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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. (VO2507). 
Dit verslag bestaat uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag blikken 
we terug op het jaar 2018, doen we verslag van relevante ontwikkelingen binnen ons 
samenwerkingsverband en kijken we vooruit naar de plannen in 2019 en 2020.  
De jaarrekening omvat een overzicht van alle relevante financiële gegevens over 2018. 

Het bestuursverslag kent dit jaar een wat andere structuur, omdat 2018 een overgangsjaar tussen 
twee ondersteuningsplannen was. Voor een evaluatie van de doelstellingen uit het 
ondersteuningsplan 2015-2018 verwijs ik u graag naar de Evaluatie Ondersteuningsplan 2015-2018. 
Veel van de wijzigingen als gevolg van het in werking treden van het Ondersteuningsplan 2018-2022 
worden pas in 2019 geëffectueerd. De eerste terugblik daarop zal plaatsvinden in het jaarverslag 
2019.  

Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
richtlijnen voor jaarverslaglegging in het onderwijs. 
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Het samenwerkingsverband 

Organisatie van het samenwerkingsverband 

 Opdracht, visie en doelstellingen 
De opdracht die wij ons als samenwerkende schoolbesturen hebben gesteld luidt als volgt: 

We dragen zorg voor dat er in de regio voldoende structurele en tijdelijke onderwijsvoorzieningen van 
goede kwaliteit zijn, zodat voor iedere leerling een passende onderwijsplek geboden wordt en 
daarmee voor alle leerlingen de continuïteit van hun schoolloopbaan wordt gewaarborgd en hun 
kansen in de samenleving worden verhoogd. 

Wij werken aan deze opdracht op basis van onze gezamenlijke visie op onderwijs, die gebaseerd is op 
drie pijlers: goed onderwijs, passende ondersteuning en integrale samenwerking. We definiëren een 
passende plek als een onderwijsplek die tegemoet komt aan de onderwijs(ondersteunings)behoeften 
van de leerling. We hanteren handelingsgericht werken en aansluiten bij de ondersteuningsvragen als 
uitgangspunten. Beantwoording van de ondersteuningsbehoeften vindt zoveel mogelijk op school 
plaats. Een sterke basisondersteuning is dan essentieel. Wanneer het nodig is, wordt samengewerkt 
met andere onderwijsvoorzieningen en partners in het sociaal domein. Planmatig werken vormt de 
rode draad in ons handelen: we stellen daarom samen met onze leerlingen doelen, volgen hun 
prestaties en analyseren wat zij eventueel extra nodig hebben. We verantwoorden onze professionele 
keuzes.  

Op alle niveaus weten de deelnemers van het samenwerkingsverband elkaar nu goed te vinden in het 
borgen van een dekkend aanbod. Daarom zullen we in de nieuwe planperiode 2018-2022 de omslag 
maken van samenwerkende besturen naar samenwerkende professionals. Als we willen dat meer 
kinderen met een (extra) ondersteuningsbehoefte op een reguliere school en thuisnabij onderwijs 
krijgen, dan moeten onze inspanningen erop gericht zijn dat docenten deze uitdaging met 
zelfvertrouwen aangaan en dat zij hun collega’s in het sociaal domein weten te vinden. 
We doen dat langs drie ontwikkelingslijnen die nauw met elkaar samenhangen om vanuit die 
samenhang de beoogde versterking van de basisondersteuning realiseren. 

1. Planmatig en handelingsgericht werken als basisvaardigheid.
2. Het schoolondersteuningsprofiel als instrument voor schoolontwikkeling.
3. Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- en zorgketen.

Ondersteuningsmiddelen stimuleren en borgen deze drie ontwikkelingslijnen.  

 Governance 
In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is gekozen voor een bestuur/directiemodel. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband. Het bestuur 
fungeert ook als intern toezichthouder. Om die rol te vervullen heeft het bestuur een aantal taken 
belegd bij twee permanente toezichthoudende commissies: de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie. Een onafhankelijk bestuursvoorzitter bewaakt het algemeen belang van het 
samenwerkingsverband. De spelregels van de stichting samenwerkingsverband zijn vastgelegd in de 
statuten. Deze zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Voor de auditcommissie 
en remuneratiecommissie gelden commissiespecifieke reglementen. Het samenwerkingsverband 
neemt de code Goed Bestuur, zoals door die door de VO-raad met de leden is vastgelegd, in acht bij 
haar handelen en overwegingen.  
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Als schoolbesturen zijn we ervan overtuigd dat we onze visie alleen kunnen realiseren als we 
samenwerken. Bepaalde vraagstukken zijn uitsluitend op te lossen als we onze 
onderwijsondersteuning op elkaar afstemmen en/of aan elkaar verbinden. De schoolbesturen hebben 
zich verenigd in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Gezamenlijk hebben wij een 
werkorganisatie ingericht: Stichting Samenwerkingsverband v(s)o 2507 Nijmegen e.o. 

Horizontale verantwoording 
Het samenwerkingsverband kent twee medezeggenschapsorganen waaraan horizontale 
verantwoording wordt afgelegd. Dit zijn de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de 
medezeggenschapsraad (MR). Beide organen vergaderen op regelmatige basis. Op uitnodiging sluit 
de directeur van het samenwerkingsverband aan. Eens per jaar overlegt de OPR met een 
afvaardiging van het bestuur van het samenwerkingsverband. De notulen van de OPR zijn openbaar 
en op de website van het samenwerkingsverband terug te vinden.  

Relevante algemene ontwikkelingen 

 Nieuw ondersteuningsplan 
2018 stond in het teken van het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan. Dit is tot stand 
gekomen na een intensief en constructief ontwikkelproces, waarin bestuursleden, 
Ondersteuningsplanraadleden, de directeur en beleidsmedewerker van de stichting 
samenwerkingsverband samen, onder leiding van een extern deskundige, de thema’s hebben 
verkend, uitgediept en geformuleerd tot het Ondersteuningsplan 2018-2022. Dit ondersteuningsplan is 
vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband en er is instemming verleend door de 
Ondersteuningsplanraad. Vervolgens is OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met 
de gemeenten in de regio van het samenwerkingsverband. 

Hoewel het nieuwe Ondersteuningsplan op 1 augustus 2018 van kracht geworden is, wordt de 
bijbehorende begroting pas vanaf 1 januari 2019 geëffectueerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat we in 
de periode van augustus tot en met december 2018 feitelijk een overgangssituatie kenden van “oud” 
naar nieuw beleid. Deze periode is benut om nog lopende zaken af te ronden en daarnaast alle 
functionarissen binnen het samenwerkingsverband te informeren over de op handen zijnde 
veranderingen. Niet alleen door diverse voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook middels een feestelijke 
presentatie aan alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband.  

 Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs 
In juni 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs in twee rondes onderzoek gedaan bij 
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Op de valreep van 2018 hebben wij de definitieve 
rapportage ontvangen. De Inspectie was positief over de mate van samenwerking tussen de 
schoolbesturen, waardoor er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek gerealiseerd kan 
worden. De procedures voor extra ondersteuning zijn snel en de inspanning op thuiszitters te 
voorkomen zijn hoog. De Inspectie is van mening dat het bestuur van het samenwerkingsverband in 
financieel opzicht gezond is. Ten slotte spreekt de Inspectie positief over de actieve rol en mate van 
inspraak van de ondersteuningsplanraad.  
Speciale aandacht was er voor het Flex College. Na een grondig onderzoek concludeert de Inspectie 
dat het Flex College een wezenlijk onderdeel van ons samenwerkingsverband is, goed functioneert en 
een goede bijdrage levert aan de ondersteuning van een bijzondere doelgroep.  

De Inspectie heeft in haar definitieve rapportage één herstelopdracht geformuleerd: 
Onafhankelijk toezicht regelen: Het bestuur van het samenwerkingsverband moet regelen dat een 
paar onafhankelijke personen nagaan of het bestuur zijn werk wel goed doet. Nu gebeurt dat nog door 
schoolbesturen die zelf belanghebbend zijn. 
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Op 13 maart 2019 heeft het samenwerkingsverband een schrijven ontvangen van de Inspectie van het 
Onderwijs met betrekking tot de herstelopdracht onafhankelijk intern toezicht, waarin aangegeven 
wordt dat de herstelopdrachten opnieuw worden beoordeeld en worden getoetst conform de nieuwe 
uitgangspunten, te weten dat elk toezichthoudend orgaan ten minste één onafhankelijk lid – niet 
verbonden aan een deelnemend schoolbestuur - moet hebben. Met een onafhankelijk voorzitter 
van bestuur voldoet het samenwerkingsverband aan deze eis.  

 Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
In 2018 heeft het samenwerkingsverband, conform wettelijke verplichtingen, een Functionaris 
Gegevensverwerking aangesteld.  
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Samenwerkingsverband in cijfers 

Ontwikkeling leerlingenaantallen in de regio 

Conform de prognoses daalt het aantal leerlingen in onze regio. Tussen 2017 en 2018 was de krimp 
zo’n 2,5%.   

Totaal vavo lwoo pro 
1-10-2014 28313 152 3576 495 
1-10-2015 28480 130 3685 463 
1-10-2016 28163 164 3597 471 
1-10-2017 27886 208 3569 433 
1-10-2018 27184 208 3387 435 

Bron: Kijkglazen - meest recente (d.d. april 2019) van de betreffende teldatum 

Deelnamepercentages praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs 

lwoo Landelijk pro Landelijk 
1-10-2014 12,65% 10,61% 1,75% 2,95% 
1-10-2015 12,87% 10,23% 1,62% 2,98% 
1-10-2016 12,80% 9,42% 1,67% 3,01% 
1-10-2017 12,57% 8,28% 1,56% 3,01% 
1-10-2018 12,46% 6,55% 1,60% 3,02% 

In onze regio laten de deelnamepercentages van leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen met 
een aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs van oudsher een afwijking zien ten opzichte van 
het landelijke beeld. Hiervoor is geen goede, sluitende verklaring te geven. Meerdere factoren zullen 
hierin een rol spelen. Zowel het percentage lwoo-leerlingen als het percentage pro-leerlingen is over 
de jaren heen stabiel. 

De daling in het landelijke percentage lwoo wordt veroorzaakt doordat steeds meer 
samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. In een opting outmodel worden leerlingen niet meer 
geregistreerd als lwoo-leerling, waardoor het aantal lwoo-leerlingen ten opzichte van het totaal aantal 
leerlingen kleiner wordt. Vanaf 2019 geldt ook in ons samenwerkingsverband opting out; reden 
waarom dit het laatste jaar is dat deze percentages in het bestuursverslag worden opgenomen.  

Ontwikkeling leerlingen voortgezet speciaal onderwijs 

In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal leerlingen dat onderwijs volgt aan een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs gestaag afneemt.  
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In onderstaande tabel is te zien dat ook in relatieve zin het aantal vso-leerlingen in onze regio daalt, 
dit in tegenstelling tot een lichte stijging op landelijk niveau.  
Opvallend is dat het aantal leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring midden is gestegen en nu 
boven het landelijke percentage ligt. Dit is enerzijds te verklaren vanuit het afschalen van tlv’s hoog 
(leerlingen die eerder een tlv hoog kregen, krijgen nu een tlv midden), anderzijds vanuit het opschalen 
van tlv’s laag (enkele leerlingen die eerder een tlv laag kregen, krijgen nu een tlv midden). Deze 
opschaling vindt met name plaats bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het domein 
gedrag/sociaal-emotioneel functioneren (voormalig cluster 4-leerlingen). De vso-scholen krijgen in 
toenemende mate te maken met leerlingen die ook niet meer binnen de structuur van het voortgezet 
speciaal onderwijs kunnen functioneren en waarvoor aparte trajecten moeten worden opgezet, die niet 
te bekostigen zijn vanuit een tlv laag. Op basis van gesprekken met de vso-scholen en 
leerplichtambtenaren bestaat het vermoeden dat deze toename wordt veroorzaakt doordat leerlingen 
die voorheen een vrijstelling van onderwijs kregen, omdat zij niet in een groepssituatie konden 
functioneren en/of zorg/hulpverlening voorliggend was, deze vrijstelling nu niet meer krijgen en 
derhalve een plaats moeten krijgen in het vso.  

