
JAARVERSLAG 2019 



Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. (SWV 
VO 2507). Dit verslag bestaat uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.  

Met het jaarverslag 2019 legt het bestuur van het SWV V(S)O Nijmegen eo. verantwoording af aan 
alle relevante partners (ín én om het onderwijs), over het gevoerde beleid in dit kalenderjaar en 
verantwoordt het SWV zich over de wijze waarop dit beleid - ook in financiële zin - is vertaald.  

Het jaar 2019, als kalenderjaar, kenmerkt zich vooral door het in werking treden van het nieuwe 
ondersteuningsplan. Hoewel het ondersteuningsplan in augustus 2018 officieel werd vastgesteld, 
vonden de meeste wijzigingen plaats vanaf januari 2019.   
We zien dat de VO-scholen het afgelopen jaar actief bezig zijn geweest met het versterken van de 
basisondersteuning. Aan de start van het nieuwe ondersteuningsplan was dat soms nog wat zoeken, 
maar inmiddels zetten alle scholen volop in op het versterken van de basisondersteuning.   
Door samen te werken en samen te leren komen we telkens een stap verder. Met ons kenniscentrum 
en de vele netwerkbijeenkomsten zetten we actief in op elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en kennis 
opdoen.   

Eind 2019 zijn we ook met hernieuwde energie in gesprek gegaan met gemeenten over de aansluiting 
onderwijs-zorg. We zijn met elkaar van mening dat passend onderwijs een grotere kans van slagen 
heeft als we, naast inzet op de basis- en extra ondersteuning in het onderwijs, ook stevig inzetten op 
verbinding met de (preventieve) jeugdhulp. In 2020 willen we tot concrete pilots en een gedeelde 
werkwijze gaan komen.  

We hebben dit jaar afscheid genomen van Jeroen Rood als directeur van het samenwerkingsverband. 
In een mooie afscheidsbijeenkomst hebben we met elkaar teruggekeken op de jarenlange 
samenwerking in het Nijmeegse voortgezet onderwijs.   
De nalatenschap van 17 jaar inzet van Jeroen Rood is geland in een lezenswaardig boekje: “Groeien 
met vertrouwen, de ontwikkeling van het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o door de ogen 
van Jeroen Rood”.    

De komende jaren blijven we inzetten op ontmoeten, leren en door ontwikkelen. We gaan op zoek 
naar innovatieve oplossingen, zijn gericht op samenwerking en transparantie en kijken over onze 
eigen grenzen heen. Onze focus ligt bij de leerling. Voor hen en in samenspraak met hun ouders zijn 
we aan het werk.  

Namens het bestuur, 

Mandy Arens  
Directeur Samenwerkingsverband Vo VSO Nijmegen eo. 
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Deel 1 | Bestuursverslag 
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Het samenwerkingsverband 

Organisatie van het samenwerkingsverband 

Opdracht, visie en doelstellingen  
De opdracht die wij ons als samenwerkende schoolbesturen in deze planperiode 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.  

We 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 
verantwoorden onze professionele keuzes.   

In de nieuwe planperiode 2018-2022 is de omslag van samenwerkende besturen naar 
samenwerkende professionals gemaakt. 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 onderwijsprofessionals 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.   
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  
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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. Op 1 oktober 
2019 is een nieuwe directeur van deze stichting aangesteld.    

Horizontale verantwoording 
Het samenwerkingsverband kent twee medezeggenschapsorganen waaraan horizontale 
verantwoording wordt afgelegd. Dit zijn de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de  
medezeggenschapsraad (MRp). 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 
Er hebben zich in 2019 geen ontwikkelingen voorgedaan met een grote maatschappelijke en/of 
politieke impact. Hieronder beschrijven we de algemene regionale of landelijke ontwikkelingen die van 
invloed zijn op (het functioneren van) het samenwerkingsverband.  

Wijzigingen bestuur en organisatie 
Er hebben in 2019 enkele wijzigen plaatsgevonden in bestuur en organisatie. Op 1 augustus 2019 
heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband v(s)o 2507 e.o. afscheid 
genomen. Hij is opgevolgd door dhr. Driessen. Op 1 oktober 2019 heeft de directeur van de stichting, 
vanwege pensionering, zijn bevoegdheden overgedragen aan de nieuwe directeur van de stichting.  
Vanaf de start van passend onderwijs nam het schoolbestuur De Onderwijsspecialisten vrijwillig deel 
aan het samenwerkingsverband. Op 2 december 2019 heeft De Onderwijsspecialisten deze 
deelname beëindigd. Tot slot heeft de stichting R.K. Metameer zich in 2019 aangesloten bij de 
scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Sindsdien wordt Metameer aan de bestuurlijke tafel 
door OMO vertegenwoordigd.      

Effectueren ondersteuningsplan 
Het jaar 2018 stond in het teken van het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan. Op 1 
augustus 2018 is dit ondersteuningsplan in werking getreden. De meeste wijzigingen zijn echter pas 
op 1 januari 2019 geëffectueerd. Hierbij valt onder andere te denken aan het verleggen van de 
geldstromen en de nieuwe procedure voor ondersteuningspakketten. Daarnaast leggen scholen over 
2019 voor het eerst verantwoording over de middelen passend onderwijs af volgens het kader 
“Anders verantwoorden”.    

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 inspanningen om 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.   
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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.  
Op 13 maart 2019 heeft het samenwerkingsverband een schrijven ontvangen van de Inspectie van 
het Onderwijs met betrekking tot de herstelopdracht onafhankelijk intern toezicht. In deze brief wordt 
aangegeven dat de herstelopdracht opnieuw wordt beoordeeld en 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, zo geeft de onderwijsinspectie aan.   

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
In januari 2019 is gestart met de implementatie van de AVG. De Functionaris voor de  
Gegevensbescherming is met het ingestelde Privacy Team aan het werk gegaan. In 2019 is gewerkt 
aan een informatie beveiligings- en privacy beleid, zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd, is het 
datalekregister en het register voor de gegevensverwerking verder op orde gebracht en, zijn 
maatregelen genomen om informatieveiligheidsrisico’s terug te dringen (zoals beveiligd mailen en 
beveiligd printen). Ook zijn de AVG protocollen en het daarbij behorende handboek geoptimaliseerd. 

Opting-out lwoo 
In 2018 is besloten tot opting out met betrekking tot leerwegondersteunend onderwijs. Dat betekent 
dat sinds 1 januari 2019 geen nieuwe aanwijzingen lwoo meer worden afgegeven. Dit maakt de 
scholen flexibeler in het realiseren van een ondersteuningsaanbod binnen de basisondersteuning op 
het gebied van het leren leren. Het niet meer werken met criteria biedt ruimte om meer leerlingen op 
een bij hen passende wijze te ondersteunen en waar nodig individueel de duur van de ondersteuning 
vast te stellen.   
De telling op 1 oktober 2019 is de eerste waarbij er voor leerlingen die instromen vanuit het 
basisonderwijs geen aanwijzing lwoo meer is toegekend. Omdat DUO alleen lwoo bekostigt voor 
leerlingen met een aanwijzing lwoo zullen voor de scholen de inkomsten via DUO lager uitvallen. De 
vrijgevallen lwoo-middelen worden aan het samenwerkingsverband uitgekeerd, waarmee het verschil 
in inkomsten bij de scholen door het samenwerkingsverband wordt aangevuld. In de komende jaren 
zal een steeds kleiner deel van de lwoo-middelen via DUO bij de scholen komen, totdat over vier jaar 
alle middelen vanuit het samenwerkingsverband komen.    
Met het vervallen van de aanwijzingen lwoo is het ook niet langer nodig een uitgebreide testprocedure 
in stand te houden. Dat heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de CTO en het secretariaat. 
Door verschuiving van werkzaamheden had dit nu geen personele consequenties.   

Subsidie begaafde leerlingen 
Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde leerlingen PO en VO gepubliceerd. Deze 
subsidieregeling heeft tot doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend 
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. Het 
samenwerkingsverband heeft een aanvraag ingediend voor bestendiging van de reeds bestaande 
projecten Intermezzo en MC Kwadraat en daarnaast het vergroten van de kennis over 
hoogbegaafdheid in de regio door het Kenniscentrum. Hiervoor is een projectplan opgesteld. In juli 
2019 is op basis van dit projectplan deze subsidie toegekend. De subsidie heeft een looptijd van vier 
jaar (2019-2023) en kent co-financiering als voorwaarde. Dat betekent dat de middelen die de 
desbetreffende scholen en het samenwerkingsverband al inzetten ten behoeve van deze projecten 
moeten worden gecontinueerd gedurende de looptijd van de subsidie. Om zicht te houden op de 
voortgang van de projecten wordt een monitor door KBA uitgevoerd, waarin de leerlingen in de 
projecten longitudinaal worden gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbaan. Daarnaast wordt 
jaarlijks met de uitvoerende voorzieningen geëvalueerd op het behalen van de doelstellingen uit het 
projectplan en worden de leerpunten in de volgende periode verwerkt. Tevens wordt onderzocht of en 

8

 



hoe aan het eind van de subsidieperiode de projecten duurzaam kunnen worden bestendigd in het 
aanbod van onderwijsvoorzieningen van het samenwerkingsverband.  

Samenwerkingsverband in cijfers 

Ontwikkeling leerlingaantallen in de regio 
De regio van het samenwerkingsverband heeft te maken met demografische krimp. In 2019 is het 
leerlingenaantal meer gedaald dan geprognosticeerd (2,7% in plaats van 2,0%). Dit is rechtstreeks 
van invloed op de baten van zowel de scholen als het samenwerkingsverband.   

Bron: Kijkglas 1 
*Nieuwkomers worden vanaf 1 oktober 2019 als afzonderlijke groep geteld

Vanwege de overstap naar opting-out voor wat betreft de middelen voor de leerwegondersteuning 
worden hier geen lwoo-cijfers meer gepubliceerd. Deze cijfers betreffen slechts de leerjaren 2 tot en 
met 4 en geven daarmee een vertekend beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen met 
lwoo.   

In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal leerlingen dat onderwijs volgt aan een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs nog steeds, zij het zeer licht, daalt.   

