO-ers - een gemixte groep dus. Dit in 

verband met de groepscohesie, de aanpak en de eenduidige lesstructuur.  

• is er ook voor een specifieke mentor gekozen die goed kan monitoren en de juiste schakel is 

tussen thuis en collega-docenten en eventuele hulpverlening van buitenaf.  

• is bekeken waar het aanbod overstijgend is aan individuele arrangementen. De investering in 

de VMBO+ klas vanuit brede ondersteuning kan wellicht ook via dekkend aanbod lopen. 

In 2022 

• wordt besloten of de VMBO+ klas blijft bestaan of niet. 
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> PrO/VMBO-klas, pilot  
Gezamenlijk aanbod van praktijkonderwijs en vmbo dat maatwerk en kansen bevordert. Een 
samenwerking tussen PrO de Sprong en Griendencollege. 
  

Het doel van deze klas is dat leerlingen de tijd en de kans krijgen om te ontdekken welk type 

onderwijs het beste bij ze past: vmbo-basis of praktijkonderwijs. In deze klas krijgen ze de 

theoretische lessen aangeboden op VMBO-bbl niveau en volgen hierin hetzelfde programma (PTO) 

als de leerlingen van het Griendencollege. Bij de praktijkvakken volgen leerlingen het programma van 

de Sprong, dus binnen de context van het praktijkonderwijs: veel oog voor het individu met 

maatwerk op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De PrO-VMBO klas is opgezet met vier 

uitgangspunten:   

1. heldere instroomcriteria voor de doelgroep op het snijvlak van PrO-VMBO;  

2. onderwijsaanbod is gericht op doorstroom naar het vmbo;  

3. zoveel mogelijk reguliere begeleiding, uitgaande van bestaande methodieken binnen PrO;  

4. moment van doorstroom is gekoppeld aan maatwerk én heldere criteria.  

In 2021  

• is de pilot in cursusjaar 21/22 gestart met een groep van 11 leerlingen met een docent van 

beide locaties die goed samenwerken. De leerlingen waren goed geaard op De Sprong. 

• was de pilot goed ontvangen door ouders en leerlingen. Beiden partijen waren tevreden over 

de voortgang, communicatie en kansen die geboden worden. 

• lag de focus op van de stuurgroep op de doorontwikkeling van de pilot. Hierbij zijn 

uitdagingen gemarkeerd rondom de facilitering van betrokken collega’s, de organisatie en 

betaalbaarheid van het maatwerk en de herkenbaarheid bij ouders en leerlingen. 

In 2022 

• vindt er een evaluatie plaats in maart/april, waarna er waarschijnlijk een nieuwe pilot-klas 

start en pilotklas 21/22 overgaat naar het tweede leerjaar.  

• worden de huidige aandachtspunten in de loop van het schooljaar uitgewerkt onder 

coördinatie van de stuurgroep.  

• is er een folder voor PO-scholen met gerichte werving voor jaar 2 van de pilot.   

 

 

NT2 
Aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op gebied van taal 

 

Het SWV organiseert en faciliteert de extra ondersteuning van NT2-leerlingen vanuit de notitie brede 

ondersteuning. In het oostelijk deel van het SWV is er een gezamenlijk aanbod van scholen. In het 

westelijk deel van het SWV organiseren de scholen hun aanbod los van elkaar. Het programma richt 

zich primair op taalondersteuning. Aangezien dit een taak van het schoolbestuur en/of de gemeente 

is, worden de gelden volgend jaar niet meer toegekend.  
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In 2021 

• hebben alle scholen effectief gebruik gemaakt van de taalondersteuning aan NT2 leerlingen, 

die langer dan 2 jaar in Nederland zijn.  

• is er aandacht geweest voor de inkoop van de NT2 expertise, waarbij het SWV de visie 

hanteert om zoveel mogelijk deskundigheid op school te ontwikkelen. 

• is het bedrag in het oostelijk deel besteed aan 30 leerlingen en in het westelijk deel aan 

uitbreiding van docentenuren. De scholen zijn tevreden over de autonomie die zij hebben 

om dit aanbod op maat in te zetten. 

In 2022 

• stopt de financiering en ligt dit aanbod bij de scholen zelf. Het SWV is op de achtergrond 

actief. 

 

3.4 Arrangementen op maat  
Aanbod voor individuele leerlingen met een intensieve binnenschoolse ondersteuningsbehoefte die de 

basisondersteuning overstijgt. 

 

Het Samenwerkingsverband besteedt middelen aan de scholen om ondersteuning op school te 

bieden aan individuele leerlingen, die ondersteuning nodig hebben die uitstijgt boven de basiszorg. 

Dit zijn de intensieve binnenschoolse ondersteuningsmiddelen, beter bekend als de arrangementen 

op maat. Door het inzetten van deze arrangementen kunnen scholen voor deze leerlingen een 

doorgaande ondersteuningslijn voortzetten of verbreden en blijft het onderwijsperspectief stabiel.   

Toekenning en verantwoording 

Scholen krijgen bij aanvang van het schooljaar een vastgesteld bedrag dat in de jaarbeschikking is 

opgenomen. De VO-scholen maken samen met de BPO-er afspraken over de invulling van deze extra 

begeleiding voor de leerlingen op school. De verantwoording van de inzet vindt plaats in het online 

ondersteuningsprofiel van de leerling of een speciaal verantwoordingsdocument van het SWV. Het 

MT van het SWV checkt de aangeleverde documenten op doelmatigheid en effectiviteit en bespreekt 

dit twee keer per jaar met de scholen. 

Overzicht  

Alle onderstaande arrangementen zijn in de eindevaluatie getoetst door het SWV. Bij alle scholen 

heeft het MT van het SWV geconstateerd dat deze arrangementen grotendeels doelmatig en 

effectief zijn ingezet. Bij een aantal scholen zijn aanvullende aandachtspunten meegegeven, zie 

verdere uitleg op p. 30. 
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ARRANGEMENTEN OP MAAT 

School BIO Realisatie # arr Voortgang 

W. de Zwijger College € 45.800 € 36.000 43 Continuering van gelden in 20-21 

Conclusie: er is vooralsnog € 36.000 ingezet, met de kanttekening dat op het moment van de eindevaluatie niet alle facturen binnen 

waren. De verwachting is dat het volle bedrag wordt benut. De DB van het SWV heeft geconstateerd dat bij een aantal OPP’s voor de 

onderliggende verantwoording de informatie ontbreekt, deels omdat niet alle evaluaties hadden plaats gevonden. De ontbrekende 

informatie is op een later moment aangevuld, waardoor alsnog een doelmatige inzet blijkt. 

Griendencollege € 24.584 € 24.721 34 Continuering van gelden in 20-21 

Conclusie: doelmatige inzet 

Praktijkschool De Sprong € 46.626 € 55.070 23 Continuering van gelden in 20-21 

Conclusie: doelmatige inzet. Er is wel een overschrijding van het budget. Dit was mogelijk doordat Jeugdhulp in de school vanaf januari 

2021 bekostigd wordt door de SOJ. NB De gelden voor Jeugdhulp (BOA arrangement) komen te vervallen in beschikking 21-22.  

VSO De Bleyburgh  € 10.530 € 10.530 n.v.t. n.t.b. 

Conclusie: de toegekende middelen binnenschoolse ondersteuning zijn nog niet verantwoord.  

CSG De Lage Waard € 63.800 € 65.510 51 + 27 Groei arrangementen is aandachtspunt 

Conclusie: doelmatige inzet. School heeft eigen middelen toegevoegd om te voldoen aan de groei van het aantal arrangementen. 

Voortgang: de groei in het aantal arrangementen is een aandachtspunt voor de school en het SWV ten aanzien van toekennen in relatie 

tot de basisondersteuning van de school en de vastgestelde basisondersteuning binnen het SWV. 

Loket Zwijndrechtse waard € 61.630 € 67.950 90 Continuering van gelden in 20-21 

Conclusie: doelmatige inzet 

DevelsteinCollege € 65.403 € 81.612 56 Groei arrangementen is aandachtspunt 

Conclusie: doelmatige inzet. School heeft eigen middelen toegevoegd om te voldoen aan de groei van het aantal arrangementen. 

Voortgang: de groei in het aantal arrangementen is een aandachtspunt voor de school en het SWV ten aanzien van toekennen in relatie 

tot de basisondersteuning van de school en de vastgestelde basisondersteuning binnen het SWV. 

Walburg College € 31.324 € 22.542 15 Continuering van gelden in 20-21 

Conclusie: doelmatige inzet. In het evaluatiegesprek bleek dat een aantal arrangementen zonder OPP en niet rechtmatig zijn toegekend. 

De kosten voor deze arrangementen zijn daarom door de school zelf bekostigd. Op het moment van evalueren waren nog niet alle 

facturen binnen. De school geeft aan dat via deze ontbrekende facturen het volledig toegekende bedrag verantwoord zal zijn. 



31 

 

3.5 Onderwijs en zorg 
 

AT-VO | Advies- en Toewijzigingscommissie VO  
Advies over en afgifte van aanwijzingen leerwegondersteunend en toelaatbaarheidsverklaringen 

praktijkonderwijs. Toekenning arrangementen en toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

 

De AT-VO (aanmeldpunt en toewijzingscommissie) is een onafhankelijke commissie en maakt deel uit 

van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO.  De AT-VO bestaat uit een gedragswetenschapper, 

een beleidsondersteuner en een maatschappelijk werker. De commissie is aanmeldpunt voor 

bovenschoolse arrangementen en geeft de aanwijzingen leerwegondersteunend en de 

toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs af. Ze kent ook arrangementen toe en fungeert als 

toewijzingscommissie voor toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 

In 2021 

• is de zorgroute volledig in werking genomen en geëvalueerd. 

• had de AT-VO zicht op het School Ondersteuning Profiel (SOP) van de scholen en het 

dekkend aanbod van het SWV.  

• constateerde het SWV dat de AT-VO geen adviserende taken meer gaat uitvoeren, omdat dit 

de onafhankelijkheid in het gedrang brengt.  

In 2022 

• functioneert de AT-VO als aanmeldpunt en toewijzingscommissie volgens de 

ondersteuningsroute SWV 2021-2022.  

• wordt er zowel bij aanmelding als bij bespreking in de TLV-VSO commissie gehandeld naar de 

afgesproken en vastgestelde criteria van het SWV. 

• wordt de LWOO-PrO route aangepast en verder geïmplementeerd. 

• wordt de adviesrol overgeheveld naar een nog in te richten steunpunt. 
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Meldpunt Thuiszitters (MP) 
Aanbod en inzet voor thuiszittende leerlingen, zodat ze in beeld zijn en weer betrokken raken  

 

Het Meldpunt Thuiszitters heeft twee doelstellingen. Samen met de VO-scholen de thuiszittende 

leerlingen structureel in beeld krijgen. En ondersteuning bieden om leerlingen weer betrokken te 

krijgen bij het onderwijs. Een permanent aandachtspunt is het verzuimbeleid op scholen, zodat 

leerlingen niet door de mazen van het net glippen. Zij horen erbij en ook al zitten leerlingen thuis, 

dan mag dit bij niemand onopgemerkt blijven. De term ‘thuiszitters’ wordt in de praktijk gebruikt als 

verzamelterm voor langdurig relatief verzuim langer dan vier weken en voor absoluut verzuimers. De 

registratie en coördinatie van thuiszitters wordt verzorgd door het Meldpunt thuiszitters. De BPO-ers 

zoeken samen met de scholen naar oplossingen, vaak in overleg met de zorgcoördinator. Vanuit een 

preventief perspectief is het hoofddoel om dreigende thuiszittende leerlingen al vlot in beeld te 

hebben. Sinds 2020 is de docentenpool thuisonderwijs ingezet waardoor thuiszittende leerlingen ook 

begeleiding krijgen van docenten. 

Pilot Leerwerktrajecten  

Op verzoek van de Adviesraad wordt in een werkgroep gewerkt aan een ontwerp voor gebundelde 

leerwerktrajecten in het SWV. Een Leerwerktraject zou kunnen plaatsvinden bij Orthopedagogisch 

didactisch centrum GOAL, maar kan zeker ook breder getrokken worden. Zo houden jongens vaak 

van een actieve manier van leren, waarbij ze meer met hun lijf bezig zijn. En misschien sommige 

meisjes ook wel. Ook binnen havo/vwo zou hier eigenlijk meer ruimte voor moeten zijn, zodat ook 

deze groep meer met hun handen kan werken. Deze pilot kan bijdragen tot minder thuiszitters.  
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In 2021 

• heeft de inzet van het Meldpunt voor 14 leerlingen geleid tot een vernieuwde of vervolgstart 

in onderwijs. Voor 2 leerlingen is vrijstelling afgegeven en bij 4 leerlingen is passende 

begeleiding buiten het onderwijs in gang gezet.  

• was er zicht op door de school gemelde thuiszitters. Omdat nog niet alle thuiszittende 

leerlingen door de scholen werden gemeld, is hiervoor structurele communicatie tussen het 

Meldpunt en de scholen ingezet. 

• Signaleerde het Meldpunt hiaten in het uitvoeren van het protocol thuiszittende leerlingen 

en de sluitende aanpak. Dit is onderschreven door de inspectie. 

In 2022 

• richt het SWV een steunpunt in voor adviesvragen gericht op de doorgaande 

schoolloopbaan, thuiszittende leerlingen, voortijdig schoolverlaters en afstandsonderwijs. 

• streeft het SWV naar minder afstroom van havo/vwo-leerlingen door middel van onderzoek 

en daaruit voortvloeiend advies op maat.  

• richt het Meldpunt zich nog meer op het sluiten van de ketenaanpak van (dreigende) 

thuiszitters. 

• is het verzuimprotocol aangepast naar recente ontwikkelingen en het verzuimbeleid van de 

scholen krijgt hierin een belangrijke plek.  

• is er steeds meer aandacht voor de preventieve kant. 

 

Over de thuiszitters waar het SWV bij betrokken is:  

• 8 volgen weer onderwijs 

• 3 hebben vrijstelling, waarvan 2 weer onderwijs volgen 

• 1 is verhuisd 

• 1 heeft een conflict met school 

• 2 in de hulpverlening 

• 1 alternatief traject 

• 9 lopende trajecten 

 

  

Aantal thuiszitters 

2017 39 

2018 33 

2019 10 

2020 26 

2021 25 
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Edith van den Adel is kraakhelder: alle 

thuiszitters structureel in beeld. Deze 

leerlingen moeten vooral weer betrokken 

raken. Als coördinator van het Meldpunt 

Thuiszitters heeft ze op diverse scholen 

preventieve gesprekken gevoerd en heel wat 

brandjes geblust. Haar ervaring is dat bij 

complexiteit de neiging bestaat om het 

groots aan te pakken. Terwijl de kracht vaak 

in het kleine zit en een goed netwerk. Edith 

kan iedereen vinden en andersom. 

Nieuwe perspectieven creëren 

“School is altijd de regiehouder – wij pakken in 

overleg iets op. De vraag is vaak: hoe krijgen 

we het net gesloten? Ik heb nauw contact met 

leerplicht, jeugdzorg, jongerenteams etc. Een 

wereld van wachtlijsten en casussen met een 

AVG-sluier eromheen. Docenten zitten soms 

met hun handen in het haar. Ze zijn net als 

ouders en hulpverleners heel betrokken en 

willen graag vooruit. Daarom heb ik in het 

nieuwe meldpunt protocol deze woorden 

opgenomen: verbondenheid, perspectief en 

gezien worden. De zeef tussen school en mij 

zijn de BPO-ers. Zij kunnen vinger aan de pols 

houden. Leerlingen laten ervaren dat school 

zinvol is en ervoor zorgen dat ze weer naar 

school willen gaan. Dat kost soms veel geduld 

en een lange adem. Toch blijven we zoeken in 

het netwerk naar openingen, want soms wil 

iemand ineens weer. Dan klimmen we uit het 

dal omhoog en creëren we samen nieuwe 

perspectieven.” 

Leerlingen mogen nooit vergeten worden 

Ons protocol beschrijf alle stappen om te 

voorkomen dat iemand thuis komt te zitten. 

Wanneer mensen handelingsverlegen raken, 

kunnen ze contact zoeken met het meldpunt 

thuiszitters. We kijken terug in de keten en 

pakken de draad weer op. Wordt het 

evengoed ‘thuiszitten’, dan is hoofddoel 

nummer één: in contact blijven. Deze 

leerlingen moeten blijven voelen dat ze erbij 

horen. En ouders moeten blijven voelen dat ze 

er niet alleen voor staan. Dus is wekelijks 

contact houden een nieuwe taak voor de 

mentor. Soms geef ik wel eens een tip, 

bijvoorbeeld om gewoon iedere week te 

blijven bellen voor een nieuwe afspraak. En 

om die leerling steeds te zeggen ‘ik heb je 

gemist en maak me zorgen om jou’. Deze 

aandacht heb ik trouwens op ieder niveau 

vertaald. De klas die contact houdt. Met 

ouders in een vroeg stadium praten over 

aanwezigheid. Tijdens rapportvergaderingen 

standaard ‘aanwezigheid’ als bespreekpunt 

noteren en iets inbrengen over afwezige 

leerlingen. Schoolbreed samen oog hebben 

voor deze doelgroep. En lokaal en regionaal 

‘De maand van de thuiszitters’ op de agenda 

zetten. Echt, je zou schrikken hoe snel een 

leerling vergeten kan worden.” 