Laag Landelijk Midden Landelijk Hoog Landelijk Totaal Landelijk 

1-10-2014 2,73% 3,16% 0,22% 0,12% 0,51% 0,35% 3,45% 3,63% 

1-10-2015 2,57% 3,04% 0,20% 0,12% 0,44% 0,32% 3,20% 3,47% 

1-10-2016 2,44% 3,03% 0,16% 0,14% 0,41% 0,27% 3,02% 3,45% 

1-10-2017 2,54% 3,05% 0,16% 0,17% 0,37% 0,27% 3,08% 3,48% 

1-10-2018 2,46% 3,11% 0,25% 0,18% 0,32% 0,26% 3,04% 3,55% 
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Thuiszitters 

Bovenstaande grafiek is een weergave van het aantal thuiszitters in het samenwerkingsverband. 
Thuiszitters zijn in deze context gedefinieerd als “leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die 
wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen”, de 
zogenaamde langdurig relatief verzuimers. De absoluut verzuimers zijn niet meegenomen in de 
aantallen. 

Oorzaken van langdurig relatief verzuim blijken uiteenlopend: er kan bijvoorbeeld sprake van zijn 
schoolweigering door angstproblematiek, maar leerlingen kunnen ook thuis komen te zitten door een 
verstoorde verhouding tussen school en leerling(/ouders), bijvoorbeeld in geval van “schorsing 
hangende verwijdering. Uit analyse van de gegevens blijkt overigens dat veruit de meeste leerlingen 
binnen drie maanden een herstart hebben gemaakt in het onderwijs, al dan niet op hun eigen school. 

Voor de zeer complexe thuiszitters is het samenwerkingsverband samen met de gemeente Nijmegen 
het interventieteam voortgezet onderwijs (ITVO) gestart. Het doel van het Interventieteam ten behoeve 
van de jongeren van het voortgezet onderwijs, is een doorbraak realiseren in complexe trajecten 
waarbij de leerling thuis zit of dreigt thuiszitter te worden. De kern van de werkwijze is de 
samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin en de 
middelen om waar nodig een oplossing te forceren. 
We constateren dat het ontstaan van situaties waarin een leerling thuis komt te zitten niet helemaal 
door de jeugdhulpverlening en het onderwijs te voorkomen is. Er ontstaan regelmatig situaties waar 
instanties geen invloed op hebben. Het gaat om leerlingen die op meerdere domeinen kampen met 
problemen die de ondersteuningsstructuur van de school, het samenwerkingsverband en/of 
hulpverlening overstijgen en daardoor uitvallen of dreigen uit te vallen. De ervaring van afgelopen 
schooljaar leert dat er geen snelle oplossingen zijn, maar dat de samenwerking en afstemming tussen 
verschillende betrokken partijen beter moet. Het realiseren van het uitgangspunt één kind, één gezin, 
één plan is niet eenvoudig en ook nog geen vanzelfsprekendheid.  
Desalniettemin is het door betrokkenheid van het ITVO gelukt de helft van de (11) aangemelde 
leerlingen weer min of meer structureel naar school te krijgen.  

26
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Basisondersteuning en arrangementen 

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 staat de basisondersteuning centraal; hier profiteren immers 
alle leerlingen van. Hoe breder de basisondersteuning en hoe hoger de kwaliteit ervan, hoe minder 
leerlingen zijn aangewezen op vormen van extra ondersteuning. We hebben met elkaar vastgelegd 
wat we onder basisondersteuning verstaan. Om aan de overeengekomen eisen van 
basisondersteuning te kunnen voldoen zijn bepaalde voorzieningen en disciplines nodig: dit noemen 
we de basisinfrastructuur. 
Daarnaast worden scholen gestimuleerd om via innovatieve projecten hun basisondersteuning te 
versterken. Hiervoor zijn innovatiebudgetten beschikbaar gesteld. 

Subsidie basisondersteuning en vaste voet basisinfrastructuur 
Basisondersteuning behoort primair tot de taak van de schoolbesturen en wordt bekostigd uit de 
lumpsum. Om de ambitie van het nog verder versterken van de basisondersteuning waar te kunnen 
maken, ontvangen scholen middelen van het samenwerkingsverband: de subsidie 
basisondersteuning. Naast de subsidie basisondersteuning ontvangen ook alle schoollocaties 
middelen om de basisinfrastructuur in te richten.  
In 2018 bedroeg de subsidie basisondersteuning € 36,- per leerling en de vaste voet telde € 38.0001. 
Scholen hebben op laagbureaucratische wijze verantwoording afgelegd over deze middelen. 
Gevraagd werd naar het aantal fte dat van de middelen is ingezet en naar de activiteiten die zijn 
verricht.  

 Activiteiten en opbrengsten middelen passend onderwijs 
De middelen passend onderwijs worden zonder uitzondering ingezet voor extra formatie voor 
bestaande functionarissen, zoals de zorgcoördinator, leerlingbegeleider of gedragswetenschapper. De 
activiteiten kunnen grofweg ingedeeld worden in drie verschillende processen: 

1. Deskundigheidsbevordering van het team:
Door vrijwel alle scholen is geïnvesteerd in professionalisering van het team, ofwel door het 
organiseren van (team)brede scholingen het scholingsaanbod en/of door directe begeleiding en 
coaching van docenten.  

2. Leerlingbegeleiding
Een groot deel van de scholen kiest voor een intensivering van de ondersteuning door individuele 
leerlingbegeleiding. Deze ondersteuningsvorm kan zich richten op meer cognitieve aspecten, zoals RT 
en dyslexiebegeleiding, maar bij de meeste scholen ligt de focus op het sociaal en emotioneel 
functioneren. Aanbieden van trainingen (sova, faalangst, Rots en Water) wordt veel genoemd evenals 
(proces)diagnostiek bij individuele leerlingen. In veel gevallen wordt een combinatie van deze 
ondersteuningsvormen ingezet. De geconstateerde verschillen sluiten aan bij de bestaande 
verschillen in de organisatie van de basisondersteuning van de scholen. 

3. Coördinatie ondersteuning(sstructuur) en administratieve processen
In vergelijking met 2017 geven meer scholen aan de middelen passend onderwijs te hebben ingezet 
voor coördinatie van ondersteuning en beleidsmatige taken ten aanzien van de 
ondersteuningsstructuur. Het aantal scholen dat aangeeft de formatie in te zetten voor de 
administratie ten behoeve van de aanvragen voor extra ondersteuning is gedaald. In het afgelopen 
jaar zijn door het samenwerkingsverband weer enkele procedures en processen veranderd, in de 

1 In eerste instantie zou de vaste voet € 15.000 bedragen. Vanwege een verhoging van rijksbijdragen is eind 2018 nog eens € 
23.000 toegevoegd aan de vaste voet. Vanwege het late moment dat deze toevoeging bekend werd en werd overgemaakt naar 
de scholen, is besloten dat scholen in 2018 alleen hoeven te verantwoorden over de €15.000. Het resterende deel mag worden 
doorgeschoven naar 2019.  
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hoop dat dit tot minder bureaucratische last zou leiden bij de scholen. Mogelijk is dit inderdaad het 
geval. Een andere verklaring kan zijn dat administratie nu meer gezien wordt als onderdeel van de 
coördinatie van ondersteuning, waardoor het niet meer apart gerapporteerd is in de verantwoording. 

Alle scholen geven aan dat ze positieve effecten ervaren ten gevolge van het kunnen inzetten van de 
middelen passend onderwijs. Vrijwel zonder uitzondering wordt door de scholen benoemd dat zij meer 
mogelijkheden hebben gekregen voor het inzetten van deskundigheidsbevordering van de docenten, 
wat heeft geleid tot een groter handelingsrepertoire van docenten en een betere afstemming op dat 
wat de leerlingen nodig hebben. De gerapporteerde effecten haken daarmee aan bij de inzichten 
zoals verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de 
professionaliteit en deskundigheid van de docenten zeer bepalend zijn voor goed onderwijs. De mate 
waarin docenten deskundig zijn en zich deskundig voelen in het omgaan met de grote diversiteit aan 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in hun klas heeft directe effecten op de implementatie van 
passend onderwijs. 
De onderstaande punten komen meermaals terug in de evaluaties: 

- Het ondersteuningsteam is meer geïntegreerd in de basisondersteuning
- Er is snellere inzet van ondersteuning mogelijk
- Docenten signaleren beter, waardoor preventievere inzet mogelijk wordt gemaakt
- Er worden meer maatwerkoplossingen ingezet

 Middelen passend onderwijs in 2019 
Vanaf 2019 wordt de subsidie basisondersteuning significant verhoogd naar €100 per leerling. 
Hiervoor wordt een aanspraak gedaan op het voormalig budget van de ondersteuningspakketten; 
slechts een deel van het budget blijft bestemd voor ondersteuningspakketten. Dit is conform onze 
overtuiging dat bij een versterkte basisondersteuning scholen voor minder leerlingen een beroep 
hoeven doen op extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningspakket.  

Basisinfrastructuur BPO en SMW 
Iedere school beschikt over een of meerdere begeleiders passend onderwijs en een 
schoolmaatschappelijk werker. Deze maken deel uit van de basisinfrastructuur van de school: 
voorzieningen die nodig zijn om basisondersteuning te kunnen bieden.  

 Begeleiders passend onderwijs 
Al sinds 2015 heeft de stichting Samenwerkingsverband VO-VSO begeleiders passend onderwijs 
(BPO´ers) in dienst, die op alle scholen in het samenwerkingsverband bijdragen aan de 
basisondersteuning. De verdeling van de BPO´ers over de schoollocaties geschiedde op basis van 
het aantal leerlingen met leerlinggebonden financiering (het zogenaamde rugzakje) op peildatum 1 
oktober 2013. Al langer was duidelijk dat deze verdeling geen recht meer deed aan de huidige 

Heeft deze inzet een bijdrage geleverd aan het vergroten van het 
handelingsrepertoire binnen de school en/of de verbetering van de interne 

ondersteuningsstructuur?

Ja, aan beide

Ja, de interne ondersteuningsstructuur is verbeterd

Ja, het handelingsrepertoire is vergroot
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situatie. Het Ondersteuningsplan 2018-2022 is aangegrepen om dit aan te passen en te komen tot 
een meer evenredige verdeling over de schoollocaties. Met ingang van 1 augustus 2018 beschikt 
iedere schoollocatie over minimaal vier dagdelen BPO. De resterende BPO-uren zijn verdeeld op 
basis van het leerlingenaantal van de scholen. Logischerwijs heeft dit geleid tot een aantal 
veranderingen: een aantal scholen heeft afscheid moeten nemen van hun vaste BPO´er. Veruit de 
meeste scholen beschikken nu over meer BPO/uren dan voorheen. Een enkele school heeft fors uren 
in moeten leveren: dit wordt middels een overgangsmaatregel tijdelijk gecompenseerd.  
In 2018 is ook een BPO'er NT2 aangesteld, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de toenemende 
vraag van scholen hoe de leerlingen die ook na het schakelonderwijs nog ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van NT2 in voldoende mate te begeleiden. Voor 2019 is ruimte gecreëerd voor 
het aanstellen van BPO´ers voor vragen gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit sluit 
aan bij de beweging van vraaggericht en leerlinggericht naar dialooggericht en systeemgericht 
werken. 

 Schoolmaatschappelijk werk 
Sinds jaar en dag zijn schoolmaatschappelijk werkers toegevoegd aan de ondersteuningsstructuur 
van alle scholen. Binnen de gemeenten in Rijk van Nijmegen gelden hierover gezamenlijke afspraken. 
Eind 2018 is gestart met een onderzoek naar tevredenheid van ouders en leerlingen over de 
begeleiding van de schoolmaatschappelijk werkers. De resultaten zullen in 2019 bekend worden.  

Arrangementen 
Een onderwijsarrangement richt zich op een groep leerlingen met specifieke kenmerken, waarvoor 
een specialistische pedagogisch-didactische benadering in een aparte setting noodzakelijk is om de 
talenten van deze leerlingen volledig tot hun recht te laten komen. Het onderwijsprogramma kan op 
leerlingniveau een zorgcomponent omvatten, maar het onderwijsprogramma blijft leidend. Plaatsing in 
een onderwijsarrangement is in principe tijdelijk en gericht op terugkeer naar regulier onderwijs 
Een onderwijsarrangement kan worden ontwikkeld op het verzoek van (het bestuur van) het 
samenwerkingsverband, wanneer blijkt dat er geen aanbod bestaat voor die groep leerlingen. Omdat 
het arrangement bijdraagt aan het in stand houden van het dekkend netwerk aan 
onderwijsvoorzieningen, heeft het samenwerkingsverband hierin een financiële verantwoordelijkheid. 
Tegelijkertijd streeft het samenwerkingsverband ernaar dat de kennis en vaardigheden van 
leerkrachten in onderwijsarrangementen op termijn geïncorporeerd wordt in de basisondersteuning. 
Binnen het samenwerkingsverband kennen we verschillende onderwijsarrangementen. 

