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Voorwoord

Hierbij bied ik u namens het bestuur hetjaan/erslag 2020 aan van de Coöperatie
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO). In het
jaarverslag wil het bestuur de relatie duidelijk maken tussen enerzijds de doelstellingen en de inzet
van middelen en anderzijds de resultaten die hiermee worden bereikt. Een jaarverslag van een
ongekend schooljaar, namelijk een schooljaar in coronatijd. Wat hebben veel mensen in dit jaar
ongekend goed werk geleverd!
Uitgangspunt voor dit bestuursverslag is het ondersteuningsplan 2020-2024 en onze
kwaliteitsmonitor. In dit coronajaar is er aangepast en gemotiveerd gewerkt aan het behalen van de
beoogde doelstellingen met, voor zover we kunnen overzien, nog steeds een duidelijke gezonde en

positievetrend. Inhoudelijkwordt er goed samengewerktaan onze doelstelling om voor elke leerling
passend onderwijs te bieden. De financiën zijn op orde en de organisatie rondom het geven van extra
ondersteuning op scholen loopt goed.
Het bestuur zelf is ook weer verder in gesprek geraakt en de ontwikkelingen gaan door.
Dit wordt deels veroorzaakt door.wisselingen in het bestuur, door een aangekondigdefusie van de
Korre en Respont in de toekomst, een onderzoek naar een mogelijke besturenfusie tussen Pontes en
Ostrea en deels door landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de beleidsnota
Passend Onderwijs.

Dit leidt tot bezinning en heroriëntatie en het op dit moment expliciteren van wellicht aangepaste
ambities van dit samenwerkingsverband. Er zal nog meer samenhang gezocht gaan worden tussen
onderwijs en jeugdzorg en de positie van ouders m. b.t. passend onderwijs moet versterkt worden.

Eénaandachtspuntblijft hardnekkigonzeaandachtvragen. Erzitten nogsteeds veel leerlingen in
het speciaal onderwijs, terwijl we ons best doen om de integratie met het reguliere onderwijs te
bevorderen. Nieuwe initiatieven zijn inmiddels gestart. Al met al zijn we blij met de resultaten van
2020 en zien we, zelfs in coronatijd, met vertrouwen uit naar 2021.
Tot slot: het samenwerkingsverband is een gezamenlijkeverantwoordelijkheid en biedt naast de
wettelijke opdracht de mogelijkheid om als lerend netwerk de goede dingen te doen voor alle
kinderen. De inzet en betrokkenheid in het veld helpen ons om onze ambities waarte maken.
Namens het bestuur van het samenwerkingsverband dank ik iedereen die hieraan een bijdrage
levert.
Namens het bestuur: Coen Raas, voorzitter bestuur SPVO
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Missie, visie en uitgangspunten

Onzemissie is om alle leerlingen van het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegiogoed en
passend onderwijste bieden.
Onze visie is dat we dit willen realiseren in het reguliere onderwijs als het kan en in het speciaal
onderwijs als dat nodig is.
Uitgangspunten hierbij zijn:
Als je snel wilt gaan, dan ga je alleen.
Alsje ver wilt gaan, dan gaje samen.
Leerlingen zitten op school en niet thuis.
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk thuisnabij gerealiseerd.
De regio heeft deskundige leraren die passend onderwijs kunnen bieden.
Ouders zijn betrokken als educatieve partners.
Er is een intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.
De toeleiding naar extra ondersteuning is helder.
We hebben een duidelijk kwaliteitsbeleid.
Wewerken samen om expertise op te bouwen.

2 Inrichtingvan de organisatie
2. 1
De coöperatie
De naam van het samenwerkingsverband is:

COÖPERATIESAMENWERKINGSVERBANDPASSENDVOORTGEZETONDERWIJS
OOSTERSCHELDEREGIOU.A.
De leden zijn:
StichtingScholengroep Pontes
Stichting C.V.O. Zeeland
Stichting Respont
Stichting De Korre

VO
VO
VO+VSO
VSO

Aangesloten (geen lid)
Stichting IsaacBeeckman Academie

VO

Stichting Isaac Beeckman Academie neemt een aparte positie in. Er is een aansluitingsovereenkomst
gesloten waarin beschreven staat wat de wederzijdse rechten en plichten zijn met betrekking tot de
coöperatie.

Algemene ledenvergaderingSPVO
De aangesloten organisaties worden vertegenwoordigd door:

Dhr. H. van Dokkum

StichtingC.V.O. Zeeland (tot 17-7-2020)

Dhr. E. Boerhout
Ir. K.G. Terlage
Dhr. F. van Esch
Dhr. T. Hut

Stichting C. V. O. Zeeland (vanaf 1-9-2020)
StichtingScholengroep Pontes
Stichting De Korre
Stichting Respont

leder lid van de coöperatie vaardigt een vertegenwoordiger af voor deelname in het bestuur
Bestuur SPVO

Dhr. H. Willemstein

Stichting De Korre

Voorzitter

(t/m 31-7-2020)
Dhr. C. Raas

StichtingC.V.O. Zeeland(0strea Lyceum)

Voorzitter

(voorzitter vanaf 1-8-2020, daarvoor lid)
Mevr. A. Ruijtenberg
Stichting De Korre

Lid

(1-8-2020t/m 31-1-2021)
Mevr. Y. Richards-Vlam

Lid

Stichting de Korre

(vanaf1-2-2021)
Mevr. A. P. de Nooijer-van Brummelen St. Scholengroep Pontes
Mevr. T. de Groene
Stichting Respont

Penningmeester
Secretaris

Directeur SPVO
Dhr. T. van Bokkem

Het bestuur heeft in 20207 keer vergaderd. In juli is afscheid genomen van de voorzitter dhr. H.

Willemstein. Zijn plaats is ingenomen door mevr. A. Ruijtenberg.
Dhr. C. Raasheeft per 1-8-2020hetvoorzitterschap overgenomen.
De algemene ledenvergadering (ALV) is twee keer bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken,
waaronder het jaarverslag 2019 en de begroting voor 2021.

Leidraadvoor deze bijeenkomsten is het intern toezichtkaderdat in 2017 isvastgesteld.
Op 31-8-2020 is afscheid genomen van dhr. H. van Dokkum. Zijn plaats is ingenomen door dhr. E.
Boerhout.

2. 2

Personeel en bedrijfsvoering

Het samenwerkingsverbandheefttwee personeelsleden in dienst: een orthopedagoog(mevr. A.
Houmes) (0, 8 fte) en een directeur (dhr. T. van Bokkem 1.0 fte).
Per1-11-2020is mevr. A. Houmes voor0, 2 fte gedetacheerdnaarAuris. Haarplaats wordt
ingenomen door mevr. K. Flipse, die voor 0, 1 fte gedetacheerd wordt vanuit De Sprienke en een

tijdelijk contract krijgt tot l augustus 2021,ten behoevevan het samenwerkingsverband.
Takenen verantwoordelijkhedenvan de directeurstaan beschreven in het managementstatuut.
De taken en verantwoordelijkheden van de orthopedagoog staan beschreven in een functie- en

taakomschrijving. Mevr. Flipse zal zich in eerste instantievooral bezighoudenmet het overleg
rondom thuiszitters.

In het boekjaar hebben geen ontslagen plaatsgevonden.

Definanciën van het samenwerkingsverband worden verzorgd door het hoofd Stafafdeling Financiën
& Control van het Ostrea Lyceum, drs. J.van Mil. Wekelijksvindt er overleg plaats met de directeur
over lopende zaken.

Het kantoorvan SPVOis gevestigd in twee ruimtes diegehuurd zijn bij ScaldaGoes.

2.3

Medezeggenschap

Voorinspraakop het beleidvan het samenwerkingsverbandis een Ondersteuningsplanraad(OPR)
opgericht. Het bestuur behoeft de voorafgaandeinstemmingvan de OPRmet betrekkingtot de
vaststelling ofwijzigingvan het ondersteuningsplanals bedoeld in artikel 17avan de Wetop het
voortgezet onderwijs.

In de raad zitten ouders en medewerkersvan scholen. Deouders die in de ondersteuningsplanraad
zitting nemen, moeten ouder zijn van een leerling op éénvan de scholen die deelnemen aan het
samenwerkingsverband.