Uitdagingen blijven omarmen 

“Soms zijn er heel veel systemische 

problemen en krijgen we leerlingen gewoon 

niet naar school. Dan komen collega’s van 

GOAL of andere instanties in beeld. Sommige 

leerlingen verlaten school voor hun 18e, 

zonder diploma. Zijn ze niet gestart op een 

MBO, dan betekent dat ook zonder vangnet. 

Wij proberen deze jongeren samen met 

jeugdteams te monitoren. Na hun 18e blijft de 

leerplichtambtenaar contact opnemen totdat 

ze 23 jaar zijn. Daar hoop je dan het beste van. 

Ga ik even een stap terug, dan is mijn wens 

dat het niet zo hoog oploopt. Er zijn best wat 

kaders gesteld en ook door het nieuwe 

protocol loopt het nu best goed. Het kan altijd 

beter, maar deze leerlingen zijn in beeld, 

worden besproken en bovenal niet vergeten. 

Laten we voorlopig deze uitdagingen zo 

laagdrempelig mogelijk blijven omarmen.” 
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Orthopedagogisch didactisch centrum GOAL 
Onderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij gedragstraining, rustherstel, schoolwerk- en 

stagebegeleiding en voor wie ontwikkeling van perspectief en vertrouwen bovenaan staat. 

 

OPDC GOAL is de tijdelijke onderwijsopvang voorziening van het SWV VO, gevestigd aan de 

Duindoornhof in Papendrecht. GOAL is bedoeld voor alle VO-leerlingen waarvan de 

ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school overstijgt. Er is dan bijvoorbeeld sprake van 

sterk afwijkend gedrag, angststoornissen, veelvuldig mijden van school of langdurig verzuim. 

Leerlingen zijn afkomstig uit alle onderwijstypes. School vraagt in overleg met ouders, leerling en 

BPO-er een GOAL arrangement aan bij het Aanmeldpunt en Toewijzingscommissie VO. Het AT-VO 

beoordeelt de aanvraag en bij toekenning start de leerling bij GOAL. Daar wordt planmatig gewerkt 

aan doelstellingen uit het OPP van de leerling.  

Veelzijdig maatwerk aanbod 

Leerlingen hebben meerdere contactmomenten per week op locatie. Het lesprogramma van de 

school wordt intensief geïnstrueerd en besproken, waarna leerlingen thuis verder werken. In dit 

aanbod is er veel ruimte voor angst- en stressreductietraining en de sociaal emotionele ontwikkeling 

van leerlingen. Is een leerling bij GOAL weer een stuk verder en/of tot rust gekomen, dan wordt 

gekeken wat de best passende pedagogische en didactische plek is. Dit kan zijn terugkeer op dezelfde 

school of overplaatsing naar een ander schoolniveau, een VSO of MBO. Medewerkers van GOAL 

begeleiden leerlingen bij hun volgende stap, in nauwe samenwerking met de BPO-er. Ook biedt 

GOAL preventieve ondersteuning op groepsniveau; soms een zeer kansrijke optie voor scholen. 

 

AANTAL VERWIJZINGEN 
 

De meeste GOAL-verwijzingen 

komen van Walburgcollege en  

De Lage Waard, locaties Keijzerweg 

en Vijzellaan. 

 

PLAATSINGSDUUR 2021  

2021 26 0-3 maanden 12 

2020 30 3-6 maanden 3 

2019 34 6-9 maanden 6 

2018 30 9-12 maanden 2 

2017 21 > 12 maanden 3 

OPDC GOAL 
UITSTROOM 2021 

Terug naar school van afkomst 5 

INSTROOM 2021 Toegeleid naar examen op eigen school 4 

PO 1 Doorstroom naar reguliere VO-school - 

PrO 0 VSO 2 

VMBO-B 6 MBO 4 

VMBO-K 2 Werk/ Dagbesteding 1 

VMBO-T 9 Behandeling/ 3 Milieuvoorziening 3 

Havo 3 thuiszittend - 

Vwo 5 Nog bij GOAL 7 
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In 2021 

• gaf de inspectie een voldoende voor het volgen en begeleiden van leerlingen, de extra 

ondersteuning en de externe samenwerking.  

• was er effectief ingezet op psychomotorische coaching.  

• had het OPP (ontwikkel perspectief plan) weinig handelingsgerichte criteria.  

• heeft de nieuwe taakverdeling zijn beslag gekregen en is er onderzocht hoe lesgevende en 

begeleidende taken binnen GOAL gecombineerd kunnen worden met actuele (zorg) 

processen binnen GOAL.  

• is er meer vorm en inhoud gegeven aan het klimaat van GOAL, een belangrijke succesfactor 

waar leerlingen sterk en goed op reageren. 

In 2022 

• is er een nauwe samenwerking met het Meldpunt thuiszitters en Afstandsonderwijs. Dit 

zorgt voor minder thuiszittende leerlingen. 

• werkt GOAL aan de schooldoelen en legt de inzet vast in het handelingsdeel van het OPP van 

de school. 

• monitort GOAL alle jeugdprofessionals in de ondersteuningsteams om zo de samenwerking 

tussen onderwijs en jeugdhulp te verstevigen en borgen. 

• is er nog meer samenhang tussen het aanbod van OPDC GOAL en de trajecten Slim Genoeg, 

MBO-stagetraject en het Leerwerktraject dat in ontwikkeling is. 
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Ronald Baaij en Ron Kwakernaak zijn 

docenten met veel ervaring in de 

jeugdhulpverlening en de 

verslavingspsychiatrie. Zij zijn pioniers en 

hebben GOAL samen opgericht. Gaandeweg 

kwamen er teamgenoten bij met een andere 

achtergrond en werkervaring. Een van de 

nieuwe collega’s is sportdocent en 

psychomotorisch therapeut - een mooie 

ondersteuning op het onderwijsaanbod. Het 

team is inventief en creatief; de 

zorgachtergrond draagt bij aan de kwaliteit 

en ieders gevoel van veiligheid.  

 

Meervoudig partijdig 

Ron: “Mensen zijn vaak als snel op zoek naar 

de uitgang naar een volgend iets. Dan horen 

ze graag: de leerlingen zijn weer okay en terug 

naar oude klas, hoor! Dit is zelden de 

werkelijkheid. Je moet eerst goed kijken naar 

wat er aan de hand is en wat de meest 

passende oplossing is. Wij zeggen niet: zo, dit 

is het straks. Sommige ideeën vragen tijd en 

geduld, net als het proces zelf. De juiste weg 

moet langzaam kunnen groeien. En waar we 

heel radicaal in zijn is stoppen als leerlingen in 

verzet gaan. Samenwerken is bij ons echt een 

voorwaarde en vaak zien we binnen twee 

weken of het een succes wordt of niet. En 

weet je, eigenlijk zijn ouders net zo belangrijk. 

Die zijn soms wanhopig, want hun kind is niet 

meer gelukkig. Eenmaal een eindje op weg bij 

GOAL zorgt vaak voor een totaal andere sfeer 

thuis. Dus wij praten zo vaak als nodig is met 

ze; en dan liever een keer te veel. We zijn 

eerlijk en in contact, ook tijdens een conflict. 

Wij staan naast iedereen: leerling, ouders en 

school. De kunst van het meervoudig partijdig 

zijn.” 

Vertrouwen van ouders en school 

Ronald: “Soms heeft iemand zoveel angst voor 

een toets dat een volledige blokkade het 

gevolg is. Een hoogbegaafde leerling was 

compleet vastgelopen in de vijfde. Ouders 

waren totaal geen fan van het voorstel ‘blijven 

zitten’ en de afstemming met school verliep 

stroef. We hebben met z’n allen heel wat 

intensieve gesprekken gevoerd, waarbij de 

regie soms wat meer bij ons lag. Uiteindelijk 

sloeg de balans om naar ‘over’ met een 

deelpakket vwo 6. Door zorgvuldig op tafel te 

leggen wat er speelt, ontstond een nieuw 

perspectief en draagvlak. Dat lukt alleen als er 

erkenning is voor de pijn en frustratie. Ouders 

die school horen en begrip tonen voor de 

ingewikkelde klus. En school die waardering 

heeft voor de ouders die ook hun inzet tonen. 

Elkaar niet klemzetten, maar de 

gezamenlijkheid zoeken. Inmiddels heeft deze 

leerling al een half diploma gehaald; nu is het 

deel twee aan de beurt – super. Er is weer 

volop vertrouwen van ouders en school. Ja, 

om blij van te worden!” 

Als de tranen komen 

Ron: “Een andere leerling wilde echt niet en 

deed het ook niet. Ze ging al lang niet meer 

naar de Engelse les en het zicht op een 

diploma was weg. En wat kon ze mopperen; 

ieder moment zat vol met weerstand en 

boosheid. Totdat er een keer tranen kwamen. 

Ze wist het niet meer en brak … niemand 

stond aan haar kant. Wat bleek? Op de lagere 

school had ze een flink trauma opgelopen via 

een leerkracht die haar bijna met de grond 

gelijk had gemaakt. Dan zie je ineens dat je 

samen een varkentje te wassen hebt. Via 

positieve kracht, ruimte geven en kijken naar 

wat wel lukt. En door bijvoorbeeld ook haar 

vriendinnen eens gezellig aan de theetafel uit 

te nodigen. Dit meisje vond het eerst vreselijk 

hier, maar door veel connectie te maken, kon 

ze de draai accepteren en inzetten. Ook zij 

heeft uiteindelijk haar diploma gehaald. Soms 

is het dus nodig door gemopper en tranen 

heen te breken; dan zie je gedrag en 

prestaties ineens heel anders.” 
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Alle leerlingen scherp in beeld 

Ronald: “Wij zijn gebaat bij meer bekendheid 

binnen de scholen; bij de zorg coördinatoren 

én bij de leerjaar coördinatoren. En soms zijn 

er wisselingen in school, maar de route naar 

GOAL moet wel bekend zijn en blijven. Wij zijn 

een oplossing of uitvalsbasis voor zieke 

leerlingen en thuiszitters en kunnen 

bijzondere situaties opvangen. Wat ons ook 

sterk maakt is het bereik; van basiskader tot 

vmbo t en inmiddels ook VWO! Zowel de 

problematieken als de diverse niveaus vragen 

om een bredere bekendheid. Dus met een 

fraaie folder en via presentaties vertellen we 

ons pioniersverhaal. Wij zijn trots op GOAL en 

onze jonge collega’s, die ons team aanvullen. 

Samen werken we aan heldere doelen en 

eerlijke evaluatiegesprekken. We hebben oog 

voor het proces en delen wekelijks onze 

ervaringen. Iedere leerling heeft een 

ontwikkel-perspectief-plan met 

handelingsgerichte criteria. Als hulpverlener 

waren wij gewend aan lange verslagen vol 

observaties en analyses. Inmiddels zijn onze 

plannen compact en doelgericht; al onze 

leerlingen zijn scherp in beeld!”

 

 

Traject Slim Genoeg - bij GOAL 
Aanbod voor cognitief sterke leerlingen vanaf 15 jaar, die zonder hulp hun diploma niet gaan halen. 

 

Soms hebben leerlingen te maken met een wolk van problemen. Gezin, opvoeding, sociaal 

emotionele problemen, schoolgebonden issues, persoonlijke knelpunten … allemaal redenen 

waarom de weg naar een diploma niet vlekkeloos verloopt of zelfs onmogelijk lijkt. Voor deze 

leerlingen wordt er op het OPDC GOAL via Slim Genoeg een traject opgestart van stage en 

voorbereiding op een MBO-programma. Er wordt gewerkt aan diverse onderwijsvakken, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van Deviant Studiemeter. Verder ontwikkelen leerlingen diverse 

werknemersvaardigheden en kunnen zij sollicitatievaardigheden oefenen. Er is veel overleg met 

ouders/verzorgers en ook van hen wordt een actieve inzet verwacht. De inzet van de leerling is 

cruciaal in dit traject. De school van herkomst blijft de school van inschrijving en is op afstand 

betrokken. De stage wordt begeleid door een docent van GOAL, die intensief contact houdt met 

decaan en/of stagecoördinator op school. Op deze manier blijft er een doorgaande onderwijslijn. 

In 2021  

• zijn er 6 leerlingen begeleid binnen het traject Slim Genoeg.  

• was er nog een havo-leerling waarbij het perspectief verschoof. Terug naar school was niet 

haalbaar en begeleiding hier was richting werk. Zo bezien zijn er 7 leerlingen begeleid. 

• hangen alle GOAL activiteiten nauw met elkaar samen en wordt gekeken hoe deze goed 

onder één noemer onder de aandacht komen.  

In 2022 

• vormen Slim Genoeg, het hierna beschreven MBO-stagetraject en het nieuwe, nog uit te 

werken Leerwerktraject een mooi totaalaanbod. Ze worden als een pakketje kansrijke 

opleidingsroutes aangemerkt, die nieuwe perspectieven bieden aan jongeren. 
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Géén thuiszittende leerlingen – dat is het 

motto van GOAL. Docent Ronald Baaij over 

de kracht van traject Slim Genoeg. 

Eerst een normaal slaapritme 

“Ons aanbod is 100% persoonsgericht en in de 

klaslokalen is ruimte voor individueel 

onderwijs. Wij gaan uit van de mogelijkheden 

van leerlingen en maken plannen op maat. 

Door deze benadering kunnen we samen echt 

stappen zetten. Leerlingen hebben hun eigen 

pakket en voelen zich zo saampjes op deze 

plek toch minder eenzaam en alleen. Al komt 

iemand in het begin maar een uur per week, 

de landing is warm en we gaan altijd verder 

waar we gebleven waren. We maken wel eens 

mee dat leerlingen als startsituatie een 

slaapritme hebben van 4.00-13.00. Via een 

stap-voor-stap-structuur groeien we toe naar 

een regulier rooster en normale starttijd. Dus 

ja, dan wijken we eerst af van de standaard, 

zodat ze het op een later moment wel redden. 

Onze leerlingen zijn er dus nooit allemaal 

tegelijk. GOAL is onderwijs met een snufje 

hulpverlening. Als het andersom is, zitten we 

aan verkeerde kant van de lijn en moet een 

leerling naar de ggz.” 

Het is een vluchtheuvel 

“Maatwerk dus. Slim genoeg is er voor 

mavoleerlingen die hun diploma niet gaan 

halen, maar het eigenlijk wel zouden moeten 

kunnen. Binnen GOAL richten wij de 

kwalificatie dan zo in dat toelating op MBO 

wel gaat lukken. Zo kleden wij de stage al in 

op MBO-niveau 2. Wel leeft er wat zorg 

rondom de centen. In de praktijk zijn er 

genoeg leerlingen die in aanmerking komen, 

maar de aanmeldingen blijven uit. GOAL komt 

niet in aanmerking voor financiering vanuit de 

VSV pot, terwijl wij wel voorkomen dat een 

leerling vroegtijdig de school verlaat. Kijk, wij 

benutten de routes hier altijd creatief. Vanuit 

onze pioniersgedachte zetten wij dingen zelf 

op en hebben bijvoorbeeld boeken 

aangeschaft van het Davinci MBO - 

Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. 

Dan halen leerlingen op deze vluchtheuvel 

alvast wat certificaten om te kunnen laten 

zien dat ze begonnen zijn.” 

 

 

MBO stagetraject/arbeidstoeleiding - bij GOAL 
Aanbod voor leerlingen die een lesplaats op maat nodig hebben, inclusief twee of drie dagen stage. 

 

Het MBO-stagetraject en arbeidstoeleiding is in 2014 ontstaan. Een aantal leerlingen kon niet op de 

eigen school blijven en was ook niet herplaatsbaar in het VO. Er was op dat ogenblik geen 

onderwijsoplossing en OPDC GOAL heeft een programma ontwikkeld waarbij leerlingen een lesplaats 

bij GOAL hebben en lopen twee of drie dagen stage. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en krijgen 

de gelegenheid om ervaring op te doen in het arbeidsproces. Na dit MBO-traject gaan deze 

leerlingen naar MBO-entree BOL of BBL.  

De afgelopen jaren is er een stevig netwerk opgezet en het SWV heeft contacten met allerlei 

bedrijven, sociaal culturele instellingen en uitvoerende instanties. Er is kennis en kunde op het 

gebied van begeleiding naar werk, re-integratietrajecten en jongerenwerk. De huidige voortgang 

maakt dat deze vorm van onderwijsaanbod - voorbereiding op MBO en stage - voor leerlingen een 

passende oplossing is. Thuiszitten wordt op deze manier voorkomen. 
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In 2021 

• zijn 5 leerlingen via stage doorgestroomd naar het MBO of naar arbeid. 

• was het door de ontwikkelingen rondom covid-19 lastig om leerlingen geplaatst te krijgen. 

• zijn de contacten met het LeerWerkLoket, Stagekantoor SPON, Matchmakers en 

Leerwerkbedrijf Combigoods succesvol gecontinueerd.   

• is onderzocht wat Plug-in@work kan betekenen voor leerlingen die in een beschermde 

werkomgeving werkervaring willen opdoen.  