Intermezzo 
Het Stedelijk Gymnasium heeft met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Intermezzo 
ingericht. Intermezzo fungeert als een groep 0 van het gymnasiumonderwijs. Doel van dit project is het 
bieden van onderwijs en ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen die zijn “uitgeleerd” zijn in het 
primair onderwijs, maar qua sociaal-emotionele ontwikkeling nog niet toe zijn aan het voortgezet 
onderwijs. Een kleine 35 leerlingen per jaar vinden hier een passende onderwijsplek.    

MC Kwadraat 
In augustus 2018 is binnen het Montessori College het onderwijsarrangement MC Kwadraat gestart. 
MC Kwadraat is bedoeld voor meer-/hoogbegaafde leerlingen met forse ondersteuningsbehoeften, 
voortkomend uit die meer-/hoogbegaafdheid en/of bijkomende problematiek. Het gaat hier om 
leerlingen die vastlopen in de reguliere onderwijs en voor wie geen aanbod op niveau is binnen het 
vso. Elke leerling krijgt een gepersonaliseerd programma, waarbij het jaarklassensysteem wordt 
losgelaten. Leerlingen ontwikkelen zich in eigen tempo waarbij het uitgangspunt het behalen van een 
diploma is. 
In het voorjaar 2019 wordt een eerste tussenevaluatie gehouden. 
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Extra ondersteuning en procedures 

Soms hebben leerlingen (tijdelijk) meer nodig dan de school met de basisondersteuning kan bieden: 
we bieden dan als samenwerkingsverband extra ondersteuning. Onder extra ondersteuning verstaan 
we de interventies waarvoor een school een beroep moet doen op expertise en/of middelen van het 
samenwerkingsverband of een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs; de aard en/of intensiteit 
van de interventies die een leerling nodig heeft, overstijgen de mogelijkheden van de 
basisondersteuning. In ons samenwerkingsverband kennen we een aantal vormen van extra 
ondersteuning: plaatsing in het vso, ondersteuningspakketten en plaatsing op het Flex College.  

Omdat in het Ondersteuningsplan 2018-2022 andere keuzes zijn gemaakt wat betreft het Flex College 
en ondersteuningspakketten, moet 2018 beschouwd worden als overgangsjaar.  

Ondersteuningspakketten 
In totaal zijn in 2018 739 ondersteuningspakketten toegekend. In onderstaande tabel is te zien hoe 
deze over de scholen verdeeld zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen overstappakketten, die 
min of meer automatisch worden toegekend aan leerlingen die instromen vanuit het s(b)o, en 
ondersteuningspakketten die scholen voor zittende leerlingen op basis van een OPP aanvragen. Ook 
staat in de grafiek weergegeven voor welk percentage van de leerlingen de school een 
ondersteuningspakket dan wel een overstappakket toegekend heeft gekregen.   

*De locaties Pax vmbo, Pax h/v, Pax junior zijn samengevoegd.
** De sublocaties van het Rijks zijn samengevoegd.

Gemiddeld hebben scholen voor 5% van hun leerlingen beschikking over een ondersteuningspakket 
(inclusief overstappakket). De spreiding is echter zeer groot: het gemiddelde wordt flink omhoog 
gebracht door een aantal scholen dat voor meer dan 10% van hun leerlingen een 
ondersteuningspakket heeft.  

 Ondersteuningspakketten procedure 
Tot en met het voorjaar van 2018 werd voor de ondersteuningspakketten de procedure gevolgd zoals 
die beschreven staat in het Procedureboek 2016-2018. Vervolgens werd duidelijk dat in de nieuwe 
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planperiode de ondersteuningspakketten een ander doel zouden krijgen. Ook werd gaandeweg helder 
dat de rol van de consulent steeds meer aan het verschuiven was van `aanvraagvoorbereider` naar 
procesbegeleider. In maart 2018 is ervoor gekozen de consulent geen adviserend-beoordelende rol 
meer te geven in het aanvragen van ondersteuningspakketten. Vanaf dat moment werden de 
aanvragen rechtstreeks bij de CTO ingediend, die op grond van het ingediende OPP de aanvragen 
beoordeelde.  
Uitgangspunt voor de ondersteuningspakketten was dat de uitgaven het begrote bedrag moesten 
benaderen; zowel overschrijding als onderbesteding was onwenselijk. Ondersteuningspakketten die 
voor 1 augustus 2018 zijn aangevraagd werden uitbetaald volgens de geldende bedragen: €1.750, 
€3.000, €5.000. Voor ondersteuningspakketten met een ingangsdatum van 1 augustus of later, is 
alleen de staffel (1, 2 of 3) bepaald. De bedragen die met de staffels gemoeid zijn, zijn in december 
bepaald op basis van het aantal aangevraagde ondersteuningspakketten, de toegekende staffels en 
vastgesteld op €1.978, €3.390, €5.650.  

Flex College 

 Leerlingenaantallen en leerlingstromen 
Het aantal leerlingen dat onderwijs volgde op het Flex College in 2018 is in de grafiek hieronder 
weergegeven: 

Diplomaroute (Eigenwijs) 
Na een dip in het aantal plaatsingen bij de diplomaroute (Eigenwijs) wordt in 2018 een stijgende lijn 
waargenomen. Het aantal plaatsingen ligt bijna op het niveau van het aantal plaatsingen in schooljaar 
2015-2016 (voor de herinrichting van het Flex College). Binnen deze afdeling kan een passend 
alternatief geboden worden voor vmbo-t/havo en vwo-leerlingen die uitvallen binnen het reguliere 
onderwijs en voor wie vso niet noodzakelijk is. Bij instroom staat bij de meeste leerlingen het 
diplomaperspectief onder druk. De onderwijsvoortgang stagneert en/of leerlingen dreigen een 
vroegtijdig schoolverlater worden. De leerlingen stromen in de bovenbouw in binnen Eigenwijs en 
verlaten gemiddeld genomen op 18-jarige leeftijd het Flex College. Hoewel alle leerlingen binnen dit 
arrangement toewerken naar een diploma, gaan niet alle leerlingen ook op voor hun examens. Een 
(klein) deel van de leerlingen kiest er op 18 jarige leeftijd zelf voor niet meer naar school te komen en 
een klein deel stroomt uit wegens opname binnen de jeugdhulpverlening. Van de 16 leerlingen die 
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afgelopen schooljaar uitgestroomd zijn, is de helft opgegaan voor het examen. Het aantal havisten dat 
deelgenomen heeft aan het examen is zeer gering, wat maakt dat het slagingspercentage een 
vertekend beeld geeft dat niet overeen komt met eerdere jaren. Gemiddeld genomen wordt ook bij de 
havisten een slagingspercentage van ongeveer 80% waargenomen. 

Examenkandidaten % geslaagd 
Vmbo-t 5 80% 
Havo 3 33% 

Het afgelopen jaar zijn, in opdracht van het bestuur, gesprekken om de mogelijkheden van aansluiten 
van het Flex College op vavo Nijmegen te verkennen. Uit deze gesprekken is gebleken dat het zeer 
moeilijk, zo niet onmogelijk is, de diplomagerichte route van het Flex in te voegen bij de vavo. De vavo 
kent een zeer strak PTA, waardoor tussentijds instromen niet mogelijk is.  

HKP 
Het HKP kent een continue in- en uitstroom. De groepsgrootte fluctueert tussen ongeveer 10 en 25 
leerlingen. Het HKP heeft een gemiddelde doorlooptijd van driekwart jaar. Na deze plaatsingsduur kan 
vastgesteld worden dat een groot deel van de leerlingen een herstart heeft kunnen maken in het 
onderwijs. Zij stromen uit naar het vso, het reguliere voortgezet onderwijs, of intern door naar 
Eigenwijs. De tijdelijke plaatsing op het Flex College kan voor deze groep leerlingen als een 
succesvolle interventie gezien worden. Van thuiszitter of dreigende thuiszitter lukt het deze leerlingen 
weer deel te laten nemen aan het onderwijs. Bij een klein deel van de leerlingen blijken de 
ondersteuningsbehoeften dermate groot dat onderwijs (tijdelijk) niet mogelijk is. De inzet van 
behandeling vanuit de jeugdhulpverlening is voor deze leerlingen voorliggend aan een 
schoolplaatsing. Bij deze leerlingen zien we dat zij door de jeugdarts niet belastbaar worden verklaard 
voor het onderwijs. Zij worden verder begeleid binnen de jeugdhulpverlening.  

Rebound 
Het kenmerk van een Rebound plaatsing is de tijdelijkheid ervan. Na een kortdurend verblijf binnen 
het Flex College stromen deze leerlingen weer uit naar verschillende uitstroombestemmingen in het 
onderwijs. In schooljaar 17-18 zijn vanuit de Rebound (exclusief HKP) 27 leerlingen uitgestroomd. 
Bijna de helft van deze leerlingen (13) vervolgt na plaatsing op het Flex College zijn schoolloopbaan 
binnen het vso. Een derde van de leerlingen (8) stroomt terug naar de eigen school. De overige 
leerlingen stromen uit naar het ROC (4), of vervolgen hun weg binnen een andere school voor 
voortgezet onderwijs (2).  

ROC

VSO

MC kwadraat

School van 
inschrijving

Andere vo-school
Onbekend

Uitstroom Rebound leerlingen in schooljaar 17-18
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De visie van de Rebound is dat na een tijdelijke plaatsing op het Flex College leerlingen weer 
terugstromen naar de school van inschrijving. Dit lukt in ongeveer 30% van de gevallen. Horizontale 
verwijzingen naar een andere vo-school vinden vrijwel niet plaats na een tijdelijke plaatsing.  

 Procedurewijziging 
Oorspronkelijk verliep plaatsing op het Flex College via de PCL. Met de invoering van passend 
onderwijs is dit belegd bij de CTO. Tot en met het voorjaar van 2018 verliep de procedure voor 
plaatsing op het Flex College volgens de procedure zoals deze beschreven staat in het 
Procedureboek 2016-2018. Alle aanvragen werden van advies voorzien door een consulent en 
vervolgens beoordeeld door de CTO. Vooruitlopend op de procedure in de nieuwe planperiode, is al in 
maart 2018 gekozen om de bureaucratie rondom plaatsingen op Flex College te verminderen. 
Sindsdien verloopt een plaatsing op het Flex College via de consulenten van het 
ondersteuningsplatform, zonder tussenkomst van de CTO. Wanneer de school plaatsing op het Flex 
College overweegt, neemt zij contact op met de consulent over een mogelijke plaatsing. Van belang is 
dat de school een gedegen op overeenstemming gericht overleg voert met ouders en leerling over de 
plaatsing op het Flex College, al dan niet in aanwezigheid van de consulent. De consulent toetst de 
uitkomst van het oogo en het dossier aan de criteria en uitgangspunten voor plaatsing op het Flex 
College en bekijkt samen met het Flex College of een passend aanbod op het Flex College mogelijk 
is. Voor een plaatsing op het Flex College wordt uitgegaan van handelingsgerichte criteria. 
Omdat de consulent ook gedurende de Flexplaatsing bij de leerling betrokken zal blijven, vormt die 
daarmee een schakel tussen het Flex en de school van herkomst. De verwachting is dat dit zal leiden 
tot flexibelere in- en uitstroom en daarmee een kortere verblijfsduur op het Flex College. Dit zal pas 
duidelijk worden in 2019. Wel kan al vastgesteld worden dat de nieuwe procedure door de scholen als 
prettig wordt ervaren en dat de procedurewijziging niet tot een hogere instroom heeft geleid.  

Plaatsing in het vso 
Leerlingen die onderwijs volgen binnen het voortgezet speciaal onderwijs zijn in te delen in een 
tweetal groepen: 

- Leerlingen die instromen vanuit het primair onderwijs (regulier basisonderwijs, sbo en so). Dit
noemen we onderinstroom.

- Leerlingen die na een periode in het regulier voortgezet onderwijs worden verwezen naar het
voortgezet speciaal onderwijs. Dit noemen we zij-instroom.