Leerlingenaantallen in vso, per tlv-categorie

Wanneer we de leerlingaantallen van de verschillende groepen afzetten tegen het aantal leerlingen in 
het reguliere vo in onze regio, ontstaan de volgende deelnamepercentages:  
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vavo pro vso- 
laag 

vso- 
midden 

vso- 
hoog 

vso- 
totaal 

1-10-2014 0,54% 1,75% 2,73% 0,22% 0,51% 3,45% 
1-10-2015 0,46% 1,63% 2,57% 0,20% 0,44% 3,20% 
1-10-2016 0,58% 1,67% 2,44% 0,16% 0,41% 3,02% 
1-10-2017 0,75% 1,55% 2,54% 0,16% 0,37% 3,08% 
1-10-2018 0,77% 1,60% 2,46% 0,25% 0,32% 3,04% 
1-10-2019 0,70% 1,67% 2,52% 0,25% 0,30% 3,07% 
Landelijk gemiddelde 
1-10-2019

n.b. 3,07% 3,20% 0,18% 0,24% 3,62% 

Bron: Dashboard passend onderwijs 

De deelnamepercentages van de verschillende groepen zijn al enkele jaren stabiel. Daar waar 
bekend liggen de deelnamepercentages lager dan de landelijke gemiddeldes: 3,02% voor 
praktijkonderwijs en 3,55% voor vso.   

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 en leerlingen met een vrijstelling 
van de leerplicht 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”. In vrijwel alle casussen is er sprake van betrokkenheid van jeugdzorg en 
draagt de moeizame samenwerking tussen onderwijs en zorg niet bij aan het herstarten van de 
schoolgang. Wel is er, in ieder geval op de werkvloer, sprake van intensieve samenwerking met de 
afdelingen leerplicht van de verschillende gemeenten. Consulenten en leerplichtambtenaren trekken 
vaak samen op in casussen waar sprake is van (dreigende) schooluitval. Op beleidsmatig niveau is 
het afgelopen jaar geïnvesteerd in het aanhalen van contacten en het komen tot afspraken over 
gegevensuitwisseling, hetgeen noodzakelijk is voor een sluitende aanpak.   

10

 



Het voorkomen van thuiszitters blijft de komende jaren een speerpunt in de samenwerking met de 
gemeenten, de afstemming met de jeugdzorg en het nieuwe vsv-programma.   

Versterking basisondersteuning 
Middelen passend onderwijs  
In principe bekostigt een school de basisondersteuning uit de lumpsum. Op basis van onze visie dat 
een sterke basisondersteuning een cruciale rol speelt in het bieden van passend onderwijs en een 
basisinfrastructuur daar voorwaardelijk voor is, worden deze planperiode vanuit het 
samenwerkingsverband middelen toegevoegd:  

• Een vaste voet voor de basisinfrastructuur. Deze aanvulling wordt bekostigd vanuit het
ondersteuningsbudget SWV en wordt uitgekeerd aan iedere schoollocatie1. Op deze wijze
dragen we er als samenwerkingsverband zorg voor dat iedere locatie, inclusief het vso,
ongeacht het aantal leerlingen en eventuele fluctuaties daarin, een kwalitatief goed ingerichte
ondersteuningsstructuur in stand kan houden. Als samenwerkingsverband hebben we
afgesproken dat iedere locatie in ieder geval beschikt over een interdisciplinair
ondersteuningsteam, met ten minste een (opgeleide) zorgcoördinator,
gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog) en schoolmaatschappelijk werker.

• Subsidie basisondersteuning: Iedere school voor regulier voortgezet onderwijs ontvangt
een geoormerkt bedrag per leerling voor basisondersteuning. Scholen kunnen deze middelen
inzetten voor specifieke (groepen) leerlingen of specifieke interventies, maar ook aanwenden
voor structurele verhoging of uitbreiding van de basisondersteuning of basisinfrastructuur.
Het besluit hoe deze middelen in te zetten is aan de school. School maakt hierin eigen
professionele keuzes en legt deze vast in een schoolondersteuningsprofiel. De afspraak is
dat op 1 augustus 2020 alle scholen een schoolondersteuningsprofiel hebben dat is uitgelijnd
met het Ondersteuningsplan 2018-2022.

De school legt achteraf verantwoording af aan het samenwerkingsverband over de doelmatige 
besteding van de middelen. Handelingsgericht werken vormt een belangrijke voorwaarde om tot een 
professionele afweging over de besteding van het ondersteuningsbudget te komen. Om dit binnen 
teams – en zo dicht mogelijk bij de professional / de docent – te organiseren, kan de school er 
bijvoorbeeld voor kiezen om de zorgcoördinator of teamleider als budgethouder aan te wijzen.  

Naar aanleiding van het nieuwe ondersteuningsplan is eind 2018 gewerkt aan een nieuw model voor 
verantwoording: “Anders verantwoorden”. Het jaar 2019 is het eerste jaar waarover volgens dit 
nieuwe model verantwoord zal worden. De verantwoordingen van de scholen over de middelen 
passend onderwijs over 2019 zullen in de komende periode (maart 2020) worden ingediend, 
waardoor nu nog onvoldoende zicht is op de besteding van deze middelen. Bij de tussenevaluatie 
van het ondersteuningsplan in het voorjaar 2020 zal nadrukkelijk worden ingegaan op de vraag of de 
basisondersteuning daadwerkelijk versterkt is en hoe de middelen passend onderwijs daaraan 
hebben bijgedragen.   

Ondersteuning basisondersteuning: consulenten, bpo en smw 
Naast middelen ondersteunt de werkorganisatie van het samenwerkingsverband de scholen ook door 
het inzetten van begeleiders passend onderwijs (bpo) en consulenten. Deze functionarissen van het 
samenwerkingsverband bewegen zich in het vlak van de basisondersteuning. Aan iedere reguliere 
vo-school wordt minimaal een vaste voet aan bpo-uren beschikbaar gesteld. De begeleiders passend 

1 Een schoollocatie is hier gedefinieerd als een locatie met een eigen (vestigings)brinnummer, een uniek adres en minimaal 40

leerlingen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor het Pontemcollege, omdat zij vanwege hun specifieke doelgroep met 
sterk fluctuerende leerlingaantallen te maken hebben.  
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onderwijs zijn een vast aantal uren per week verbonden aan een schoollocatie. Zij worden 
toegevoegd aan het zorgteam van de schoollocatie en maken op die manier deel uit van de 
ondersteuningsstructuur op school. Begeleiders passend onderwijs treden op als de inhoudelijke 
onderwijsexperts: zij adviseren scholen ten aanzien van de onderwijsondersteuningsbehoeften van 
leerlingen, de inhoud van onderwijsinterventies en het verbeteren van de basisondersteuning. 
Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de uitvoering gericht op ondersteuningsbehoeften 
van een leerling/groepen leerlingen, zoals training op het gebied van leervaardigheden of coaching 
van docenten. Naast begeleiders passend onderwijs is ook voor iedere schoollocatie een consulent 
beschikbaar. De consulenten kunnen worden gezien als systeembegeleiders; zij adviseren ten 
aanzien van het planmatig handelen (cyclus signaleren-interveniëren-evalueren), het voeren van op 
overeenstemming gericht overleg met ouders en leerling (oogo) en dossierregistratie. Ook kunnen 
consulenten scholen en ouders adviseren ten aanzien van verschillende  
ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot beschikken alle scholen over een schoolmaatschappelijk 
werker.   

Begeleiders passend onderwijs 
Ontwikkelingen  
Er is het afgelopen jaar ingezet op de verschuiving van individuele leerlingbegeleiding naar het 
begeleiden van klassen, docenten en teams. De centrale vraag daarbij is steeds weer: welke 
bpointerventie draagt het meest bij aan de versterking van de basisondersteuning? Naast de 
gesprekken die hierover met de scholen gehouden zijn, zijn de bpo’ers hierin getraind. In de 
trainingen wordt de verbinding tussen de bpo en de docenten van de scholen gezocht.  
Daarnaast zijn we in 2018/2019 gestart met inzet die aansluit bij nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan:  

  Leerlingen die worstelen met hun culturele achtergrond of straatcultuur: ambulante inzet op 
verzoek van de school (naast eventuele inzet op NT2).  
Hoogbegaafdheid expert: een Bpo’er volgt de ECHA-opleiding.  
Rots en Water training (Psyco- motorische training): ambulante inzet op verzoek van de 
school. Thema`s zijn o.a.: Weerbaar op Social Media, online pesten, sexting, groepsdruk, 
bewustzijn eigen (veranderende) lichaam, fysieke en mentale balans.  
Mindfulness. In eerste instantie ontwikkelen op de school die er om gevraagd heeft, later 
eventueel ambulant aanbieden.  
Vlaggensysteem: training praten met jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Geeft docenten en teams handvatten om los van persoonlijke overtuigingen te 
beoordelen wat gezond of ongezond seksueel gedrag is.   

Eind 2019 heeft het Samenwerkingsverband 28 fte Begeleiders Passend onderwijs in dienst. 

Tevredenheidsonderzoek 
In aanloop naar de evaluatie van het ondersteuningsplan is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de ondersteuning door begeleiders passend onderwijs op de scholen. Dit onderzoek richtte zich 
op de taakgebieden en een aantal algemene aspecten rondom de inzet van BPO. Het betrof dus niet 
het functioneren van individuele bpo’ers. Omdat de zorgcoördinatoren het meest zicht hebben op de 
activiteiten van de bpo’ers is deze groep middels een enquête bevraagd naar de mate van 
tevredenheid. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat over het algemeen de scholen 
tevreden zijn over het systeem van bpo, de dienstverlening van en de werkrelatie met de bpo’ers. Met 
name de versterking van de basisondersteuning middels ondersteuning aan leerlingen en 
mentoren/docenten wordt hoog gewaardeerd. Hieraan wordt ook veruit de meeste tijd besteed. 
Opvallend is dat bpo’ers nauwelijks worden ingezet voor ondersteuning aan een team. Waar dat wel 
het geval is, gebeurt dat naar tevredenheid. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat scholen de 
bpo’ers wel graag meer leerlingoverstijgend willen inzetten, maar dat ze niet goed weten hoe dat te 
organiseren of welke vragen dan bij een bpo’er neergelegd kunnen worden. Ook wordt vanuit een 
gevoel van urgentie toch veelal prioriteit gegeven aan (directe) leerlingbegeleiding. Daarnaast wordt 
opgemerkt dat er grote verschillen in competenties zijn tussen de bpo, waardoor de ene bpo meer bij 
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een school aansluit dan de andere. Zorgcoördinatoren zouden graag meer inspraak willen hebben 
over welke bpo aan hun school wordt toegevoegd. Tot slot geven enkele zorgcoördinatoren aan dat 
de jaarlijkse wisselingen in bpo, veroorzaakt door vertrekkende bpo en verschillende 
verdeelmodellen, beperkend werken in het aansluiten bij de ondersteuningsstructuur van de school. 
De resultaten uit deze enquête worden meegenomen in de grotere tussenevaluatie van het 
ondersteuningsplan.   

Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werker wordt beschouwd als een onderdeel van de basisinfrastructuur, het 
fundament van de ondersteuningsstructuur van een school en speelt een waardevolle rol in de 
signalering van problemen in de persoonlijke levenssfeer en begeleiding van leerlingen en ouders. 
Wanneer het (zwaardere) niet-schoolse problematiek betreft, zorgt de schoolmaatschappelijk werker 
voor de verbinding naar het sociale wijkteam. Sinds eind 2018 is in de regio Nijmegen gestart met 
een onderzoek naar de tevredenheid van ouders en leerlingen over het schoolmaatschappelijk werk. 
Hoewel de respons op de vragenlijsten lager ligt dan ingeschat, geeft de uitslag wel zicht op hoe de 
begeleiding door het schoolmaatschappelijk werk wordt ervaren. De tevredenheid is zowel bij ouders 
als bij leerlingen hoog. De leerlingen zijn zeer positief over de inzet van de schoolmaatschappelijk 
werker. Zij voelen zich gehoord en gezien tijdens de contacten. De kennis en kunde van de 
schoolmaatschappelijk werker schatten zij als ruim voldoende in. Vrijwel alle leerlingen voelen zich 
(gedeeltelijk) geholpen door de inzet en zijn van mening dat de doelen (deels) bereikt konden worden. 
Ouders ervaren de contacten eveneens als positief en zijn tevreden over de professionaliteit van de 
schoolmaatschappelijk werker. In hun ogen is de begeleiding effectief geweest.   

Innovatiebudgetten 
Al jaren kunnen scholen een beroep doen op een innovatiebudget om middels vernieuwende 
projecten de basisondersteuning van de school te versterken of een bijdrage te leveren aan het 
dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in de regio.   

Ook in 2019 is weer een groot beroep gedaan op de innovatiebudgetten. De aanvragen overstegen 
ruim het begrote bedrag. Uiteindelijk is besloten het begrote bedrag volledig te benutten voor de 
nieuwe aanvragen. Omdat er ook nog enkele verlengingen waren uit meerjarige projecten te 
bekostigen waren, is aan de innovatiebudgetten meer uitgegeven dan begroot. Een evaluatie van de 
projecten vindt plaats in mei 2020.  

Schoollocatie Onderwerp/titel Toegekend 
bedrag 

Jorismavo Supermentor € 19.000,00 

Kandinsky 
College 
Nijmegen 

Nieuwkomers halen 
diploma vmbo-t of havo met 
NT2  

€ 56.200,00 

Kristallis 
Aventurijn 

Dream big € 65.000,00 

Merlet College 
Cuijk  

Opzetten leerroute 
(hoog)begaafdheid 

€ 34.500,00 

Montessori 
College - Agora 

Agora - 'Om kinderen gelijke 
kansen te bieden moet je ze 
ongelijk behandelen!' 

€ 27.059,00 

Pax Christi  
College / De Kom 

KomPax / Samenwerking  
De Kom en Pax Christi 
College / Samen de wereld 
in!  

€ 40.000,00 
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Pontem College 
en Pro College 
Nijmegen 

Van typecasting naar de 
perfect match. 

€ 117.810,00 

Rijks, Het Maatwerkklas € 30.000,00 

Talent, Het / 
Stedelijk 
Gymnasium 

Ontwikkelingsleerlijn voor 
(hoog)begaafde kinderen 

€ 20.000,00 

Tarcisiusschool Een nieuwe kans' - Op 
plezier- en succeservaring 
gericht trajectonderwijs op 
maat.  

€ 60.000,00 

VSO-Pro Verbinding en verdieping 
samenwerking Pro en VSO 
SWV Nijmegen 

€ 57.000,00 

Er wordt nog gezocht naar een wijze waarop de opgedane ervaringen uit deze projecten gedeeld 
kunnen worden.   

Arrangementen 

Flex College  
In het voortgezet onderwijs wordt volop ingezet op het versterken van de basisondersteuning van de 
scholen om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Ook bij een zeer sterke basisondersteuning zal er 
een groep leerlingen zijn van wie de ondersteuningsbehoeften (tijdelijk) de mogelijkheden vanuit de 
basisondersteuning van de school overstijgen, of bij wie het een ingewikkeld proces is om te komen 
tot passende interventies. Sinds 2008 is het Flex College als orthopedagogisch-didactisch centrum 
(opdc) onderdeel van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Het vormt een 
tussenvoorziening tussen de lichte ondersteuning in het reguliere voortgezet onderwijs en de zware 
ondersteuning in het speciaal onderwijs en biedt een oplossing voor soms zware crisisachtige 
situaties. Sinds 1 augustus 2017 is het hele Flex College gesitueerd op één locatie. Het Flex College 
kent twee typen onderwijs(ondersteunings)trajecten: tijdelijke onderwijstrajecten en een 
diplomatraject voor vmbo-t, havo en vwo. Doordat alle trajecten op één locatie zijn gehuisvest en 
worden bemenst door één team zijn hybride trajecten en een meer geleidelijke overstap tussen deze 
stromen mogelijk, waarmee maatwerk voor de leerlingen kan worden gerealiseerd.   
Het huidige onderwijs(ondersteunings)aanbod op het Flex College is gericht op risicoleerlingen 
binnen de niveaus vmbo-b tot en met het vwo. Het Flex College biedt deze leerlingen een vangnet 
en/of een nieuwe kans. Tijdens de plaatsing wordt intensief contact onderhouden met ouders en 
intensief samengewerkt met de vo-scholen (zorgcoördinatoren) waar de leerlingen staan 
ingeschreven, de andere ondersteunende diensten van het samenwerkingsverband en zo veel als 
nodig en mogelijk met andere betrokken partijen rondom een leerling zoals de jeugdhulpverlening, 
GGD, Iriszorg, Bureau Leerplicht, jeugdreclassering, etc. Door in gezamenlijkheid met de leerling, 
ouders, school en betrokken ketenpartners toe te werken naar een passende onderwijsplek draagt 
het Flex College bij aan het voorkomen van het vroegtijdig schoolverlaten van leerlingen in de periode 
dat de leerlingen onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs.    

In 2019 zijn 62 nieuwe leerlingen vanuit het reguliere vo verwezen naar het Flex College. 1 leerling 
was afkomstig van een school uit een ander samenwerkingsverband. Het aantal aanmeldingen voor 
de afdeling rebound is dit jaar wat lager dan verwacht. Hiervoor is op dit moment nog geen gegronde 
verklaring voor te geven; nadere analyse volgt. In deze analyse wordt eveneens gezocht naar 
verklaringen voor de uiteenlopend aantallen verwijzingen tussen de verschillende vo-scholen. 
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Logischerwijs fluctueert het aantal leerlingen op het Flex College gedurende een jaar. Gemiddeld 
genomen volgden 88 leerlingen onderwijs bij het Flex College. In de grafiek hieronder staat het 
verloop in het aantal leerlingen per jaar weergegeven.  
In 2017 kende het Flex College een herinrichting. Dit leidde in eerste instantie tot een sterkere daling 
in het leerlingenaantal dan verwacht. Inmiddels is het leerlingenaantal weer op het niveau dat 
verwacht werd met de herinrichting.   
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Uit de meerjarige monitor Flex College, uitgevoerd door KBA Nijmegen, komt naar voren dat 
leerlingen na uitstroom uit het voortgezet onderwijs nog steeds kwetsbaar blijken in hun 
schoolloopbaan. Maatwerk in LOB-trajecten en een warme overdracht naar het vervolgonderwijs zijn 
daarom van groot belang om te voorkomen dat leerlingen in het vervolgonderwijs alsnog vroegtijdig 
het onderwijs verlaten. Het grote aantal vervolgopleidingen en de diversiteit in hun zorgstructuren 
werkt op dit moment nog belemmerend om deze warme overdracht op consistente wijze vorm te 
geven. Een extra impuls is nodig om de verbinding tussen het Flex College en het vervolgonderwijs te 
versterken om zo preventief in te kunnen grijpen op die factoren die in een later stadium vroegtijdig 
schoolverlaten kunnen veroorzaken. Het Flex College staat daar gelukkig niet alleen in en draagt 
deze verantwoordelijkheid samen met het mbo. We zoeken elkaar de komende jaren op om vanuit 
een gezamenlijk perspectief en gedeelde visie op een doorlopende leerroute te komen tot een 
duurzame samenwerking voor die leerlingen die binnen het onderwijs niet vanzelfsprekend hun plek 
vinden.   

Extra ondersteuning 

Ondersteuningspakketten 
Een ondersteuningspakket is bedoeld om een leerling, voor wie de versterkte basisondersteuning 
ontoereikend blijkt te zijn, tijdelijk extra ondersteuning te bieden. Hierbij valt te denken aan intensieve 
(individuele) ondersteuning ten aanzien van het gedrag of sociaal-emotionele functioneren, maar ook 
aan intensieve ondersteuning aan (ernstig) zieke leerlingen. Er zijn drie verschillende 
ondersteuningspakketten:  

 Regulier ondersteuningspakket (voorheen “alle-hens-aan-dek”-pakket): een pakket dat door 
het school voor regulier onderwijs voor een zittende leerling kan worden aangevraagd.  
Schakelpakket: een pakket voor leerlingen die vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs het 
reguliere voortgezet onderwijs instromen.  
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 Maatwerkpakket: een pakket dat door een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan 
worden aangevraagd voor een zittende leerling.  

In 2019 was er sprake van een onderuitputting wat betreft de reguliere ondersteuningspakketten. Ten 
aanzien van de begroting 2020 is de intentie uitgesproken de middelen voor ondersteuningspakketten 
nog een jaar op hetzelfde niveau te houden, onder de voorwaarde dat een nadere analyse volgt naar 
de oorzaken van de onderuitputting en een voorstel zal worden gedaan voor wijzigingen in de 
toegang tot de reguliere ondersteuningspakketten.  