• is het voor GOAL leerlingen mogelijk om VCA als vak te volgen.  

In 2022 

• verzorgt GOAL de implementatie en borging van stagetrajecten gericht op doorstromen naar 

MBO of arbeid, waarbij de regionale dagbesteding nog beter in kaart gebracht is. 

• wordt Jeugdhulp in de school in het Praktijkonderwijs en VSO verder geïmplementeerd. 

• is het totaalaanbod van GOAL (met Slim Genoeg en Leerwerktraject) goed in beeld. 

 

 

 

GOAL biedt altijd een gelijkwaardige setting. 

Docent Ron Kwakernaak vertelt over het 

belang van goed in gesprek kunnen gaan. 

Hand in hand met zorg en ouders 

“GOAL biedt altijd een gelijkwaardige setting, 

een sfeer om in gesprek te kunnen. Ouders 

hebben soms ruzie met school en vaak zijn er 

ook hulpverleners in beeld. Wij kijken naar 

wat er is, hebben het erover en zoeken naar 

oplossingen. Voor sommige leerlingen is 

bijvoorbeeld een zorgopname of 24-uurs 

opvang niet mogelijk. Wij houden het 

reguliere leven zo veel mogelijk in stand 

zonder opname en vullen dus ook een leemte 

op. Iets waar hulpverleners blij van worden. 

Wel houden we rekening met de uitgezette 

koers; hulpverlening en ouders hebben in dat 

opzicht de regie. Wij versterken het didactisch 

aanbod door goed zicht te hebben op het 

schoolwerk, de begeleiding en de beleving van 

veiligheid. Vergeet niet dat onze leerlingen 

eigenlijk van plan zijn om het op te geven. Wij 

halen ze weer binnenboord en trekken hen 

ergens doorheen. Dat kost veel eerlijkheid en 

structuur – ik vind het geweldig om zo nabij en 

betrokken te zijn.” 

Ze maken die beweging weer! 

“Zo zijn er op vmbo-scholen allerlei 

goedlopende leerwerktrajecten. Alleen zijn er 

altijd leerlingen bij wie het onderwijs gewoon 

niet lukt. Zij vallen tussen wal en schip en 

komen dan bij ons. Hier halen zij geen vmbo, 

maar volgen een leerpad dat aansluiting biedt 

op het MBO. Wij hanteren een laagdrempelige 

inzet, vooral qua stage. We zorgen steeds dat 

we goed overzicht hebben van de regionale 

dagbesteding en zijn druk met een goede 

implementatie en borging van de 

stagetrajecten. Onze wens is om vroeg 

betrokken te zijn, zodat deze leerlingen 

binnen de scholen snel op de radar zitten; 

samen met jeugdhulp een vaste schakel zijn in 

het ondersteuningsteam. Waar wij goed in zijn 

is de mens-tot-mens-aanpak. Die draait niet 

op macht, maar op gezag. Wij stralen in alles 

uit: ik zorg voor jou als jij ook voor ons zorgt. 

En echt, ieder kind wil normaal behandeld 

worden, een mooie opleiding doen of een vak 

leren. Hier overwinnen ze hun weerstand en 

hun verzet - ze maken die beweging weer!” 
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3.6 Doorgaande schoolloopbaan 
 

Overgang PO/VO    
Om te zorgen dat leerlingen beter begeleid worden van PO naar VO ontvangen VO-scholen een 

budget. Zo kunnen VO-medewerkers extra kennis overdragen aan PO-leerkrachten groep 8 over de 

verschillende VMBO-leerwegen en de arrangementen van het brede ondersteuningsaanbod SWV VO. 

Het SWV VO is actief in het zo goed mogelijk informeren van basisscholen over wat er per VO-school 

aangeboden wordt. Er is een dekkend aanbod. Is het aanbod breder dekkend, dan komt dit doordat 

scholen hun aanbod versterken voor groepen met bepaalde ondersteuningsbehoeftes. Dit initiatief 

ligt ook bij de scholen; wat zij omarmen aan expertise vertaalt zich in een versterkt dekkend aanbod. 

Hier worden ook plusexpertises aan toegevoegd, die voortkomen uit vragen vanuit de scholen. Die 

hebben zelf in kaart gebracht welke doelgroepen leerlingen buiten boord dreigen te vallen. Hiervoor 

worden schoolarrangementen ontworpen, die SWV breed worden ingezet en geïmplementeerd. 

Belangrijk is dat er bij een overstap naar VO geen concurrentie plaatsvindt rondom leerlingen die 

meer ondersteuning nodig hebben. Het gaat erom dat zowel scholen als ouders inzicht hebben in het 

totale ondersteuningsaanbod van de verschillende VO-scholen. En dat voor de overstap vanuit het 

PO zo zorgvuldig mogelijk gekeken wordt wat de best passende didactische plek is voor een leerling.  
 

 

Sectordirecteur Joke Grootenboer: “Heel veel 

overstappen gaan gewoon goed!” 

“Als het gaat om de overstap van PO naar VO is 

het advies van de basisschool leidend. Soms zijn 

ouders het er niet mee eens en melden ze zich 

elders aan. Een school kan altijd aangeven dat 

iets niet kan of minder goed haalbaar lijkt. De 

intern begeleider van de basisschool heeft goed 

zicht op de leerlingen. Waar hebben ze behoefte 

aan en waar kunnen ze het beste naar toe? 

Uiteindelijk geeft de basisschool een bindend 

advies voor het VO. Evengoed kunnen en mogen 

ouders zelf ook actie ondernemen. Als SWV 

toetsen wij de mogelijkheden en hebben wij 

ervaring met uitdagende situaties. Het blijkt dat 

ongeveer 6% van de kinderen ondersteuning 

nodig heeft. Daar waar de overstap van deze 

leerlingen niet lukt, zijn er onderwijsspecialisten 

(PO) en begeleiders passend onderwijs (VO) om 

te kijken wat er nodig is. Als SWV zien wij dus 

94% van de leerlingen niet. Zoals gezegd, heel 

veel overstappen gaan gewoon goed!” 

 

 

In 2021 

• is het steunpunt PO/VO goed op gang gekomen. Informatie over het speciale aanbod van de 

VO-scholen is goed op te vragen. 

In 2022 

• hebben leerkrachten van groep 8 goed zicht op de verschillende leerwegen van het VMBO en 

het brede ondersteuningsaanbod en de arrangementen van het SWV VO. 

• is ontmoeting en overleg tussen PO en VO nog vanzelfsprekender.  
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Overstap VMBO-MBO 
Aanbod en inzet om goed invulling te geven aan een passende overstap van VMBO naar MBO, zodat 

leerlingen in deze periode niet tussen de wal en het schip kunnen vallen.  

 

In het streven om echt aan te sluiten bij leerlingen is ook de overstap vanuit VMBO naar MBO heel 

belangrijk. Deze overstap blijkt voor veel leerlingen best een moeilijke stap. Bij een slechte overstap 

kan een leerling thuiskomen te zitten en uiteindelijk zelfs vroegtijdig de school verlaten zonder 

startkwalificatie. Gaat deze overstap wel goed, dan zorgt dit ervoor dat leerlingen hun plek in de 

maatschappij beter vinden. Het maakt hun ontwikkeling stabieler en waardevoller. Het SWV VO 

heeft een BPO-er als coördinator aangesteld om regionaal de overstap VO-MBO te coördineren.  

Uitvoering en vormgeving 

Het SWV streeft naar heldere overstapprocedures en een warme overdracht waarin de 

ondersteuningsbehoefte goed wordt doorgesproken en ingevuld. Ondersteuning op het VO die zinvol 

is gebleken, moet niet onderbreken worden maar doorlopen tot minimaal de herfstvakantie. Deze 

overstapcoach is het liefst een vertrouwd persoon uit het VO. Ook is het raadzaam om zo vroeg als 

mogelijk een aanspreekpunt op het MBO aan te wijzen voor ouders en leerling. Zo blijven de lijnen 

kort. Binnen het BPO-team wordt de overstap VMBO-MBO regelmatig op de agenda gezet, waardoor 

de betrokkenheid groeit. 

In 2021  

• is de overstap VO-MBO structureel onder de aandacht gebracht van alle betrokkenen.  

• werd er vier keer per jaar een decanenoverleg VO-MBO georganiseerd waarbij de overstap 

steeds thematisch aan de orde komt.  

• zijn alle leerlingen bij de overstap via het systeem Intergrip gemonitord door het SWV.  

• is er geïnventariseerd wat de redenen zijn dat leerlingen voortijdig schoolverlater worden. 

Hierna is een werkgroep afstroom opgestart die de kernvraag wil beantwoorden: wat 

hebben deze leerlingen nodig? 

In 2022 

• wordt wederom vier keer per jaar het decanenoverleg regionaal georganiseerd.  

• wordt de overstap op leerling niveau en op beleidsniveau gemonitord en geborgd door het 

SWV VO. 
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Conny van der Zwan brengt de overstap VO-

MBO structureel onder de aandacht. Een jaar 

vol beeldschermwerk. Toch kun je online ook 

lijnen uitgooien en verbindingen leggen. Alles 

wat Conny hoort, ziet en ervaart zet ze via 

concreet beleid om naar de praktijk. Haar 

drijfveer? De leerlingen, die echt baat 

hebben bij een laagdrempelig contact tussen 

alle betrokken partijen.  

Aandacht voor de sprong naar MBO 

“Ons steunpunt is flink op gang gekomen. Wij 

zijn denk ik goed benaderbaar voor scholen; 

voor de verschillende overstappen en ook 

voor het afstandsonderwijs. Als beleidsmaker 

zet ik alles wat ik lees en onderzoek om naar 

een inzichtelijke werkroute. De overstap PO/ 

VO verloopt tamelijk overzichtelijk en is door 

iedereen goed op te pakken. Wij kunnen dit 

als SWV ook goed begeleiden. Eenmaal in het 

VO beland hebben scholen de leerlingen 

prima in zicht. Ze werken naar een examen 

toe en sluiten dit doorgaans positief af met 

een diploma. Ons doel is dan natuurlijk dat 

leerlingen stevig de maatschappij in gaan; de 

meesten kunnen dit ook supergoed. Toch is er 

ook ineens dat hele grote MBO. En dan zie je 

ook dat die grote sprong niet voor alle 

leerlingen een vanzelfsprekendheid is. We 

willen er natuurlijk voor waken dat jonge 

mensen gaan dobberen.” 

Breder decanenoverleg 

“Er is al veel gewonnen als leerlingen wat 

meer bij de hand genomen worden. Als ze een 

rondleiding op het MBO krijgen van een 

vertrouwd iemand vanuit het VO. Ook de 

ruimte om op een fijne, vertrouwde manier 

vragen te kunnen stellen blijft vaak 

onderbelicht. Omdat er heel veel MBO-

scholen zijn, is het slim om deze kennis en 

ervaring te delen en te bundelen. We 

bespreken mogelijkheden en kijken welke 

stappen we kunnen zetten. Weet je, soms is er 

maar één leerling die dan naar zo’n 

onderwijsgigant toegaat. Dan wil je juist graag 

een warme overdracht, ook al is dat in 

coronatijd ‘slechts’ een telefoontje. Wij 

hebben vier keer per jaar een decanenoverleg, 

het liefst met alle VO-scholen uit ons verband 

plus Dordrecht en Gorinchem. De MBO’s 

hebben namelijk ook een bredere actieradius. 

Ja, we moeten dit gewoon grootser 

neerzetten, alleen lukt dit niet altijd!” 

Het verschil maken 

“Het is al fantastisch dat we meer aandacht 

hebben voor die warme overdracht. Echt, 

laten we eerlijk zijn over het belang van die 

verbinding; net als de discussie over het 

aannamebeleid. Vaak wordt iedereen gewoon 

aangenomen, ondanks dat een ontspannen 

landing bij leerlingen soms ver te zoeken is. 

Maar als je weet dat een situatie op een MBO 

onoverkomelijk wordt, dan is het soms beter 

een andere weg te kiezen - uiteraard met een 

goede onderbouwing. Volgens mij blijft het 

gaan om iemand een succeservaring 

bezorgen, wat ook weer zorgt voor minder 

voortijdig schoolverlaters. Dit onderwerp op 

tafel leggen ging niet van harte. Gelukkig is het 

gesprek gaandeweg opener geworden. 

Afdelingsleiders sluiten aan en we evalueren 

nu samen. We hebben het over onze 

doelgroep en wat we willen bereiken. Dus ja, 

ik vind het een succes dat steeds meer 

mensen aansluiten bij ons decanenoverleg. 

Mooi om dit verschil te maken.” 

Juist voor ouders en leerlingen 

“Uhm … eigenlijk valt dit buiten deze 

opdracht, maar ik noem het toch graag even. 

Eind dit jaar willen we ook een steunpunt voor 

ouders en leerlingen realiseren. Voor alle 

scholen zijn wij nu goed bereikbaar en 

benaderbaar, maar als 

samenwerkingsverband willen wij natuurlijk 

graag alle drempels zo laag mogelijk houden. 

Iedereen moet ons makkelijk weten te vinden. 

Juist ouders en leerlingen wijzen we graag de 

weg als ze vragen of uitdagingen tegenkomen. 

Dus daar gaan we ook mee aan de gang.” 
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Pilot Steunpunt VO  
Een net opgestarte plek om vragen te stellen die de juiste weg wijzen in het VO-aanbod van het SWV 

Interne opdracht - juni 2021  

De start van het Steunpunt VO is ontstaan vanuit een intern en extern onderzoek dat in mei 2021 is 

uitgevoerd door STEDA, gericht op de ondersteuningsroute van het SWV. In dit onderzoek werd 

zowel door de medewerkers van het SWV als door de zorgcoördinatoren en leden van de Adviesraad 

aangegeven dat de AT-VO onafhankelijk moet kunnen indiceren en geen advies meer dient te geven. 

Wel wordt de kanttekening geplaatst dat scholen regelmatig vragen hebben waarbij een inhoudelijk 

advies wenselijk is.   

Een onafhankelijke rol 

Het MT geeft in dezelfde periode aan dat ook de onderwijsspecialisten een adviesrol van de AT-VO 

missen. Daarom wordt besloten om per schooljaar 2021-2022 te starten met een Steunpunt VO 

waarin de rol van het SWV onafhankelijk is en dient te blijven. Hier kunnen begeleiders passend 

onderwijs, onderwijsspecialisten, ouders en leerlingen hun vragen stellen en de juiste weg vinden in 

het aanbod van het VO. Het Steunpunt is gestart als pilot onder het motto ‘learning on the job’.  

Externe opdracht - september 2021  

Naar aanleiding van de evaluatie Passend Onderwijs geeft het ministerie OC&W de opdracht aan de 

samenwerkingsverbanden om dit schooljaar een onafhankelijk én onpartijdig steunpunt voor ouders 

en leerlingen in te richten. De directeur-bestuurder van het SWV geeft daarbij de opdracht om het 

Steunpunt voor zowel PO als VO in te richten.  

Verbreding en splitsing  

Door deze opdracht van het ministerie OC&W wordt de opdracht van het Steunpunt verbreed. Om 

naast onafhankelijkheid ook de onpartijdigheid te garanderen, wordt een scheiding aangebracht 

tussen de interne en externe opdracht. Het Steunpunt voor jongeren en ouders wordt in 

samenwerking met het PO doorontwikkeld. Daarnaast wordt in 2022 een aparte vraagbaak 

georganiseerd voor BPO-ers, in samenspraak met zorgcoördinatoren en onderwijsspecialisten. 

 

 

BPO-er Conny van der Zwan over het nieuwe 

Steunpunt VO – veel meer verbinding en zo 

dichtbij mogelijk:  

 

“Het is waanzinnig belangrijk dat ouders ons 

kunnen vinden. We hebben al een goed 

lopend meldpunt en we werken hard aan een 

optimale online toegankelijkheid. Via het 

nieuwe steunpunt steunen we leerlingen en 

ouders, delen we onze informatie en brengen 

knelpunten in kaart. Daarnaast hebben we 

een telefonisch spreekuur in het leven 

geroepen waarin we heel laagdrempelig te 

bereiken zijn. Dat zorgt voor meer en betere 

verbinding. Een belangrijk doel is om goed in 

beeld te zijn bij collega’s, ouders en leerlingen. 

Is er iets aan de hand, dan kunnen we 

overleggen en mensen bemoedigen. Het 

allermooiste is natuurlijk als er geen 

steunpunt meer nodig is. Voor nu brengen we 

onze kennis en adviezen graag zo dichtbij 

mogelijk en blijven we het Steunpunt verder 

ontwikkelen.” 
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Hoofdstuk 4 | Kwaliteitszorg  
 

Alle activiteiten en doelstellingen uit het ondersteuningsplan zijn ondergebracht in domeinen met 

daaronder specifieke jaarprogramma’s. Deze worden systematisch en cyclisch beschreven, gevolgd, 

beoordeeld en bijgestuurd op zowel rechtmatigheid en doelmatigheid. 

   

Meer informatie staat in het ondersteuningsplan, hoofdstuk 2, 5 en 9.  