In 2020 is de OPRdrie keer bij elkaargeweest. Onderwerpenvan gesprekwaren onderandere de
ontwikkelingen met betrekkingtot het nieuweondersteuningsplan 2020-2024, hetjaarverslag 2019
en de begrotingvoor 2021.
2.4
Werkgroepen
Zorgcoördinatoren:
Vanuit de scholen in het samenwerkingsverband nemen zorgcoördinatoren deel aan deze

werkgroep.Zij zijn de rechtstreekse verbindingnaarde betrokkenen als het gaat om extra
ondersteuning voor leerlingen. De werkgroep is twee keer bij elkaar geweest en heeft zich onder

andere beziggehoudenmet de aansluitingtussen onderwijsenjeugdzorg, aanpakvan thuiszitters,
werken met ontwikkelingsperspectiefplannen, het gebruikmaken van de verwijsindexen de
landelijke evaluaties van passend onderwijs.
Financiën:

De werkgroep financiën is een adviesorgaan voor het bestuur.
De bezetting is:

Mevr. A. P. de Nooijer-van Brummelen Directeur bedrijfsvoeringSt. PontesScholengroep
Drs. J. van Mil

Hoofd Stafafdeling Financiën & Control van het Ostrea
Lyceum

Dhr. T. de Smet
(t/m 31-7-2020)
Mevr. W. Gideonse
(vanaf1-8-2020)
Dhr. T. van Bokkem

StafafdelingFinanciën& Control van Respont
StafafdelingFinanciën& Control van Respont
Directeur samenwerkingsverband

De werkgroep is in 2020 drie keer bij elkaar geweest en heeft zich onder andere beziggehouden met

hetjaarverslag2019, de begrotingvoor 2021,de bekostigingvan leerlingen in het voortgezet
speciaal onderwijs en controle op bekostigingsinformatie vanuit DUO.
De commissie voor toewijzing van ondersteuning (CTO)
De CTO is een adviesorgaan voor de scholen en voor de directeur op het gebied van extra

ondersteuningvoor leerlingen. De commissie is nagenoegwekelijks bij elkaargeweestom dossierste
bespreken die doorscholenworden ingebracht. Het kan dangaanom het geven van advies m. b.t.
extra begeleiding op de school zelf, of bijvoorbeeld om het afgeven van een

toelaatbaarheidsverklaring(TLV) voor het speciaalof praktijkonderwijs.Verderin dit verslagworden
meer gegevens benoemd over aantallen dossiersen TLV'sdie zijn besproken.
De samenstelling van de commissie:
Mevr. L. Bakker
Mevr. V. Faut

Ostrea Lyceum
Stichting Scholengroep Pontes

Mevr. K. Flipse (psycholoog)
Mevr. A. Houmes (orthopedagoog)
Dhr. P. Kooiman (orthopedagoog)
Dhr. T. van Bokkem (voorzitter)

Stichting De Korre

SPVO
Stichting Respont
SPVO

Dhr. P. van de Waterneemt deel aan de vergaderingenvanuit het regionaal bureau leerplicht (RBL).
Naast deze interne commissies onderhoudt de directeur, al dan niet samen met de voorzitter van het

bestuur, contacten met de gemeenten binnen het zgn. REA-overleg (Regionale Educatieve Agenda),
jeugdzorg, leerplicht en met andere samenwerkingsverbanden.

Algemene Leden
Vergadering
Ondersteuningsplanraad
Bestuur

[
Directeur

Zorgcoördinatoren

Financiën

Commissie

Toewijzing
Ondersteunin

3 Resultaten, kwaliteitszorg, ambities en financiën
3. 1

Onderwijsresultaten

Het bestuur heeft 25 doelstellingen geformuleerd die zijn geëntop het toezichtkadervan de
onderwijsinspectie. Deze maken integraal deel uit van het kwaliteitsbeleid en het
ondersteuningsplan. In 2020 zijn weer inspanningenverricht om te werken aan de realisatie. In
paragraaf3. 1, 3. 2 en 3.3 worden de resultaten inhoudelijktoegelicht.
3. 1. 1 Alle leerlingen krijgen passend onderwijs.
Het aantal thuiszitters is minder dan 5. Voor iedere thuiszitter is een ontwikkelingsperspectiefplan
opgesteld met als doel terugkeer in het onderwijs, oftoeleiding naar arbeid of dagbesteding.

Onzedefinitievan thuiszitten is; 'leerlingen die 4 weken of langer niet op school komen'. Hierbij is
geen rekening meer gehouden met het feit of er al dan niet een verklaarbare reden is voor het
thuiszitten. Vanuit het samenwerkingsverbandvragen we zowel aan het regionaal bureau
leerplicht als aan de scholen om leerlingen te melden voor wie dit geldt.
In 2020 zijn we voortdurend actiefgeweest om bovenstaandedefinitie bij alle betrokkenen onder
de aandacht te brengen. Het is belangrijk om met elkaar dezelfde taal te spreken. Op deze manier
lukt het beter om de registratie rondom thuiszitters sluitend te krijgen.
In totaal gaat het om 20 tot 30 leerlingen die te maken hebben met zeer uiteenlopende
problematiek, variërend van ziekte, tot angst voor school en in enkele gevallen psychiatrische of
gedragsproblemen. Het thuiszitten wordt bijna nooit veroorzaakt doordat leerlingen geen zin
hebben in school en leren. Vaak liggen er sociale en emotionele problemen aan ten grondslag.
Met de gemeenten werken we samen in het 'thuiszittersoverleg'. Dit overleg gaat over de
afstemming tussen jeugdzorg, leerplicht en onderwijs. Steeds beter lukt het om deze vorm van
afstemming te organiseren. Daarmeeworden niet alle problemen opgelost, maar komt er wel
meer samenhangin de aanpak.
In paragraaf3. 2.4 staat beschreven op welke manierwe in samenwerkingmet gemeenten en
leerplicht proberen om deze kinderen weer in de schoolbanken te krijgen of anderszins ze te
begeleiden naar werk of dagbesteding. Onze doelstelling 'minder dan 5 thuiszitters' hebben we
helaas niet kunnen halen.

3..!. 2 Alle scholen bieden hun leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning. De
basisondersteuningen extra ondersteuning staan beschreven in een schoolondersteuningsprofiel

(SOP).
Het samenwerkingsverband faciliteert scholen om ondersteuning te organiseren.
Er zijn middelen waarmee in algemene zin geïnvesteerd kan worden in een goed pedagogischen
didactisch klimaat en daarnaast zijn er specifieke bijdragen voor het inrichten van bijvoorbeeld een

Time-Outvoorziening, inhuren van intern/ambulant begeleiders, aanpakvan leerachterstanden,
samenwerkingregulier/speciaalonderwijs en innovatieve projecten. Overal dezespecifieke
trajecten hebben de scholen verantwoording afgelegd aan het samenwerkingsverband.
De orthopedagoog van het samenwerkingsverband heeft regelmatig contact met de
zorgcoördinatoren van de scholen. Wanneer er sprake is van extra ondersteuning wordt er in
samenspraak met de orthopedagoog een ontwikkelingsperspectiefplan door de school opgesteld.
In veel gevallen leidde dit ertoe dat leerlingen hun opleiding konden vervolgen. In enkele gevallen
moest worden uitgezien naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs.
(Zie voor overige gegevens 5. 1)

3. 1. 3 Aanvragen voor extra ondersteuning (TLV) worden binnen de wettelijk voorgeschreven
termijn afgehandeld.
Alle aanvragen zijn binnen de wettelijk voorgeschreven termijn afgehandeld.
Er is een incident geweest rondom de verwijdering van twee leerlingen van een school voor
regulier onderwijs. Dit is voorgelegd aan de geschillencommissie en deze heeft de school in het
gelijk gesteld. Voor de twee leerlingen is wel een vervolgopleiding gevonden.
Met Stichting De Korre loopt een discussie rondom de bekostiging van de TLV-categorieën Midden
en Hoog. Er is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van enkele toekenningen. Het bestuur is in
gesprek met de bestuurdervan De Korre met de intentie om hier samen uitte komen.
Op de website staat onze klachtenregeling gepubliceerd.
3. 1. 4 Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting out, waardoor er geen individuele

indicatiesmeer zijnvoor L1/1/00. Erzijn echter nog steeds leerlingen die behoefte hebbenaan deze
ondersteuning. Reguliere VMBO scholen geven in het SOP aan op welke manier de
leerwegondersteuning(LWOO) is georganiseerd.
De VMBO-afdelingenvan de reguliere scholen hebben in een factsheet beschreven welke
ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die leerachterstanden hebben. Op deze manier
worden de ingezette middelen vanuit het samenwerkingsverband vooral inhoudelijk gemonitord.

Veelalworden kleinegroepen ingerichtom de ondersteuningvorm te geven. Dezeondersteuning
laat zich niet altijd precies in een bedraguitdrukken, zodatde financiëleverantwoordingbij
benaderinggebeurt.
3. 1. 5 Leerlingen die zijn aangewezen op Voortgezet Speciaal Onderwijs, krijgen van het
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring. De landelijke percentages voor de
verschillende categorieën zijn hierbij richtinggevend, de begroting is leidend.
In 2020 zien we een absolute en verhoudingsgewijze stijging van het aantal leerlingen in het VSO.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door een grote toestroom vanuit het SO en door de lange

verblijfsduurvan leerlingen in het VSO.Erstromen niet of nauwelijks leerlingen terug naarhet
reguliere onderwijs. Dit ondanks de vele pogingen om door projecten en arrangementen de
reguliere scholen beter te equiperen voor de opvang van deze leerlingen.

Het bestuur maaktzichzorgen over deze ontwikkelingomdat daardooronzedoelstelling 'regulier
waarhet kan' minderwordtgerealiseerd. In financiëlezin breng dit ook een grote last met zich
mee, waardoor op termijn de ondersteuning van leerlingen op reguliere scholen in het gedrang

komt. Het bestuur heeft zichvoorgenomen om begin 2021 eentijdens een studiemiddagditte
bespreken en maatregelente bedenkenom meer leerlingen in het reguliere onderwijsop te
kunnen vangen.