Omdat op vrijwel iedere school de zorgcoördinator de functionaris is die ondersteuningspakketten 
aanvraagt, is deze groep gevraagd naar hun ervaringen met het aanvragen van 
ondersteuningspakketten, de bekendheid met criteria en procedure en de informatie en communicatie 
daaromtrent. Daarnaast is gevraagd naar wensen en verbeterpunten. De ervaringen zijn vergaard 
door middel van een (anoniem in te vullen) enquête en, voor wie wilde, in een tweetal bijeenkomsten. 
Enkele zorgcoördinatoren hebben telefonisch hun ervaringen gedeeld. Naast de zorgcoördinatoren 
zijn ook de consulenten en begeleiders passend onderwijs van het samenwerkingsverband bevraagd. 
Samengevat kan gesteld worden dat hoewel in algemene zin de criteria en de procedure van 
ondersteuningspakketten bij scholen bekend zijn, het niet duidelijk is wanneer zij kunnen aanvragen 
en hoe zij aan de criteria moeten voldoen. Daardoor worden de ondersteuningspakketten ongrijpbaar 
en lastig aan te vragen. Voor 2020 is een serie maatregelen ingezet, die met name betrekking 
hebben op informatie, communicatie en ondersteuning. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2020 
rekening gehouden met het feit dat scholen nog in een ontwikkelproces wat betreft de 
basisondersteuning zitten en worden de aanvragen met meer coulance beoordeeld.   

School’s Cool 
School's cool biedt jongeren mentorbegeleiding om de kans op een succesvolle loopbaan in het 
voortgezet onderwijs te vergroten. De begeleiding richt zich expliciet op aspecten die van belang zijn 
voor het volgen van onderwijs, zoals het versterken van motivatie, ontwikkelen van studie- en 
planningsvaardigheden en het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school en huiswerk. Tot en met 
2018 werd deze ondersteuning middels een specifiek ondersteuningspakket per leerling bekostigd. In 
2019 is overgegaan op subsidiebekostiging om de administratieve belasting te verlagen. In 2020 zal 
dit geëvalueerd worden.   

Time-Out Huis 
Het Time-Out Huis (TOH) is gestart in 2016 en is gericht op het opvangen en begeleiden van meiden 
met een migrantenachtergrond en in een kwetsbare positie. Het samenwerkingsverband heeft bij de 
start van het TOH een impuls gegeven door een tijdelijk inzet van middelen gericht op het 
herstarten/continueren van de schoolgang van deze meiden. Nu het TOH een gevestigde 
jeugdzorginstelling in de regio Nijmegen en ver daarbuiten is geworden zullen we in 2020 in gesprek 
gaan over het afbouwen van deze impuls-bijdrage.     

Toelaatbaarheidsverklaringen VSO 
In 2019 zijn in totaal 402 toelaatbaarheidsverklaringen VSO afgegeven. We onderscheiden hierin drie 
groepen:  
Zij-instroom: leerlingen die vanuit het reguliere voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal 
onderwijs worden verwezen.  
Onderinstroom: leerlingen die vanuit het primair onderwijs (basisonderwijs/speciaal 
basisonderwijs/speciaal onderwijs) direct instromen in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook 
leerlingen die vanuit een gesloten jeugdzorginstelling komen, worden hieronder geschaard.  
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Herindicatie: leerlingen die al onderwijs volgen binnen het voortgezet speciaal onderwijs en voor wie 
de toelaatbaarheidsverklaring verlengd moet worden.   
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe deze zijn verdeeld over de verschillende typen 
aanvraag:  

Zij-instroom 85 
Onderinstroom 123 
Herindicatie 194 
Totaal 402 

Het aantal leerlingen dat door het reguliere voortgezet onderwijs naar het vso is verwezen laat een 
stijging zien ten opzichte van de jaren ervoor:  

2015 49 

2016 53 

2017 72 

2018 67 

2019 85 

De stijging is opvallend in het licht van een daling van het totale aantal leerlingen in ons 
samenwerkingsverband. Bij de tussenevaluatie van het Ondersteuningsplan in het voorjaar 2020 zal 
hier nader onderzoek naar worden gedaan. Een eerste quick-scan doet vermoeden dat een 
gebrekkige samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in toenemende mate leidt tot dusdanige 
handelingsverlegenheid van de scholen dat overgegaan wordt tot een verwijzing naar het voortgezet 
speciaal onderwijs, waar meer mogelijkheden voor zorg in onderwijs zijn.   

In de onderstaande grafiek is te zien welke scholen leerlingen hebben verwezen. Net als bij de 
verwijzingen naar het Flex College zijn hier ook grote verschillen tussen scholen te zien. In de 
komende periode onderzoeken we wat hiervoor mogelijke verklaringen zijn.  
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Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen scholen is in onderstaande tabel het aantal tlv’s 
per 1000 leerlingen per reguliere vo-school weergegeven.   
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Toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs 
In 2019 hebben 88 leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs toegekend 
gekregen. Nog eens 21 leerlingen zijn via de zogenaamde “bijzondere regeling”2 naar het 
praktijkonderwijs verwezen.   
Met het in werking treden van opting out voor leerwegondersteunend onderwijs bestaat er geen 
noodzaak meer voor het inrichten van een uitgebreide, grootschalige testprocedure voor 
basisschoolleerlingen. Voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs zijn echter nog 
wel gegevens over leerachterstanden en cognitieve capaciteiten nodig. Daarom is in overleg met het 
praktijkonderwijs een nieuwe testprocedure voor deze groep leerlingen opgesteld. Deze 
testprocedure is dit jaar voor het eerst ingezet en voor alle partijen naar tevredenheid verlopen. De 
komende jaren zal deze testprocedure voortgezet worden.   

Klachten, bezwaren en geschillen 
Er zijn in 2019 geen klachten bij het samenwerkingsverband ingediend. Ten aanzien van de besluiten 
over toelaatbaarheidsverklaringen zijn drie bezwaren ingediend. Eén van de bezwaren is na 
bemiddeling ingetrokken. De twee andere bezwaren zijn na een gesprek in goed overleg 
afgehandeld. Daardoor hoefde geen van de bezwaren door de geschillencommissie passend 
onderwijs te worden behandeld.    

Ontwikkelingslijnen: stand van zaken 

Planmatig en handelingsgericht werken als basisvaardigheid 
Planmatig werken volgens handelingsgerichte principes is een van de uitgangspunten van ons 
samenwerkingsverband. We verwachten dit van alle onderwijsprofessionals in onze regio. Planmatig 
handelen op school is onder andere zichtbaar in een structureel gebruik van een leerlingvolgsysteem 
en kwalitatief goede ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s).   
De schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het handelen van hun onderwijsprofessionals. In 
hun meerjarenplannen en scholingsplannen nemen schoolbesturen op hoe zij de kwaliteit hiervan 
ontwikkelen, verbeteren en borgen. Het samenwerkingsverband heeft hierin geen aansturende rol. 
Wel draagt het samenwerkingsverband bij door de inzet van consulenten en bpo’ers, die kunnen 
adviseren ten aanzien van de ondersteuningsstructuur. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 
een rol in het faciliteren van uitwisseling en kennisdeling door het organiseren van  
afstemmingsoverleggen. Mede naar aanleiding van de evaluatie van de ondersteuningspakketten zal 
in 2020 nog meer aandacht besteed worden aan het leren van elkaar. Tot slot speelt het  
Kenniscentrum een rol in de deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals in de scholen.   

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 

2 In geval dat een leerling met een beschikking leerwegondersteunend onderwijs, een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO
of een OPP (binnen het regulier vo) niet goed kan functioneren of niet op de goede plek is op de school voor vmbo of school 
voor vso, is de ‘Regeling Toelating Praktijkonderwijs in Bijzondere Gevallen’ opgenomen in de WVO. Via deze regeling kan er 
na verloop van tijd en als blijkt dat het zorg- en onderwijsaanbod van praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van 
deze leerling nog een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs aangevraagd worden.  
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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.  

In 2019 zijn 53 scholingsbijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben daaraan 853 deelnemers 
deelgenomen. Bij vrijwel iedere scholing nemen ook enkele consulenten en begeleiders passend 
onderwijs en docenten van het Flex College deel om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de 
professionalisering van de scholen.   
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Voorbeelden van thema’s de revue zijn gepasseerd zijn: 
“Alweer ziek?!” – terugdringen van schoolverzuim  
Grip op gamen  
Executieve functies: basis, verdieping en toepassingen in de praktijk  
Training “Vlaggensysteem” op het PRO – Aanpak grensoverschrijdend gedrag 
College “Van aanmelding tot plaatsing”  

Naast afzonderlijke thema’s en trainingen heeft het Kenniscentrum ook modules voor de opleiding tot 
zorgcoördinator aangeboden, waarmee onderwijsprofessionals in staat zijn gesteld zich (verder) te 
bekwamen in de rol van zorgcoördinator. Deelnemers die alle modules hebben gevolgd hebben het 
traject afgesloten met een certificaat van de NVS-NVL.   

Een speciale actie van Kenniscentrum betrof het aanbieden van een boek in het kader van de dag 
van de leraar. Alle onderwijsprofessionals in het samenwerkingsverband zijn in de gelegenheid 
gesteld een boek te kiezen uit een selectie van zes boeken. De zes boeken hadden alle een 
praktische insteek, zodat professionals er direct mee aan de slag konden in hun praktijk. Zo’n 1800 
mensen hebben gebruik gemaakt van deze actie.    

Het schoolondersteuningsprofiel 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 is hiertoe gedaan met het opstellen van het plan 
voor verantwoording over de middelen passend onderwijs 2019.     

Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- 
en zorgketen  

Primair onderwijs 
Er wordt op verschillende manieren met het primair onderwijs samengewerkt. Zo bestaat er sinds jaar 
en dag een samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen ten aanzien van de 
aanmeld- en plaatsingsprocedures bij de overstap po-vo. In 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden 
van dit zogenaamde povo-protocol, die ertoe heeft geleid dat er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd 
wat betreft de informatiemarkten.   
Daarnaast is er vanuit het samenwerkingsverband in de hele regio actieve betrokkenheid bij 
leerlingen die vanuit het sbo of so de overstap maken naar vo. Deze leerlingen worden door de 
s(b)oschool met een consulent of CTO-lid besproken om zo samen te bekijken welke 
ondersteuningsbehoeften de leerling nog heeft en welke vorm van onderwijs daar het best aan 
tegemoet kan komen.   
Eind 2019 is samen met het samenwerkingsverband primair onderwijs overeengekomen dat in 2020 
de huidige afspraken over de doorgaande leerlingen worden geëvalueerd en herijkt.   
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MBO/VAVO 
In 2019 zijn gesprekken gevoerd over de behoefte aan en mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
doorlopende ondersteuningslijnen tussen vo en mbo/vavo.   
Daarnaast zijn door de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van Voortijdig 
Schoolverlaten  (ROC, SWV, RMC/Bureau Leerplicht, Werkbedrijf en gemeenten) stappen zijn gezet 
in de analyse en terugblik op het Regionaal Programma VSV 2016 -2020. In een gezamenlijke 
werksessie zijn de lopende projecten geëvalueerd en zijn er eerste aanzetten gedaan voor het 
nieuwe programma.  In de tweede helft van 2019 is in verschillende werksessies gewerkt aan het 
uitwerken van de nieuwe gezamenlijke visie, uitgangspunten en maatregelen voor het nieuwe VSV 
programma 2021-2024. Hierin komen de volgende programmalijnen terug:  

- Niemand uit beeld (een sluitende aanpak)
- Zorg snel en dichtbij de school
- Routes naar werk en school

Het samenwerkingsverband is actief betrokken bij de uitwerking van alle drie de programmalijnen. 

Jeugdhulp en zorg 
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 wat 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. Toch ervaart ook deze regio knelpunten als lange wachtlijsten in de jeugdzorg, gebrek aan 
casusregie en gescheiden werelden.   
 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. Hoewel er verschillende activiteiten vanuit het 
convenant zijn ontplooid, zoals de “schoolfoto”, heeft het convenant nog niet geleid tot een merkbaar 
verbeterde afstemming tussen onderwijs en hulpverlening. Wel hebben gesprekken met de gemeente 
Nijmegen plaatsgevonden, waarin door alle betrokkenen de intentie is uitgesproken met hernieuwde 
energie te werken aan maatregelen die de aansluiting onderwijs-zorg op de werkvloer daadwerklelijk 
mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan het adequaat organiseren van casusregie en het opzetten 
van een pilot naar het Almeerse/Enschedees model voor het VSO/Pro.   
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1. Financiële situatie per ultimo 2019

1.1 Balans per 31 december 2019 

Onderstaand is de balans per 31 december 2019 weergegeven met daarnaast de referentiebalans van 

ultimo 2018.  

1.2 Toelichting op de financiële positie per 31-12-2019 

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa nemen af als gevolg van de afschrijvingen. In 2019 is geïnvesteerd in kozijnen € 

6.524,- (afschrijving in vier jaar). Afgeschreven op verbouwingen € 39.295,-, inventaris € 7.905,- en op ICT € 

23.667,-. In 2020 zijn, naast vervangingsinvesteringen, geen grote investeringen gepland. 

Vorderingen 

Geen bijzonderheden. 

Liquide middelen 

De stand van de liquide middelen per ultimo 2019 neemt af ten opzichte van 31 december 2018. De 

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

31-12-2018 31-12-2019

Vaste activa

Gebouwen en terreinen 115.457€    82.686€    

Overige materiele vaste activa 80.929€     49.357€    

Vlottende activa

Vorderingen 148.497€    278.425€      

Liquide middelen 2.462.254€     2.135.728€  

Totaal Activa 2.807.137€     2.546.196€  

Eigen vermogen 2.070.889€     1.862.508€  

Voorzieningen 140.283€    154.582€      

Kortlopende schulden 595.965€    529.106€      

Totaal Passiva 2.807.137€     2.546.196€  

Balans per 31 december 2019
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Reservepositie per 31 december 2019 

Het exploitatietekort over 2019 (€ 208.381,- 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 2018. 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 de 

meerjarenbegroting 2020-2022 is voorzien in een daling van de de reserve passend onderwijs van ca. 7 ton. 

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 

2019 2018

Beginstand liquide middelen 2.462€    3.233€     

Bij:

Afschrijvingen 71€    74€    

Afname vorderingen -€    132€    

Toename voorzieningen 14€    -€    

85€    207€    

Af:

Exploitatieresultaat 208€     487€    

Investeringen 6€    91€    

Toename vorderingen 130€     -€    

Afname voorzieningen -€    12€    

Afname schulden op korte termijn 67€    388€    

411€    978€    

Eindstand liquide middelen 2.136€    2.462€     

Verloop liquide middelen (x 1.000 euro)

Stand Resultaat Overige Stand

31-12-2018 2019 mutaties 31-12-2019

Algemene reserve 200.000€    -€    -€    200.000€     

Bestemmingsreserves publiek

Personeelsreserve 327.834€    -€    -€    327.834€     

Buffervermogen 800.000€    -€    800.000€     

Passend onderwijs 743.055€    -208.381€  -€    534.674€     

Totaal eigen vermogen 2.070.889€     -208.381€  -€    1.862.508€    

Verloop van het vermogen
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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.  

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

2017 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.  

In 2020 zal de risicoanalyse opnieuw worden uitgevoerd, waarna het minimaal noodzakelijk 

buffervermogen opnieuw zal worden vastgesteld. 

Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden per 31-12-2019 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Stand Dotaties Onttrekkingen Stand

31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

Personeelsvoorzieningen

Gratificaties 34.162€     19.746€    14.805€    39.103€    

Voorziening LBP 56.800€     10.869€    3.669€     64.000€    

Voorziening WW 49.321€     51.479€    49.321€    51.479€    

Totaal personeelsvoorzieningen 140.283€    82.094€    67.795€    154.582€     

Verloop van de voorzieningen

Stand Stand

31-12-2018 31-12-2019

Crediteuren 194.452€    86.661€      

Belastingen en pensioenafdrachten 215.810€    247.036€    

Overige schulden 63.464€    59.696€      

Vakantiegeld 122.239€    135.713€    

Totaal kortlopende schulden 595.965€    529.106€    

Kortlopende schulden
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2. Staat van baten en lasten 2019

Onderstaand is een overzicht gegeven van de staat van baten en lasten 2019 inclusief de referentiecijfers 

van 2018 en de begroting 2019. Tevens is de begroting voor 2020 opgenomen.  

De exploitatie sluit met een negatief resultaat van € 208.381,- ten opzichte van negatief € 360.460,- 

begroot. Een verschil van € 152.079 met als belangrijkste oorzaken: 

Stijging baten totaal € 248.835 met als belangrijkste oorzaken: 

Jaarrekening Begroting Realisatie Begroting

2018 2019 2019 2020

€ € € €

Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 38.462.653      38.308.395 38.585.564 38.631.613 

3.2 Overige overheidsbijdragen 495.557 494.343       496.669       496.343       

3.5 Overige baten 557.957 629.347       598.687       649.033       

Baten 39.516.167      39.432.085 39.680.920 39.776.989 

Lasten

4.1 Personele lasten 4.255.970        4.800.290    4.700.726    5.056.938    

4.2 Afschrijvingen 74.431 80.533 70.867 78.893 

4.3 Huisvestingslasten 348.230 366.996       394.606       419.000       

4.4 Overige instellingslasten 583.291 652.300       541.325       611.200       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 34.740.627      33.891.626 34.180.738 34.232.023 

Lasten 40.002.549      39.791.745 39.888.262 40.398.054 

Saldo baten en lasten 486.382- 359.660-       207.342-       621.065-       

Financiele baten en lasten

5.1 Rente baten 39 200 62 200 

5.5 Rente lasten 888 1.000 1.101 1.000 

Financiele baten en lasten 849- 800- 1.039- 800- 

Resultaat 487.231- 360.460-       208.381-       621.865-       

Staat van Baten en Lasten 2019 inclusief meerjarenperspectief 2020

Rijksbijdragen - Ondersteuningsbekostiging LWOO hoger 150.000€    (*1)

Rijksbijdragen - Subsidie begaafdheid hoger 161.000€    (*2)

Overige baten - Geld volgt leerling lager -42.000€   
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Stijging lasten totaal € 96.517, met als belangrijkste oorzaken: 

(*1) De ontvangen rijksbijdragen ondersteuningsbekostiging LWOO dienen in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan LWOO.  

(*2) De ontvangen rijksbijdragen subsidie begaafdheid dient in samenhang te worden gezien met de kosten begaafdheid.  

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. Met name de 

ondersteuningsbekostiging LWOO (€ 150.000,-) komt hierdoor hoger uit dan begroot. Daarnaast is er in 

2019 subsidie begaafdheid aangevraagd en ontvangen (€ 161.000,-). Deze subsidie was niet begroot en 

geldt in totaal voor 4 jaar. Hier staan verplichte uitgaven tegenover welke toegelicht worden bij 4.5 

Doorbetalingen aan schoolbesturen. 

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 2019 ontvingen er gemiddeld 

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

gemiddelde bezetting van 2018 (72 lln.). De realisatie is lager dan begroot met name doordat in de 

begroting is gerekend met meer leerlingen met indicatie LWOO dan er in werkelijkheid zijn gefactureerd. 

Personele lasten - met name ziektevervanging lager 100.000€    

Huisvestingslasten - met name schoonmaak hoger -28.000€   

Overige instellingslasten - advieskosten lager 88.000€     

Overige instellingslasten - onderhoud ICT hoger -50.000€   

Overige instellingslasten - Kenniscentrum lager 50.000€     

Ondersteuningspakketten lager 598.000€    

Afdracht ondersteuningsbekostiging LWOO hoger -193.000€   (*1)

Innovatie passend onderwijs hoger -235.000€   

Kosten begaafdheid hoger -344.000€   (*2)
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2.2 Toelichting op de lasten 

Personeelslasten (4.1) 

De salariskosten voor 2019 komen lager uit dan begroot ( € 187.000,-). 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 ziekteverzuim in veel gevallen niet vervangen is maar intern is opgelost, 

dan wel via inhuur personeel. 

De overige personele lasten zijn hoger dan begroot ( € 92.000,-). De voornaamste oorzaken zijn: hogere 

lasten extern personeel (€ 39.000) voornamelijk door inhuur ondersteunend personeel en hogere 

wervingskosten (€ 32.000,-) door aantrekken nieuwe directeur en voorzitter raad van bestuur.  

Afschrijvingen (4.2) 

De afschrijvingslasten zijn lager (€ 10.000,-) dan begroot. Er is minder en later in het jaar geïnvesteerd dan 

verwacht. 

Huisvestingslasten (4.3) 

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn hoger dan begroot (€ 28.000,-), met name vanwege hogere 

schoonmaakkosten. 