 

4.1 Cyclische werkwijze in het kwaliteitsbeleid  
 

Inhoudelijk vinden er tweewekelijkse gesprekken plaats tussen de directeur-bestuurder (DB) en de 

sectordirecteur, waarin alle taken en beleidsgebieden worden nagelopen. Hiertoe wordt als 

instrument onder meer de voortgang aan de hand van het jaarplan geraadpleegd en bijgesteld.   

De sectordirecteur is eerstverantwoordelijke voor de daadwerkelijke uitvoering van de jaarplannen. 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van actieplannen. Doelstellingen en beoogde resultaten worden 

geactualiseerd. Financieel zijn alle jaarplannen gebudgetteerd per domein en deze worden 

gemonitord in de managementrapportages, MARAPS, die ieder kwartaal worden opgesteld. De 

MARAPS worden na ieder kwartaal geagendeerd en besproken in de Auditcommissie financiën. 

Vervolgens worden deze geagendeerd in de Algemene Vergadering (AV).  

Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve resultaten en daarop ingezette acties worden 

verantwoord in de bestuursrapportage, die de sectordirecteur viermaal per jaar voor de directeur-

bestuurder opstelt. De directeur-bestuurder agendeert de bestuursrapportages in iedere AV met de 

leden. In de AV geeft de directeur-bestuurder hierover een uitgebreide toelichting aan de leden en is 

ruimte voor inhoudelijke discussie.   

Ieder jaar worden twee evaluatiegesprekken gepland tussen de directeur-bestuurder van het SWV + 

de sectordirecteur met de directies en zorgcoördinatoren van de scholen. Doel van deze gesprekken 

is het verantwoorden van de ontvangen middelen/diensten door de leden aan het bestuur van het 

SWV. De AV-leden mandateren deze taak aan de directies van de scholen. De gesprekken vinden 

plaats aan de hand van een telkens dezelfde agenda en gespreksformat. Voorafgaand aan de 

gesprekken plaatsen de scholen de gevraagde data t.a.v. de gepleegde inzet op de verkregen 

middelen in het Sharepoint van het SWV.   

• Overzicht van de ontvangen arrangementsmiddelen (BIO) op maat (bedoeld voor 

ondersteuning leren en gedrag) en de inzet op basis van de bijgewerkte OPP's  

• Overzichten e/o evaluaties van de verkregen middelen Bredere Ondersteuning  

Een belangrijk aspect in het jaarlijkse verantwoordingsgesprek in juni is de reflectie van de 

directies/besturen op de doelmatige inzet van de verkregen middelen. Deze input vormt een 

belangrijke input voor de verantwoording die het SWV aflegt in haar bestuursverslag.   
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Alle hierboven omschreven activiteiten, leiden tot een verantwoording per activiteit en domein. Deze 

worden opgenomen in het bestuursverslag, zie hoofdstuk 3. Deze verslaglegging geeft de 

verantwoording over de vraag of de middelen recht- en doelmatig zijn ingezet  

Zie ook ‘Verantwoording intern en extern’ op p. 10. 

 

4.2 Overig kwaliteitsbeleid  
 

Het SWV richt zich tevens op het ondersteunen en faciliteren van de kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs op de scholen. De docenten binnen het eigen team is de belangrijkste schakel voor de 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In samenwerking met de zorgcoördinatoren en de 

directeuren van de scholen streven wij ernaar dat de kwaliteit van passend onderwijs in ons SWV 

wordt verbeterd en geborgd. Dit doen wij onder meer door het gericht inzetten op (na)scholing, het 

versterken van het netwerk binnen het SWV, de nabije inzet van Begeleiders Passend Onderwijs 

(BPO-ers) in de scholen zelf en het bieden van middelen voor extra ondersteuning. Voor deze 

kwaliteitsverbetering wordt het systeem Perspectief Op School (POS) ingezet.  

De BPO-ers van het SWV zijn betrokken bij iedere vraag om extra ondersteuning én voeren met de 

school en in sommige situaties ook met ouders de evaluatiegesprekken. Uit de schoolbezoeken en 

evaluaties blijkt of en in hoeverre de ingezette ondersteuning effect heeft gesorteerd.  

  

 

4.3 Actuele ontwikkelingen in 2021 
  

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 heeft het bestuur van het SWV financieel beleid geformuleerd, 

met als doel de scholen van het SWV specifiek te voorzien van mogelijkheden en financiële ruimte, 

zodat ze niet alleen kunnen voldoen aan hun taak en opdracht, maar ook hun ambities t.a.v. Passend 

Onderwijs kunnen realiseren. De uitgangspunten voor dit beleid zijn als volgt:  

• Elke aanvraag voor extra ondersteuning moet een relatie hebben met het geformuleerde 

beleid zoals vastgesteld in de notitie bredere ondersteuning.  

• Het is nog altijd onduidelijk of en wanneer er een wijziging komt in het huidige systeem rond 

LWOO. Streven om voor 15 december 2022 besluit te nemen!  

• In opdracht van de AV onderzoekt het SWV in 2021 of de huidige verdeling van middelen 

BIO, gebaseerd op de LGF-leerlingen van 2012, kan worden vervangen door een 

geactualiseerd systeem, waarin alle scholen zich herkennen. Dit wordt in 2021 uitgewerkt 

door de DB, geadviseerd door de adviesraad.   

• De leden van het SWV kunnen via het indienen van een begroting voor extra ondersteuning, 

een aanvraag indienen ten laste van dit budget, ingebed in de notitie bredere ondersteuning.   

• Het SWV stelt een jaarlijks ondersteuningsbudget op en stelt deze via een jaarbeschikking 

beschikbaar aan de scholen/besturen.  
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• Scholen hebben met de meerjarige begroting 2022-2026 zekerheid t.a.v. de te ontvangen 

middelen, gedurende deze periode. De arrangementen op maat voor binnenschoolse 

ondersteuning en de projecten vanuit de notitie Bredere Ondersteuning worden in deze 

periode gegarandeerd. Tweemaal per schooljaar wordt de inzet van de extra ondersteuning 

op directieniveau verantwoord naar het SWV in evaluatiegesprekken.  

  

 

4.4 Afhandeling van klachten  
 

Er waren in 2021 geen bezwaren of klachten. Er is een tevredenheidsonderzoek gepland, zie 

verderop in hoofdstuk 5. 

 

  

  

   

  

 

  

  



48 

 

Hoofdstuk 5 | Personeel  
 

Zaken in 2021 met een behoorlijke personele betekenis 

In 2021 heeft de directeur-bestuurder per 1 augustus afscheid genomen. Vanaf 1 augustus is een 

interim-bestuurder verantwoordelijk geweest voor het samenwerkingsverband. Daarnaast is 

besloten dat de sectordirecteur ondersteund wordt door coördinatoren en teamleiders op 

verschillende beleidsterreinen en teamleiders.  

In 2021 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden.  

Uit het MTO komt naar voren dat medewerkers de tevredenheid van de interne organisatie met een 

7,7 waarderen. Dit is beduidend hoger dan de landelijke benchmark (7,1). Thema’s die uitdrukkelijk 

positief naar voren komen zijn: ‘plezier en verbinding’, ‘voldoening als professional’ en ‘zingeving in 

werk’. Minder positief is het ‘samen-1-gevoel’ (wat toe te schrijven valt aan de coronamaatregelen).  

 

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen   

Het aantal fte is per 1 augustus 2021 17,09 fte. Het ziekteverzuim lag in kalenderjaar 2019 gemiddeld 

op 6,4%, in 2020 op 4,2% en in 2021 op 12,4%. Het negatieve verloop van het ziekteverzuim is met 

name vanwege het coronavirus en enkele langdurige verzuimers. In de MJB 2022-2026 wordt jaarlijks 

een vervangingsbudget van € 80.000 begroot, ervan uitgaande dat 50% vervanging plaatsvindt en 

een verhoging voor mogelijke uitval door corona. Vanaf 2022 wordt van een vervangingsbudget van 

€ 40.000 per jaar uitgegaan. De reguliere loonkosten en het vervangingsbudget zijn apart van elkaar 

begroot.  

 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen   

In de meerjarenbegroting is vanaf 2022 16,7 fte begroot (zie paragraaf 8.2). Dit is inclusief de 0,5 fte 

voor de functie directeur-bestuurder en 0,2 fte inzet voor het ouder- en jeugdsteunpunt. Het 

ministerie van OC&W verplicht alle samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2022 een ouder- en 

jeugdsteunpunt in te richten die toegankelijk is voor informatie voor alle ouders en leerlingen.  

 

Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag  

In het afgelopen boekjaar zijn er geen ontslagen geweest. Er is geen sprake van een eventuele 

uitkering na ontslag. 
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Hoofdstuk 6 | Huisvesting 
Het Samenwerkingsverband VO is samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Drechtsteden gehuisvest aan de Duindoornhof in Papendrecht. De huurlasten worden verdeeld op 

basis van 60% SWV VO en 40% SWV PO. In 2017 is er een renovatie uitgevoerd aan het gebouw en de 

investerings- en afschrijvingslasten zijn/worden ook volgens deze verdeelsleutel doorbelast. De 

huurovereenkomst voor het huurpand aan de Duindoornhof in Papendrecht is met de gemeente 

Papendrecht aangegaan voor een periode van 10 jaar (t/m 31 juli 2027). De verwachting is dat de 

komende jaren geen grote investeringen aan het gebouw plaatsvinden.  

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 | Verbonden partijen 
De leden van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden vormen een vereniging. 

Vertegenwoordigers van zeven schoolbesturen in de regio hebben zitting in de ledenvergadering en 

zijn toezichthouders. De leden van de zeven schoolbesturen kunnen invloed uitoefenen op het beleid 

van het Samenwerkingsverband en zijn zodoende verbonden partijen. 
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Hoofdstuk 8 | Financiën 
De jaarrekening en de controleverklaring van de accountant zijn apart in dit jaarverslag opgenomen. 

In hoofdstuk 2 is gerapporteerd over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem van het Samenwerkingsverband. In dit hoofdstuk worden de balanspositie 

ultimo 2021 en het financieel resultaat 2021 toegelicht. 

Het resultaat over 2021 bedraagt -/- € 347.094 (begrote resultaat was -/- € 430.000.) Het negatieve 

resultaat wordt volledig ten laste gebracht van de algemene reserve. 

 

8.1 Financiële positie op balansdatum  
  

Vergelijkend balansoverzicht  
(na verwerking resultaatbestemming) 
(x € 1.000) 

31-dec-21 31-dec-20 Verschil 

Activa      

Materiële vaste activa              211               245              -34  

Vorderingen              140               146              -6  

Liquide middelen              934           1.148           -214  

Totaal          1.286           1.539           -254  

Passiva                  -    

Eigen vermogen              847           1.195           -348  

Voorzieningen              256               150             106  

Kortlopende schulden              182               194              -12  

Totaal          1.263           1.539           -254  

 

De daling van de materiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten in 2021 

hoger waren dan de investeringen. In 2021 is voor ruim € 4.500 geïnvesteerd in laptops. De 

verwachting is dat er de in komende meerjarige begrotingsperiode geen grote investeringen 

plaatsvinden. De maximale jaarlijkse investeringsruimte voor het SWV is conform het Financieel 

Beleidsplan bepaald op € 45.000.    

De vorderingen zijn per 31 december 2020 gedaald van € 146.000 naar € 140.000 en is te verklaren 

doordat de verrekening van de vordering op Stichting Yulius Onderwijs in 2021 is afgerond. De 

vorderingen ultimo 2021 zijn voor het project MHB op het SWV Passend Onderwijs Drechtsteden (€ 

40.000), doorberekende huisvestingslasten en kosten huisstijl aan SWV Passend Onderwijs 

Drechtsteden (€39.500) en voor vooruitbetaalde kosten licenties die betaald zijn in december 2021 

maar betrekking hebben op kalenderjaar 2022, zoals POS Schoollicentie en Woordhelder (€28.000).  
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Het SWV heeft de liquide middelen op bank- en spaarrekeningen staan. De daling van het banksaldo 

per 31 december 2021 wordt veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat. Het banksaldo per 

31 december 2021 is € 934.401. 

Per 31-12-2021 is het eigen vermogen van het SWV gedaald van € 1.194.404 naar € 847.310. Dit 

wordt veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat van € 347.094 in 2021.  

De voorzieningen per 31 december 2021 zijn met ongeveer € 106.000 toegenomen. Er heeft in 2021 

een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening langdurig zieken, omdat de verwachting is dat naast 

de al opgenomen medewerker er nog een medewerker na twee jaar ziekte niet meer zal terugkeren 

in het arbeidsproces en zal uitstromen naar de WIA. Daarnaast is gedoteerd aan de voorziening 

LFBPB omdat medewerkers gebruikmaken van hun cao-recht om hun uren van het persoonlijk 

budget en/of levensfase bewust personeelsbeleid meerjarig te sparen. De inventarisatie vindt 

jaarlijks aan het eind van het kalenderjaar plaats. 

De kortlopende schulden betreffen onder meer de crediteuren, te betalen loonbelasting, premie 

sociale verzekering over de maand december 2020, welke in januari 2022 zijn afgedragen. Nog te 

betalen vakantiegeld en bindingstoelage betreffen de verplichtingen van het SWV aan de 

medewerkers van het SWV per 31 december 2021. 

 

Kengetallen Balans 31-dec-21 31-dec-20 Streefwaarde 
SWV 

Signalerings- 
waarde OCW 

       

Liquiditeit 5,9 6,7 2,0 < 0,75 

Solvabiliteit 1 (excl voorzieningen) 65,9% 77,6% 50,0% nvt 

Solvabiliteit 2 (incl. Voorzieningen) 85,8% 87,4% 50,0% < 30% 

Weerstandsvermogen (excl. MVA) 7,1% 10,9% nvt nvt 

Weerstandsvermogen (incl. MVA) 9,2% 13,4% 5,0% < 5% 

 

Voor de berekening van de kengetallen, zie p. 75 van de jaarrekening. Door het negatieve resultaat in 

2021 zijn de kengetallen lager dan in 2020. Dit is in lijn met de opdracht van het ministerie om het 

eigen vermogen omlaag te brengen. Alle kengetallen zitten echter nog ruim boven de 

signaleringswaarde van OCW en voldoen tevens aan de streefwaarde van het SWV. 

Het weerstandsvermogen is het (eigen vermogen – materiële vaste activa) / Rijksbijdragen en wordt 

omschreven als het vermogen dat kan worden aangewend om onvoorziene tegenslagen op te 

vangen. Op basis van de in 2019 uitgevoerde risicoanalyse is het gewenste weerstandsvermogen 

voor het SWV bepaald op minimaal € 430.000 (ongeveer 5% van de rijksbijdragen). In de 

continuïteitsparagraaf is een nadere toelichting gegeven op de voor het SWV benodigde eigen 

vermogen.   
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8.2 Verlies & Winst  
   

Vergelijking Verlies & Winst                  
(x €1.000) 

Realisatie  
2021 

Realisatie  
2020 

Verschil Begroting    
2021 

Verschil 

Baten        

Rijksbijdragen          8.977           8.682             295           8.684          293  

Overige Overheidsbijdragen en subs.                 -                    -                  -                    -                -    

Overige baten              248               267              -19               213               35  

Totaal          9.224           8.949             279           8.897          328  

Lasten        

Personele lasten          1.838           1.747             121           1.761          77  

Afschrijvingen                39                 39                -                   40              -1  

Huisvestingslasten                78                 78              -                 86           -8  

Overige instellingslasten              165                 97               68                 93             72  

Doorbetalingen aan schoolbesturen          7.452           7.369               83           7.345          107  

Totaal           9.571           9.330             242           9.325          247  

         

Saldo baten en lasten            -347             -381               34             -428             81  

         

Financiële baten                  -                 -    

Financiële lasten                 -1                  -                  -1                  -2               1  

Saldo financiële baten en lasten                 -1                  -                  -1                  -2               1  

         

Resultaat            -347             -381               33             -430             82  

 

 Realisatie 2021 versus realisatie 2020 

De zware ondersteuningsmiddelen vanuit OCW worden op basis van schooljaar (T-1 financiering) 

verstrekt en de lichte ondersteuningsmiddelen op basis van kalenderjaar (voorafgaande 1 oktober 

telling). De zware ondersteuningsmiddelen, evenals LWOO en PRO, gaan rechtstreeks via OCW naar 

de besturen.  

De hogere Rijksbijdragen in 2021 t.o.v. 2020 worden veroorzaakt door de vaststelling van de 

bekostiging 2020-2021 en de bijstelling van de bekostiging 2021-2022. In 2020 heeft voor de laatste 

keer een negatieve verevening plaatsgevonden voor de subsidie zware ondersteuning personeel. 

De overige baten zijn subsidie VSV, MHB, bijdragen Onderwijs Transparant PO en PO Gorinchem en 

vergoeding detacheringen. Het totaal van de overige baten is lager dan vorig jaar omdat, in 

tegenstelling tot 2020, de doorberekende huurlasten aan SWV Drechtsteden Passend Onderwijs 

rechtstreeks op de huisvestingslasten in minder zijn gebracht. 