3. 1. 6 Leerlingendie zijn aangewezenop praktijkonderwijs krijgenvan hetsamenwerkingsverband
een toelaatbaarheidsverklaring. Het percentage leerlingen in het praktijkonderwijsop 1-10-2012is
hierbij richtinggevend. Een afwijking van maximaal 10% is toegestaan.

Op 1-10-2020zitten er 161leerlingen met een TLVin het praktijkonderwijs. Verhoudingsgewijs
een lichte stijging ten opzichte van 1-10-2019 (3, 15% t. o. v. 2, 89%).
Het landelijk percentage is 3, 19%. (1-10-2020)
Praktijkschool De Wissel heeft 134 leerlingen.
Praktijkschool Pieter Zeeman heeft 27 leerlingen.
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3. 1. 7 HetaantalafgegevenTLV'saan VOleerlingen die regulier onderwijsin onsswv hebben
gevolgd is maximaal 10 perjaar.

Erzijn 9 leerlingen vanuit het reguliere naarspeciaalonderwijsverwezen. In 2018waren dit er 15
en in 2019 12. Dezedoelstelling is ditjaardus behaalden het lijkt erop dat de scholenvoor
regulier onderwijs steeds beter in staat zijn om leerlingen zelfte ondersteunen waar dat nodig is.
Tegelijkertijd zienwe echter het absolute en relatieve aantal leerlingen in het VSOtoenemen (zie
3. 1. 5. ). Het beleid is in 2020, net als voorgaande jaren, gericht geweest op uitbreiding van
expertise in het reguliere onderwijs. Dooruitvoeren van allerlei projecten en arrangementen
hebbende reguliere scholen ervaringopgedaanmet verschillendevormen van integratie m. b.t.
leerlingen die extra ondersteuning nodighebben. Deze inspanningen lijken nu welvruchten afte
werpen.

3. 1. 8 Het aantal leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs doorstromen naar regulier onderwijs is
minimaal 10 perjaar.

Eris éénleerling overgestaptvan speciaal naarregulier onderwijs. De doelstelling is nietgehaald.
Het bestuur heeft zichvoorgenomen om in 2021te kijken welke maatregelen nodigzijn om de
resultaten op dit gebied te verbeteren.

3. 1. 9 Voor alle leerlingen geldt: regulier als het kan, speciaal als het nodig is. Om de mogelijkheden
in het reguliere onderwijs zo goed mogelijk te benutten, werken de scholen samen in de vorm van
projecten. Jaarlijks worden deze projecten geëvalueerd.

Door de ontwikkeling van nieuwe projecten, waarbij de samenwerking tussen reguliere en speciale
scholenvoorop staat, proberen we de expertise binnen het reguliere VOte vergroten. In mei 2020
zijn de projecten van schooljaar2019-2020geëvalueerden de nieuwe aanvragen beoordeeld.
Er zijn weer veel positieve aspecten naar voren gekomen bij de evaluatie:
-de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs wordt gestimuleerd
-deskundigheid van docenten neemt toe

-scholen zetten actiefin op ontwikkelen van expertise op het gebiedvan extra ondersteuningvoor
leerlingen
-het werkt drempelverlagend voor ouders en leerlingen
-het vergroot kansen voor leerlingen in het speciaal onderwijs

In schooljaar2020-2021zijn 24 projecten en arrangementen van start gegaan.Projecten hebben
een innovatief karakter en arrangementen zijn meer structurele ontwikkelingen waarbij de fysieke
samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs voorop staat.

Naastbovenstaande projecten hebbenscholen ook hun eigen Time-Outvoorzieningen. Uit de
evaluaties blijkt dat er wel organisatorischeen inhoudelijkeverschillen zijn, maardat deze
voorzieningenzeer nuttig zijn om leerlingen dietijdelijk een andere aanpaknodighebben op te
vangen. In de meeste gevallen konden de leerlingen na een korte interventie weer deelnemen aan

het reguliere programma. In een enkelgeval bleekdat een andere leerroute nodigwas.
3. 1. 10Alle scholen en hetsamenwerkingsverbandhebbeneen positiefoordeelvan de inspectie
(minimaal basisarrangement).
Alle scholen hebben een basisarrangement van de inspectie.

Hetsamenwerkingsverbandheefteen positieve beoordelingvan de inspectie.
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3.2

Kwaliteitszorgen ambities

3. 2. 1 Het ondersteuningsplan wordt tenminste éénmaal per 4 jaar vastgesteld, voldoet aan de
wettelijke voorschriften en met burgemeesters en wethouders van de betreffende gemeenten is op
overeenstemming gericht overleg (OOGO)gevoerd.
Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2020 tot 2024. Het plan is ingediend bij de inspectie en
akkoord bevonden. Wel heeft de inspecteur opgemerkt dat er niet in voldoende mate beschreven
staat hoe de resultaten van extra begeleidingvan leerlingen gemonitord worden. Dit was niet
direct aanleidingom een aanpassingte vragen maar wel om voor dit onderwerp aandachtte
hebben. Tijdens een volgend inspectiebezoek kan hier wellicht over gesproken worden.
Onze orthopedagoge heeft inmiddels een actueel overzicht van alle leerlingen die werken met een
ontwikkelingsperspectiefplan. Regelmatig overlegt zij hierover met de betrokken zorgcoördinator
om de voortgang te monitoren.

Met de 6 aangesloten gemeenten is OOGO gevoerd en de ondersteuningsplanraad (OPR) heeft
ook een akkoord gegeven op het plan. Met name de OPR heeft een actieve rol gespeeld bij het tot
stand komen van een en ander.

3. 2. 2 Jaarlijks stelt het bestuur een bestuursverslag op waarin een verantwoording is opgenomen
rn. fa. t-. de gerealiseerde kwaliteit, de kwaliteitsverbetering en de daarmee samenhangende inzet
van middelen.

In het jaarverslag wil het bestuurde relatie duidelijk maken tussen enerzijds de doelstellingen en
de inzet van middelen en anderzijds de resultaten die hiermee worden bereikt.
In 2020 zijn we verder gegaan met de inzet van projecten en arrangementen om uitval van
leerlingen te voorkomen, de expertise van docenten te vergroten en de samenwerking tussen
regulier en speciaal onderwijs te versterken. Uit de evaluaties bleek dat er veel positieve
resultaten zijn bereikt.
De basisondersteuning in combinatie met mogelijkheden voor extra ondersteuning zoals
ambulante begeleiding, lokalen voor time-out en flexibele opvang, hulp bij leerachterstanden,
wordt op iedere VO-schoolenthousiastvormgegeven. Het resultaat hiervan is o. a. dat er steeds
meer leerlingen kunnen worden opgevangen binnen de eigen school. Het aantal aanvragen voor
een toelaatbaarheidsverklaringvoor het speciaal onderwijs neemt af (zie 5. 1).
De aanpak met betrekking tot thuiszitters is aangescherpt. Met het regionaal bureau leerplicht

(RBL) zijn afsprakengemaaktom leerlingen te registreren die4 weken niet naarschool zijn
geweest. Wekelijks wordt deze lijst besproken binnen het samenwerkingsverband met RBL, maar
ook regelmatig met het centrum voor jeugd en gezin van de gemeenten waar deze leerlingen
wonen. Alles is er op gericht om samen om deze leerlingen en hun gezinnente gaan staan en te
proberen de jongeren weer naar school te krijgen. Doordat er nu eerder wordt gesignaleerd is de
lijst met thuiszitters wel veel langer geworden. Niet altijd gaat het om een hele problematische
situatie en kan de draad weer snel worden opgepakt. Wanneer dit niet lukt, is er wel vaak sprake
van ernstige sociaat/emotionele en soms ook psychiatrische problematiek.
3. 2. 3 Alle deelnemende scholen hebben hun ondersteuningsstructuur beschreven in een
schoolondersteuningsprofiel(SOP). In het SOPstaat duidelijkomschreven wat de basis-en extra
ondersteuning op de betreffende school inhoudt. Het SOPstaat gepubliceerd op de website van de
school.

Zowel de reguliere als speciale VO-scholen hebben hun schoolondersteuningsprofiel bijgewerkt en
gepubliceerd op de website.
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3. 2. 4 Door intensieve samenwerking met gemeenten en jeugdzorg is er een dekkend netwerk op
het gebied van ondersteuning en zorg.
De samenwerking met gemeenten(REA-overleg) en jeugdzorg wordt in ons
samenwerkingsverband georganiseerd vanuit de zorgadviesteams (ZAT). In onderstaande figuur
staat deze samenwerkingweergegeven:

Gemeente

;^

^

CJG
Leerplicht

^

Ï, o',<8'

^
REA

Scïiool

Werkgroepiz+
Thuiszitrersoverleg

Directie
Docenten

Zorgcoördinator

'i^,

°^'^
.

c>0

*^

Samenwerïfingsverband

Met 6 aangesloten gemeenten blijft het samenwerken op het gebied van jeugdzorg een echte

uitdaging.Alhoewel het om dezelfdejongeren gaat, is de aanpaknogte vaak niet goed op elkaar
afgestemd. Actiefaandachtbesteden aan het netwerk met veel individuelecontacten blijkt tot nu
toe de beste resultaten op te leveren. Met nameop het gebiedvan de uitvoeringelkaarweten te
vinden is het belangrijkste. Het vrijwillige karaktervan de zorg/hulpverleningtegenover het
verplichte karaktervan onderwijs zorgt nogal eens voor een heel andere benaderingvan de
jongere en zijn of haargezin.Toch weten de scholen steeds beter het Centrum voorJeugden
Gezin (QG) te vinden en omgekeerd wordt het samenwerkingsverbandnu regelmatigdoor
gemeenten benaderd voor overleg in specifieke casussen.