Overige lasten (4.4) 

De overige instellingslasten zijn lager dan begroot (€ 111.000,-). 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere advieskosten (€ 88.000,-) en lagere kosten kenniscentrum 

(€ 50.000,-) daartegenover staan hogere ICT lasten (€ 50.000,-) als gevolg van verdere professionalisering 

en inhaalwerkzaamheden.  

Doorbetalingen aan schoolbesturen (4.5) 
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De volgende posten zijn opgenomen onder de doorbetalingen aan schoolbesturen: 

Over 2019 is er voor € 34.181.000,-. doorbetaald vanuit het SWV VO-VSO Nijmegen e.o. aan 

schoolbesturen. In 2018 was dit € 34.741.000,-. Hoger dan begroot zijn de afdrachten in het kader van 

LWOO (€ 193.000,-) hogere lasten innovatie passend onderwijs (€ 235.000,-) en hogere kosten begaafdheid 

(€ 344.000,-). De hogere afdracht aan LWOO dient in samenhang te worden gezien met de hogere 

opbrengst aan rijksbijdrage inzake LWOO.  

Aan innovatie passend onderwijs is € 235.000,- meer uitgegeven dan begroot. Enkele voorbeelden van 

innovatie projecten zijn: opzetten van leerroute (hoog)begaafdheid in de regio Cuijk, samenwerking tussen 

Pro College en Pontem ten aanzien van NT2-leerlingen, Trajectonderwijs op Maat op de Tarcisiusschool. In 

2019 is een zeer groot beroep gedaan op de innovatiebudgetten. De aanvragen overstegen ruim het 

begrote bedrag. Daarom is besloten het begrote bedrag volledig te benutten voor nieuwe aanvragen. 

Omdat er ook nog enkele verlengingen uit meerjarige projecten te bekostigen waren, is aan de 

innovatiebudgetten meer uitgegeven dan begroot. Aan kosten begaafdheid is € 344.000 uitgegeven. Dit 

dient in samenhang gezien te worden met de subsidie begaafdheid welke in 2019 is aangevraagd en 

toegekend. De subsidievoorwaarden stellen dat de hoogte van het ontvangen bedrag minimaal uitgegeven 

moet worden en daarnaast nog minimaal hetzelfde bedrag als eigen bijdrage vanuit het SWV.  

2.3 Financiële baten en lasten (5) 

Geen bijzonderheden. 

2.4 Bestemming resultaat 

Het totaal resultaat bedraagt € 208.381,- negatief ten opzichte van € 360.460,- negatief begroot. Dit bedrag 

zal aan de bestemmingsreserve passend onderwijs worden onttrokken die hiermee daalt naar € 534.674. 

Realisatie Begroot Realisatie

2018 2019 2019

Verplichte afdrachten door OCW - VSO 10.877.076€  10.977.980€  10.987.821€  

Verplichte afdrachten door OCW - LWOO 16.071.261€  15.555.610€  15.748.826€  

Verplichte afdrachten door OCW - PRO 1.950.899€     1.932.236€     2.018.783€     

Groei VSO ondersteunings- en basisbekostiging 303.044€    265.000€    300.319€    

Basisondersteuning 1.006.164€     2.760.800€     2.725.700€     

Ondersteuningspakketten 1.787.834€     890.000€    292.383€    

LGF overgangspakket 284.749€    -€    -€    

Innovatie passend onderwijs 673.600€    400.000€    635.292€    

Kosten begaafdheid -€    -€    343.613€    

Vaste voet 1.786.000€     1.110.000€     1.128.000€     

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen 34.740.627€  33.891.626€  34.180.737€  

Doorbetalingen aan schoolbesturen
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3. Ontwikkeling kengetallen

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste financiële kengetallen weer. Voor samenwerkingsverbanden 

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

voorstel van een landelijke werkgroep. De verwachting is dat de signaalwaarden in het voorjaar van 2020 

bekend zullen worden.  

Een toelichting op de kengetallen wordt hieronder gegeven. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) bedraagt op balansdatum 79,2% t.o.v. 

2018: 78,8%, hetgeen als ruim kan worden aangemerkt. 

Eigen vermogen als percentage van de baten 

Vanaf 2020 dient dit kengetal opgenomen te worden. De signaalwaarde ligt bij een waarde van meer dan 

5%. Indien dit kengetal hoger dan 5% is dient het SWV een plan van aanpak te hebben hoe de reserve 

afgebouwd gaat worden. Hier is in de voorgaande jaren al op ingespeeld door de bestemmingsreserve 

passend onderwijs te vormen, waaruit de middelen uit de reserve terugvloeien in het primaire proces. 

Daarmee voldoen we aan de vereisten van de Inspectie. 

Huisvestingsratio 

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

op balansdatum 1.0% ten opzichte van 2018: 0,9%.  

Rentabiliteit 

De rentabiliteit bedraagt 0,5% negatief in 2019 ten opzichte van 1,2% negatief in 2018, als gevolg van het 

negatieve resultaat. Voor 2020 zal de rentabiliteit naar verwachting eveneens 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 2019 gestegen naar 4,5 (ten 

opzichte van 4,4 ultimo 2018). De liquiditeit is van dien aard dat aan alle verplichtingen kan worden 

voldaan. 

2018 2019 2020 2021 2022 Signaalwaarde SWV

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 78,8% 79,2% 72,3% 68,9% 69,7% niet gedefineerd

Eigen vermogen als percentage van de baten 5,2% 4,7% 3,1% 2,6% 2,7% >5%

Huisvestingsratio 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% niet gedefineerd

Rentabiliteit -1,2% -0,5% -1,6% -0,5% 0,1% niet gedefineerd

Liquiditeit (current ratio) 4,38 4,56 3,46 3,12 3,23 niet gedefineerd

Overzicht financiële kengetallen
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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 2018 en 2019 zijn gebaseerd op cijfers van DUO. Voor 2020 tot en met 2022 zijn de 

totaal leerlingaantallen vermeld rekening houdende met een verwachte krimp. 

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

van de formatie aan.  

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

2018 2019 2020 2021 2022

Totaal 27.279 26.732 26.198 25.673 25.160

Prognose leerlingaantallen totaal 

jaar jaar prognose prognose prognose

2018 2019 2020 2021 2022

Totaal 826 817 810 801 794

Prognose leerlingaantallen VSO

jaar prognose prognose prognose

2019 2020 2021 2022

SL tijdelijk 1,0 1,0 1,0 1,0

OP vast 12,4 12,4 12,4 12,4

OOP vast 34,4 34,4 34,4 34,4

OP tijdelijk 2,5 2,5 2,5 2,5

OOP tijdelijk 6,4 6,4 6,4 6,4

Totaal 56,7 56,7 56,7 56,7

Personele formatie

In 2020 zal er een nadere analyse plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar inzet personeel ten opzichte 
van de verwachte krimp in leerlingaantallen voor het SWV
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4. Continuïteitsparagraaf

Hieronder opgenomen is de staat van baten en lasten 2019, inclusief meerjarenperspectief 2020 tot en met 

2022 welke aansluit met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting. 

Onderstaand is de balans per 31 december 2019 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 

31-12-2019. Tevens is de balanspositie opgenomen ultimo 2020, 2021 en 2022.  

Jaarrekening Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 38.712.996      38.308.395 38.585.564 38.631.613 38.746.609 39.007.380    

3.2 Overige overheidsbijdragen 245.214 494.343       496.669       496.343       496.343       496.343 

3.5 Overige baten 557.957 629.347       598.687       649.033       639.033       639.033 

Baten 39.516.167      39.432.085 39.680.920 39.776.989 39.881.985 40.142.756    

Lasten

4.1 Personele lasten 4.255.970        4.800.290    4.700.726    5.056.938    5.042.296    5.028.708      

4.2 Afschrijvingen 74.431 80.533 70.867 78.893 71.690 71.690 

4.3 Huisvestingslasten 348.230 366.996       394.606       419.000       427.000       435.000 

4.4 Overige instellingslasten 583.291 652.300       541.325       611.200       609.700       609.700 

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 34.740.627      33.891.626 34.180.738 34.232.023 33.928.092 33.940.938    

Lasten 40.002.549      39.791.745 39.888.262 40.398.054 40.078.778 40.086.036    

Saldo baten en lasten 486.382- 359.660-       207.342-       621.065-       196.793-       56.720 

Financiele baten en lasten

5.1 Rente baten 39 200 62 200 200 200 

5.5 Rente lasten 888 1.000 1.101 1.000 1.000 1.000 

Financiele baten en lasten 849- 800- 1.039- 800- 800- 800- 

Resultaat 487.231- 360.460-       208.381-       621.865-       197.593-       55.920 

Staat van Baten en Lasten 2019 inclusief meerjarenperspectief 2020-2022
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Planning en control cyclus 

Voor het bewaken van de continuïteit is een goede planning en control cyclus onontbeerlijk. Het 

Samenwerkingsverband heeft een planning en control cyclus die start met een beleidsrijke begroting 

gebaseerd op het geldende ondersteuningsplan aangevuld met de actualiteit. Bij het begroten wordt 

rekening gehouden met de verwachte toekomstige stijging van de bekostigingsbedragen vanuit DUO. 

Tevens wordt gestuurd op de ontwikkeling van de reserve. De gewenste reserve vanuit de financiële risico 

inventarisatie is hierbij uitgangspunt. 

Bij de tussentijdse rapportages (forecasts) wordt de realisatie tot dan en de verwachte realisatie voor het 

hele jaar afgezet tegen de begroting. Voor een goed beeld worden transitorische posten geboekt. De 

ontwikkeling van de bekostiging vanuit DUO wordt nauwgezet gevolgd. 

In 2020 wil het samenwerkingsverband meer planmatig data geïnformeerd gaan werken. Daarnaast zal er 

nog meer aandacht besteed worden aan forecastgesprekken met de MT leden, zowel voor de input voor de 

forecast als voor de eventueel benodigde bijsturing. Het onderwerp financiën staat maandelijks op de 

agenda van het MT. 