 Onderinstroom 
Al sinds 2015 voert het samenwerkingsverband zogenaamde s(b)o-v(s)o-gesprekken. In 
december/januari bezoeken de consulenten en CTO-leden alle sbo- en so-scholen in de regio en 
bespreken de leerlingen die in het schooljaar daarop de overstap naar het voortgezet onderwijs zullen 
gaan maken. Doel van deze gesprekken is tweeledig: sbo- en so-scholen informeren over de 
ondersteuningsmogelijkheden van het reguliere voortgezet onderwijs en komen tot een pre-advies, 
waardoor bij een plaatsing in het vso er gebruik gemaakt kan worden van een verkorte procedure, 
hetgeen de bureaucratie drastisch verminderd.  
In de afgelopen jaren is het percentage leerlingen dat vanuit het sbo/so doorstroomt naar het reguliere 
voortgezet onderwijs licht gedaald2.  

sbo % sbo so % so sbo+so % sbo+so 
2014-2015 106 0,77% 18 0,13% 124 0,45% 
2015-2016 102 0,75% 19 0,14% 121 0,45% 
2016-2017 96 0,73% 18 0,14% 114 0,44% 
2017-2018 88 0,69% 17 0,13% 105 0,41% 

2 Cijfers bekend tot en met instroom in 2017-2018. 
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Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ook in het regulier basisonderwijs beter tegemoetgekomen 
kan worden aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen, waardoor de leerlingen die wel 
naar het s(b)o verwezen zijn gemiddeld genomen intensievere ondersteuningsbehoeften hebben. Dat 
maakt dat een overstap naar het regulier voortgezet onderwijs minder voor de hand liggend is.  

 Zij-instroom 
In onderstaande tabel staat het aantal zij-instromers in de afgelopen jaren weergegeven. 

2015 50 
2016 53 
2017 72 
2018 67 

Opvallend is dat bij een daling van het totale aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband het 
aantal verwijzingen naar het vso een stijging laat zien. Het samenwerkingsverband voert op dit 
moment een nadere analyse uit om hier een verklaring voor te vinden. De resultaten hiervan zullen in 
2019 bekend worden.  

Klachten, bezwaren en geschillen 
In 2018 zijn er geen klachten bij het samenwerkingsverband ingediend. Tweemaal heeft een school 
een bezwaarschrift ingediend inzake een tlv-aanvraag. In beide gevallen betrof het een bezwaar tegen 
de toegekende tlv-categorie. Beide keren is de school uitgenodigd voor een toelichtend gesprek, 
waarna de CTO het besluit heeft heroverwogen, hetgeen heeft geleid tot een hogere (en de 
gewenste) tlv-categorie. 
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Samenwerkingsverband als netwerkorganisatie 

Het samenwerkingsverband heeft deskundigheidsbevordering en kennisdeling hoog in het vaandel 
staan. Hoewel scholing van onderwijsprofessionals op de scholen primair een taak is van de 
desbetreffende schoolbesturen, draagt het samenwerkingsverband hier graag aan bij.  
Vanuit deze ambitie zijn een aantal netwerken ingericht: 

• Netwerk zorgcoördinatoren (zoco’s), uitgesplitst naar een netwerk praktijkonderwijs/vmbo-b/k
en een netwerk vmbo-t/havo/vwo. Waar mogelijk worden de bijeenkomsten samengevoegd.

• Netwerk BPO’ers.
• Netwerk gedragswetenschappers.
• Netwerk schoolmaatschappelijk werkers.
• Netwerk VSO. Dit betreft de trajectbegeleiders en gedragswetenschappers van de VSO-

scholen in de regio van het Samenwerkingsverband en, afhankelijk van het thema, ook van de
VSO-scholen uit aanpalende samenwerkingsverbanden. Het netwerk is geïnitieerd en wordt
voorgezeten door de CTO.

Functionarissen van alle scholen maken deel uit van een of meerdere netwerken. De netwerken 
hebben als doel informatie-uitwisseling, intercollegiaal contact en expertiseverbreding.  

Kenniscentrum 
In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband via het Kenniscentrum een belangrijke rol 
vervuld in het stimuleren van uitwisseling tussen scholen door het frequent organiseren van 
scholingen. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht: geregeld overstijgt het aantal 
aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen. Waar bij de start van het Kenniscentrum vooral 
ondersteuningsfunctionarissen deelnamen aan de scholingsbijeenkomsten, nemen nu in toenemende 
mate docenten deel. Scholingsbehoeften worden actief geïnventariseerd en het Kenniscentrum 
acteert als een makelaar tussen deze behoeften en het aanbod. Het Kenniscentrum maakt hierbij 
gebruik van haar brede kennis van de verschillende soorten scholingsmogelijkheden en bekendheid 
met de aanbieders van scholingen.  

Bijeenkomsten Deelnemers 
2018 26 515 

In 2018 zijn meer bijeenkomsten georganiseerd dan in 2017. Een greep uit het aanbod: 
- Verdiepende training omgaan met hoogbegaafdheid
- Van aanmelding tot plaatsing
- De-escalerend werken
- Ziekteverzuim voor verzuimcoördinatoren
- Korte lontjes/Machomannetjes

In 2018 is ervoor gekozen om naast zogenaamde introductiecolleges meer kleinschalige activiteiten te 
organiseren, zoals trainingen, om verdieping van expertise te realiseren.   
Uit de deelnemersregistratie wordt duidelijk dat van alle scholen een of meer medewerkers in 2018 
een of meerdere scholingsbijeenkomsten bijgewoond hebben. In onderstaand diagram is te zien 
hoeveel unieke deelnemers per schoollocatie afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van het aanbod 
van het Kenniscentrum. 
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In de komende planperiode wordt nadrukkelijk ingezet op verdere professionalisering van docenten en 
schoolontwikkeling, met als doel het versterken van de basisondersteuning. Het 
samenwerkingsverband zal middels het Kenniscentrum hierin de faciliterende en dienstverlenende rol 
behouden en zelfs uitbreiden. Hiervoor is in de begroting van 2019 extra ruimte gecreëerd. 
In het najaar van 2018 is opnieuw een inventarisatie naar scholingsbehoeften gedaan. Naast een 
aantal nieuwe thema’s, zoals het voeren van oogo met ouders, organisatie van passend onderwijs 
voor docenten, organiseren van ondersteuning binnen de school en verhogen van de motivatie van 
leerlingen, was er ook een uitdrukkelijke vraag naar herhaling van bepaalde thema’s.  
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Samenwerkingsverband als samenwerkingspartner 

Samenwerking met gemeenten 
De regio van het samenwerkingsverband beslaat 15 gemeenten. Ongeveer 25-30% van de leerlingen 
die vallen onder het samenwerkingsverband is woonachtig in de gemeente Nijmegen. De overige 
leerlingen zijn verspreid over de andere 14 gemeenten. De samenwerking met de gemeenten is met 
name van belang voor de afstemming en aansluiting tussen onderwijs en zorg/hulpverlening. In het 
zuidelijke deel van onze regio (Land van Cuijk en Noord-Limburg) loopt deze afstemming van oudsher 
vanzelfsprekender. De lijnen zijn er korter en de toegang tot hulpverlening via de CJG’s verloopt over 
het algemeen voldoende. Daarnaast is de regio gewend aan gemeente-overstijgend werken. In de 
regio Nijmegen (zowel de gemeente Nijmegen als de gemeenten in Rijk van Nijmegen) verloopt de 
afstemming tussen zorg en onderwijs moeizamer. De omvang is groter en de toegang via de sociale 
wijkteams is stroperig. Met het in 2017 opgestelde convenant “Samen voor de jongere”  is getracht 
hier een verbeteringsslag in te maken. In 2018 is gewerkt aan een drietal thema’s: dynamische 
schoolagenda, transformatiedialoog en onderwijszorgarrangementen. Dit heeft echter nog niet geleid 
tot een merkbaar verbeterde afstemming tussen onderwijs en hulpverlening.  

Samenwerking met het primair onderwijs en mbo 
Primair onderwijs 
De scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs in en rond Nijmegen hebben het POVO-
protocol, waarin afspraken zijn vastgelegd, die jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
De scholen in het zuidelijk deel van het samenwerkingsverband (Cuijk-Boxmeer-Gennep) hanteren 
(nog) eigen regionale afspraken.  
Er vindt onderzoek plaats naar digitalisering van de aanmelding. Elke school hanteert een 
toelatingsregeling, die op de website te vinden is. Er wordt in het schoolleidersoverleg aandacht 
geschonken aan de wet- en regelgeving rondom aanmelding en toelating en daar waar nodig worden 
scholen extra aangesproken op het correct naleven ervan.    
In 2019 vindt een uitgebreide evaluatie plaats van het povo-protocol 

Mbo 
In 2018 is een start gemaakt met inventariseren van behoeften en mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van doorlopende ondersteuningslijnen tussen vo en mbo.  
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Ontwikkeling 

Model voor verantwoording: Anders verantwoorden 
Met de inwerkingtreding van het Ondersteuningsplan 2018-2022 waarin meer verantwoordelijkheid 
naar de scholen gaat en er meer ruimte komt voor de eigen professionele keuzes van scholen, 
ontstond ook de noodzaak aan een andere, meer kwalitatieve en ontwikkelingsgerichte wijze van 
verantwoorden. Om te komen tot een nieuw model van verantwoording is in september 2018 een 
ontwikkelgroep “Anders Verantwoorden” gestart. Deze ontwikkelgroep bestond uit een afvaardiging 
van zowel OPR als bestuur en daarnaast de directeur en een beleidsmedewerker van het 
samenwerkingsverband. De ontwikkelgroep werd (be)geleid door Thom Verheggen. Dit proces heeft 
geleid tot de notitie “Anders Verantwoorden: terug naar de bedoeling”. Vanaf 2019 leggen scholen 
naast een kwantitatieve verantwoording, ook kwalitatieve verantwoording af. Niet alleen aan de 
directeur of de werkorganisatie van het samenwerkingsverband, maar juist ook aan elkaar.  

Schoolondersteuningsprofielen als instrument voor schoolontwikkeling 
Scholen verschillen in de wijze waarop ze basisondersteuning vormgeven. Deze verschillen erkennen 
en koesteren we. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een school hoe zij het 
vastgestelde niveau van basisondersteuning realiseert. Het vernieuwen van de SOP’s zou 
aanvankelijk in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. Vanwege het opstellen van het nieuwe 
ondersteuningsplan en de gewenste verbinding tussen SOP’s en ondersteuningsplan is besloten de 
scholen te ruimte te geven het vernieuwen van de SOP’s op te schorten. Uiterlijk 1 augustus 2020 
hebben alle scholen van het samenwerkingsverband een SOP dat is uitgelijnd met het 
Ondersteuningsplan 2018-2022. Een eerste aanzet hiertoe zal worden gedaan met het opstellen van 
het plan voor verantwoording over de middelen passend onderwijs 2019.    

4
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1. Financiële situatie per ultimo 2018 

 

1.1 Balans per 31 december 2018 

Onderstaand is de balans per 31 december 2018 weergegeven met daarnaast de referentiebalans van 

ultimo 2017.  

 

 
 

1.2 Toelichting op de financiële positie per 31-12-2018 

 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa nemen toe als gevolg van investeringen. In 2018 is geïnvesteerd in 

inbraakbeveiliging en klimaatmaatregelen € 85.529,- (afschrijving in vier jaar) en inventaris € 5.123,-. 

Afgeschreven op verbouwingen € 34.527,-, inventaris € 8.064,- en op ICT € 31.840,-. In 2019 zijn, naast 

vervangingsinvesteringen, geen investeringen gepland. 

 

Vorderingen 

Geen opmerkingen. 

 

Liquide middelen 

De stand van de liquide middelen per ultimo 2018 neemt af ten opzichte van 31 december 2017. De 

mutatie kan als volgt worden verklaard (alles * € 1.000,-): 

 

31-12-2017 31-12-2018
Vaste activa

Gebouwen en terreinen 64.455€             115.457€           
Overige materiële vaste activa 115.710€           80.929€             

Vlottende activa
Vorderingen 280.655€           148.497€           
Liquide middelen 3.233.251€       2.462.254€       

Totaal Activa 3.694.071€       2.807.137€       

Passiva
Eigen vermogen 2.558.120€       2.070.889€       

Voorzieningen 152.398€           140.283€           

Kortlopende schulden 983.553€           595.965€           

Totaal Passiva 3.694.071€       2.807.137€       

Balans per 31 december 2018 
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Reservepositie per 31 december 2018 

Het exploitatietekort over 2018 (€ 487.231,- negatief) is ten laste van de reserve passend onderwijs 

gebracht. Het verloop van de reserve is dan als volgt: 

 
De Personeelsreserve is ontstaan bij de overdracht van de activiteiten van Stichting Eigenwijs naar het 

Samenwerkingsverband. 