De personele lasten in 2021 zijn hoger t.o.v. van 2020 door de hogere dotatie aan de personele 

voorzieningen in 2021, hogere personele kosten contractbasis (inhuur interim bestuurder) en 

management en ondersteuning (kosten controller en werving bestuurder) 
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De huisvestinglasten betreffen voornamelijk de huur voor Duindoornhof 1 in Papendrecht: 60% is 

voor rekening van VO en 40% wordt doorberekend aan het SWV PO. Daarnaast zijn er nog lasten 

voor klein onderhoud en schoonmaak. In tegenstelling tot vorig jaar is de doorberekening 

rechtstreeks in mindering gebracht op de kosten. 

De overige instellingslasten betreffen administratie- & beheerlasten, accountantskosten en 

organisatiekosten. Hier vallen o.a. de lasten voor het administratiekantoor, de controller en de 

Functionaris Gegevensbeschermer onder.  De overige instellingslasten zijn hoger door hogere 

organisatiekosten (+ € 53.000). Bijzondere uitgaven waren de begeleiding en licenties van Perspectief 

op School (POS € 28.000), Steda cultuuronderzoek (€ 14.000) en de ontwikkeling van het 

huisstijlhandboek plus pr-materiaal door van der Perk (€ 16.000). 

De realisatie 2021 van de doorbetalingen aan de schoolbesturen is hoger dan in 2020. De verplichte 

afdrachten door OCW voor VSO en LWOO waren hoger (resp. +€ 146.000 en + € 135.000). Afdracht 

PROO was praktisch gelijk aan 2020. Dit is in lijn met de toename van het aantal VSO en LWOO 

leerlingen en geringe afname van het aantal PRO leerlingen. Er waren in 2021 geen doorbetalingen 

voor groei VSO en deskundigheidsbevordering op de scholen (-/- € 167.000). 

 

Realisatie 2021 versus begroting 2021 

De hogere Rijksbijdragen in 2021 t.o.v. 2020 worden veroorzaakt door de vaststelling van de 

bekostiging 2020-2021 en de bijstelling van de bekostiging 2021-2022. In de begroting is geen 

rekening gehouden met indexatie van de bekostiging. 

Personele lasten: De realisatie van de personele lasten is hoger dan begroot. In de begroting 2021 

was geen rekening gehouden met de extra dotaties aan de voorziening langdurig zieken en LFBPB, de 

cao-verhoging, inhuur interim bestuurder en wervingskosten. 

Huisvestinglasten: de doorberekening van de huur aan SWV PO is rechtstreeks in mindering gebracht 

op de kosten. 

De overige instellingslasten zijn met € 65.000 overschreden. De kosten voor huisstijl en de 

begeleiding door POS waren niet voorzien in de begroting. 

De doorbetalingen aan schoolbesturen komen hoger uit dan begroot doordat er geen rekening is 

gehouden met de prijsindexatie. De toename van het aantal VSO en LWOO-leerlingen was niet 

geheel voorzien. De overige doorbetalingen aan de besturen zijn conform de begroting uitgevoerd. 

  

Kengetallen                                
Verlies & Winst 

31-dec-21 31-dec-20 Streefwaarde 
SWV 

Signalerings- 
waarde OCS 

Rentabiliteit -3,8% -4,3% 0% 3-jarig < 0         
2-jarig < -5%          
1-jarig <10% 

Huisvestingsratio 1,0% 1,1% 1% > 10% 

Materiële lasten tov totale lasten 80,8% 81,3% nvt nvt 

Personele lasten tov totale lasten 19,2% 18,7% nvt nvt 
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Rentabiliteit SWV  

De rentabiliteit wordt gedefinieerd als resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone 

bedrijfsvoering (totale baten) x 100%. De rentabiliteit is in 2021 -/- 3,8% (2020: -/- 4,3%). Dit wordt 

veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat en is in lijn met de opdracht van OCW om het 

eigen vermogen af te bouwen. 

Huisvestingsratio SWV  

De huisvestingsratio is huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen/totale lasten. De 

huisvestingsratio is in 2021 gedaald naar 1,0% door de doorberekening van de huur aan SWV PO.  

Treasurybeleid 

Treasury heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het reduceren van 

financieringskosten. De organisatie handelt in lijn met de Regeling Beleggen, Lenen en derivaten 

OCW 2016. Uitgangspunt van deze regeling is dat rijksgelden niet risicodragend mogen worden 

belegd en dat er altijd sprake dient te zijn van garantie op de hoofdsom zodanig dat de rijksbijdrage 

onverkort beschikbaar blijft voor het doel waarvoor zij is verstrekt.  

Liquide middelen welke niet direct nodig zijn voor de directe bedrijfsvoering worden op de reguliere 

bank- en spaarrekening aangehouden. De financiële baten op deze rekeningen zijn gezien de lage 

rentestanden zeer beperkt (in 2021 zelfs negatief). In vergelijking met het vorige boekjaar hebben er 

geen veranderingen plaatsgevonden. 

Het SWV heeft geen andere financiële producten in gebruik anders dan de betaal- en spaarrekening. 

Er is dus geen sprake van overige vormen van beleggingen en beleningen. Het SWV heeft geen 

leningen verstrekt en is geen derivaten aangegaan. De liquide middelen zijn uitgezet bij een bank 

welke voldoet aan de credit ratings van het Treasury statuut.  

 

8.3 Continuïteitsparagraaf 
 

Kengetallen (A1) 
 

 Begrotingsjaar 2022 2023 2024 2025 2026 

Telling okt-21 okt-22 okt-23 okt-24 okt-25 

Aantal leerlingen (excl VSO)          6.955           7.081           7.220           7.241           7.179  

Personele bezetting in fte (peildatum 31/12) 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

- Bestuur/ management 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

- Personeel Primair proces 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

- Ondersteunend personeel 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
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De leerlingenprognose is gebaseerd op de leerlingentelling per 1 oktober 2021 (Kijkglazen). Vanaf 1 

oktober 2022 is het leerlingenaantal geëxtrapoleerd o.b.v. de DUO-prognoses. Het aantal leerlingen 

stijgt de komende jaren binnen het VO. Vanaf 1-10-2025 laten de DUO-prognoses een dalende trend 

zien. Deze dalende trend komt voort uit het PO, waar al eerder een daling is te zien van het aantal 

leerlingen.  

Het aantal fte is meerjarig begroot op 16,7 fte. De komende jaren wordt geen grote verandering in 

de benodigde formatie verwacht. 

 

Meerjarenbegroting (A2) 
 

Verlies & Winst 

De exploitatiebegroting laat in de jaren 2022 en 2023 een negatieve exploitatie zien. Hierdoor wordt 

voorzien in de afbouw van het bovenmatig eigen vermogen.  

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN            
Bedragen x € 1.000 Realisatie 

2021 
Prognose 

2022 
Prognose 

2023 
Prognose 

2024 
Prognose 

2025 
Prognose 

2026 

Baten        

Rijksbijdragen          8.977  
         

9.179  
         9.333           9.513           9.585           9.534  

Overige overheidsbijdragen              -                 -                 -                 -                 -                 -    

College-, cursus en/of 
examengelden 

             -                 -                 -                 -                 -                 -    

Baten werk in opdracht van 
derden 

             -                 -                 -                 -                 -                 -    

Overige baten            247             312             271             271             271             271  

           9.224  
         

9.491  
         9.604           9.784           9.856           9.805  

Lasten         

Personele lasten          1.838  
         

2.000  
         1.996           1.966           1.967           1.975  

Afschrijvingen              39               39               40               41               44               48  

Huisvestingslasten              78               82               82               82               82               82  

Overige instellingslasten            165             126             121             121             121             121  

Doorbetalingen aan 
schoolbesturen 

         7.452  
         

7.638  
         7.440           7.539           7.622           7.675  

           9.571  
         

9.885  
         9.679           9.749           9.836           9.901  

          

Saldo baten en lasten           -347            -394              -75               35               20              -96  

Saldo financiële bedrijfsvoering              -1               -2               -2               -2               -2               -2  

Resultaat           -347            -396              -77               33               18              -98  
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Baten 

Rijksbijdragen 

Het VO heeft de komende jaren te maken met een lichte stijging van het aantal leerlingen. Hierdoor 

nemen de Rijksbijdragen toe. De zware ondersteuningsmiddelen vanuit OCW worden op basis van 

schooljaar (T-1 financiering) verstrekt en de lichte ondersteuningsmiddelen op basis van kalenderjaar 

(voorafgaande 1 oktober telling). De zware ondersteuningsmiddelen (VSO inclusief verevening) 

evenals LWOO en PRO gaan rechtstreeks via OCW naar de besturen.  

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het budget van samenwerkingsverbanden VO voor lichte en zware ondersteuning is met peildatum 1 

oktober 2020, tijdelijk verhoogd. Deze verhoging is bedoeld om het langere verblijf op te vangen van 

leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld doordat er geen 

stage gevonden kon worden. Het extra budget is verwerkt in de bekostiging vanaf augustus 2021 

door ophoging van het bedrag per vo-leerling voor zware ondersteuning met € 17,56. 

De begrote overige baten betreffen onder andere: 

• Subsidie VSV- project (€ 82.000) 

• Bijdrage huur van het SWV PO (€ 26.000) 

• Bijdrage van het Samenwerkingsverband PasVorm voor de locatie van het Willem de Zwijger 

College in Hardinxveld-Giessendam (€ 45.000). Dit college is verbonden aan ons SWV, maar 

valt administratief onder het SWV Gorinchem.  

• Subsidie voor het Meervoudige Hoogbegaafdheid-project (€ 40.000). De eigen bijdrage voor 

dit project is verwerkt in de reguliere exploitatielasten.  

Lasten 

Personele lasten 

In de MJB 2022-2026 is de formatieomvang 16,7 fte. Dit aantal is inclusief 0,2 fte voor het vanaf 1 

augustus 2022 verplichte ouder- en steunpunt. Voor reguliere scholing van de medewerkers van het 

SWV wordt uitgegaan van € 1.000 per medewerker en is aangevuld tot € 25.000 t.b.v. incompany 

trainingen gericht op ‘resultaat perspectief op school’.  

Het Breder Ondersteuningsaanbod is jaarlijks € 225.000. Dit zijn middelen die door het SWV aan de 

scholen beschikbaar worden gesteld. Onderdeel hiervan is de docentenpool (€60.000). De 

docentenpool is bestemd voor leerlingen die (o.a. ziek) thuis zitten, zij krijgen onderwijs op maat. De 

docenten zijn overwegend zzp-ers. Een deel van de kosten wordt gedeclareerd in het regionaal 

programma VSV (€ 50.000).  

Voor het onafhankelijk beoordelen van TLV’s is een flexibel budget van € 87.100 (900 uur) begroot. 

Dit budget bouwt vanaf 2024 af naar € 58.100 (600 uur) omdat er in de toekomst geen sprake meer 

is van herindicatie van TLV’s.  

De overige instellingslasten betreffen o.a. kosten voor licenties, telefoonkosten, abonnementen, 

accountantskosten, verzekering, gebruikskosten en kosten voor het administratiekantoor.  
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De doorbetalingen aan schoolbesturen zijn bijdragen voor het VSO, LWOO en PRO. De baten van de 

zware ondersteuningsmiddelen worden berekend op basis van het totaal aantal leerlingen en de 

doorbetaling (V)SO wordt berekend op basis van alleen het aantal (V)SO-leerlingen. De LWOO- en 

PRO-baten zijn gebaseerd op de telling per 1 oktober 2012, maar de doorbetalingen van deze 

leerlingen worden wel uitgekeerd op basis van de meest recente leerlingentelling. De afdrachten 

stijgen jaarlijks, vanwege de verwachte stijging van het aantal (V)SO-, PRO en LWOO-leerlingen.   

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de arrangementen op maat (€ 342.000 per jaar). De 

extra ondersteuning wordt door de school bepaald zoals huiswerkondersteuning, faalangsttraining, 

autisme, etc.   

Het budget voor Breder Ondersteuningsaanbod is jaarlijks vastgesteld op € 160.500. Daarnaast is een 

bedrag van € 72.500 meerjarig apart gereserveerd in de begroting. Deze middelen zullen in overleg 

met de Adviesraad een bestedingsdoel krijgen.  

 

Balans 

BALANS Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vaste activa        

Immateriële vaste activa              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Materiële vaste activa            211             200             185             169             150             126  

Financiële vaste activa              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Totaal vaste activa            211             200             185             169             150             126  

          

Vlottende activa         

Voorraden              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Vorderingen            140             100             100             100             100             100  

Effectecten              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Liquide middelen            934             472             410             459             496             422  

Totaal vlottende activa          1.074             572             510             559             596             522  

          

Totaal activa          1.286             772             695             728             746             648  

          

Passiva         

Eigen Vermogen         

Algemene reserve            847  427 350 383 401 303 

Bestemmingsreserves              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Overige reserves / fondsen              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Voorzieningen            256             150             150             150             150             150  

Langlopende schulden              -                 -                 -                 -                 -                 -    

Kortlopende schulden            182             195             195             195             195             195  

         

Totaal passiva          1.286             772             695             728             746             648  
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• De begrote balans voor de jaren 2022 tot en met 2026 is gebaseerd op de prognose balans 

van 2021. Deze week af van de gerealiseerde balans 2021. 

• De materiële vaste activa neemt de komende jaren af omdat het jaarlijkse investeringsniveau 

lager dan de afschrijvingslasten.  

• De overige vorderingen betreffen de jaarlijkse overlopende vorderingen op Da Vinci in het 

kader van de subsidie VSV waarvan Da Vinci penvoerder is en de vooruitbetaalde kosten met 

betrekking tot de groeitelling VSO.  

• Het eigen vermogen neemt de komende jaren af door de begrote negatieve 

exploitatieresultaten.   

 

 

Kengetallen 

De begrote kengetallen voor 2022 tot en met 2026 zijn doorberekend op basis van de 

geprognosticeerde kengetallen voor 2021. Deze weken licht af van de gerealiseerde kengetallen. Alle 

kengetallen voldoen aan de signaleringswaarden die de inspectie hanteert voor schoolbesturen. 

 

Kengetallen  Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Signalerings- 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 waarde OCW 

Solvabiliteit 1 in % (excl.voorz.) 65,9% 55,3% 50,3% 52,5% 53,7% 46,7% n.v.t. 

Solvabiliteit 2 in % (incl. voorz.) 85,8% 74,8% 71,9% 73,2% 73,9% 69,9% < 30% 

Liquiditeit (current ratio) 5,9 2,9 2,6 2,9 3,1 2,7 < 0,75 

Weerstandvermogen incl. MVA 9,2% 4,5% 3,6% 3,9% 4,1% 3,1% < 3,5% 

Weerstandvermogen excl. MVA 7,1% 2,4% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8% n.v.t. 

Rentabiliteit -3,8% -4,2% -0,8% 0,3% 0,2% -1,0% 3-jarig < 0  
2-jarig < - 5%  

1-jarig < - 10% 

Huisvestingsratio 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% > 10% 

Normatief eigen vermogen  €  323.000   €  332.200   €  336.200   €  342.400   €  345.000   €  343.200    

Prognose eigen vermogen  €  847.310   €  427.300   €  349.800   €  382.400   €  400.800   €  303.000    

Verschil progn en norm EV  €  524.310   €    95.100   €    13.600   €    40.000   €    55.800   €   -40.200    

Ratio eigen vermogen 2,6 1,3 1,0 1,1 1,2 0,9   

  

Eigen vermogen 

Bij de beoordeling van de vermogenspositie maakt het SWV gebruik van de transactiefunctie, de 

financieringsfunctie en de bufferfunctie.  
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• De transactiefunctie geeft aan hoeveel middelen aangehouden moeten worden om aan de 

kortlopende schulden te voldoen (€ 60.000). 

• De financieringsfunctie geeft aan hoeveel middelen nodig zijn om de materiële vaste activa 

te vervangen (€ 30.000). 

• De risicobuffer is de reserve die een bestuur aanhoudt om reële denkbare financiële risico’s 

te ondervangen (€ 340.000). 

 

Conform de in september 2019 uitgevoerde risicoanalyse heeft het SWV een eigen vermogen nodig 

van totaal € 430.000. Dit is ongeveer 5% van de totale baten van het SWV. De Inspectie hanteert bij 

de berekening van het normatief eigen vermogen een signaleringswaarde van 3,5% van de totale 

baten, oftewel ultimo 2023 € 336.000. 

In april 2020 heeft het SWV op basis van het sectorplan een individueel plan gemaakt om versneld 

het eigen vermogen af te bouwen. Naar aanleiding van de meerjarenbegroting is het plan bijgesteld 

en is de besteding om tot afbouw van het eigen vermogen als volgt opgenomen: 

 

SWV VO                                                             
Besteding bovenmatige eigen vermogen  

Plan 2021 Realisatie 2021 2022 2023 

Eigen vermogen 1/1 €  1.194.400 €  1.194.400  €  874.400   €  459.400  

Verbetering extra ondersteuning reguliere scholen  €   142.000   €   140.000   €   140.000   €     41.000  

(Extra) inzet van experts op reguliere scholen  €   120.000   €   100.000   €     95.000   €     45.000  

Verbetering bedrijfsvoering swv  €     10.000   €     10.000    -       -     

Voortzetting huidige activiteiten met reserves  €     65.000   €     20.000   €     80.000    -     

Opvangen van groei sbo/so of pro/vso  €     90.000   €     50.000   €   100.000   €     25.000  

Totale inzet bovenmatig eigen vermogen  €  427.000   €  320.000   €  415.000   €  111.000  

Eigen vermogen 31/12  €  767.400   €  874.400   €  459.400   €  348.400  

 

Het verwachte eigen vermogen ligt ultimo 2023 op € 350.000 en ultimo 2026 rond de € 303.000. We 

kunnen concluderen de vermogenspositie per 31-12-2026 (€ 303.000) niet voldoende is om invulling 

te geven aan de transactiefunctie, financieringsfunctie en de risicobuffer.  