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

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Vaste activa

Materiële vaste activa 196.386€    132.043€      79.500€    57.810€    26.120€    

Vlottende activa

Vorderingen 148.497€    278.425€      278.425€      278.425€      278.425€      

Liquide middelen 2.462.254€     2.135.728€  1.593.406€  1.444.503€  1.542.113€  

Totaal Activa 2.807.137€     2.546.196€  1.951.331€  1.780.738€  1.846.658€  

Eigen vermogen

Algemene reserve 200.000€    200.000€      200.000€      200.000€    200.000€    

Bestemmingsreserve (publiek) 1.870.889€     1.662.508€  1.040.643€  843.050€    898.970€    

Voorzieningen 140.283€    154.582€      169.582€      184.582€    194.582€    

Kortlopende schulden 595.965€    529.106€      541.106€      553.106€    563.106€    

Totaal Passiva 2.807.137€     2.546.196€  1.951.331€  1.780.738€  1.856.658€  

Balans per 31 december 2019 inclusief prognose 2020-2022
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In 2017 is een financieel risicoprofiel opgesteld. In de bestuursvergadering van najaar 2019 is op advies van 

de auditcommissie besloten dat het in 2020 nodig is om dit profiel bij te stellen. In het nu geldende 

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 2019 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:

• Er is een subsidie-aanvraag bij de gemeente Nijmegen ingediend voor de jaren 2020-2022.

Voor 2020 kan er van worden uitgegaan dat de gemeentelijke subsidiein, wellicht

afgeslankte vorm, doorloopt. Over de jaren daarna zijn we in gesprek;

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

voorziening loopt, zij het in afgeslankte vorm, voort tot 2020. Er worden nu gesprekken

gevoerd met de betrokken partijen voor de inzet van middelen vanaf 2021.

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 pro hoger zijn dan de inkomsten,

wordt het verschil door DUO in mindering gebracht op het budget lichte ondersteuning. Pas als

het totaal budget lichte ondersteuning negatief is, zal er sprake zijn van een korting op de

lumpsum van de schoolbesturen. In 2019 is dit zeker niet het geval.

6. Treasury management

In 2019 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 2019 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 2019 gaf dit geen aanpassingen voor het bestaande statuut. 

Heel 2019 is voldaan aan de werking van dit treasurystatuut.  
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Door:    Eric Bouwens, voorzitter Auditcommissie 
Datum: 10 februari 2020 

Verslag auditcommissie samenwerkingsverband VO-VSO 2019 

Het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen eo. heeft in 2019 een auditcommissie bestaande uit 
dhr. E. Bouwens (vz), dhr. J. Verstegen en dhr. J. Marsmans.  
De heer Marsman is december 2019 gestopt als lid van de auditcommissie. In het bestuur zijn 
middels een voordracht voor 2020 twee nieuwe leden benoemd. Het gaat om dhr. H. Schapenk en 
mw B. Drop. 
Op 1 oktober 2019 heeft de directeur van de stichting, vanwege pensionering, zijn bevoegdheden 
overgedragen aan de nieuwe directeur van de stichting; mw M. Arens 

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 2019 is de auditcommissie 3 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 2019 waren:  

• Jaarrekening 2018 en begroting 2020

• Samenstelling auditcommissie

• Adviseren nieuwe directeur betreffende financiële zaken

In aanloop op de vaststelling van de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 door het bestuur zijn 
in april en mei  2019 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 oktober is de Marap 2019 met het bestuur besproken. Met name is toen ingezoomd op de 
onderuitputting van ondersteuningspakketten. Er is een nadere analyse gedaan naar de oorzaken 
van deze onderuitputting en een voorstel gedaan voor wijzigingen in de toegang tot de 
ondersteuningspakketten.  
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De auditcommissie is in november 2019 bijeen geweest voor de bespreking van de begroting 2020. In 
november is de concept begroting 2020 met een positief advies van de commissie door de directeur 
aan het bestuur aangeboden en vastgesteld. Gezien de onderuitputting van de 
ondersteuningspakketten is het besluit genomen om het mogelijk positieve resultaat in 2019 te 
bestemmen als bestemmingsreserve Passend Onderwijs. Ook is besloten deze in 2020 weer uit te 
putten door de subsidie basisondersteuning in 2020 vast te stellen op EUR 100,- per leerling. Dit om 
te voorkomen dat de reserve opnieuw zou oplopen.  
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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 2019 €  1.862.508 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 2020 zal een nieuwe risicoinventarisatie 
plaatsvinden waarna er een bestemmingsplan voor deze reserve wordt 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.

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 1% contante waarde.
Voorziening LBP uren
In de CAO is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke medewerker en een aanvullend budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 
jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan 
leiden. Voor deze inschatting is een voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen.

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 pakketten 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.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
Er is bij Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. geen sprake van financiële instrumenten.
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1  ACTIVA

Vaste activa
1.2  Materiële vaste activa 132.043 196.386 

Totaal vaste activa 132.043 196.386 

Vlottende activa
1.5  Vorderingen 278.425 148.497 
1.7  Liquide middelen 2.135.728 2.462.254 

Totaal vlottende activa 2.414.153 2.610.751 

TOTAAL ACTIVA 2.546.196 2.807.137 

2  PASSIVA

2.1  Eigen vermogen 1.862.508 2.070.889 

2.2  Voorzieningen 154.582 140.283 

2.4  Kortlopende schulden 529.106 595.965 

TOTAAL PASSIVA 2.546.196 2.807.137 

€

Balans per 31-12-2019 (na resultaatbestemming)
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

31-12-2019 31-12-2018
€
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Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018
€ € €

3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen 38.585.563 38.308.395 38.462.653 
3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 496.669 494.343 495.557 
3.5  Overige baten 598.687 629.347 557.957 

Totaal baten 39.680.919 39.432.085 39.516.167 

4  LASTEN

4.1  Personeelslasten 4.700.727 4.800.290 4.255.970 
4.2  Afschrijvingen 70.867 80.533 74.431 
4.3  Huisvestingslasten 394.606 366.996 348.230 
4.4  Overige lasten 541.324 652.300 583.291 
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 34.180.737 33.891.626 34.740.627 

Totaal lasten 39.888.261 39.791.745 40.002.549 

Saldo baten en lasten -207.342 -359.660 -486.382 

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -1.039 -800 -849 

Resultaat -208.381 -360.460 -487.231 

6  Belastingen - - - 

7  Resultaat deelnemingen - - - 

Resultaat na belastingen -208.381 -360.460 -487.231 

8  Aandeel derden in resultaat - - - 

Totaal resultaat -208.381 -360.460 -487.231 

Staat van baten en lasten over 2019
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -208.381 -487.231 

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 70.867 74.431 
- mutaties voorzieningen 14.299 -12.115 

85.166 62.316 
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (-/-) 129.928 -132.158 
- schulden -66.859 -387.588 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -196.787 -255.430 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -320.002 -680.345 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 6.524 90.652 

Desinvesteringen in materiële vaste activa - - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.524 -90.652 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen - - 

Aflossing langlopende schulden (-/-) - - 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - - 

Overige balansmutaties - - 

Mutatie liquide middelen -326.526 -770.997 

Beginstand liquide middelen 2.462.254 3.233.251 

Eindstand liquide middelen 2.135.728 2.462.254 

Kasstroomoverzicht 2019
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

2019 2018
€ €
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1  ACTIVA

 Aanschafprijs   Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen  

 Boekwaarde 
01-01-2019 

 Investeringen  Desinvesteringen  Afschrijvingen  Aanschafprijs    Cumulatieve 
afschrijvingen en 
waardevermin-

deringen  

 Boekwaarde 
31-12-2019 

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

1.2.1  Verbouwingen 521.256 405.799 115.457 6.524 39.295 527.780 445.094 82.686 
1.2.2  Inventaris en apparatuur
 - meubilair / inventaris 240.562 198.816 41.746 7.905 240.562 206.721 33.841 
- ICT 295.263 256.080 39.183 - 23.667 295.263 279.747 15.516 

Totaal materiële vaste activa 1.057.081                 860.695 196.386 6.524 - 70.867 1.063.605                 931.562 132.043 

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 91.347 24.119 

1.5.7  Overige vorderingen
 - VSV  Plusgelden 133.854               99.548 
 - Nog te ontvangen bedragen 2.680 3.821 
 - Te vorderen personeel - 537 

Totaal overige vorderingen 136.534               103.906 

1.5.8  Overlopende activa
 - Vooruitbetaalde kosten 50.544 20.472 

Totaal overlopende activa 50.544 20.472 

 Totaal vorderingen 278.425               148.497                 

1.7  Liquide middelen

1.7.1  Kasmiddelen 589 368 

1.7.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.135.139            2.461.886              

 Totaal liquide middelen 2.135.728 2.462.254 

 Stand per 
01-01-2019 

Resultaat  Overige 
mutaties 

 Stand per 
31-12-2019 

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 743.055               -208.381 534.674 

Totaal eigen vermogen 2.070.889            -208.381 - 1.862.508 

Het resultaat over 2019 wordt als volgt verdeeld:

Resultaat exploitatie : -208.381 

Resultaatverdeling :
Algemene reserve - 
Bestemmingsreserve privaat - 
Bestemmingsreserve passend onderwijs -208.381 
Bestemmingsfonds privaat - 
Bestemmingsfonds publiek - 

-208.381              

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.

€

€

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018
€

€

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 
01-01-2019 

 Dotaties  Onttrekkingen Vrijval  Rente mutatie      
(bij contante 

waarde) 

 Stand per 
31-12-2019 

2.2  Voorzieningen

2.2.1  Personeelsvoorzieningen
- Jubileumgratificatie 34.162 19.746 8.377 6.428 - 39.103 
- Voorziening LBP 56.800                 10.869                 3.669 - 64.000 
- Voorziening WW 49.321                 51.479                 49.321                 - 51.479 

     Totaal voorzieningen 140.283               82.094 12.046 55.749 - 154.582 

 Kortlopend
deel < 1 jaar 

 Langlopend
deel > 1 jaar 

2.3.1  Personeelsvoorzieningen
- voorziening gratificaties 360 38.743 
- voorziening LBP 64.000 
- voorziening WW 7.358 44.121 

7.718 146.864 

2.4  Kortlopende schulden

2.4.3  Crediteuren 86.661 194.452 

2.4.7  Belastingen en premies sociale verzekeringen
 - Loonheffing 188.584               167.625               

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 188.584               167.625 

2.4.8  Schulden ter zake van pensioenen 58.452 48.185 

2.4.9  Overige kortlopende schulden
 - Nog te betalen lonen 428 - 
 - Overige 44.372 48.755 

Totaal overige kortlopende schulden 44.800 48.755 

2.4.10  De overlopende passiva
 - Vakantiegeld en -dagen 135.713               122.239               
 - Accountantskosten 14.896 14.709 

Totaal overlopende passiva 150.609               136.948 

Totaal kortlopende schulden 529.106               595.965                 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum m.b.t. 2019.