Het eigen vermogen is afgenomen ten opzichte van 2017. Afgezet tegen de risicoanalyse is dit nog relatief 

hoog. Opgemerkt moet worden dat het hoge eigen vermogen voor een aanzienlijk deel al in het schooljaar 

2001-2002 ontstaan is. In dat jaar waren er, ten gevolge van de oprichting van het SWV wel inkomsten 

maar geen activiteiten in het SWV. Nadien is het in verschillende stappen toegenomen. 

 

In 2017 heeft een update plaatsgevonden van de risicoanalyse. Op basis daarvan is met een gewenste 

zekerheid van 90%, een noodzakelijk buffervermogen vastgesteld van € 800.000. Dit wordt voldoende 

geacht om mogelijke niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Dit vermogen dient ook 

steeds op korte termijn, liefst in liquide vorm beschikbaar te zijn. Vastgesteld wordt dat hieraan meer dan 

wordt voldaan.  

2018 2017
Beginstand liquide middelen 3.233€     3.441€     

Bij:
Afschrijvingen 74€           35€           
Afname vorderingen 132€         56€           

207€         91€           

Af:
Exploitatieresultaat 487€         264€         
Investeringen 91€           141€         
Afname voorzieningen 12€           -39€          
Afname schulden op korte termijn 388€         -67€          

978€         299€         

Eindstand liquide middelen 2.462€     3.233€     

Verloop liquide middelen (x 1.000 euro)

Stand Resultaat Overige Stand
31-12-2017 2018 mutaties 31-12-2018

Algemene reserve 200.000€            -€                  -€                          200.000€        

Bestemmingsreserves publiek
Personeelsreserve 327.834€            -€                  -€                          327.834€        
Buffervermogen 800.000€            -€                          800.000€        
Passend onderwijs 1.230.286€         -487.231€  -€                          743.055€        

Totaal eigen vermogen 2.558.120€         -487.231€  -€                          2.070.889€    

Verloop van het vermogen
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In het kader van een doelmatige besteding van de middelen t.b.v. passend onderwijs is in het voorjaar van 

2017 is besloten om de relatief hoge reservepositie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en om, 

naast het buffervermogen van € 800.000, een algemene reserve van € 200.000 aan te houden en het 

overige deel van de algemene reserve als “bestemmingsreserve Passend Onderwijs” aan te merken.  

Inmiddels is er een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2018-2022 gereed en vastgesteld door het 

bestuur waarin opgenomen staat  dat de bestemmingsreserve passend onderwijs in 3 jaar zal worden 

afgebouwd tot  € 100.000 ultimo 2021.  

 

Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

 
 

Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden per 31-12-2018 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 
Ultimo 2017 was een post opgenomen groot € 361.358,- vooruit ontvangen rijksbijdragen. Door een 

onjuistheid in de leerlingaantallen bij DUO is er in 2017 teveel aan rijksbijdrage zware ondersteuning 

ontvangen. In maart 2018 is dit door DUO gecorrigeerd en verrekend.    

Stand Dotaties Onttrekkingen Stand
31-12-2017 2018 2018 31-12-2018

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof 9.170€                 -€                  9.170€                 -€                     
Gratificaties 34.125€               6.321€         6.284€                 34.162€          
Voorziening LBP 56.600€               12.150€      11.950€              56.800€          
Voorziening WW 52.503€               -€                  3.182€                 49.321€          

Totaal personeelsvoorzieningen 152.398€            18.471€      30.586€              140.283€        

Verloop van de voorzieningen

Stand Stand
31-12-2017 31-12-2018

Crediteuren 219.775€            194.452€    
Belastingen en pensioenafdrachten 212.817€            215.810€    
Overige schulden (w.o. ondersteuningspakkette 69.083€               63.464€      
Vooruitontvangen middelen 361.358€            -€                  
Vakantiegeld 120.520€            122.239€    
Totaal kortlopende schulden 983.553€            595.965€    

Kortlopende schulden
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2. Staat van baten en lasten 2018

Onderstaand is een overzicht gegeven van de staat van baten en lasten 2018 inclusief de referentiecijfers 

van 2017 en de begroting 2018. Tevens is de begroting voor 2019 opgenomen.  

De exploitatie sluit met een negatief resultaat van € 487.231,- ten opzichte van positief € 253.715,- 

begroot. Een verschil van € 740.946 met als belangrijkste oorzaken: 

Stijging baten totaal € 1.771.230, met als belangrijkste oorzaken: 

Lichte ondersteuning  €      77.000 

Rijksbijdragen - ondersteuningsbekostiging LWOO hoger dan begroot  €    440.000 (*1) 

Rijksbijdragen - Zware ondersteuning hoger dan begroot € 1.110.000 (*2) 

Detachering personeel hoger dan begroot €       31.000 

Stijging lasten totaal € 2.510.327, met als belangrijkste oorzaken: 

Salarislasten lager dan begroot  €   147.000 

Overige personele lasten lager begroot  €     61.000 

Overige instellingslasten – ICT lasten hoger dan begroot €     80.000-/- 

Afdrachten aan VSO hoger dan begroot  €    573.000-/- (*2) 

Jaarrekening Begroting Realisatie Begroting
2017 2018 2018 2019

€ € € €
Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 37.243.601  36.733.394 38.462.653 38.558.738 
3.2 Overige overheidsbijdragen 494.571  494.343  495.557  244.000  

3.5 Overige baten 696.050  517.200  557.957  629.347  

Baten 38.434.222  37.744.937 39.516.167 39.432.085 

Lasten
4.1 Personele lasten 4.594.603  4.463.989  4.255.970  4.800.290  

4.2 Afschrijvingen 35.148  84.677  74.431  80.533  

4.3 Huisvestingslasten 389.027  359.425  348.230  366.996  

4.4 Overige instellingslasten 908.141  503.250  583.291  652.300  

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 32.770.447  32.080.881 34.740.627 33.891.626 

Lasten 38.697.366  37.492.222 40.002.549 39.791.745 

Saldo baten en lasten 263.144-  252.715  486.382-  359.660-  

Financiele baten en lasten
5.1 Rente baten 191  2.000  39  200  
5.5 Rente lasten 840  1.000  888  1.000  
Financiele baten en lasten 649- 1.000 849-  800-  

Resultaat 263.793-  253.715  487.231-  360.460-  

Staat van Baten en Lasten 2018 inclusief meerjarenperspectief 2019
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Afdrachten aan LWOO hoger dan begroot €    679.000-/-(*1) 

Innovatie PaO hoger dan begroot €    224.000-/- 

Vaste voet hoger dan begroot   € 1.111.000-/-  
(*1) De ontvangen rijksbijdragen ondersteuningsbekostiging LWOO dienen in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan LWOO.  

(*2) De ontvangen rijksbijdragen zware ondersteuning dienen in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan VSO. 

2.1 Toelichting op de baten 

Rijksbijdragen (3.1)  

De baten van het SWV VO-VSO Nijmegen e.o. bestaan voornamelijk uit het bedrag dat het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap jaarlijks aan het SWV VO-VSO ter beschikking stelt ten behoeve van de 

uitoefening van haar taak.  

De rijksbijdragen zijn bijgesteld omdat de leerlingaantallen zijn bijgesteld. Daarnaast  is het bedrag per 

leerling hoger dan begroot. Met name de ondersteuningsbekostiging LWOO (€ 440.000,-) en zware 

ondersteuning (€ 1.110.000,-) komen hierdoor hoger uit dan begroot. 

Overige overheidsbijdragen (3.2) 

De overige overheidsbijdragen (bijdragen gemeente) zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd. 

Overige opbrengsten (3.5) 

Hieronder is o.a. opgenomen middelen uit de regeling ‘Geld volgt Leerling’. In 2018 ontvingen er gemiddeld 

79 leerlingen onderwijs en ondersteuning op het Flex College, een toename ten opzichte van de 

gemiddelde bezetting van 2017 (66 lln.). De realisatie is nagenoeg gelijk aan begroot. 

2.2 Toelichting op de lasten  
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Personeelslasten (4.1) 

De salariskosten voor 2018 komen lager uit dan begroot ( € 164.000,-). Begroot is rekening gehouden met 

4% ziektevervanging als totaal van de salarislasten. Aan vervanging wegens ziekte is veel minder uitgegeven 

dan begroot. Mede doordat het aantal langdurig zieken aanmerkelijk is afgenomen. 

De overige personele lasten zijn lager dan begroot ( € 50.000). De voornaamste oorzaken zijn: lagere lasten 

extern personeel (€ 17.000) en lagere dotaties aan voorzieningen € 31.000,- door met name uitstroom van 

personeel welke een beroep deden op deze voorzieningen.  

Afschrijvingen (4.2) 

De afschrijvingslasten zijn iets hoger (€ 10.000,-) dan begroot. Investeringen vonden eerder in het jaar 

plaats dan in de begroting was gehanteerd. 

Huisvestingslasten (4.3) 

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn lager dan begroot (€ 11.000,-), met name vanwege lagere  

belastingen gebouwen. 

Overige lasten (4.4) 

De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot € 80.000,-. 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ICT lasten als gevolg van verdere professionalisering en 

inhaalwerkzaamheden.  

Doorbetalingen aan schoolbesturen (4.5) 

De doorbetalingen aan schoolbesturen worden vanaf 2017 in de jaarrekening als aparte rubriek 

gerapporteerd. De volgende posten zijn opgenomen onder de doorbetalingen aan schoolbesturen: 

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2018 2018

Verplichte afdrachten door OCW - VSO 10.782.470€  10.303.894€  10.877.076€  
Verplichte afdrachten door OCW - LWOO 15.791.793€  15.392.056€  16.071.261€  
Verplichte afdrachten door OCW - PRO 2.068.966€     1.910.829€     1.950.899€     
Groei VSO ondersteunings- en basisbekostiging 238.337€        265.000€        303.044€        
Basisondersteuning 1.014.768€     1.014.768€     1.006.164€     
Ondersteuningspakketten 2.248.565€     1.784.667€     1.787.834€     
LGF overgangspakket 569.498€        284.667€        284.749€        
Innovatie passend onderwijs 466.770€        450.000€        673.600€        
Projecten 56.050€           -€  -€  
Vaste voet -€  675.000€        1.786.000€     
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen 33.237.217€  32.080.881€  34.740.627€  

Doorbetalingen aan schoolbesturen
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Over 2018 is er voor € 34.741.000,-. doorbetaald vanuit het SWV VO-VSO Nijmegen e.o. aan 

schoolbesturen. In 2017 was dit € 33.237.000,-. Hoger dan begroot zijn de afdrachten aan het vso € 

573.000,- en in het kader van LWOO € 679.000,- . De bekostigingsbedragen voor het vso zijn omhoog 

bijgesteld. De hogere afdracht aan LWOO dient in samenhang te worden gezien met de hogere opbrengst 

aan rijksbijdrage inzake LWOO. Het aantal leerlingen is in de laatste beschikking in 2018 naar boven 

bijgesteld. Deze hogere aantallen leerlingen in combinatie met een stijging van de bekostigingsbedragen 

leiden per saldo tot een afdracht aan LWOO ten opzichte van een begrote bate. 

Aan innovatie passend onderwijs is € 224.000,- meer uitgegeven dan begroot. Deze uitgaven zijn reeds 

gedaan ten laste van de bestemmingsreserve passend onderwijs. Enkele voorbeelden van innovatie 

projecten zijn: Beste uit 2 werelden,  Intermezzo, inzet BPO’ers, MC kadraat, Time out huis, School’s cool en 

innovatieprojecten binnen het SO. 

Aan uitkeringen vaste voet is € 1.111.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij bestuursbesluit begin 

december 2018 is besloten om aanvullend alle 47 locaties een extra vast voet te verstrekken groot € 23.000 

per locatie. Reden hiervoor was dat in de derde kwartaalrapportage het erop leek dat er een enorm 

resultaat gehaald zou worden. (Achteraf heeft er nog een correctie plaatsgevonden vanuit DUO). Deze 

uitgaven komen gedeeltelijk ten laste van de bestemmingsreserve passend onderwijs.  

2.3 Financiële baten en lasten (5) 

De financiële baten lopen verder terug met name vanwege lage rente. 