In de tweede helft van 2022 zal op basis van het nieuwe Ondersteuningsplan de huidige risicoanalyse 

geactualiseerd worden en zullen er keuzes gemaakt worden om te komen tot een structurele 

oplossing om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Op basis van deze actualisatie zal ook het 

benodigde weerstandvermogen berekend worden en kan het financieel beleid in 2022 op basis 

hiervan herijkt worden. 
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8.4 Risicoparagraaf 
 

Interne risicobeheersings- en controlesysteem (B1) 
 

De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie van het SWV is uitbesteed aan 

Groenendijk Onderwijs Administratie BV in Sliedrecht. Groenendijk is gecertificeerd en haar 

processen zijn vastgelegd en worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd. Hiervoor heeft 

Groenendijk een TPM-verklaring.  

Het SWV heeft haar ambities beschreven in het Ondersteuningsplan (4 jaar). In het Financieel 

Beleidsplan staan de kaders en normen van het financieel beleid van het SWV, zoals de financiële 

kengetallen, beschreven. De meerjarenbegroting is afgeleid van het Ondersteuningsplan in 

combinatie met het Financieel Beleidsplan. De meerjarenbegroting is richtinggevend en de 

jaarbegroting kaderstellend. Deze documenten worden, na voorafgaande goedkeuring door de AV, 

vastgesteld door de directeur-bestuurder. Tevens worden het bestuursverslag en de jaarrekening 

door de directeur-bestuurder, na goedkeuring vooraf door de AV, vastgesteld. Per kwartaal wordt er 

een kwartaalrapportage opgesteld met een eindejaarsprognose. De kwartaalrapportage wordt 

periodiek besproken met de Auditcommissie en de AV. Twee keer per jaar vinden er 

evaluatiegesprekken plaats met de scholen en de uitkomsten worden aan de AV gerapporteerd in 

een bestuursrapportage.  

De uitgangspunten t.a.v. het financieel beleid zijn toegepast in de meerjaren begroting en zijn als 

volgt geformuleerd: 

• Het Samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze is samen 

met de sectordirecteuren belast met de operationele aansturing van het SWV en de 

ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. 

• Er is sprake van een koppeling tussen inhoudelijke programma’s en middelen (personeel en 

materieel). 

• Er wordt gestreefd naar financiële soliditeit door te werken met een sluitende 

exploitatiebegroting.  

• De beschikbare liquide middelen worden risicomijdend belegd. De publieke middelen van 

het SWV worden rechtmatig en doelmatig besteed. 

De volgende beleidsregels t.a.v. het financieel beleid van het SWV worden gehanteerd: 

• Sluitende exploitatie (baten=lasten). Voor 2022 en 2023 zijn negatieve exploitatie-resultaten 

begroot om het eigen vermogen binnen de signaleringswaarde van de Inspectie af te 

bouwen. Het SWV heeft de komende jaren voldoende instrumenten om eventuele 

tegenvallers op te vangen. 

• Voorzieningen en reserves mogen nooit negatief zijn. 

• Nieuwe uitgaven (exploitatie, investeringen) met een meerjarig karakter, moeten financieel 

onderbouwd zijn met behulp van een businesscase. 

• Flexibilisering van de kosten 
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden (B2) 
 

In januari 2019 heeft het SWV een risicoanalyse uitgevoerd. De onderstaande risico’s zijn benoemd 

en er is per risico aangegeven of het risico endogeen, exogeen of beide is. Daarnaast is de financiële 

impact per risico bepaald. Door het voeren van eigen beleid kunnen deze risico’s gereduceerd 

worden. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld, met als doelstelling deze onvolkomenheden in 

het beleid op te lossen en te verankeren. 

 

 Risico Aanname Exo/endogeen 

1A 

 

Afname van het aantal leerlingen 

in het praktijkonderwijs 

De verwachte financiële impact is dat er 5 leerlingen per jaar niet 

worden gefinancierd door het ministerie (op basis van teldatum 

2012) 

Exogeen 

1B 

 

Afname van het aantal LWOO-

leerlingen 

Het SWV zit nog onder de huidige teldatum van 2012. Verwachting 

is dat dit risico de komende jaren geen financiële impact heeft. 

Exogeen 

 

1C 

 

Aanbod van het aantal 

zorgleerlingen neemt toe 

 

Door toename van het aantal zorgleerlingen zullen er gemiddeld 8 

arrangementen meer door het SWV aan de scholen beschikbaar 

moeten worden gesteld.  

 

Exogeen 

 

1D 

 

Stijging van het aantal TLV's voor 

het VSO 

De verwachting is dat het SWV jaarlijks 6 TLV's extra moet uitkeren 

aan de scholen. 

Exogeen 

 

1E 

 

Toenemende migratie en instroom 

NT2 

De verwachting is dat het SWV 6 extra LWOO-leerlingen niet krijgt 

gefinancierd. 

Exogeen 

 

2A 

 

Ziekteverzuim 

 

De verwachting is dat het SWV 2% extra ziekteverzuim heeft boven 

het landelijk gemiddelde waarvan 75% van de medewerkers wordt 

vervangen. 

Exogeen en 

endogeen 

 

2B 

 

Onvoldoende gekwalificeerd 

personeel op de scholen 

 

Doordat de betrokken medewerkers onvoldoende gekwalificeerd 

zijn om zorgleerlingen te begeleiden, is de verwachting dat er meer 

arrangementen door het SWV beschikbaar moeten worden gesteld. 

Financiële impact is berekend onder 1C. 

Exogeen 

 

2C 

 

Werkdruk wordt als hoog ervaren 

 

Meer werkdruk leidt tot hoger ziekteverzuim. Exogeen en 

endogeen 

3A 

 

Maatschappelijke onrust vanwege 

onder meer te hoge reserves bij 

het SWV 

De financiële impact is dat er extra PR-kosten door het SWV moeten 

worden gemaakt om de negatieve publiciteit om te buigen. 

Exogeen en 

endogeen 

 

3B 

 

Onvoldoende in staat om het 

passend onderwijs zichtbaar in de 

scholen te maken 

Zie ook 3A Exogeen en 

endogeen 

 

3C 

 

Vertraging in de besluitvorming bij 

de gemeente 

Vertraging in de besluitvorming bij de gemeente kan het aantal 

zorgleerlingen laten toenemen 

Exogeen en 

endogeen 

4 

 

Risico op datalekken in het kader 

van de AVG 

De financiële impact van dit risico is moeilijk in te schatten (PM) 

 

Endogeen 

 

5 

 

Wisselingen in het management bij 

de scholen 

Veel wisselingen bij de scholen kan extra vraag op arrangementen 

bij het SWV veroorzaken 

Exogeen 

 

6 

 

Onveiligheid 

 

Risico op extra juridische kosten, claims, vervangingskosten en 

kosten voor ontslag, indien het SWV aansprakelijk wordt gesteld 

door bv ouders, leerlingen of derden. 

Exogeen en 

endogeen 
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In onderstaande tabel is de financiële impact per risico bepaald. Er is een plan van aanpak opgesteld, 

met als doelstelling deze onvolkomenheden in het beleid op te lossen en te verankeren.  

 

Risico's met 
financiële impact 

  Aantal Jaren 
 Bedrag per 

eenheid  
Kans 

 Financiële 
impact  

1A 
Afname van het aantal leerlingen in het 
praktijkonderwijs 

5 2,5  €      4.200  70%  €     36.750  

1C + 2B + 3C + 5 
Aanbod van het aantal zorgleerlingen 
neemt toe. De berekende financiële impact 
heeft ook betrekking op risico 2B, 3C en 5. 

8 2,5  €      6.000  75%  €     90.000  

1D Stijging van het aantal TLV's voor het VSO 6 2,5  €      6.000  45%  €     40.500  

1E Toenemende migratie en instroom NT2 6 2,5  €      4.200  60%  €     37.800  

2A + 2C Ziekteverzuim   2,5  €    31.500  75%  €     59.063  

3A + 3B 
Maatschappelijke onrust vanwege onder 
meer te hoge reserves bij het SWV 

 2,5 €    15.000  85%  €     31.875 

4 Risico op datalekken rondom de AVG           

6 Onveiligheid      €   110.000  40%  €     44.000  

  Totaal risicobuffer         €   339.988 

  Financieringsfunctie          €     30.000  

  Transactiefunctie          €     60.000  

  Benodigd eigen vermogen SWV VO         €   429.988 

 

Conform de in september 2019 uitgevoerde risicoanalyse heeft het SWV een weerstandsvermogen 

nodig van € 430.000.  

Voortgang risico’s 

Het SWV heeft in 2019 een eigen financieel beleid geformuleerd met kaders voor o.a. de financiële 

kengetallen en het benodigd eigen vermogen. Daarmee wil het SWV de eigen regie voeren over het 

financieel beleid. Afwijkingen t.o.v. de signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie kan het SWV 

op basis van het eigen financieel beleid verantwoorden en toelichten. 

Het SWV heeft in de MJB 2022-2026 voldoende instrumenten om eventuele tegenvallers op te 

vangen door bijvoorbeeld het niet vervangen van medewerkers bij natuurlijk verloop, de afbouw van 

de brede ondersteuningsmiddelen, de afbouw van de docentenpool en de afbouw van 

arrangementen. Bij eventuele meevallers heeft het SWV instrumenten om extra middelen doelmatig 

in te zetten voor bijvoorbeeld preventief beleid. Dit zal jaarlijks in september worden geëvalueerd. 

Risico 1A tot en met 1D: Het aantal LWOO-, PRO- en VSO-leerlingen stijgt de komende jaren licht. In 

de MJB is rekening gehouden met deze stijging.  

Risico 1E: Dit risico speelt niet op dit moment.  
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Risico 2A: Het ziekteverzuim binnen het SWV blijft een aandachtspunt. In de MJB is vanaf 2022 

rekening gehouden met € 40.000 per jaar.  

Risico 2B en 2C: Samen met de gemeente zet het SWV zich in om de integrale samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdhulp op gang te brengen en ook het onderwijs binnen de jeugdhulp in te zetten. 

Op deze wijze is het SWV periodiek in gesprek met de gemeente om de besluitvorming over 

verschillende trajecten te versnellen. 

Risico 3B: Om het passend onderwijs zichtbaar in de school te krijgen besteed het SWV hier aandacht 

aan tijdens de evaluaties, zodat bijvoorbeeld docenten expliciet vermelden aan ouders dat bepaalde 

trajecten beschikbaar zijn gesteld door het SWV.  

Risico 4: Het SWV beschikt over een verwerkingsregister, heeft verschillende procedures rondom de 

AVG, maakt medewerkers bewust van het belang om goed om te gaan met persoonsgegevens, heeft 

een externe functionaris gegevensverwerking aangesteld en sluit met elke leverancier een 

verwerkersovereenkomst af. 

Risico 5: Het SWV heeft te maken met managementwisselingen op de scholen. Indien er binnen de 

schoolleiding wisselingen zijn, zorgt het SWV dat zij in contact treden met de nieuwe schoolleiding 

om hun mee te nemen in de ontwikkelingen van het SWV.  

Risico 6: Het SWV beschikt over een klachtenprocedure, een interne en externe vertrouwenspersoon 

en gaat prudent om met klachten. Op deze wijze probeert het SWV een veilige omgeving voor 

leerlingen, ouders en medewerkers te creëren mochten zich onveilige situaties voordoen. 

 

Coronacrisis 

Sinds maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor het SWV 

betekent dit in de eerste plaats een permanente afstemming met de scholen, die immers periodes 

gesloten waren en/of het onderwijs vorm hebben gegeven op hybride wijze. Hybride wil zeggen met 

digitaal afstandsonderwijs afgewisseld met onderwijs op school. Het Samenwerkingsverband heeft, 

desgevraagd door de GGD Zuid-Holland zuid een rol vervuld in de communicatie naar de scholen 

over de uitwerking van steeds wisselende richtlijnen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 

gekozen voor een adaptieve houding, wat inhoudt dat medewerkers zich continu aanpasten aan de 

situaties die op de scholen waren toegestaan.  

Met nadruk heeft het SWV oog (gehad) voor de leerlingen in de noodopvang. De ondersteuning die 

aan leerlingen door, dan wel geïnitieerd vanuit het samenwerkingsverband plaatsvond, is vrijwel 

ononderbroken voortgezet. Dit heeft als resultaat dat het proces van onderwijsgeven en 

ondersteuning daarvan, zo goed als mogelijk, kon worden gecontinueerd. Op dit moment wordt dan 

ook verwacht dat de financiële impact op het vermogen, de liquiditeit en het jaarresultaat 2021 

beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het 

personeel gewoon wordt doorbetaald. 
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Hoofdstuk 9 | Rapportage toezichthoudend 

orgaan (B3)  
Met ingang van 18 januari 2018 is de nieuwe governancestructuur van kracht geworden. De 

directeur C.H. Nugteren is vanaf 2018 tevens bestuurder. Van september t/m december 2021 is 

mevrouw Van Rijnbach interim directeur-bestuurder van het SWV. 

Het bevoegd gezag van het SWV vormt een vereniging. Er zijn binnen de vereniging twee organen: 

het dagelijks bestuur in casu de directeur-bestuurder en de algemene vergadering (AV). De AV 

functioneert als intern toezichthoudend orgaan. In de statuten is vastgelegd welke bevoegdheden 

berusten bij het dagelijks bestuur en bij de AV.   

 

Taken en bevoegdheden van het intern toezichthoudend orgaan   

In de statuten is vastgelegd welke bevoegdheden berusten bij het bestuur en bij de AV. Hieronder 

vindt u de bevoegdheden van de AV:   

• Toezicht houden op naleving wettelijke verplichting en code goed bestuur.   

• Aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan.   

• Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur. De AV benoemt en ontslaat de 

directeur-bestuurder. In de meeste gevallen heeft de AV (vooraf) goedkeurende taken. Zo 

heeft de directeur-bestuurder de voorafgaande goedkeuring nodig van de AV voor besluiten 

strekkende tot vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan, de 

(meerjaren)begroting, het bestuursverslag inclusief jaarrekening, missie en visie van de 

vereniging, et cetera.   

• Toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige verwerving, bestemming en aanwending 

van de middelen. 

 

Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over governance, rapportages en verantwoordingen. 

 

Beloningsbeleid  

Het toezichthoudend orgaan heeft omtrent de eigen beloning het volgende besloten: de voorzitters 

van de ALV en Auditcommissie ontvangen een vergoeding van € 75 per uur voor het bijwonen en het 

voor- en nawerk van vergaderingen.  

 

Recht- en doelmatigheid 

De verantwoording van recht- en doelmatigheid komt tijdens de vergaderingen van de 

Auditcommissie en AV aan de orde. Het SWV werkt conform een vastgestelde planning & control-

cyclus waarin periodiek in de AV verantwoording wordt afgelegd over het ondersteuningsplan, 

financieel beleid en de meerjarenbegroting middels een kwartaal- en bestuursrapportage over de 
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middelen en de door de scholen ingezette arrangementen. De kwartaalrapportage wordt vooraf 

besproken in de Auditcommissie.  

In 2020 was de aandacht met name – en met succes – gericht op het achteraf in beeld brengen van 

concrete indicatoren met zo mogelijk meerjarige resultaten.  Hoewel het proces ter bepaling van de 

doelmatigheid nu juist formeel begint met smart geformuleerde jaardoelstellingen, was dit toch een 

logische benadering. Want hoe kan een resultaatdoelstelling geformuleerd worden, als er nog geen 

zicht is op indicatoren met hun jaarlijkse resultaten?  

Na het in beeld brengen van de gegevens in 2020 is de Auditcommissie in het gesprek met de 

bestuurder teruggekeerd naar de logische volgorde ter uiteindelijke bepaling van de doelmatigheid. 

Allereerst smart geformuleerde resultaatdoelstellingen in een jaarplan aan het begin van een jaar. 

Vervolgens aan de hand van het eindresultaat de mate van doeltreffendheid bepalen. Tot slot vanuit 

de verhouding tussen die doeltreffendheid en de ingezette kosten de doelmatigheid vaststellen.  

De wisseling van bestuurder was dit jaar een complicerende factor bij het realiseren van een 

jaarplan. Het is nu aan de nieuwe bestuurder om daar een start mee te maken. Helaas is in dit 

jaarverslag 2021 een sterke terugval te constateren in het hierboven beschreven meerjarige traject in 

de richting van het volledig en verantwoord bepalen van de mate van doelmatigheid. Hoofdstuk 3 

van dit jaarverslag is in het interregnum tussen de oude en nieuwe bestuurder geschreven door een 

externe partij. 