3.2.5 Het bestuur handeltvolgens de codevan goed bestuuren legt uit wanneerzij daarvan
afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Het intern

toezichtfunctioneertonafhankelijkvan het bestuur. leder bestuurslidwerktvanuitzijneigen rol
aan de versterking van de kwaliteit van de taakuitvoering en streeft naar realisatie van de
gezamenlijke ambities die zijn verwoord in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband.

Om de rollen (ALV, bestuur, directeur) binnen de organisatiezo heldermogelijkte houden is er
een intern toezichtkader opgesteld. Hierin staan de gedragslijnen beschreven en de

verantwoordelijkhedenvan alle betrokkenen. In 2020is de algemene ledenvergadering2 keer bij
elkaargeweesten heeft de richtlijnen van het toezichtkadergevolgd. Behalvede actuele
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voortgang is hetjaarverslag 2019 besproken en de begrotingvoor 2021. Het bestuur heeft7 keer
vergaderd. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:
-het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024
-evaluatie + nieuwe aanvragen van projecten en arrangementen
-procedures rondom bekostiging van toelaatbaarheidsverklaringen VSO
-eventuele samenwerking met SWV Walcheren
-aanpak vroegtijdig schoolverlaten (VSV)
-jaarverslag 2019 en begroting 2021
-beleidsnotitie Passend Onderwijs

3. 2. 6 Bestuursledenzijn ambassadeursvan het samenwerkingsverbandbinnen hun eigen
organisatie. Ditwil zeggendatzij het beleidvan het samenwerkingsverbanduitdragenen zich
verantwoordelijk voelen voor de uitwerking hiervan.

Hoewel het soms een lastigezaakis om individueleschoolbelangenafte wegentegen een
algemeen belang van het samenwerkingsverband, zijn onze bestuursleden zich bewust van hun

dubbeleverantwoordelijkheiden handelen integer. Er is afgesprokenom begin 2021een
studiemiddag te houden waarin vooral gesproken gaat worden over de visie van het bestuur op de
doelstellingen van het samenwerkingsverband, maar ook op het eigen functioneren en de rol die
het bestuur op zich wil nemen, onder andere ten opzichte van de algemene ledenvergadering en
de directeur.

3. 2. 7 De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid.

De directeur heeft zowel de bestuursvergaderingenals de ALVbijgewoond. Hij heeft alle taken die
onderzijnverantwoordelijkheidvallen uitgevoerd. De directeurheeft hierbij regelmatig
functioneel overleg met de voorzitter van het bestuur.

3. 2. 8 Het bestuurvan hetsamenwerkingsverbandlegtvolgens de wettelijke voorschriften en
afgesprokenrichtlijnen verantwoordingafaan de intern toezichthouder, de overheiden de
belanghebbenden. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd, informeert zijn omgeving en
verantwoordtzichonderandere in hetjaarverslag over de resultaten op een voor alle betrokkenen
toegankelijke wijze.
In het intern toezichtkader staan alle onderwerpen genoemd waarover het bestuur de intern

toezichthouder informeert. Het jaarverslag 2019 is op de website gepubliceerd en in het overleg
met gemeenten en met de ondersteuningsplanraadworden regelmatigde ontwikkelingen
besproken.

3. 2. 9 Het bestuur informeert tussentijds 4x per jaar de leden van de coöperatie en de
ondersteuningsplanraadover de voortgang.
De algemene ledenvergadering (ALV) is twee keer bij elkaar gekomen om de voortgang te
bespreken, waaronderhetjaarverslag2019en de begrotingvoor 2021.
De ondersteuningsplanraadheeft drie bijeenkomsten gehaden is akkoordgegaanmet een nieuw
ondersteuningsplan voor de periode 2020-2024.
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3. 2. 10-Het bestuur informeert belanghebbenden intern en extern over de voortgang van het
samenwerkingsverband.
De bestuursleden hebben binnen hun eigen organisaties het beleid van het
samenwerkingsverband op de agenda gezet en de directeur onderhoudt regelmatig contact met
gemeenten, leerplicht, jeugdzorg, en andere samenwerkingsverbanden.

3. 3

Financieel beheer

3. 3. 1 Het samenwerkingsverbandvoert haartaken uit aan de handvan een dekkende
meerjarenbegroting.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met daling van het aantal leerlingen in de regio.
Aan de lastenkant zijn bedragen voor een deel ongewijzigd gebleven en dat betekent
verhoudingsgewijs een toename. Scholen kunnen op deze manier hun ondersteuning aan
leerlingen versterken en op deze manier bijdragen aan de doelstelling 'regulier waar het kan'. Er is
voor de komende jaren voorzien in een negatief resultaat. Dit met de bedoeling om het eigen
vermogen terug te brengen naar een bedrag dat nodig is om eventuele risico's af te dekken. Het is
niet de bedoeling dat er middelen bij het samenwerkingsverband worden opgepot. In de
risicoparagraaf van het jaarverslag is verder uitleg gegeven over de manier waarop de financiële
risico's in kaart zijn gebracht.
3. 3. 2 Het bestuur heeft inzicht in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende
driejaaren zet daar beleid op uit.
Eind 2020 heeft het bestuur de begroting voor 2021 en de jaren daarna besproken. De financiële
positie is gezond. Er zijn meer dan voldoende reserves en zowel de lichte als de zware
ondersteuning kunnen dekkend vanuit de inkomsten bekostigd worden. Hierdoor is ruimte
ontstaan om projecten op de scholen uit te voeren die gericht zijn op vergroten van expertise op
het gebied van extra ondersteuning. De integratie VO-VSO wordt op deze manier bevorderd.
Vanuit het ministerie is bericht ontvangen dat onze reservepositie te hoog is. Op basis van de
begrote ontvangsten zou deze 250.000,- moeten zijn. Het surplus betreft 590.683,In 2021 wil de minister voor l mei een plan zien waarin beschreven staat hoe het

samenwerkingsverbandintweejaartijd de reserves terug gaat brengen naarhet gewenste niveau.
Aan dit plan worden eisen gesteld:
-In het jaarverslag over 2020 dient u een plan op te nemen ten aanzien van het doelgericht en
doelmatig inzetten van de reserves; en
-De consequenties van dit plan moeten zichtbaar zijn in de continuïteitsparagraafvan het
jaarverslag. Uit de meerjarenbegroting moet blijken dat er sprake is van afnemende reserves; en
-De OPR en het intern toezicht moeten (bewijsbaar) goedkeuring geven aan uw plan om de
reserves te verminderen.

In de meerjarenbegroting is al rekening gehouden met bovenstaande maatregel doordat ervoor
de komende jaren negatieve resultaten zijn begroot. Zoals het er naar uitziet zal dit toch een te
laagtempo zijn om op het gewenste niveau uit te komen. Begin 2021 presenteert de sector een
plan, dat bij goedkeuring een format zal opleveren voor ons eigen plan.
In ieder geval moet het bestuur op korte termijn besluiten op welke manier de middelen worden
ingezet.
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3. 3. 3 De interne toezichthouderen de ondersteuningsplanraadzijn te allen tijde op de hoogte van
de actuele ontwikkelingenop financieelgebied.
Zowel met de intern toezichthouder (ALV) als met de OPR is overleg gevoerd. Tijdens dit overleg
staat het onderwerp financiën altijd op de agenda. Alle actuele ontwikkelingen worden dan door
de directeurtoegelicht.
3. 3. 4 Het samenwerkingsverband besteedt de overheidsbekostiging zo dat deze adequaat ten
goede komt aan de in het ondersteuningsplan geformuleerde ambities inzake de uitvoering van zijn
taken in het licht van zijn maatschappelijke opdracht en niet aan andere zaken.

In 2020 is zowel door de intern toezichthouder, de OPRen de accountant geconstateerd
dat de bekostigingadequaat besteed is.
Scholen verantwoorden zich m. b.t. de bedragen die zij van het samenwerkingsverband
ontvangen voor het inrichten van o. a. Time-Out voorzieningen, ambulante en interne
begeleiding en de uitvoering van projecten.

De middelen voor extra ondersteuning worden gerelateerd aan de capaciteit van scholen
om leerlingen zelf die ondersteuningte bieden. Zij schrijven voor deze leerlingen een
ontwikkelingsperspectiefplan. Er is een factsheet LWOOom meer zichtte hebben op de
ondersteuning op het gebied van leerachterstanden. Het is niet altijd mogelijk om alle
middelen éénop éénte koppelen aan de uitgaven.
3. 3. 5 Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheiden handelt integer en
transparant. Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding, hetgeen vooral
beoordeeldwordt door een accountant die wordt aangesteld door de raadvan toezicht.
Dezeaccountantopereert volgens de beroepsmaatstaven van de NBAen speciaalvolgens
het controleprotocol dat door de inspectie is opgesteld.