2.4 Bestemming resultaat 

Het totaal resultaat bedraagt € 487.231,- negatief ten opzichte van € 253.715,- positief begroot. Dit bedrag 

zal aan de bestemmingsreserve passend onderwijs worden onttrokken die hiermee daalt naar € 743.055. 
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3. Ontwikkeling kengetallen

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste financiële kengetallen weer. Voor samenwerkingsverbanden 

zijn op dit moment nog geen signaalwaarden. Deze zijn in ontwikkeling op basis van een voorstel van een 

landelijke werkgroep. De signaalwaarden zoals bekend voor VO hebben geen waarde voor 

samenwerkingsverbanden, derhalve is er besloten om de signaalwaarden niet op te nemen.  

Een toelichting op de kengetallen wordt hieronder gegeven. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) bedraagt op balansdatum 78,8% t.o.v. 

2017: 73,4%, hetgeen als ruim kan worden aangemerkt. 

Huisvestingsratio 

De huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen / totale lasten) bedraagt 

op balansdatum 0.9% ten opzichte van 2017: 1,0%.  

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten) is op balansdatum gedaald naar 5,24% ten 

opzichte van 2017: 6,66%. Als gevolg het negatieve resultaat over 2018. 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit is gedaald naar 1,2% negatief in 2018 ten opzichte van 0,7% negatief in 2017, als gevolg van 

het negatieve resultaat. Voor 2019 zal de rentabiliteit naar verwachting negatief zijn als gevolg van een 

negatief begroot resultaat. Dit negatieve begrote resultaat valt samen met de inzet van de 

bestemmingsreserve passend onderwijs in dit jaar.   

Liquiditeit 

De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen/ kortlopende schulden) is in 2018 gestegen naar 4,4 (ten 

opzichte van 3,6 ultimo 2017). De liquiditeit is van dien aard dat aan alle verplichtingen kan worden 

voldaan. 

2017 2018 2019 2020 2021
Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 73,4% 78,8% 76,3% 77,3% 78,8%
Huisvestingsratio 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%
Weerstandsvermogen 6,66% 5,24% 4,34% 4,75% 5,37%
Rentabiliteit -0,7% -1,2% -0,9% 0,3% 0,6%
Liquiditeit (current ratio) 3,57 4,38 3,99 4,28 4,67

Overzicht financiële kengetallen

34

 



Overige kengetallen 

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband in 

beeld gebracht. Het totaal aantal leerlingen VO is de basis voor zowel de inkomsten lichte en zware 

ondersteuningsmiddelen. De aantallen VSO-leerlingen zijn, naast de personele lasten, de voornaamste 

grondslag voor de berekening van de lasten van het samenwerkingsverband.  

De leerlingaantallen 2017 en 2018 zijn gebaseerd op cijfers van DUO. Voor 2019 tot en met 2021 zijn de 

totaal leerlingaantallen vermeld rekening houdende met een krimp van 2% per jaar. 

Het samenwerkingsverband heeft personeel in eigen dienst. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling 

van de formatie aan.  

Vanaf 2019 is voor het eerst een BPO-er NT2 opgenomen. Daarnaast is uit evaluatie gebleken dat scholen in 

toenemende mate behoefte hebben aan ondersteuning en expertise op vraagstukken die samenhangen 

met maatschappelijke ontwikkelingen. 

Om adequaat op deze vragen van de toekomst te anticiperen is 2 fte aan de formatie BPO toegevoegd.  

Beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag 

Wij gaan altijd uit van maatwerk. Vertrekpunt voor de ontslagvergoeding is de wettelijk bepaalde 

transitievergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Wij gaan daarbij 

uit van wat we redelijk achten en wat de wenselijkheid is van het tot stand komen van de overeenkomst. 

jaar jaar prognose prognose prognose
2017 2018 2019 2020 2021

Totaal 27.886 27.184 26.640 26.108 25.585

Prognose leerlingaantallen totaal 

jaar jaar prognose prognose prognose
2017 2018 2019 2020 2021

Totaal 860 826 818 810 801

Prognose leerlingaantallen VSO

jaar prognose prognose prognose
2018 2019 2020 2021

SL vast 1,0 1,0 1,0 1,0
OP vast 9,5 9,5 9,5 9,5
OOP vast 35,5 35,5 35,5 35,5
OP tijdelijk 1,7 2,7 2,7 2,7
OOP tijdelijk 1,7 5,7 5,7 5,7

Totaal 49,4 54,4 54,4 54,4

Personele formatie
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4. Continuïteitsparagraaf  

Hieronder opgenomen is de staat van baten en lasten 2018, inclusief meerjarenperspectief 2019 tot en met 

2021 welke aansluit met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting. 

 
Onderstaand is de balans per 31 december 2018 weergegeven gebaseerd op de vastgestelde en 

goedgekeurde meerjarenbegroting. De afwijking ten opzichte van de vastgestelde en goedgekeurde 

meerjarenbegroting heeft alleen betrekking op de verschillen op basis van de werkelijke balans positie per 

31-12-2018. Tevens is de balanspositie opgenomen ultimo 2019, 2020 en 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting
2017 2018 2018 2019 2020 2021

€ € € € € €
Baten
3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 37.243.601      36.733.394 38.462.653 38.558.738 37.937.834 37.426.203 
3.2 Overige overheidsbijdragen 494.571           494.343       495.557       244.000       244.000       244.000       

3.5 Overige baten 696.050           517.200       557.957       629.347       613.597       613.597       

Baten 38.434.222      37.744.937 39.516.167 39.432.085 38.795.431 38.283.800 

Lasten
4.1 Personele lasten 4.594.603        4.463.989    4.255.970    4.800.290    4.878.543    4.895.431    

4.2 Afschrijvingen 35.148              84.677         74.431         80.533         76.679         59.128         

4.3 Huisvestingslasten 389.027           359.425       348.230       366.996       361.996       361.996       

4.4 Overige instellingslasten 908.141           503.250       583.291       652.300       467.300       467.300       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 32.770.447      32.080.881 34.740.627 33.891.626 32.734.944 32.144.633 

Lasten 38.697.366      37.492.222 40.002.549 39.791.745 38.519.462 37.928.488 

Saldo baten en lasten 263.144-           252.715       486.382-       359.660-       275.969       355.312       

Financiele baten en lasten
5.1 Rente baten 191                   2.000           39                 200               200               200               
5.5 Rente lasten 840                   1.000           888               1.000           1.000           1.000           
Financiele baten en lasten 649-                   1.000           849-               800-               800-               800-               

Resultaat 263.793-           253.715       487.231-       360.460-       275.169       354.512       

Staat van Baten en Lasten 2018 inclusief meerjarenperspectief 2019-2021

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
Vaste activa

Materiële vaste activa 180.165€            196.386€      135.853€      79.174€        40.046€        

Vlottende activa
Vorderingen 280.655€            148.497€      148.497€      148.497€      148.497€      
Liquide middelen 3.233.251€         2.462.254€  2.189.327€  2.171.413€  2.215.291€  

Totaal Activa 3.694.071€         2.807.137€  2.473.677€  2.399.084€  2.403.834€  

Eigen vermogen
Algemene reserve 200.000€            200.000€      200.000€      200.000€      200.000€      
Bestemmingsreserve (publiek) 2.358.120€         1.870.889€  1.510.429€  1.408.836€  1.386.586€  

Voorzieningen 152.398€            140.283€      160.283€      175.283€      190.283€      

Kortlopende schulden 983.553€            595.965€      602.965€      614.965€      626.965€      

Totaal Passiva 3.694.071€         2.807.137€  2.473.677€  2.399.084€  2.403.834€  

Balans per 31 december 2018 inclusief prognose 2019-2021
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5. Risicoparagraaf

Voor zowel het samenwerkingsverband als de afzonderlijke schoolbesturen kunnen risico’s ontstaan. 

Hieronder wordt voor beide categorieen kort ingegaan op de risico’s 

a. Risico’s voor het samenwerkingsverband als geheel

In 2017 is een financieel risicoprofiel opgesteld. In de bestuursvergadering van najaar 2018 is op advies van

de auditcommissie besloten dat het op dit moment niet nodig is om dit profiel bij te stellen. In het

financieel risicoprofiel zijn de volgende financiële risico’s geïnventariseerd.

1. Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in leerlingenaantal Flex College: er is steeds sprake

geweest van fluctuerende leerlingaantallen. Door de sluiting van de vmbo-afdeling is het risico

weliswaar afgenomen maar niet verdwenen. Ook voor 2018 is het de vraag hoe zich deze

aantallen ontwikkelen. Periodiek, in ieder geval bij elke financiële tussenrapportage, wordt de

ontwikkeling van de leerlingaantallen in kaart gebracht.

2. Fluctuatie in leerlingenaantallen lwoo, pro, vso en totaal SWV en aanpassing door de overheid

vastgesteld bijbehorende bedragen: relatief kleine veranderingen in de aantallen leerlingen of

bijbehorende bedragen kunnen een grote invloed hebben op het resultaat. Gezien het feit dat

het SWV de landelijke criteria voor pro moet toepassen en voor lwoo toepast, heeft het SWV

ook geen invloed op de kosten die de afgifte van respectievelijk de

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) en aanwijzingen met zich mee brengen. Het SWV heeft

tevens geen invloed ten aanzien van residentiële plaatsingen. Een daling dan wel stijging van

het aantal plaatsbekostigde leerlingen is hierdoor onvoorspelbaar.

In tegenstelling tot het bovenstaande heeft het SWV wel invloed op de afgifte van de TLV’s

t.b.v. het vso. Daarbij is het de vraag hoe dat zich verder ontwikkelt. Zie verder de opmerkingen

hierover in paragraaf 2a.

Analoog aan de doelstelling in hoofdstuk 2 van het ondersteuningsplan probeert het SWV

zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs te behouden.

3. Instabiliteit van bekostiging/ indexatie van bekostiging: het is onduidelijk in hoeverre de stijging

van de loonkosten (o.a. stijging pensioenpremies) volledig in de lichte en zware

ondersteuningsbedragen worden verwerkt.

4. Discontinuïteit Flex College:

• vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat de gemeentelijke subsidie in huidige omvang

door loopt;

• de huidige subsidie VSV – Plusgelden bestemd voor de instandhouding van een speciale

voorziening loopt naar verwachting door.

5. Betaalbaarheid preventieve zorg/ passend onderwijs: inmiddels is er meer duidelijkheid over de

baten en lasten. Deze zijn in bovenstaande exploitatiebegrotingen verwerkt. Een goed

functionerende planning & control met bijbehorende instrumenten wordt thans opgezet om de

(nieuwe) baten en lasten scherp te kunnen volgen.
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b. Risico’s voor de schoolbesturen

Op basis van de wetgeving Passend Onderwijs bestaan 2 mogelijke risico’s voor de schoolbesturen:

1. Als de lasten voor afdrachten van de ondersteuningsbekostiging naar het vso hoger zijn dan de

normbudget zware ondersteuning worden alle schoolbesturen [lees: scholen] op basis van het

aantal leerlingen door DUO automatisch gekort op de lumpsum. Op dit moment is er echter

een aanzienlijk positief verschil, van een korting is dus geen sprake. Daarnaast treedt deze

korting pas op als ook het budget wat nu gebruikt wordt voor de BPO’ers geheel ten laste moet

komen van het vso omdat het leerlingaantal hier zeer sterk zou stijgen.

2. Als de som van de lasten ten behoeve van de ondersteuning lwoo en pro hoger zijn dan de

inkomsten, wordt het verschil door DUO in mindering gebracht op het budget lichte

ondersteuning. Pas als het totaalresultaat negatief is, zal er sprake zijn van een korting op de

lumpsum van de schoolbesturen. In 2018 is dit zeker niet het geval.

6. Treasury management

In 2018 heeft de stichting, conform de in het najaar 2016 gepubliceerde regeling “Beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016” gehandeld. Uitgangspunt bij het beheer van de middelen is een optimalisering van 

zekerheid. Er is in 2018 geen sprake geweest van beleggingen in obligaties of andere fondsen, alle tegoeden 

waren liquide beschikbaar als banktegoed. In 2016 is een treasurystatuut opgesteld en in voorjaar 2017 

vastgesteld. Dit treasurystatuut wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast aan nieuwe wettelijke 

regelgeving. Voor 2018 gaf dit geen aanpassingen voor het bestaande statuut. 