Verslag over het afgelopen jaar  

De AV heeft in 2021 vergaderd op de navolgende momenten:   

- 17 februari 2021    

- 14 april 2021   

- 23 juni 2021     

- 13 oktober 2021    

- 15 december 2021  

In de februari vergadering zijn de volgende documenten besproken:  

• Toezichtvisie/toezichtskader/toetsingskader; er wordt besloten om evenals bij het PO het 

document te bespreken in de Auditcommissie. De bevindingen van de Inspectie, 

concretisering ten behoeve van een betere evaluatie en de reactie van VOSABB kunnen 

meegenomen worden. Het document wordt niet vastgesteld.  

• Reglement bestuur: de opmerkingen van de AV worden meegenomen en verwerkt. Het 

document wordt nog niet goedgekeurd. 

• Managementstatuut: De leden keuren het managementstatuut goed. De directeur-

bestuurder stelt het document vast.  

• Procuratieregeling; de opmerkingen van de AV worden meegenomen en verwerkt. Het 

document wordt nog niet goedgekeurd. 

• De jaarkalender 2021-2022 wordt vastgesteld 

• De planning van het jaarrekeningproces wordt gedeeld 

• Monitor (V)SO; er wordt een stijgende tendens in de verwijzingen cl. 4 VSO gezien. Het 

praktijkonderwijs groeit tevens. Ondanks de inzet bredere ondersteuning is er toch een groei 
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in de cijfers te zien. Het SWV heeft een daling van de cijfers voor ogen met de inzet bredere 

ondersteuning. De cijfers zullen worden geanalyseerd.  

• Notitie bekostiging bovenschools arrangement: Bij de interne bovenschoolse-arrangementen 

constateert het SWV een verschuiving van de doelgroep bij de leerlingen van Goal. Het SWV 

bemerkt dat de instroom steeds meer gerelateerd is aan de thuiszittersproblematiek, 

waardoor langere trajecten (lees: langer dan 6 maanden) op Goal noodzakelijk zijn om een 

goede vervolgstap in passend onderwijs te kunnen maken. In sommige gevallen dient het 

onderwijsprogramma op Goal zodanig aangepast te worden dat de aanschaf van 

(vervangende) lesmethoden noodzakelijk is. Indien de kosten hiervoor boven de € 1000,- 

komen, zal met de school van herkomst overlegd worden over aanvullende 

bekostiging. Gezien de reservepositie kan het SWV de leerlingen bij Goal faciliteren.   

In de april vergadering is besproken: 

• Plan afbouw reserve; Er is een sectorplan opgesteld om tot afbouw te komen van het 

bovenmatig eigen vermogen binnen de sector. Het individuele plan van het SWV sluit aan op 

het sectorplan. In het individuele plan is versneld voorzien van de afbouw van het eigen 

vermogen van het SWV per 31 december 2023, zoals de minister alle 

Samenwerkingsverbanden heeft opgedragen. De leden geven goedkeuring vooraf, onder 

voorbehoud dat de tekst aangepast zal worden met betrekking tot de inzet meer gericht op 

duurzaamheid. 

• Nationaal Programma Onderwijs: bij de leden wordt geïnformeerd hoe de NPO-middelen 

zullen worden ingezet. 

In de juni vergadering is voor de jaarrekening 2020 en het bestuursverslag voorafgaand goedkeuring 

verleend. De directeur-bestuurder heeft de documenten vervolgens vastgesteld. De accountant heeft 

aangegeven dat de accountantscontrole t.b.v. de jaarrekening/bestuursverslag 2020 goed en prettig 

is verlopen. Alle documenten zijn op tijd opgeleverd. De Auditcommissie heeft de bevindingen met 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de accountant besproken. De accountant heeft een 

goedkeurende verklaring afgegeven. De aanbevelingen van de accountant worden door het SWV 

overgenomen. 

Overige punten: 

• Het geïntegreerde document toezichtvisie/toezichtskader/toetsingskader is vastgesteld. De 

AV geeft goedkeuring vooraf betreft de Procuratieregeling, managementstatuut en het 

reglement bestuur. De directeur-bestuurder stelt de documenten vast.  

• De leden stemmen in met het voorstel om voor zowel het PO als voor het VO het verzekerde 

bedrag met betrekking tot de bestuursaansprakelijkheid vast te stellen op € 1,25 miljoen en 

beide verzekeringen onder te brengen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. 

• De eerste kwartaalrapportage en het definitief Inspectierapport worden met de leden 

gedeeld.  

• De heer Nugteren, directeur-bestuurder van het SWV, heeft een ontslagverzoek ingediend. 

De Remuneratiecommissie heeft dit verzoek positief bevestigd en hem formeel ontslag 

verleend. De leden stemmen in met het profiel voor de nieuwe directeur-bestuurder.  

In de oktober vergadering is het proces met betrekking tot het ondersteuningsplan toegelicht. Er 

wordt besloten dat betreft de speerpunten doorgegaan kan worden op dezelfde weg. De 
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speerpunten betreffen dezelfde speerpunten als het vorige ondersteuningsplan, waaraan het SWV 

als netwerkorganisatie is toegevoegd (verbinding PO en VO).  

Verder wordt besproken: 

• De ontwikkelingen MHB-aanbod PO-VO worden besproken. De leden worden geïnformeerd 

over het groeiende aantal leerlingen bij One Day Forward.   

• Informatie op bestuursniveau is nodig om de groeiende vraag naar het aanbod tegen het 

licht te houden van ontwikkelingen in het huidige en toekomstige MHB onderwijsaanbod en 

zo te bepalen of in gezamenlijkheid actie ondernomen moet worden om het dekkend MHB 

aanbod te kunnen waarborgen. Het onderwerp ‘hoe MHB aanbod in het SWV vorm geven’ 

wordt voor de AV als agendapunt geagendeerd.  

• De kaderbrief 2022-2026  

• 2e kwartaalrapportage 

• Inzet middelen NT2; het SWV VO bekostigd taalonderwijs van NT2 leerlingen.   

De Inspectie heeft bij het PO aan de orde gesteld dat het SWV formeel haar middelen niet aan 

taalachterstanden mag besteden. Bij VOSABB is nagevraagd in hoeverre de wet- en regelgeving voor 

extra ondersteuning van de Nederlandse taal bij Samenwerkingsverbanden binnen het VO geld en 

bevestigt de visie van de Inspectie. De bekostiging zal dit schooljaar doorgang vinden, maar volgend 

schooljaar dient dit anders georganiseerd te worden. 

De leden worden geïnformeerd dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, indien mogelijk, 

wordt verhoogd naar € 2.500.000. 

In de december vergadering komt aan de orde: 

• Brief CSG De Lage Waard met betrekking tot vertegenwoordiging in de AV. De 

Remuneratiecommissie stelt voor dat na twee jaar wordt bekeken of er voldoende afstand is 

ontstaan tussen het SWV VO en de rector/bestuurder van CSG De Lage Waard. Daartoe vindt 

overleg plaats met de directeur-bestuurder van het SWV en de rector/bestuurder van CSG 

De Lage Waard. De integriteitsaspecten staan daarbij centraal. Op basis daarvan beslist de 

AV op voorstel van de Remuneratiecommissie of de rector/bestuurder deel kan gaan 

uitmaken van de AV als vertegenwoordiger van CSG De Lage Waard.   

• De leden gaan akkoord dat het SWV de terugbetalingsregeling van een studiefaciliteit van de 

heer De Crom 1 op 1 overneemt.  

• 3e kwartaalrapportage 

• Meerjarenbegroting 2022-2026; De leden van de AV geven voorafgaand goedkeuring aan de 

meerjarenbegroting. De directeur-bestuurder a.i. stelt de meerjarenbegroting vast.   

• Ondersteuningsplan; de kern van de vraag aan de AV is onduidelijk. Er wordt besloten om in 

januari 2022 een moment te plannen om dit verder te bespreken en mogelijk goedkeuring te 

geven aan de doelen. 

• Proces bespreken opting out; er wordt besloten om onder begeleiding van een externe het 

gesprek te voeren met de adviesraad en AV. Het proces zal rond april gestart worden 

wanneer het ondersteuningsplan is afgerond. Voor 15 december 2022 zal een keuze aan het 

Ministerie kenbaar worden gemaakt. 
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• Leidraad ouder- en jeugdsteunpunt; de leden worden geïnformeerd dat tegen het einde van 

het schooljaar 2021-2022 SWV Drechtsteden een functionerend steunpunt heeft. 

In alle AV-vergaderingen wordt tevens ter kennisgeving de bestuursrapportage geagendeerd.   

De Auditcommissie is ter voorbereiding van de advisering aan de algemene ledenvergadering over 

onderwerpen met een financiële component zesmaal bijeengeweest. De commissie bestond uit:   

• De heer H. den Haan, voorzitter   

• De heer M. den Haan   

• De heer K. Kloet (vanaf september 2021 vervangen door de heer A. van Genderen) 

In 2021 zijn de volgende onderwerpen besproken in de Auditcommissie: planning 

jaarrekeningproces, liquiditeitsbegroting op maandbasis 2021 en 2022, governance documenten 

toezichtvisie/toezichtskader/toetsingskader, jaarplan 2021, Reglement bestuur, Managementstatuut 

en de Procuratieregeling, jaarrekening 2020, procedure inhuur nieuwe controller, de 

kwartaalrapportages, de kaderbrief, meerjarenbegroting en mogelijke scenario’s m.b.t. 

arrangementsmiddelen en LWOO.   

 

De Remuneratiecommissie is in 2021 vijftien keer bij elkaar geweest. De commissie bestond uit:   

• De heer A.T. Kamsteeg, voorzitter   

• De heer R. de Vries   

• De heer M. van de Pol 

De commissie heeft op 17 februari 2021 een beoordelingsgesprek gevoerd met de 

directeur/bestuurder over diens functioneren in brede zin. 

Het grote aantal vergaderingen dit jaar werd veroorzaakt door de procedures met betrekking tot het 

vertrek van de heer Nugteren. Hierdoor was er allerlei overleg, onder andere over het aanstellen van 

een interim directeur-bestuurder, het opstellen van een profielschets en de sollicitatieprocedure. 

De Remuneratiecommissie voerde overleg met de medezeggenschapsraad (VO en PO samen). 

 

Voor de samenstelling van de AV verwijzen wij naar de tabel op de volgende twee pagina’s.  

Een afvaardiging vanuit de AV voerde overleg met de OPR van het PO en die van het VO. 
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9.1 Hoofd- en nevenfuncties toezichthouders 
 

C. Nugteren Directeur-bestuurder SWV VO Noordelijke Drechtsteden bezoldigd 

 Bestuurslid CDA Hendrik Ido Ambacht onbezoldigd 

 Dhr. Nugteren is vanaf juni 2021 vervangen door interim bestuurder Mw. Van Rijnbach 

A.T. Kamsteeg Penningmeester Stichting Leergeld Drechtsteden onbezoldigd 

  
Scriba (plus ledenadministratie en redactie mededelingenblad) Gereformeerde 
Kerk vrijgemaakt Dordrecht 

onbezoldigd 

  
Onafhankelijk voorzitter AV Vereniging Samenwerkingsverband VO Noordelijke 
Drechtsteden; voorzitter remuneratiecommissie 

bezoldigd 

  
Onafhankelijk voorzitter AV Vereniging Samenwerkingsverband Driegang 
(primair onderwijs Gorinchem en wijde omstreken)  

bezoldigd 

  
Voorganger protestantse kerkdiensten in verpleeg- en verzorgingshuis De 
Sterrenlanden in Dordrecht 

onbezoldigd 

  Lid generale synode 2020 Gereformeerde Kerken vrijgemaakt  onbezoldigd 

 Lid bestuur Stichting Platform Dordtse Kerken onbezoldigd 

H. den Haan Voorzitter bestuur stichting TechNet Voorne-Putten onbezoldigd 

  Voorzitter Auditcommissie SWV PO/VO (Noordelijke) Drechtsteden bezoldigd 

  Lid commissie bezwaar en integriteit OZHW bezoldigd 

M. den Haan n.v.t.  

J. Everts lid Raad van Toezicht van de Leidse instrumentmakers School  onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband Koers VO                     onbezoldigd 

 Adviesraad Cito onbezoldigd 

 Lid Auditcommissie RvT RiBA onbezoldigd 

 Mw. Everts is vanaf juni 2021 vervangen door dhr. De Vries 

K. Kloet Lid bestuur beheerstichting cultuur gebouwen Veenendaal onbezoldigd 

  Lid bestuur Schuldhulpmaatjes Veenendaal onbezoldigd 

  Lid cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Veenendaal onbezoldigd 

 Dhr. Kloet is vanaf juni 2021 vervangen door dhr. Hofman 

C. van Delen Lid toezichthoudend bestuur Vereniging SWV PO Drechtsteden onbezoldigd 

 Lid algemene vergadering Vereniging SWV Passend Primair Onderwijs Dordrecht onbezoldigd 

 Lid algemene vergadering Vereniging SWV Passend Voortgezet Onderwijs 
Dordrecht 

onbezoldigd 

 Bestuurslid Vereniging SWV Driegang (Primair onderwijs Gorinchem en 
omstreken) 

onbezoldigd 

 Lid toezichthoudend bestuur SWV Voortgezet Onderwijs, PasVorm (voortgezet 
onderwijs Gorinchem en omstreken) 

onbezoldigd 

M. de Kreek Lid OPR RSV Breda en omstreken onbezoldigd 

  Lid MR de Meander onbezoldigd 

  Lid samenwerkingsverband PO/VO Hoeksche Waard onbezoldigd 

  Lid samenwerkingsverband PPO Rotterdam onbezoldigd 

  Lid samenwerkingsverband PO/VO Dordrecht onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband Koers VO  onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband RiBa onbezoldigd 
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 Mw. De Kreek is vanaf juni 2021 vervangen door mevr. Van Hoof 

P. Gilden Lid bestuur Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs onbezoldigd 

  Lid Raad van Toezicht Verus bezoldigd 

 Dhr. Gilden is vanaf juni 2021 vervangen door dhr. Van Genderen 

R. de Vries Voorzitter Expertisecentrum Wetenschap en technologie Zuid-Holland onbezoldigd 

 
Voorzitter Landelijke Kennistafel Onderzoekend en ontwerpend leren PO-
Raad/NRO 

onbezoldigd 

 Lid bestuur/penningmeester Stichting Codeklas onbezoldigd 

H. Hofman Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente Brandwijk onbezoldigd 

A. van Genderen Lid samenwerkingsverband VO Pasvorm onbezoldigd 

Y. van Hoof Lid samenwerkingsverband VO Onderwijscollectief(VOPR) onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband PPO  onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband VO Pasvorm(Gorinchem) onbezoldigd 

 Lid samenwerkingsverband PO/VO  Drechtsteden onbezoldigd 

 Bestuurslid Sectorraad GO onbezoldigd 

S. van Rijnbach Voorzitter bestuur jeugdtheaterschool TIJ  onbezoldigd 

 Voorzitter bestuur Humanitas, afdeling Zaanstreek -Waterland  onbezoldigd 

 Lidmaatschap Raad van Toezicht Penta, aandachtsgebied onderwijs  bezoldigd 
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Hoofdstuk 10 | Jaarrekening   
 

Hierna volgt het financiële jaarverslag van  

SWV VO Noordelijke Drechtsteden 

waarbij de volgende onderdelen opgenomen zijn door onderwijsadministratiekantoor Groenendijk: 

 

A Toelichting  

Kengetallen  
 

B JAARREKENING 

B1 Grondslagen  

B2 Balans per 31 december 2021  

B3 Staat van baten en lasten 2021  

B4 Kasstroomoverzicht 2021  

B5 Toelichting behorende tot de balans  

B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten  

B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen  

B11 Gebeurtenissen na balansdatum  

B12 Bestemming van het exploitatieresultaat  

B13 Ondertekening Jaarverslag  
 

C OVERIGE GEGEVENS 

C1 Controleverklaring  

C2 Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat 
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KENGETALLEN

20202021

Liquiditeit 6,665,91
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 77,6065,91
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 87,3785,84
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit -4,25-3,76
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 10,947,09
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 13,359,19
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 81,2880,80

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 18,7219,20

Huisvestingsratio 1,071,04
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / 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.

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 
aangehouden.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en terreinen 10 jaar.
Vervoermiddelen 5 jaar.
Meubilair: alle meubilair 20 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; smartboards 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar. 
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 450,-- 
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk 
(inclusief b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).

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. 
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Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en 
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
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, bestemmingsreserves en 
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 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).

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 
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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 %. 

Voorziening langdurig zieken (bij eigen risicodragerschap ziekteverzuim en/of WGA): 
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende de eerste 
2 jaar. Voor medewerkers die per balansdatum langdurig ziek zijn (en dit naar verwachting blijven) 
wordt een voorziening gevormd voor de loonkosten van de nog resterende maanden van deze 
periode. Dit vanuit de veronderstelling dat deze medewerkers tijdens hun ziekte geen prestaties 
voor de instelling leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de nominale waarde. De dotatie 
wordt ten laste van de personeelskosten gebracht. De werkelijke loonkosten voor deze medewerkers 
worden onttrokken aan de voorziening.

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
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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.

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 2021 is 110,2%
Per ultimo 2020 was deze 93,5%

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.

SWV: 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).
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten:

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het 
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het 
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te 
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit 
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, 
het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
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.