De accountant heeft een positief oordeel gegeven over het jaarverslag 2020.
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4 Samenvatting
Wat hebben we bereikt:

-DeVOen VSOscholen biedeneen dekkendaanbod,voor (bijna) alle leerlingen is er een plek op
school.

-In samenwerking met het regionaal bureau leerplicht wordt verzuim nauwkeurig geregistreerd.
-Eventuele thuiszitters zijn snel in beeld.
-De samenwerking met individuele gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is versterkt. Er is
regelmatig overleg samen met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).
-Reguliere scholen werken met ontwikkelingsperspectiefplannenvoor leerlingen die extra

ondersteuningkrijgen. Zorgcoördinatorenhebben regelmatigcontact met de orthopedagoogvan het
samenwerkingsverband.
-Alle aanvragen voor een TLV zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

-Erzijn in schooljaar2019-202023 projecten uitgevoerd. Voorschooljaar2020-2021zijn er 24
projecten aangevraagddoor de scholen en toegewezen door het samenwerkingsverband. Deze
projecten zijn opgezetom de (extra) ondersteuningverder te verbeteren en om de samenwerking
VO-VSOte stimuleren.

-Eris een goedesamenwerkingmet scholen en leerplicht binnen het wekelijks overleg van de CTO.
-In samenwerkingmet gemeenten is er voortdurend afstemmingover de werkwijze m. b.t. de
afstemmingtussen onderwijs enjeugdzorg. Dezesamenwerkingis met namegericht op het
voorkomen van thuiszitten. Het uitgangspunt is: ééngezin, éénkind, éénplan.
-Het interne kwaliteitsbeleid geeft richting aan de dagelijkse gang van zaken.
Op basis van 25 concrete doelstellingen wordt er systematisch gewerkt via de PDCA-cyclus.
-Het intern toezichtkaderzorgt voor duidelijke rollen van toezichthouder, bestuur en directeur.

-Hetsamenwerkingsverbandisfinancieelgezond, het weerstandsvermogengoed, er is financiële
ruimte voor nieuwe initiatieven.

Wat willen we verder:

-Meersamenwerkingen integratieVO-VSO.Expertisevanuit VSOinzetten binnen regulierescholen
via arrangementen en projecten. Minder leerlingen die vanuit VO overstappen naar VSO, meer

leerlingen dievanuit VSOoverstappen naarVO. In 2021zal het bestuureen studiedagbesteden aan
het verder oriënteren op mogelijkheden om de integratie VO-VSO te bevorderen.

-Afstemming met gemeenten over de samenwerkingonderwijsenjeugdzorg.Wiedoetwat en hoe
kunnen we met elkaar werken aan het doel: ééngezin, één kind, één plan? Alhoewel er steeds meer

contacten zijn tussen onderwijs, leerplicht enjeugdzorg, blijft dit een actueel onderwerp.
-Heroriëntatie op de governance in ons samenwerkingsverband. Wat is de rol van het bestuur ten

opzichtevan de directeuren de ALV?Hoe ziet het bestuurzichzelfen welkevisie heeft het op de
doelen van het samenwerkingsverband?Moet er misschientoch een onafhankelijklid/voorzitter
komen voor de ALV?

-Heroriëntatieop de vorderingenvan het samenwerkingsverbandafgezettegen de 25 doelstellingen
uit de beleidsnotitie van de minister.
Hoe gaan we dat doen:

-Uitvoering geven aan arrangementen en projecten die specifiek gericht zijn op de integratie van VOVSO. Uitwisseling van docenten VO en VSO met behulp van een ontwikkelfonds.
-Samenwerken met gemeenten en ander samenwerkingsverbanden binnen de actielijn transformatie
agenda 'Onderwijs en Jeugdhulp verbonden"
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-Een plan opstellen om de reserves van het samenwerkingsverband aan te spreken voor
doeltreffende maatregelen, zodat deze op het gewenste niveau uitkomen.
-Studiemiddagenorganiseren voor het bestuur om samen met de directeur een visie te ontwikkelen
die ambitieus is en die richting geeft aan de plannen voor de komende jaren.

Doelstelling
3. 1.1
3. 1.2
3. 1.3
3. 1.4
3. 1.5
3. 1.6
3. 1.7
3. 1.8
3. 1.9
3. 1. 10
3. 2.1
3. 2.2
3. 2.3
3. 2.4
3. 2.5
3. 2.6
3. 2.7
3. 2.8
3. 2.9
3. 2. 10
3. 3.1
3. 3.2
3. 3.3
3. 3.4
3. 3.5

2017

2018

2019

2020

voldoende

nog niet (volledig) bereikt
onvoldoende
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5 Kwantitatievegegevens
5. 1 Gegevens CTO
Dossiers besproken in CTO

Totaal aantal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

269

243

250

275

204

205

178

171

dossiers:

Totaal aantal dossiers CTO300
250
200
150
100
50
o
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2014

2015

2016

2017

2015

2019

2020

Toelichting:
In 2020 is het aantal dossiers licht gedaald t. o. v. het jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat er
steeds meertoelaatbaarheidsverklaringen worden afgegeven voor meerdere jaren.
Naast aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaringworden ook adviezen uitgebracht op het
gebied van (extra) ondersteuning op de scholen zelf.
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LWOObeschikkingen

Totaal aantal LWOO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

103

96

92

O

0

0

2019
0

2020
0

beschikkingen

Totaal aantal LWOO beschikkingen
120
100
80
50
40
20
o

2013

2014

2015

2016

2017

201S

2019

2020

Toelichting:

Vanaf2016zijn er geen LWOObeschikkingenmeer aangevraagdof afgegeven.Scholenworden nog
bekostigd voor leerlingen die een beschikking hebben gekregen in het verleden. Voor de nieuwe

leerlingen gaande LWOOmiddelen rechtstreeks vanuit het samenwerkingsverbandnaarde scholen.
De peildatum voor de berekening van deze middelen die het samenwerkingsverband ontvangt is
l oktober 2012. Het percentage leerlingen met LWOOvan dat moment is bepalend voorde hoogte
van de bekostiging. In ons geval was het percentage LWOO op 1-10-2012 7, 63%, terwijl dit landelijk
uitkwam op 10, 59%. Momenteel zijn er plannen vanuit het ministerie om deze percentages landelijk
gelijkte gaantrekken. Dit zalwaarschijnlijkop z'n vroegst in 2023 zijn en danvolgt nog een periode
van verevening. Op korte termijn heeftdit dus weiniginvloed op de bekostigingvan ons
samenwerkingsverband.
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Afgegeven toelaatbaarheidsverkla ringen praktijkonderwijs
2013
2014
2015
2016
42

Totaal aantal

33

42

30

2017

2018

2019

2020

31

34

36

43

TLV's PrO

Totaal aantal afgegeven TLV's |. raktijkonderwijs
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
o

2012

201^

2015

2015

2017

2018

2019

2020

Toelichting:
Van PO / sBaO naar praktijkonderwijs 37
Van VO naar praktijkonderwijs 4
Van SO naar praktijkonderwijs l
VanVSO naar praktijkonderwijs l

Het samenwerkingsverbandhanteert bij het afgevenvan een toelaatbaarheidsverklaringvoor
praktijkonderwijs de landelijke criteria. Net als bij LWOO is de peildatum voor de bekostiging
l oktober 2012. Op dat moment zaten wij iets lager (2, 45%) dan het landelijk gemiddelde (2, 85%).
Een eventuele landelijke verevening zou ook hier dus gunstig kunnen uitpakken.
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Afgegeven toelaatbaarheidsverkla ringen VSO
2014-2015

2016

2017

2018

2019

2020

31

153

126

113

113

99

15

14

14

12

128

111

Totaal aantalTLV

VSOLaag
Totaal aantal TLV O

VSO Midden
Totaal aantal TLV 2

17

VSOHoog
Totaal aantal

35

185

145

121

Toelichting:
Afgegeventoelaatbaarheidsverklaringen:
an POensBaOnaarVSO
anSO naar VSO

2017

2018

2019

2020

4

6

13

43

23

22

10
39*

an Pontes Pieter Zeeman naar VSO

6

2

2

2

an Goese Lyceum Bergweg naar VSO

2

2

4

o

an Goese Lyceum Oranjeweg naarVSO
anEdudelta naar VSO**

o

6

3

2

2

o

o

o

an Ostrea Lyceum naar VSO

5

5

3

3

an Isaac Beeckman Academie naar VSO

o

o

o

2

huiszitter naar VSO

l

erlenging TLV

84

77

81

52

otaal

145

121

128

111

*

SO De Ark

l

SO Auris

2

SO De Koperakker

l

SO De Kameleon

l

SO OdyZee

15

SO Deltaschool
SO Keurhove

5

SO DeSprienke
SO Klimopschool

l

10
3

"leerlingen van Edudelta zijn naar Het Goese Lyceum Bergweg gegaan in 2017.
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5.2 Gegevens DUO
Leerlingen

LWOO

PRO

overig VO

totaal VO

1-10-2011

529

161

5. 595

6. 285

1-10-2012

482

155

5. 659

6. 296

1-10-2013

440

155

5. 660

6. 255

1-10-2014

408

161

5. 660

6. 229

1-10-2015

394

167

5. 716

6. 277

1-10-2016

289

166

5624

6. 079

1-10-2017

192

166

5500

5. 858

1-10-2018

83

155

5355

5593

1-10-2019

12

154

5166

5332

1-10-2020

o

161

4947

5108

Aantal leerlingen VO
7.000
6.000
5. 000
4.000
3. 000
2. 000
1.000
o

2011

2012

2013

201'!