€

Voorzieningen

31-12-201831-12-2019
€

50

 



G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van de Ontvangen t/m
 toewijzing 2019

 €  € 

 Subsidie begaafdheid  HBL19023 18-06-19 643.820             160.955             
- - 
- - 
- - 
- - 

Totaal 643.820             160.955             

G2  Subsidies met verrekeningsclausule

G2-A  Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen
 toewijzing 2019  ultimo 2019 

 €  €  €  € 

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

Totaal - - - - 

G2-B  Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag van de Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog te
toewijzing 01-01-2019 t/m 2019 31-12-2019 besteden

Kenmerk Datum 2019 ultimo 2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

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

Totaal - - - - - - 

 Datum 

 Kenmerk  Datum 

Toewijzing

Model G Verantwoording subsidies
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Toewijzing De prestatie is ultimo 2019 conform de subsidiebeschikking







 Prestatie afgerond? 

Toewijzing

Omschrijving

Omschrijving  Kenmerk 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Op 17 juni 2019 is voor de periode tot aan 1 juni 2023 een serviceovereenkomst afgesloten met Canon inzake kopieerapparaten voor een  bedrag van € 180,- 
per maand exclusief BTW.

Er is een huurovereenkomst voor de locatie Streekweg 20. Deze overeenkomst loopt t/m 31 juli 2021.
De maandelijkse huur bedraagt € 19.763,- 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 € 110,- 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 € 1.961.

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  € 1.038,-
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3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen

3.1.2.1  Overige subsidies OCW
 OCW
 - Lichte ondersteuning 2.667.608           2.668.210           2.676.388           
 - Ondersteuningsbekostiging LWOO 15.881.727         15.731.935         15.874.268         
 - Ondersteuningsbekostiging PRO 2.254.911           2.233.643           2.253.852           
 - Zware ondersteuning 17.218.195         17.281.854         17.062.422         
 - Verevening 402.167               392.753               595.723               
 - Subsidie begaafdheid 160.955               - - 

Totaal overige subsidies OCW 38.585.563         38.308.395         38.462.653         

Totaal rijksbijdragen 38.585.563         38.308.395         38.462.653         

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies
 - Subsidie Flex College 210.000               210.000               210.004               
 - VSV-gelden 250.343               250.343               250.343               
 - Overige gemeentelijke bijdragen en subs. 36.326                 34.000                 35.210                 

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies 496.669               494.343               495.557               

Totaal overige overheidsbijdragen 496.669               494.343               495.557               

3.5  Overige baten

3.5.2  Detachering personeel 24.619                 15.750                 58.243                 

3.5.5  Ouderbijdragen 3.992 2.700 4.092 

3.5.6  Overige 
 - (Leerlingen)bijdragen scholen 568.702               610.897               494.344               
 - Dienstverlening expertisecentrum - - - 
 - Opbrengsten leerlingkantine 1.374 - 1.278 
 - Overige baten - - - 

570.076               610.897               495.622               

Totaal overige baten 598.687               629.347               557.957               

2018
€ € €

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

2018Begroting 20192019
€ € €

2019 Begroting 2019

2019 Begroting 2019 2018
€€ €
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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 3.130.186           4.259.995           2.897.965           
 - Sociale lasten 450.974               - 417.349               
 - Pensioenpremies 491.165               - 425.020               

Totaal lonen en salarissen 4.072.325           4.259.995           3.740.333           

Uitsplitsing personeel naar fte 2019 2018

Directie 1,0 1,0
Onderwijzend personeel 15,3 11,2
OOP 38,2 37,2

54,5 49,4

4.1.2  Overige personele lasten
 - Dotaties personele voorzieningen 23.518                 22.000                 -3.625 
 - Personeel niet in loondienst 408.211               369.200               355.664               
 - Loonkosten vervanging 18.455                 - 1.394 
 - Deskundigheidsbevordering personeel 69.141                 75.000                 76.475                 
 - Reis- en verblijfkosten 532 3.000 1.976 
 - Herinrichting FlexCollege 8.597 2.000 34.214                 
 - Wervingskosten 32.550                 - - 
 - Overige personele lasten 71.679                 69.095                 49.539                 

Totaal overige personele lasten 632.683               540.295               515.637               

4.1.3  Af: uitkeringen 4.281 - - 

Totaal personele lasten 4.700.727           4.800.290           4.255.970           

4.2  Afschrijvingen

4.2.2  Materiële vaste activa 70.867                 80.533                 74.431                 

Totaal afschrijvingen 70.867                 80.533                 74.431                 

4.3  Huisvestingslasten

4.3.1  Huur 231.045               237.000               226.769               

4.3.3  Onderhoud 19.622                 20.000                 14.805                 

4.3.4  Energie en water 41.001                 49.000                 41.877                 

4.3.5  Schoonmaakkosten 80.866                 35.000                 41.649                 

4.3.6  Heffingen 1.286 3.996 348 

4.3.8  Overige 20.786                 22.000                 22.782                 

Totaal huisvestingslasten 394.606               366.996               348.230               

€

2018Begroting 2019

€

€

€

€ €

2019

2019

2019 Begroting 2019

€

2018

2018Begroting 2019
€ €
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

4.4  Overige instellingslasten

4.4.1  Administratie- en beheerslasten
 - Administratiekosten 22.670                 25.000                 21.359                 
 - Accountantskosten* 26.000                 
          onderzoek jaarrekening 14.150                 14.634                 
          andere controle opdrachten 7.493 7.366 
 - Advieskosten 66.875                 155.000               129.803               
 - Overige uitgaven 93.114                 91.800                 83.249                 

Totaal administratie- en beheerslasten 204.302               297.800               256.411               

* de accountantskosten worden toegerekend aan het boekjaar.

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen
 - Inventaris 9.081 12.000                 7.044 
 - ICT (aanschaf en onderhoud) 169.488               120.000               174.415               
 - Leermiddelen 37.844                 47.500                 40.677                 

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 216.413               179.500               222.136               

4.4.4  Overige
 - Deskundigheidsbevordering SWV 89.922                 140.000               35.323                 
 - POVO 13.520                 35.000                 46.309                 
 - Testen leerlingen 17.167                 - 23.112                 

120.609               175.000               104.744               

Totaal overige instellingslasten 541.324               652.300               583.291               

4.5  Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW

4.5.1.1 Verplichte afdrachten door OCW - VSO 10.987.821         10.977.980         10.877.076         

4.5.1.2 Verplichte afdrachten door OCW - LWOO 15.748.826         15.555.610         16.071.261         

4.5.1.3 Verplichte afdrachten door OCW - PRO 2.018.783           1.932.236           1.950.899           

4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari - VSO

 - Groei bekostiging SO 300.319               265.000               303.044               
300.319               265.000               303.044               

4.5.3  Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

 - Basisondersteuning 2.725.700           2.760.800           1.006.164           
 - Ondersteuningspakketten 292.383               890.000               1.787.834           
 - LGF Overgangspakket - - 284.749               
 - Innovatie passend onderwijs 635.292               400.000               673.600               
 - Kosten begaafdheid 343.613               - - 
 - Vaste voet 1.128.000           1.110.000           1.786.000           

5.124.988           5.160.800           5.538.347           

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen 34.180.737         33.891.626         34.740.627         

€ € €
2018Begroting 20192019

2019 Begroting 2019 2018
€ € €
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1  Rentebaten 62 200 39 

5.5  Rentelasten (-/-) 1.101 1.000 888 

Totaal financiële baten en lasten -1.039 -800 -849 

€ € €
2019 Begroting 2019 2018
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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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Gegevens 2019
bedragen x € 1 J.J.M. Rood A.W.A. Arens
Functiegegevens Directeur Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/10 1/10 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 83.489€  21.278€  
Beloningen betaalbaar op termijn (*) 14.352€  4.040€  
Bezoldiging 97.841€  25.318€  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 161.667€  48.500€  

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

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

Gegevens 2018
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€  
Bezoldiging 110.554€  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000€  
(*) Dit betreft het werkgeversdeel inzake de pensioenpremies

Gegevens 2019
bedragen x € 1 H.A.M. Beerten J.J. Driessen
Functiegegevens Voorzitter Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 30/6 1/7 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 3.720€  3.720€  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.550€  14.550€  
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag -€  -€  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt
Gegevens 2018
bedragen x € 1 H.A.M. Beerten
Functiegegevens Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging  € 7.440 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 28.350 

Gegevens 2019
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. Willems  lid 
G.W.L. Tiggelovend-Geurts  lid 
A.C. van der Horst  lid 
H.W.J. Elbers  lid 
M.J.F. van Deutekom  lid 
I.P.R.  Vermaes  lid 
J.H. Schapenenk  lid 
J.C.M. Verstegen  lid 

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

WNT-VERANTWOORDING 2019 Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

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 2019 € 194.000 (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 functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 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 alsmede degenen 
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris  worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
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Ondertekening jaarrekening
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Directeur A.W.A. Arens

Bestuur

Stg. Helicon Opleidingen

Stg. Kristallis

Stg. V.M.O. Nijmegen e.o.

Aloysius stichting onderwijs jeugdzorg

Stg. Praktijk Onderwijs Nijmegen

Stg. SGM VVSO Midden en Zuidoost Nederland

Ver. Ons Middelbaar Onderwijs

Stg. Scholengroep Rijk van Nijmegen

Alliantie Voortgezet Onderwijs

Stg. Onderwijscentrum Zuid-Gelderland

Stg. MeTander

Stg. SO Tarcisiusschool

Stg. Augustinusstichting

Stg. Metameer

Stg. SGM de Brouwerij
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het bestuur van 

Stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen  

Postbus 1082 

6501 BB NIJMEGEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van 

het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

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

balansmutaties over 2019 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 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 

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. 



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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; 

• 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 2019 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 2019 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 de intern toezichthouder 

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. 

 

De intern toezichthouder 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 2019, 

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 de intern toezichthouder 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, 1 mei 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 

 

 

Kenmerk: 2020.0082.conv 

 



D. Bijlagen

Naam en adres instelling: Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
Streekweg 20
6537 TP  Nijmegen

Postbus 1082
6501 BB  Nijmegen

Telefoon: 024-3551097
Fax:

E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl
Website: www.samenwerkingsverbandvo.nl

Bestuursnummer: 41489

Contactpersoon voor het Jaarverslag: Mevr. M. Arens
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.
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