Heel 2018 is voldaan aan de werking van dit treasurystatuut.  
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Auditverslag 2018 

Verslag auditcommissie samenwerkingsverband vo-vso 

Het Samenwerkingsverband VO VSO heeft een auditcommissie bestaande uit  
dhr. E. Bouwens (vz), dhr. P. Zegers (in November 2018 vervangen door Jac Verstegen) en dhr. J. 
Marsmans. 

De auditcommissie adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand 
gehouden werkeenheden. De auditcommissie voert onder andere de volgende taken uit: 

• beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet

en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie op basis van de

bevindingen van de externe accountant;

• ziet toe op wettelijke taken en de code goed bestuur;

• beoordeelt de concept (meerjaren-) begroting;

• beoordeelt de concept jaarrekening;

• bespreekt de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;

• toetst of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;

• beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages;

• beoordeelt de risico’s en de effectiviteit van het uitgevoerde treasury beleid;

• adviseert de directeur betreffende financiële zaken.

In 2018 is de commissie 4 maal bijeen geweest. Bij alle bijeenkomsten waren de directeur en de 
controller ook aanwezig. De bijeenkomsten zijn in een prettige sfeer en op een constructieve manier 
verlopen. Tijdens de bijeenkomsten is afhankelijk van het onderwerp ook de relatie gelegd met de 
wettelijk taken van het samenwerkingsverband. Speerpunten in 2018 waren: 

• Advisering aan de directeur om beleidsrijk om te gaan met de beschikbare middelen.
• Invoering van een nieuw begrotingsmodel “Capisci”
• Transparante Marap i.r.t. planning en control.

In aanloop op de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag door het bestuur zijn in mei 2018 
de concepten met directeur en controller besproken en beoordeeld. Daarnaast is het gesprek met de 
accountant gevoerd. Vervolgens zijn jaarrekening en Jaarverslag beide met een positief advies van de 
auditcommissie, na bespreking in het bestuur, door het bestuur vastgesteld.  

In november is de concept begroting 2019 uitgebreid aan de orde geweest. M.n. is toen ingezoomd op 
“beleidsrijk begroten” Op basis van de toen bekende verwachtte realisatie 2018 is een voorstel aan 
het bestuur geformuleerd om het positieve resultaat nog in december door te storten om zodoende te 
voorkomen dat de reserve opnieuw zou oplopen. Tevens is besloten om in de meerjarenbegroting de 
te verwachten jaarlijkse indexering van de bekostigingsbedragen mee te nemen.  

In december is de concept begroting 2019 met een positief advies van de commissie door de directeur 
aan het bestuur aangeboden en vervolgens vastgesteld. 
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B. Jaarrekening

Grondslagen
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

 Activiteiten 

De Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. stelt zich ten doel het verlenen van doelmatige en doeltreffende onderwijszorg, 
respectievelijk het bieden van passende onderwijsarrangementen aan risicojongeren.

 Continuïteit 

Het eigen vermogen van SWV V(S)O Nijmegen bedraagt per 31 december 2018 € 2.070.889 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting.

 Organisatiegegevens 
 Stg Samenwerkingsverband V(S)O is feitelijk gevestigd op Streekweg 20, 6537 TP te Nijmegen en is ingeschreven 
 bij het handelsregister onder nummer: 09129561 

 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 
Nijmegen e.o. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

 Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 
Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.  en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan 
wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

 Gehanteerde valuta 

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

 Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften 
en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen.
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.

 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 
bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er 
op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming 
van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve personeel is bij de overdracht vanuit de Stichting Eigenwijs meegekomen. Zij heeft als doel de professionalisering en scholing 
van de overgedragen medewerkers, het versterken van hun employability en eventuele andere personele lasten waaronder eventuele 
ontslaguitkeringen te bekostigen.

De bestemmingsreserve buffervermogen is gevormd vanuit de risicoinventarisatie.
De bestemmingsreserve passend onderwijs is gevormd naar aanleiding van de risicoinventarisatie. In 2018 zal een bestemmingsplan voor deze reserve 
worden opgesteld.

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij 
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Spaarverlof
De voorziening is tegen de nominale waarde van de verplichtingen opgenomen.
De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het sparen van verlofuren.
Deze zijn op basis van het werkelijke uurloon van de medewerkers voor 100% opgenomen.
Jubileumgratificatie
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig 
jubileum conform de CAO. 
De voorziening is gewaardeerd tegen 2,5% contante waarde.
Voorziening LBP uren
De voorziening LBP uren is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer de medewerkers de gespaarde uren opnemen.

Voorziening WW
De voorziening WW is tegen de nominale waarde van de verplichting opgenomen. De voorziening is gevormd in verband met de verplichting tot het 
betalen van WW. De berekening is gebaseerd op basis van 25% van de uitkeringskosten van de geschatte resterende duur van de uitkering.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten 
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW
Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. De rijksbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar.

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden 
in het waarop de toekenning betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De 
overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere 
overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd 
zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenlasten

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 
van het actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Doorbetalingen aan schoolbesturen
Onder de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn ondersteuningspakketten en paketten innovatie passend onderwijs opgenomen, die worden 
afgegeven na aanvraag door een schoolbestuur en waarvoor een beschikking wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. De pakketten worden 
door het samenwerkingsverband toegekend aan de schoolbesturen voor een bepaalde periode, die niet per definitie gelijk loopt aan het kalenderjaar. 
Na afgifte van de beschikking wordt het volledige bedrag van de beschikking uitbetaald aan het schoolbestuur dat het pakket heeft aangevraagd. Het 
samenwerkingsverband verantwoordt de pakketten als last in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de beschikking is afgegeven, onafhankelijk 
van de periode waarop het pakket betrekking heeft.
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1  ACTIVA

Vaste activa
1.2  Materiële vaste activa 196.386 180.165 

Totaal vaste activa 196.386 180.165 

Vlottende activa
1.5  Vorderingen 148.497 280.655 
1.7  Liquide middelen 2.462.254 3.233.251 

Totaal vlottende activa 2.610.751 3.513.906 

TOTAAL ACTIVA 2.807.137 3.694.071 

2  PASSIVA

2.1  Eigen vermogen 2.070.889 2.558.120 

2.2  Voorzieningen 140.283 152.398 

2.4  Kortlopende schulden 595.965 983.553 

TOTAAL PASSIVA 2.807.137 3.694.071 

€

Balans per 31-12-2018 (na resultaatbestemming)
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

31-12-2018 31-12-2017
€
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
€ € €

3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen 38.462.653                      36.733.394                      37.243.601                      
3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 495.557                            494.343                            494.571                            
3.5  Overige baten 557.957                            517.200                            696.050                            

Totaal baten 39.516.167                      37.744.937                      38.434.222                      

4  LASTEN

4.1  Personeelslasten 4.255.970                        4.463.989                        4.594.603                        
4.2  Afschrijvingen 74.431                              84.677                              35.148                              
4.3  Huisvestingslasten 348.230                            359.425                            389.027                            
4.4  Overige lasten 583.291                            503.250                            441.371                            
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 34.740.627                      32.080.881                      33.237.217                      

Totaal lasten 40.002.549                      37.492.222                      38.697.366                      

Saldo baten en lasten -486.382                          252.715                            -263.144                          

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -849                                  1.000                                -649                                  

Resultaat -487.231                          253.715                            -263.793                          

6  Belastingen -                                         -                                         -                                         

7  Resultaat deelnemingen -                                         -                                         -                                         

Resultaat na belastingen -487.231                          253.715                            -263.793                          

8  Aandeel derden in resultaat -                                         -                                         -                                         

Totaal resultaat                           -487.231                             253.715                           -263.793 

Staat van baten en lasten over 2018
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -487.231 -263.793 
Correctie eigen vermogen 2016 -75 

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 74.431 35.148 
- mutaties voorzieningen -12.115 39.074 

62.316 74.222
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (-/-) -132.158 -56.324 
- schulden -387.588 66.768 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -255.430 123.092 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -680.345 -66.554 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 90.652 141.120 

Desinvesteringen in materiële vaste activa - - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -90.652 -141.120 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen - - 

Aflossing langlopende schulden (-/-) - - 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - - 

Overige balansmutaties - - 

Mutatie liquide middelen -770.997 -207.674 

Beginstand liquide middelen 3.233.251 3.440.925 

Eindstand liquide middelen 2.462.254 3.233.251 

Kasstroomoverzicht 2018
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

2018 2017
€ €
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1  ACTIVA

 Aanschafprijs   Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen  

 Boekwaarde 
01-01-2018 

 Investeringen  Desinvesteringen  Afschrijvingen  Aanschafprijs    Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen  

 Boekwaarde 
31-12-2018 

1.2  Materiële vaste activa € € € € € € € € €

1.2.1  Verbouwingen 435.727               371.272               64.455 85.529 34.527  521.256               405.799               115.457               
1.2.2  Inventaris en apparatuur
 - meubilair / inventaris 235.439               190.752               44.687 5.123   8.064  240.562               198.816               41.746  
 - ICT 295.263               224.240               71.023 -            31.840  295.263               256.080               39.183  

Totaal materiële vaste activa 966.429               786.264               180.165               90.652                 - 74.431 1.057.081           860.695                196.386                

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor gebouwen en terreinen bedraagt 25%. Dit betreft verbouwingen.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor meubilaire en inventaris bedraagt 10-25%, voor ICT 33,3%

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
Toelichting behorende tot de balans
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1  ACTIVA

1.5  Vorderingen

1.5.1  Debiteuren 24.119 133.397                 

1.5.7  Overige vorderingen
 - VSV  Plusgelden 99.548 104.000               
 - Nog te ontvangen bedragen 3.821 6.651 
 - Te vorderen personeel 537 - 

Totaal overige vorderingen 103.906               110.651                 

1.5.8  Overlopende activa
 - Vooruitbetaalde kosten 20.472 36.607 

Totaal overlopende activa 20.472 36.607 

 Totaal vorderingen 148.497               280.655                 

1.7  Liquide middelen

1.7.1  Kasmiddelen 368 635 

1.7.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.461.886            3.232.616             

 Totaal liquide middelen 2.462.254 3.233.251 

 Stand per 
01-01-2018 

Resultaat  Overige 
mutaties 

 Stand per 
31-12-2018 

2  PASSIVA

2.1  Eigen vermogen

2.1.1   Algemene reserve 200.000               200.000                 

2.1.2  Bestemmingsreserve (publiek)
 - Personeelsreserve 327.834               - - 327.834                 
 - Buffervermogen 800.000               - - 800.000                 
 - Passend Onderwijs 1.230.286            -487.231 743.055                 

Totaal eigen vermogen 2.558.120            -487.231 - 2.070.889 

Het resultaat over 2018 wordt als volgt verdeeld:

Resultaat exploitatie : -487.231 

Resultaatverdeling :
Algemene reserve - 
Bestemmingsreserve privaat - 
Bestemmingsreserve passend onderwijs -487.231 
Bestemmingsfonds privaat - 
Bestemmingsfonds publiek - 

-487.231              

De bestemmingsreserve buffervermogen is gevormd vanuit het financieel risicoprofiel om met een gewenste zekerheid van 90% financiële
risisco's af te kunnen dekken.
De bestemmingsreserve passend onderwijs is gevormd om het hogere eigen vermogen bepaald vanuit het financiële risicoprofiel te 
besteden aan passend onderwijs. Vanaf 2018 en volgende jaren  valt er een deel vanuit deze reserve vrij ten behoeve van passend onderwijs.