2015

2015

2017

2018

2019

2020

Toelichting:

Hettotaal aantal leerlingen in het VO is de laatstejaren fors gedaald. In de begrotingwas hiermee
rekeninggehouden. Prognosesvan DUOzijn leidend bij het opstellen van de meerjarenbegroting.
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Aantal leerlingen LWOO en PrO
600
500
400
300
200
100
o

2011

2012

2013

2014

2015
.

2016

2017

2018

2019

2020

LWCO ^^PRC

Toelichting:
Het aantal leerlingen met LWOOdaalt naar nul, omdat er geen nieuwe indicaties meer worden
afgegeven.
Voor praktijkonderwijs is het aantal leerlingen redelijk stabiel. Verhoudingsgewijs stijgt het aantal
leerlingen in het praktijkonderwijs licht.
Leerlingen LWOO en PrO

V02902

LWOOV02902

LWOOLandelijk

PrO V02902

PrO Landelijk

1-10-2011

8, 42%

10,42%

2, 56%

2,80%

1-10-2012

7, 64%

10,69%

2, 46%

2,84%

1-10-2013

7, 19%

10,61%

2,51%

2, 92%

1-10-2014

6, 61%

10,48%

2, 58%

2, 95%

1-10-2015

6,42%

10,23%

2, 66%

2, 98%

1-10-2016

4, 76%

2, 73%

2, 99%

1-10-2017

3,28%

2, 83%

3, 01%

1-10-2018

1,48%

2, 77%

3, 02%

1-10-2019

0, 23%

2, 89%

3,07%

1-10-2020

0%

3, 15%

3, 19%

Toelichting:
Sinds 2016 worden er geen nieuwe LWOOindicaties meer verstrekt.

De bekostigingverloopt nu via het samenwerkingsverbandgebaseerdop het aantal leerlingen in de
basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen klas 3 en 4.
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Aantal leerlingen VSOper categorie
vso categorie
Laag

vso categorie
Midden

vso categorie
Hoog

vso totaal

1-10-2011

153

9

12

174

1-10-2012

158

13

21

192

1-10-2013

224

13

25

262

1-10-2014

195

13

29

237

1-10-2015

164

9

25

198

1-10-2016

164

15

19

198

1-10-2017

167

15

13

195

1-10-2018

160

17

11

188

1-10-2019

164

20

6

190

1-10-2020

185

23

3

211

Toelichting:
Het aantal leerlingen in het VSO is toegenomen. Naderonderzoek heeft uitgewezen dat dit o. a.
wordt veroorzaakt doortoename van het aantal leerlingen SO die doorstromen naarVSO.
Leerlingen uit het VSO keren niet terug naar het reguliere onderwijs.
Aantal leerlingen VSO van het samenwerkingsverband per categorie (procentueel)
vso cat l

vso cat 2

vso cat 3

vso totaal

rugzakken

1-10-2011

2, 43%

0, 14%

0, 19%

2, 77%

2, 14%

-10-2012

2, 51%

0, 21%

0,40%

3, 11%

2, 15%

1-10-2013

3,31%

0, 21%

0, 40%

3, 92%

2, 14%

1-10-2014

3, 13%

0, 21%

0, 47%

3, 80%

1-10-2015

2, 61%

0, 14%

0, 40%

3, 15%

1-10-2016

2,70%

0, 25%

0,31%

3, 26%

1-10-2017

2, 85%

0, 26%

0, 22%

3,33%

1-10-2018

2, 86%

0, 30%

0, 20%

3, 36%

1-10-2019

3, 08%

0,38%

0, 11%

3, 56%

1-10-2020

3, 47%

0,43%

0,06%

3,96%

V02902
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Percentage leerlingen in het VSO
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Aantal leerlingen VSO landelijk per categorie (procentueel)
Landelijk

vso cat l

vso cat 2

vso cat 3

vso totaal

rugzakken

1-10-2011

3,04%

0, 11%

0, 31%

3,46%

1,84%

1-10-2012

3,08%

0, 11%

0,31%

3,51%

2, 08%

1-10-2013

3, 15%

0, 11%

0,34%

3, 61%

1,94%

1-10-2014

3, 16%

0, 12%

0, 35%

3,63%

1-10-2015

3,04%

0, 12%

0, 32%

3,47%

1-10-2016

3, 03%

0, 14%

0, 27%

3,44%

1-10-2017

3,05%

0, 16%

0, 27%

3,48%

1-10-2018

3, 11%

0, 18%

0, 26%

3, 55%

1-10-2019

3, 20%

0, 18%

0, 24%

3, 62%

1-10-2020

3, 29%

0, 20%

0, 24%

3, 72%
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Toelichting:

Het percentage VSO leerlingen is zowel landelijk als in ons samenwerkingsverband
toegenomen.
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5. 3 Financiële situatie per balansdatum

Het boekjaar2020 is afgesloten met een positief resultaat van 866, een resultaat dat
lager is dan het boekjaar2019 met een exploitatieresultaatvan 8.339.
De rentabiliteit wordt berekend door het resultaat te delen door de som van de totale baten, dit kengetal geeft aan
of de organisatie in staat is om evenwicht te realiseren tussen de baten en de lasten. In 2020 bedraagt de
rentabiliteit +0,01%, in 2019 was het kengetal +0,12 %.
BALANS
Vaste activa
Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

2. 742
1. 058. 084

31-12-2019
3. 526
885. 661

1. 060. 826

889. 187

840. 682
1. 528

839.816

31-12-2020

Eigen vermogen
Algemene reserve
Voorzieningen
Kortlopende schulden

218.616

TOTAAL PASSIVA

1. 060. 826

574
48. 797

Het eindsaldo liquide middelen bedraagt inmiddels 1.054.851, een toename van 221.702.
De liquiditeitspositie wordt beoordeeld aan de de hand van de current ratio; de som van

liquide middelen en vlottende activa gedeeld door het totaal aan kortlopende schulden. In 2019 bedroeg de
current ratio 18, 15, in 2020 is deze ratio gedaald naar4,84. De dalingwordt veroorzaakt door de stijgingvan

de post nogte betalen bedragen.Na l januari heeft het bestuurbesloten om de bijstellingdievan Duoisontvangen
over te dragen aan de VO-scholen. Bovendien is besloten om in verband met de groeiregeling twee leerlingen
alsnogte vergoeden.
De betalingzal in 2021 plaatsvinden.
De ratio van 4, 84 ligt ruim boven de bandbreedte van 0, 5 -1, 5 die de VO-raad aangeeft als signaleringsgrenzen.
De Algemene reserve is in 2020 minimaal toegenomen door de toevoeging van de winst( 866).
De post kortlopende schulden is gedaalddoordat de verplichting naar Respont is betaald, in verband met
de residentiëleplaatsingvan leeriingen(groeitelling).
Volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs wordt de solvabiliteit gebruikt om de vermogenspositie te
bepalen, waarbij het eigen vermogen gedeeld wordt door het totale vermogen.
De Onderwijsinspectieheeft de solvabiliteitsnorm verhoogd van 20% naar30%. Onder de
30 % komt de financiëlecontinurteit in gevaar. Voor het Samenwerkingsverbandis een solvabiliteit berekendvan
79, 2 % in 2019( 94, 5 % in 2019). De vraag is of dit kengetal representatief is, rekening houdend met
de doelstelling en de werkwijzevan het samenwerkingsverband.
Weerstandsvermogen

Voor de beoordelingvan de reservepositie van scholengemeenschappenwordt als maatstafhet
kengetal weerstandsvermogen gebruikt, dit is de som van het eigen vermogen, vermindert met de materiële
vaste activa, gedeeld door de rijksbijdragen.

Bij een weerstandsvermogen van onder de 10 % zou er sprake zijn van mogelijk te weinig reserves.
Daarom is het streven om boven de 10 % uit te komen, dan is er sprake van evenwichttussen
de baten en lasten. Het huidige weerstandsvermogen bedraagt 12, 57%.
(er is gerekend met de bruto rijksbijdragen).
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5.4 Analysejaarrekening en begroting
Voor 2020 was er een negatief resultaat begroot van 120. 134. Het uiteindelijke resultaat van het boekjaar 2020
is 866.

Begroting

Jaarrekening
6. 630. 554

RijksbijdrageOCW

6. 385. 731
33. 624
52. 410
6. 471. 765

33.624

Overige rijksbijdrage
Overige baten
Totaal baten

33. 805
6. 697. 983

Personele lasten

253. 665
2. 155
8. 977

Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Doorbetaling schoolbesturen
Totaal lasten

244. 823
-18. 605 l.
226. 218

6. 419. 068
6. 697. 117

249. 478
2. 500
14. 000
16. 300
6. 309. 620
6. 591.898

105. 219

866

-120.133

120. 999

13.252

Overige instellingslasten

Verschil

4. 187 2.