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 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Gebouwen en terreinen 152.301130.920
Vervoermiddelen 1.382810
Meubilair 50.52847.584
ICT 38.55229.758
OLP en apparatuur 1.9491.643

244.712210.715

Vlottende activa

Vorderingen 2
Overlopende activa 69.75830.355
Overige vorderingen 76.921110.130

146.679140.485

Liquide middelen 3 1.147.706934.411

1.539.0971.285.612
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B2 BALANS PER 31 december 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 1.194.404847.310
1.194.404847.310

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 150.274256.299
150.274256.299

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 23.43911.115
Belasting en premie sociale verzekeringen 71.02878.876
Schulden terzake van pensioenen 19.94022.945
Overige kortlopende schulden 26.42915.580
Overlopende passiva 53.58353.487

194.419182.003

1.539.0971.285.612
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

3.1 Rijksbijdragen 8.681.8038.684.3508.976.620
3.5 Overige baten 267.569212.650247.707

8.949.3728.897.0009.224.327

Lasten

4.1 Personele lasten 1.747.0491.760.5501.837.751
4.2 Afschrijvingen 38.91440.35038.566
4.3 Huisvestingslasten 78.44986.00078.117
4.4 Overige instellingslasten 96.68793.000164.888
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 7.368.7927.344.8507.451.513

9.329.8929.324.7509.570.836

Saldo baten en lasten -380.520-427.750-346.509

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 0010
5.5 Financiële lasten 1842.250595
Financiële baten en lasten -184-2.250-585

Resultaat -380.704-430.000-347.094
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

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.

20202021
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -380.520-346.509

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 38.91438.566
- Mutaties voorzieningen 68.208106.025

107.122144.591

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen 118.8586.194
 - Kortlopende schulden -35.584-12.417

83.274-6.223

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -190.124-208.141

 - Ontvangen interest 010
 - Betaalde interest -184-595

-184-585

Kasstroom uit operationele activiteiten -190.308-208.726

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -4.237-4.569

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.237-4.569

Mutatie liquide middelen -194.545-213.295

Beginstand liquide middelen 1.342.2511.147.706
Mutatie liquide middelen -194.545-213.295
Eindstand liquide middelen 1.147.706934.411
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

€ €

Gebouwen en terreinen

Vervoermiddelen

Meubilair

ICT

OLP en apparatuur

210.715 244.712

Vervoer- Meubilair ICT OLP en TOTAAL

middelen apparatuur

€ € € € € €

Boekwaarde 01-01-2021

Aanschafwaarde 213.806 2.859 58.883 78.903 2.752 357.202

Cumulatieve afschrijving -61.505 -1.477 -8.355 -40.351 -803 -112.490

Boekwaarde 01-01-2021 152.301 1.382 50.528 38.552 1.949 244.712

   

  

Mutaties

Investeringen 0 0 0 4.569 0 4.569

Afschrijvingen -21.381 -572 -2.944 -13.364 -306 -38.566

Mutaties Boekwaarde -21.381 -572 -2.944 -8.795 -306 -33.997

Boekwaarde 31-12-2021   

Aanschafwaarde 213.806 2.859 58.883 83.471 2.752 361.771

Cumulatieve afschrijving -82.886 -2.048 -11.299 -53.714 -1.108 -151.056

Boekwaarde 31-12-2021 130.920 810 47.584 29.758 1.643 210.715

Afschrijvingspercentages t/m

Gebouwen en terreinen 10,00% 10,00%

Vervoermiddelen 20,00% 20,00%

Meubilair 5,00% 5,00%

ICT 10,00% 20,00%

OLP en apparatuur 11,11% 11,11%

29.758

1.643

38.552

1.949

Gebouwen 

en terreinen

31-12-2021 31-12-2020

130.920 152.301

1.382

50.528

810

47.584

In kalenderjaar 2021 is er voor € 4.570 geïnvesteerd in laptops. 
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

2 Vorderingen

Overige vorderingen 76.921110.130
Overlopende activa 69.75830.355

146.679140.485

Overige vorderingen
Overige vorderingen 76.921110.130

76.921110.130

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 15.86130.355
Voorschot bekostiging Yulius 53.8970

69.75830.355

 31-12-2020 31-12-2021
€€

3 Liquide middelen

Kasmiddelen 198-2
Banktegoeden 1.147.508934.413

1.147.706934.411

Kasmiddelen
Kas GOAL 0-22
Kas Duindoornhof 19820

198-2

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 188.76975.654
Spaarrekening 958.740858.759

1.147.508934.413

De afname van de liquide middelen is toegelicht bij het kasstroomoverzicht. 
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo 31-12-
2021

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo 1-1-
2021 

Algemene reserve 847.3100-347.0941.194.404

Eigen vermogen 847.3100-347.0941.194.404

Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
 31-12-

2021

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-
2021 

5 Voorzieningen

Personeel:
Voorziening langdurig zieken 143.9810143.9810-62.230148.67957.532
Voorziening wachtgelders 000-290029
Voorziening jubilea 26.9571.87928.836001.84926.987
Voorziening basisbudget VO 50.03011.62161.651-2.608-1.990057.053
Voorziening LFBPB 21.830021.8300-11.17624.3348.672

250.58913.500256.299-2.637-75.396174.862150.274

Voorzieningen 250.58913.500256.299-2.637-75.396174.862150.274

Langlopend deel > 1 jaar als volgt te verdelen:

Middellang Lang Totaal

< 5 jaar > 5 jaar

langlopend 

> 1 jaar

Voorziening langdurig zieken 151.772 0 151.772

Voorziening jubilea 5.807 21.150 26.957

Voorziening basisbudget VO 49.907 124 50.030

Voorziening LFBPB 0 21.830 21.830
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 23.43911.115
Belasting en premie sociale verzekeringen 71.02878.876
Schulden terzake van pensioenen 19.94022.945
Overige kortlopende schulden 26.42915.580
Overlopende passiva 53.58353.487

194.419182.003

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 71.02878.876

71.02878.876

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 26.42915.580

26.42915.580

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld 47.72747.732
Nog te betalen bindingstoelage 5.8565.755

53.58353.487
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Model G

Omschrijving

Kenmerk datum

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangsten 

t/m vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € €

totaal € € € € € €

G2b. Subsidides die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvvor de subsidie isverstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving
Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Subsidiabele 

kosten in 

verslagjaar

Saldo per 31 

december 

verslagjaar

Kenmerk datum

€ € € € € € €

totaal € € € € € € €

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 

activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Model G: Verantwoording subsidies (bijlage behorend bij RJ 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

Toewijzing

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing
De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 8.681.8038.684.3508.976.620

8.681.8038.684.3508.976.620

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen lichte ondersteuning pers. 602.318593.300609.639
Rijksbijdragen lichte ondersteuning mat. 102.149100.650102.858
Rijksbijdragen zware ondersteuning pers. 4.303.3034.214.3504.365.007
Rijksbijdragen zware ondersteuning mat. 206.360203.300205.580
Verevening zware ondersteuning pers -159.35100
Rijk: vergoeding PRO 913.473899.800924.429
Rijk: vergoeding LWOO 2.713.5512.672.9502.746.097
Overige subsidies Ministerie van OCW 0023.011

8.681.8038.684.3508.976.620

3.5 Overige baten
3.5 Overige baten 267.569212.650247.707

267.569212.650247.707

3.5 Overige baten
Opbrengst VSV- ZHZ 49.29885.00084.000
Subsidie MHB 40.87640.00040.453
Bijdrage Onderwijs Transparant PO 7.1187.2003.559
Bijdrage gelden Passend Onderwijs Gorinchem 93.50645.00053.458
Vergoeding salariskosten detachering 17.4989.45018.890
Overige baten 52.39626.00047.347
SPON studieverlof 6.87800

267.569212.650247.707

Lasten

4.1 Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen 1.175.8171.551.0501.194.324
4.1.1.2 Sociale lasten 157.7330167.999
4.1.1.3 Pensioenlasten 180.7990202.807
4.1.2 Overige personele lasten 232.700209.500277.182
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 00-4.561

1.747.0491.760.5501.837.751
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.1.1 Lonen en salarissen
Salariskosten directie 63.06471.25041.818
Salariskosten OP 885.656878.350960.677
Salariskosten OOP 353.726364.950396.092
Salariskosten OP VSV 39.83439.15037.377
Salariskosten OOP VSV 20.47921.85022.087
Salariskosten OP BOA 68.81964.40044.707
Salariskosten subsidie MHB 36.92700
Salariskosten seniorenregeling 28.65319.95020.662
Salariskosten vervanging eigen rekening 080.0006.863
Salariskosten ouderschapsverlof 00472
Correctie sociale lasten -157.7330-167.999
Correctie pensioenen -180.7990-202.807
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies 9.47909.999
Werkkosten PSA 10.7124.2008.764
Salariskosten detachering 09.45018.890
IPAP: inhouding eigen bijdrage -2.999-2.500-3.277

1.175.8171.551.0501.194.324

4.1.1.2 Sociale lasten
Sociale lasten 157.7330167.999

157.7330167.999

4.1.1.3 Pensioenlasten
Pensioenlasten 180.7990202.807

180.7990202.807

4.1.2 Overige personele lasten
Dotatie voorziening langdurig zieken 57.532086.449
Vrijval voorziening wachtgelders -6.8330-29
Dotatie voorziening jubilea 2.2891.0001.849
Dotatie voorziening basisbudget VO 59400
Dotatie voorziening LFBPB 2.731024.334
Vrijval voorziening LFBPB 00-2.608
Wachtgelders niet vergoed PF 12.6050-12.601
Werkkosten FA 7.5235.0002.070
Personele kosten contractbasis 0034.652
Deskundigheidsbev. scholen 1.55235.0006.907
Deskundigheidsbev. personeel SWV 31.00535.00010.754
GOAL! personeel 002.637
AT-VO personeel 0010.597
Commissie van Bezwaar personeel 03.5000
Overgangen PO-VO 56.17935.00050.734
Breder ondersteuningsaanbod 7.55800
Docentenpool 11.42760.00014.121
VSV personeel 29.00010.0000
Management en ondersteuning 19.53925.00047.316

232.700209.500277.182
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.1.3 Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) 00-4.561

00-4.561

toelichting:
Van overgangen PO-VO heeft € 23.159 betrekking op licentiekosten. Alle lasten zijn toch allemaal 
onder de personele lasten verantwoord aangezien het grootste gedeelte hier betrekking op heeft.

Personeelsbezetting

20202021
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 1,301,09
OP 11,354,44
OOP 4,2211,63

16,8717,16
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WNT-verantwoording 2021 

De WNT is van toepassing op de Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

Het voor Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021: € 209.000

Dit bedrag betreft de sectornorm voor het onderwijs. 

Als SWV zijn de complexiteitspunten niet van toepassing en daarmee is ht SWV ingedeeld in klasse G

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op 

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 C. Nugteren

Functiegegevens Directeur/Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 / 31-07

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,5

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 38.339

Beloningen betaalbaar op termijn € 5.828

Subtotaal € 44.167
    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 60.696

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag € 0

Bezoldiging € 44.167

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 C. Nugteren

Functiegegevens Directeur/Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,5

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 51.794

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.094

Subtotaal € 60.888

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 100.500

Bezoldiging € 60.888
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking in de periode kalendrmaand 1 t/m 12

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang - einde) 01/07-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar
6,0

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar
184,0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 166.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

€ 36.616

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief? Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 24.176

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
€ 24.176

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen 

bedrag 0

Bezoldiging € 24.176

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

S. van Rijnbach

Interim bestuurder
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1c.Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 A.T. Kamsteeg P.H. den Otter

Functiegegevens Voorzitter AV n.v.t.

Aanvang en einde functie vervulling in 2021 01/01 - 31/12 n.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging € 2.344 n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 31.350 n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag N.v.t. n.v.t.

Bezoldiging € 2.344 n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 A.T. Kamsteeg P.H. den Otter

Functiegegevens n.v.t. Lid ALV

Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t. 18/01 -31/07

Bezoldiging

Bezoldiging n.v.t. € 1.709

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t. € 20.100
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1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021

Naam Topfunctionaris Functie

H. den Haan Lid AV

M. den Haan Lid AV

J. Everts Lid AV t/m juni 2021

K. Kloet Lid AV t/m juni 2021

C. van Delen Lid AV

M. de Kreek Lid AV t/m juni 2021

P. Gilden Lid AV t/m juni 2021

R. de Vries Lid AV

H. Hofman Lid AV

A. van Genderen Lid AV

Y. van Hoof Lid AV

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging 
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen.
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 38.91440.35038.566

38.91440.35038.566

4.2.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 21.19921.20021.381
OLP en apparatuur 306350306
Meubilair 2.9442.9502.944
ICT 13.89315.25013.364
Vervoermiddelen 572600572

38.91440.35038.566

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 65.04065.00065.000
4.3.3 Onderhoud 3.46010.000703
4.3.4 Energie en water 9.94911.00012.414

78.44986.00078.117

4.3.1 Huur
Huur huisvesting 65.04065.00065.000

65.04065.00065.000

4.3.3 Onderhoud
Onderhoud gebouw/installaties 3.46010.000703

3.46010.000703

4.3.4 Energie en water
Energie en water 9.94911.00012.414

9.94911.00012.414

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 88.60587.000161.036
4.4.4 Overige 8.0826.0003.852

96.68793.000164.888

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 13.24413.00021.695
Accountantskosten 8.2288.0008.228
Organisatiekosten 67.13366.000131.113

88.60587.000161.036

4.4.4 Overige
GOAL! mat. 6.4295.0003.616
AT-VO mat. 1.6531.000237

8.0826.0003.852
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdr. uit te voeren door OCW 6.419.6686.534.2006.698.576
4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari 29.25936.7500
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbest. 919.866773.900752.937

7.368.7927.344.8507.451.513

4.5.1 Verplichte afdr. uit te voeren door OCW
4.5.1.1 Afdracht (V)so 3.123.4163.184.4003.269.966
4.5.1.2 Afdracht Lwoo 2.127.7142.152.0502.262.382
4.5.1.3 Afdracht Pro 1.168.5381.197.7501.166.228

6.419.6686.534.2006.698.576

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari
4.5.2.1 Afdracht (V)so 29.25936.7500

29.25936.7500

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbest.
Progr. 2A: arrangementen "Op Maat" 395.819416.800395.831
Bredere ondersteuning 281.407225.000227.089
Deskundigheidsbev. scholen 98.85900
Schoolmaatschappelijk werk              13.97300
Subsidie MHB        126.892132.100130.017
VSV pers.     2.91700

919.866773.900752.937
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
Rentebaten 0010

0010

5.5 Financiële lasten
Overige financiële lasten 1842.250595

1842.250595

Totaal financiële baten en lasten -184-2.250-585

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2021 2021 2020

Onderzoek jaarrekening 8.228 8.000 8.228

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 8.228 8.000 8.228
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403Deelname Consolidatie

Vorm 2021zetel activiteiten Vermogen jaar BW

31-12-2021 2021

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht e.o. Stichting Sliedrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard Stichting Zwijndrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-West Vereniging Papendrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Stichting Barendrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College” Stichting Papendrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON) Stichting Papendrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Stichting Yulius Onderwijs te Dordrecht Stichting Dordrecht 4 n.b. n.b. Nee 0 Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Het SWV heeft een huurovereenkomst gesloten met de gemeente Papendrecht inzake de huur van 
Duindoornhof 1 -7 te Papendrecht. De overeenkomst is ingegaan op 1 augustus 2017 en aangegaan 
voor een periode van 10 jaar, dus tot en met 31 juli 2027. De aanvangshuurprijs bedraagt € 65.000 
op jaarbasis excl. B.t.W. De genoemde huurprijs wordt eerst aangepast na 5 jaar op 1 augustus 2022 
overeenkomstig de CBS consumentenprijsindex. 

Het SWV VO Noordelijke Drechtsteden heeft een huurovereenkomst afgesloten met het SWV Passend 
Onderwijs voor de verhuur van een gedeelte van het gebouw Duindoornhof 1, inclusief de 
buitenruimte. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2018 voor een periode van 10 jaar. De 
huurprijs bedraagt € 26.000 per jaar en wordt eerst aangepast na 5 jaar overeenkomstig de CBS-
consumentenprijsindex.

In september 2019 heeft het SWV een contract voor twee jaar afgesloten met een externe 
Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het maandelijkse bedrag is € 495 voor het maandtarief en € 119 

voor de licentie Privacy Portaal. Dit bedrag zal o.b.v. 40% (SWV PO) en 60% SWV VO worden verdeeld.
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B11 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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B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € -347.094 als volgt over de reserves.

2021
€

Resultaat algemene reserve -347.094

Resultaat Eigen vermogen -347.094
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B13 Ondertekening Jaarverslag

 
Opgesteld door het dagelijks bestuur te Papendrecht op 22-06-2022. 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
 
……………………      ………………………. 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
 
…………………..      …………………………… 
 
 
 
Vastgesteld op ………………2022 door het toezichthoudend orgaan 
 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   …………………………. 
 
 
 
 
……………………………   …………………………….. 
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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C2 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € -347.094 als volgt over de reserves.

2021
€

Resultaat algemene reserve -347.094

Resultaat Eigen vermogen -347.094
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