Toelichting behorende tot de balans
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

€

€

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2017
€

€

De bestemmingsreserve personeel is bij de overdracht vanuit de Stichting Eigenwijs meegekomen. Zij heeft als doel de professionalisering en scholing van de 
overgedragen medewerkers, het versterken van hun employability en eventuele andere personele lasten waaronder eventuele ontslaguitkeringen te 
bekostigen.
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Toelichting behorende tot de balans
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

 Stand per 
01-01-2018 

 Dotaties  Onttrekkingen Vrijval  Rente mutatie      
(bij contante 

waarde) 

 Stand per 
31-12-2018 

2.2  Voorzieningen

2.2.1  Personeelsvoorzieningen
- Spaarverlof 9.170 9.170 - - 
- Jubileumgratificatie 34.125 6.321 5.309 975 - 34.162 
- Voorziening LBP 56.600                 12.150                 11.950                 - 56.800 
- Voorziening WW 52.503                 3.182 - 49.321 

Totaal voorzieningen 152.398               18.471                 29.611                 975 - 140.283 

 Kortlopend
deel < 1 jaar 

 Langlopend
deel > 1 jaar 

2.3.1  Personeelsvoorzieningen
- voorziening spaarverlof
- voorziening gratificaties 841 33.321 
- voorziening LBP 56.800 
- voorziening WW 4.773 44.548 

5.614 134.669 

2.4  Kortlopende schulden

2.4.3  Crediteuren 194.452               219.775                 

2.4.7  Belastingen en premies sociale verzekeringen
 - Loonheffing 167.625               166.670               

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 167.625               166.670                 

2.4.8  Schulden ter zake van pensioenen 48.185 46.147 

2.4.9  Overige kortlopende schulden
 - Overige 48.755 53.866 

Totaal overige kortlopende schulden 48.755 53.866 

2.4.10  De overlopende passiva
 - Vooruitontvangen bedragen - 361.358               
 - Vakantiegeld en -dagen 122.239               120.520               
 - Accountants- en administratiekosten 14.709 15.217 

Totaal overlopende passiva 136.948               497.095                 

Totaal kortlopende schulden 595.965               983.553                 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum m.b.t. 2018.

€

Voorzieningen

31-12-201731-12-2018
€
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van de Ontvangen t/m
 toewijzing 2018

 €  € 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

Totaal - - 

G2  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A  Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen
 toewijzing 2018  ultimo 2018 

 €  €  €  € 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

Totaal - - - - 

G2-B  Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag van de Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog te
toewijzing 01-01-2018 t/m 2018 31-12-2018 besteden

Kenmerk Datum 2018 ultimo 2018
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 

Totaal - - - - - - 

 nog niet geheel afgerond 

Toewijzing

Omschrijving

Omschrijving  Kenmerk  Datum 

 Kenmerk  Datum 

Toewijzing

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (bijlage G)
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Toewijzing De prestatie is ultimo 2018 conform de subsidiebeschikking













 geheel uitgevoerd en afgerond 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Op 1 december 2015 is voor een periode van 61 maanden een huurovereenkomst afgesloten met Canon inzake kopieerapparaten voor een  bedrag van € 
1.412,- per kwartaal.

Er is een huurovereenkomst voor de locatie Streekweg 20. Deze overeenkomst loopt t/m 31 juli 2021.
De maandelijkse huur bedraagt € 19.254,- per maand welke jaarlijks geïndexeerd wordt.

Op 1 september 2011 is voor een periode van 60 maanden een overeenkomst afgesloten met  Van Gansewinkel Nederland B.V. (overgenomen door Renewi) 
inzake de wekelijkse lediging van een papiercontainer alsmede een restafvalcontainer. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.
Bovenop het maandelijkse bedrag van € 582,- komt nog een milieubijdrage van 4,5%.
Prijs is deels afhankelijk van overheid en kan leiden tot aanpassingen.

Op 1 januari 2013 is een voor een periode van 4 jaar een overeenkomst gesloten met Merces B.V. inzake de dienstverlening  op het gebied van personeels- en 
salarisadministratie. Na deze periode vind een stilzwijgende verlenging plaats van 4 jaar. Maandelijkse kosten zijn € 1.868.

Op 22 juni 2017 is een voor een periode van 3 jaar een overeenkomst gesloten met ProActive Software Nederland B.V. inzake de digitalisering van de 
inkoopfacturen. Na deze periode vind een stilzwijgende verlenging plaats van 1 jaar. Het bedrag per kwartaal bedraagt  € 1.015,-
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3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen

3.1.2.1  Overige subsidies OCW
 OCW
 - Lichte ondersteuning 2.676.388           2.599.257           2.630.970           
 - Ondersteuningsbekostiging LWOO 15.874.268         15.434.767         15.623.083         
 - Ondersteuningsbekostiging PRO 2.253.852           2.191.451           2.218.188           
 - Zware ondersteuning 17.062.422         15.952.842         16.078.479         
 - Verevening 595.723               555.077               692.881               

Totaal overige subsidies OCW 38.462.653         36.733.394         37.243.601         

Totaal rijksbijdragen 38.462.653         36.733.394         37.243.601         

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies
 - Subsidie Flex College 210.004               210.000               210.000               
 - VSV-gelden 250.343               250.343               250.343               
 - Overige gemeentelijke bijdragen en subs. 35.210                 34.000                 34.228                 

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies 495.557               494.343               494.571               

Totaal overige overheidsbijdragen 495.557               494.343               494.571               

3.5  Overige baten

3.5.2  Detachering personeel 58.243                 27.000                 173.626               

3.5.5  Ouderbijdragen 4.092 2.700 14.119                 

3.5.6  Overige 
 - (Leerlingen)bijdragen scholen 494.344               487.500               503.477               
 - Dienstverlening expertisecentrum - - 1.143 
 - Opbrengsten leerlingkantine 1.278 - 2.641 
 - Overige baten - - 1.044 

495.622               487.500               508.305               

Totaal overige baten 557.957               517.200               696.050               

2017
€ € €

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

2017Begroting 20182018
€ € €

2018 Begroting 2018

2018 Begroting 2018 2017
€€ €
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

4  LASTEN

4.1  Personeelslasten

4.1.1  Lonen en salarissen
 - Brutolonen en salarissen 2.897.965           3.921.685           2.941.658           
 - Sociale lasten 417.349               - 400.135               
 - Pensioenpremies 425.020               - 445.463               

Totaal lonen en salarissen 3.740.333           3.921.685           3.787.256           

Uitsplitsing personeel naar fte 2018 2017

Directie 1,0 1,0
Onderwijzend personeel 11,2 14,0
OOP 37,2 39,4

49,4 54,4

4.1.2  Overige personele lasten
 - Dotaties personele voorzieningen -3.625 27.000                 847 
 - Personeel niet in loondienst 355.664               372.450               293.150               
 - Loonkosten vervanging 1.394 - 20.533                 
 - Deskundigheidsbevordering personeel 76.475                 45.000                 63.561                 
 - Reis- en verblijfkosten 1.976 3.000 1.176 
 - Herinrichting FlexCollege 34.214                 45.254                 390.838               
 - Overige personele lasten 49.539                 49.600                 37.242                 

Totaal overige personele lasten 515.637               542.304               807.347               

4.1.3  Af: uitkeringen - - - 

Totaal personele lasten 4.255.970           4.463.989           4.594.603           

2018
€

2017Begroting 2018
€ €

53

 



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

4.2  Afschrijvingen

4.2.2  Materiële vaste activa 74.431                 84.677                 35.148                 

Totaal afschrijvingen 74.431                 84.677                 35.148                 

4.3  Huisvestingslasten

4.3.1  Huur 226.769               230.000               266.053               

4.3.3  Onderhoud 14.805                 10.000                 14.737                 

4.3.4  Energie en water 41.877                 47.425                 44.191                 

4.3.5  Schoonmaakkosten 41.649                 40.000                 41.344                 

4.3.6  Heffingen 348 12.000                 4.716 

4.3.8  Overige 22.782                 20.000                 17.986                 

Totaal huisvestingslasten 348.230               359.425               389.027               

4.4  Overige instellingslasten

4.4.1  Administratie- en beheerslasten
 - Administratiekosten 21.359                 25.000                 23.182                 
 - Accountantskosten* 26.000                 
          onderzoek jaarrekening 14.634                 13.770                 
          andere controle opdrachten 7.366 7.260 
 - Advieskosten 129.803               90.000                 115.214               
 - Overige uitgaven 83.249                 105.350               65.409                 

Totaal administratie- en beheerslasten 256.411               246.350               224.835               

* de accountantskosten worden toegerekend aan het boekjaar.

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen
 - Inventaris 7.044 10.000                 2.419 
 - ICT (aanschaf en onderhoud) 174.415               95.000                 106.965               
 - Leermiddelen 40.677                 66.900                 57.058                 

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 222.136               171.900               166.442               

4.4.4  Overige
 - Deskundigheidsbevordering SWV 35.323                 40.000                 - 
 - POVO 46.309                 35.000                 9.487 
 - Testen leerlingen 23.112                 10.000                 40.607                 
 - Onderzoeken ondersteuningsplatform - - - 

104.744               85.000                 50.094                 

Totaal overige instellingslasten 583.291               503.250               441.371               

€ €

€

2017Begroting 2018

€

€

€

€

€ €
2018

2017Begroting 20182018

2018 Begroting 2018 2017
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

4.5  Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW

4.5.1.1 Verplichte afdrachten door OCW - VSO 10.877.076         10.303.894         10.782.470         

4.5.1.2 Verplichte afdrachten door OCW - LWOO 16.071.261         15.392.056         15.791.793         

4.5.1.3 Verplichte afdrachten door OCW - PRO 1.950.899           1.910.829           2.068.966           

4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari - VSO

 - Groei SO - ondersteuningsbekostiging 191.781               163.000               238.337               
 - Groei SO - basisbekostiging 111.263               102.000               

303.044               265.000               238.337               

4.5.3  Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

 - Basisondersteuning 1.006.164           1.014.768           1.014.768           
 - Ondersteuningspakketten 1.787.834           1.784.667           2.248.565           
 - LGF Overgangspakket 284.749               284.667               569.498               
 - Innovatie passend onderwijs 673.600               450.000               466.770               
 - Projecten - 56.050                 
 - Vaste voet 1.786.000           675.000               - 

5.538.347           4.209.102           4.355.651           

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen 34.740.627         32.080.881         33.237.217         

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1  Rentebaten 39 2.000 191 

5.5  Rentelasten (-/-) 888 1.000 840 

Totaal financiële baten en lasten -849 1.000 -649 

€ € €
2018 Begroting 2018 2017

2018 Begroting 2018 2017
€ € €
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Overzicht verbonden partijen
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.
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bedragen x € 1 J.J.M. Rood
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 94.831€  
Beloningen betaalbaar op termijn (*) 15.723€  
Subtotaal 110.554€  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000€  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag -€  

Totale bezoldiging 110.554€  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

Gegevens 2017
Functiegegevens Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.309€  
Beloningen betaalbaar op termijn (*) 15.206€  
Subtotaal 108.515€  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000€  

Totaal bezoldiging 2017 108.515€  
(*) Dit betreft het werkgeversdeel inzake de pensioenpremies

bedragen x € 1 H.A.M. Beerten
Functiegegevens Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 7.440€  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.350€  
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag -€  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt
Gegevens 2017
Functiegegevens Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging  € 7.440 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 27.150 

naam topfunctionaris functie
E.F.A. Bouwens  lid 
J.C.M. Marsmans  lid 
B.J. Drop  lid 
H.G.G. Cornelissen  lid 
J.H.A. Eisink  lid 
W.L. Willemsen  lid 
P.F.G. Zegers  lid 
G.W.L. Tiggelovend-Geurts  lid 
A.C. van der Horst  lid 
H.W.J. Elbers  lid 
M.J.F. van Deutekom  lid 
Y.S. Ulenaers  lid 
W. Kasbergen  lid 
I.P.R.  Vermaes  lid 
A. Verhees  lid 
J.C.M. Verstegen  lid 
H. Winter  lid 

WNT: Wet normering topinkomens
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

WNT-VERANTWOORDING 2018 Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. 

Het voor Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). Dit geldt naar rato van de duur 
en/of omvang van het dienstverband. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige topfunctionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
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Stg. Helicon Opleidingen

Stg. Kristallis
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Ver. Ons Middelbaar Onderwijs
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen  

Postbus 1082 

6501 BB NIJMEGEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 

Nijmegen te NIJMEGEN gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen op 31 december 2018 en van 

het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 



 

 

Benadrukking van toegepaste waarderingsgrondslag 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘Doorbetalingen aan schoolbesturen’ in de 

grondslagen van de jaarrekening op pagina 43 van de jaarrekening, waarin de 

grondslag is toegelicht van de doorbetalingen aan schoolbesturen. Ons oordeel is niet 

aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2018 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern 

toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 

 



 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Eindhoven, 24 mei 2019 

Wijs Accountants 

 

 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 

 

 

Kenmerk: 2019.0069.conv 

 



D. Bijlagen
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Streekweg 20
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Telefoon: 024-3551097
Fax:

E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl
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Bestuursnummer: 29810
BRIN-nummers: 14-1

Contactpersoon voor het Jaarverslag: Dhr. J. Rood
Streekweg 20
6537 TP  Nijmegen

Postbus 1082
6501 BB  Nijmegen

E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl

Gegevens over de rechtspersoon
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

64

 