-345
-5.023
-3. 048
109, 448

Financiële baten
Nettoresultaat

Toelichting:
Rijksbijdragen en - inhoudingen
Lichte ondersteuning algemeen
Ondersteuning LWOO

Realisatie2020

- OndersteuningLWOOvia DUO
Pro
-Afdracht Pro via DUO

Zware ondersteuning
-Afdracht VSOvia DUO

Begroting2020

Verschil

522.536
1. 890. 475

545. 002

1. 976. 854
-53. 558
637. 032
-725. 468
2. 379. 862

-55.691
609. 197
-714. 696
2. 251. 821

128. 041 3

3.363.523

3. 471. 666
-2. 439. 814
1. 031. 852

-2. 343, 579
-67. 323
952. 621

-340. 222
-100. 000
-1. 857. 326
-487. 292
-325. 000
-56. 764
-33. 624
-3. 200.228

-340. 222
-115. 000
-1. 729. 285
-465. 000
-325. 000
-120. 200
-33. 624
-3. 128.331

- Vereveningzware ondersteuning

79. 231 4

Afdrachten aan scholen door het SWV

- BasisondersteuningVO
- Time out VO

- Afdracht LWOOVO
-Arrangementen
- Overdracht ambulante begeleiding

- Groeitelling
-Projectsubsidie

l.

5

6.
7,
6,

8.
-71. 897

De VSVsubsidie die wordt ontvangenvan Sclada is beëindigdper l augustus 2020. Bij het opmaken van de
begroting is het uitgangspunt geweest dat de subsidie zou doorlopen, maar dat is niet het geval.
Dit leidde tot een negatief verschil van 18. 605.

2. Het positieve verschil van 4. 229 met de begrotingwordt veroorzaakt door minder uitgaven aan
huisvesting, afschrijvingen overige instellingslasten.
3. Per saldo is er 128. 041 meer ontvangen van het Ministerie van OCW voor lichte ondersteuning(prijseffect, de
vergoeding is met minimaal 3, 1% bijgesteld).
4. Voor de zware ondersteuning heeft het Samenwerkingsverband 79, 231 meer ontvangen, door prijsbijstelling.
Het bedragvan 71.897 meer uitgaven is een som van onderstaandeeffecten:
5. Minderafdrachten in het kadervan de Time-out( 15.000).
6. De LWOO-afdrachtenaan de participanten zijn verhoogd met 128.041 (zie 2).
7. Erzijn meer aanvragenvoor arrangementen gehonoreerd, dan begroot( 22.292)
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8. In verband met mogelijke vergoeding in het kadervan de groeitelling aan Respont waseen
bedrag opgenomen van 120. 200, uiteindelijk is er 56. 764 betaaldf verschil 63. 436).
5. 5 Financierings- en beleggingsstatuut

De regeling 'Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek' heeft ten grondslag gelegen
aan het Financierings- en beleggingsstatuut. In april 2016 is het statuut van kracht geworden.
Het Treasurystatuut heeft tot doel een formeel kader te scheppen waarbinnen de financierings- en
en beleggingsactiviteiten van het Samenwerkingsverband dienen plaats te vinden.
Het Samenwerkingsverband heeft geen effecten in bezit of leningen uitstaan.
In maart 2019 is het treasurystatuut opnieuw aangepast en vastgesteld op basis van de regeling Beleggen,
lenen en derivaten OCW.
5. 6 Continuïteitsparagraaf 2020
Al
Realisatie 2020

2021

2022

2023

1,0
0,8

1,0
0,8

0,8

2021
4. 940
5. 100

2022
4. 940
160
5. 100

185
23

180
23

Personele bezetting in fte

1,0

- Managementteam
- Ondersteunend personeel

0,8

1,0

Prognosevan de leerlingenaantallen in het verzorgingsgebied
1-10-2020
4. 953
162
5. 115

Leerlingen
vo
PRO
Totaal
Leerlingen VSO
categorie l(laag)
categorie 2(midden)

160

185
23

categorie 3(hoog)
Totaal

2023

4. 890
160
5. 050

175
22

3

3

3

3

211

211

206

200

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

A2
Balans

Realisatie
2020

Vaste activa:

Materiële vaste activa

2. 742

5. 000

3. 233
1. 054. 851
1. 060. 826

794.667

5. 000

2. 500

503. 660
508. 660

290. 517
293. 017

Vlottende activa:

Vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

840.682

789. 667

1. 528

743. 067
1. 600

456. 960

Voorzieningen
Langlopende schulden

1.700

241. 217
1. 800

Kortlopende schulden

218. 616
1. 060. 826

50. 000
794. 667

50. 000
508.660

50. 000
293.017

TOTAAL PASSIVA

In 2020 bedraagtde liquiditeitsindicator4,84, in de begrotingsjaren2021, 2022 en 2023 daalt de indicator
van 18, 8 naar 5, 8. Dit heeft te maken met de daling van de liquide middelen als gevolg van het negatieve
begrotingsresultaat in de komendejaren.
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De solvabiliteit zal van 94 % dalen naar 82 % als gevolg van het dalend eigen vermogen. Niettemin blijft de
vermogenspositie sterk. Vanwege de restricties die Duo oplegt aan de samenwerkingsverbanden over de hoogte
van het eigen vermogen en de groei van het speciaal onderwijs, zijn de komende jaren bezuinigingen doorgevoerd

met betrekkingtot de overdrachten naarhet regulieronderwijs. Om het eigenvermogente laten dalenzijn
de exploitatieresultaten voor het tijdsbestek 2021-2023negatief, bij ongewijzigdbeleid.
Baten en Lasten

Rijksbijdrage OCW

Overige rijksbijdrage
Overige baten
Totaal baten

Personele lasten

Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige exploitatielasten
Doorbet.schoolbesturen
Totaal lasten

Realisatie
2020
6. 630. 554

Begroot
2021
6. 424. 660

33. 805
6. 664. 359
253. 665
2. 155
8. 977
13. 252
6. 419. 068
6.697. 117

14. 000
16. 300
6. 342. 242
6. 622. 642

-32.758

-32.758

Saldo

Begroot

2022
6. 339.050

Begroot
2023
6. 333. 649

100. 367
6. 525. 027

100. 367
6. 439. 417

66. 743
6. 400. 392

247. 600

247. 600
2. 500
14. 000
16. 300
6.445. 124
6. 725. 524

247.600

16. 300
6. 335. 735
6. 616. 135

-97. 615

-286. 107

-215. 743

-97. 615

-286.107

-215.743

2. 500

2. 500

14.000

Financiëlebaten
Financiëlelasten

Saldo
Nettoresultaat

De meerjarenbegroting is met opzet negatief, om te voorkomen dat het Eigen vermogen toeneemt.
Daarnaastheeft het verzorgingsgebiedte kampen met een dalend leerlingenaantal.
Vanwegehet gekozen beleid van opting out, ontvangen de VO-participantenvia Duo
elk begrotingsjaarminder, maar ontvangen via het swv ondersteuningsgelden.
Toch betekent de groei van het speciaal onderwijs, dat er minder overblijft voor overdracht naar het
reguliere onderwijs.
Lichte ondersteuning algemeen

Ondersteuning LWOO
- Ondersteuning LWOO via DUO
Pro

2021
524. 595

2022
523. 056

2023
523. 056

1.902.831

1.897.251

1.897.251

O

00

613. 178

611.380

- Afdracht Pro via DUO

-788. 763

-779.026

611.380
-779. 026

Zware ondersteuning
-Afdracht VSOvia DUO

3. 384. 056

-2.529.618

3. 307. 363
-2. 654. 135

3. 301. 962
-2. 628. 370

- Verevening zware ondersteuning
- Afdracht VSO groeibekostiging DUO

o

o

o

-70. 891

-106. 633

-106. 633

Geoormerkte baten

100. 367

100. 367

66. 743

-342. 100

-342. 100
-100. 000
-1. 729. 606
-433. 624

-300.000

-342. 100
-100. 000
-1. 729. 606
-375. 000
-275. 000

294. 293

339. 657

- BasisondersteuningVO
-Time out VO

- Afdracht LWOOVO
-Arrangementen
- Expertise

-100. 000
1. 727. 246
-458. 624
-325. 000
507.785
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Risicobeheersing
De volgende onverwachte risico's zijn geïnventariseerd en beoordeeld naar kans en impact:
Risico

225. 000

Impact
450. 000

Kans

l Meer leerlingen worden hoger geïndiceerd dan
het landelijk gemiddelde streefgetal

2 Leerlingen niet correct ingeschreven(BRON)

100. 000
1. 750

200.000
25.000

4

15.000
750
7.500

150. 000
15. 000
150. 000
75. 000
25. 000
100. 000

2

3 Financiële gevolgen juridische conflicten ouders
4 Onverwacht verzuim personeel
5 Onverwacht verloop van personeel

6 Personeel is onvoldoende deskundig
7 Financiëlegevolgen van arbeidsconflicten
8 Negatieve berichtgevingvanuit samenleving
9 Niet adequate-fin.Verslaglegging/stuurinformatie
10 Onvoldoendedeskundigheidmanagement/bestuur

7. 500
1. 250
5. 000
5. 000

5. 000

11 ICT: onvoldoende kwaliteit

12 Onverwachte bezuinigingenin de rijksbekostiging
13 Dalingaantal leerlingen Oosterschelderegio

125. 000
300. 000

Bufferliauiditeit

3 Waarschijnlijk
4 Meer dan waarschijnlijk
5 Zeer waarschijnlijk

10 % o 25 %
25 % o 50%
50 % o 100 %

De financiële impact van een risico wordt ingedeeld op basis van de grootte, tot 25. 000
is de impactverwaarloosbaar,vanaf 500.000 is de impact zeergroot.
De bovenstaande risico's hebben financiële gevolgen voor de beleidsruimte. Met name de prognoses
met betrekkingtot de indiceringvan leerlingen heeft de constante aandachtvan de staf,
de CTO en het bestuur.

De tweede risicofactor betreft leerlingen die niet correct staan ingeschreven bij DUO, waardoor er gelden per abuis

wel of niet wordenontvangen. Daaromwordenalle leerlingen door middelvan inventarisatieen de "kijkglazen"
van DUO gecontroleerd. Helaas is DUO niet in staat om foutieve inschrijvingen te corrigeren, dat moet verlopen
via de scholen en de samenwerkingsverbanden. De betrokken partij wordt dan benaderd om de in- of uitschijving
te corrigeren.

Een onverwachte bezuiniging in de rijksbekostiging is het derde risico wat een flinke impact kan hebben.
Wanneer dit voorkomt zal de meerjarenbegroting en de lopende begroting worden bijgesteld om het effect
op de exploitatie aan te geven en zo nodig het beleid bij te sturen. Dittoont aan dat het
vormen van een buffer noodzakelijk is.

Om juridische conflicten met ouders te voorkomen is het belangrijk om vroegtijdig in overleg te treden.

De klachtenprocedurestaatop dewebsiteen start met overleg met de ouders. Mochtdit niet afdoendezijn,
dan wordt er een mediator ingeschakeld. Daarna kan de ouder zich wenden tot de bezwaaradviescommissie,

omtot een oplossingte komen.Tijdensde bijeenkomsten met de ondersteuningsplanraadwordenervaringen
uitgewisselden actiesuitgelegd. Negatieveberichtgevingvanuitdesamenlevingwordtzoook ondervangen.
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l

3

Kans

< 5%

2
2

100. 000
500. 000
500. 000

De gevolgen van een risico worden beoordeeld door de kansen de financiëleimpact te

5% o 10 %

l
2

100.000

vermenigvuldigen,een kansvan bijvoorbeeld5 % betekentdatde waarschijnlijkheidzeerlaagzalzijn.
l Zeer onwaarschijnlijk

2

l

798. 750

2 Onwaarschijnlijk

5

l

5

De risicofactorenvan personele aard hebben een beperktfinancieel risico. Het samenwerkingsverbandheeft
1,9 fte ingehuurd,voor de centrale activiteiten. Vervangingvanwege ziekte, verloop of conflictsituatie is dus
beperkt tot 1, 9 fte. Toch is hier aandachtvoor door de benoemingvan een vaste contactpersoon binnen het
bestuur voor de drie werknemers.

Om de deskundigheidte verbeteren worden regelmatigthema-bijeenkomsten bezocht, om de ontwikkelingvan
het PassendOnderwijsop de voet te volgen. Daarnaastis de directeur lid van het Platvorm SWV.
Niet-adequatefinanciëleverslagleggingof stuurinformatie wordt voorkomen door de oprichtingvan de werkgroep
financiën, die op regelmatige basis overlegt met de directeur over onder andere de begroting.
Financiële verslaglegging is een terugkerend agendapunt voor het bestuur.

Onvoldoende deskundigbestuur lijkt onwaarschijnlijkdoor de inmiddels opgedaneervaring en kennis met het
Passend Onderwijs.

Het ICTbeleid is gericht op het veilige gebruikvan gegevens en stand-alone systemen, het wordt uitbesteed
aan een externe partij.

Voor het uitvoeren van transacties heeft het Samenwerkingsverbandeen minimum aan liquide middelen
nodigvan 90.000(uitbetaling lonen en huurop halfjaarbasis).Als daarbij de noodzakelijke risicobuffervan
798.750 wordt opgeteld, bedraagtde minimale liquiditeitsbehoefte 888.750. De hoogte van
het Eigen vermogen is ietwat onder het bufferniveau, evenals de huidige vrij beschikbare liquide middelen,
maar voldoende om de risico's op te vangen voor de toekomst.

Helaas heeft Duo beperkingen opgelegd aangaandede hoogte van het Eigen vermogen, dat zou maximaal 250.000
mogen bedragen. Dat houdt echtergeen rekening met de komende periode van negatieve exploitatieresultaten
door de groei van het speciaal onderwijs.
Goes, maart 2021
Het bestuur
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Verslagvan de Algemene ledenvergadering
De CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezet Onderwijs Oosterschelderegio U.A.
onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad(herziene versie, 2019).
Met betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het swv zijn vanaf
10 april 2016 twee organen actief, ten behoeve van de organieke scheiding tussen toezicht en bestuur:
- de algemene ledenvergadering;
-het bestuu r.

Defunctievan intern toezichthouderwordtuitgeoefenddoor de algemene ledenvergadering,zij functioneert
onafhankelijkvan het bestuur. Erkunnendanookgeen ledenvan het bestuurlid zijnvan de algemene
ledenvergadering. In 2017 is er een intern toezichtkadervastgesteld.
De algemene ledenvergadering treedt op als werkgevervan het uitvoerend bestuuren
heeft als taak om de handelswijzevan het bestuurte evalueren.
De algemene ledenvergadering bestaat uit personen die betrokken zijn bij de VO-scholen,en/ofals
VSO-participanten actief zijn:
Samenstelling ALV

E. Boerhout

lid

benoeming

1-9-2020

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland
nevenfuncties:
lid RvT DAK kindercentra

JJ. vanDokkum

lid

benoeming

1-6-2019

beëindiging
17-7-2020
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland
(geen nevenfuncties)
T. Hut

lid

benoeming

10-4-2016

Stichting Respont
(geen nevenfuncties)
ir. K. G. Terlage

voorzitter
benoeming
10-4-2016
Stichting Scholengroep Pontes
nevenfuncties:
voorzitter RvT Cultuurkwadraat
lid algemeen bestuur Huis van de Techniek

penningmeester bestuurVliedberg
lid regiobestuur Zuid-West Nederland VO-raad
lid bestuur SMWO

lid bestuurStichtingScholierenvervoerZeeland
ir. drs. F van Esch

lid
Stichting De Korre
nevenfuncties:

benoeming

1-8-2018

penningmeester SWV PVOW
penningmeester SWVVO Zeeuws-VlaanderenSWVPVOW
lid bestuur Kind-op-1
lid bestuur SWVPPOZV

De schoolbesturen ontvangen een vergoeding van 1. 200 per lid, als vergoeding voor deelname aan de ALV.
Samenstelling bestuur
JJ. Willemstein

voorzitter tot 31-7-2020
De Sprienke/Detaschool Goes/ Beatrixschool Zierikzee

C. Raas MEd MEL

voorzitter vanaf 1-8-2020
lid tot 1-8-2020

StichtingChristelijkVoortgezet OnderwijsZeeland
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A. P. de Nooijer-van Brummelen

T. de Groene

penningmeester
Stichting Scholengroep Pontes
secretaris

Stichting Respont

A. Ruijtenberg

lid vanaf 1-8-2020 tot 31-1-2021
Stichting De Korre

Vergaderingenvan de algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering heeftop de volgende data overlegd: 27 mei en 9 december.
Beleidsagenda bestuur

De onderwerpenzijn conform de thema's die zijn opgenomen in het Intern Toezichtkader.
Er wordt een evaluatie beoogd van het vastgestelde beleid en ondersteuningsplan, in termen

van visie, doelstellingen en opbrengsten, operationaliseringen financiëlemiddelen.
- Benoemingvoorzitter bestuur en algemene ledenvergadering
De VO-raadpleit voor een onafhankelijkvoorzitter in het toezichthoudendorgaanvan samenwerkingsverbanden.
Ook het rapport van inspectie ondersteunt de benoemingvan een onafhankelijk lid, alsvoorzitter.
De huidige werkwijze echter voldoet volgens het bestuur en de algemene ledenvergadering, er is een duidelijk
toezichtskaderopgesteld. Dat waarborgtde onafhankelijkheidtussen bestuur en de algemene
ledenvergadering. De algemene ledenvergaderingheeft K.Terlage aangewezenals voorzitter,
Per l augustus 2020 heeft H. Willemstein de stichting De Korre verlaten. C. Raas is benoemd als
voorzitter van het bestuur en A. Ruijtenburg neemt zitting in het bestuur als lid en afgevaardigde avn De Sprienke.
- Nieuw Ondersteuningsplan 2020-2024

De algemene ledenvergaderingoordeelt dat er meer verbindingmoet worden georganiseerdtussen
"de docent voor de klas" en het samenwerkingsverband, door duidelijke communicatie.
Het zou zinvol zijn als de medewerkersvan de deelnemende scholen betrokken worden bij het
formuleren van het beleid van het samenwerkingsverband.
Andere aanbevelingenzijn de focus op de speerpunten in het beleid en de ambities.
De ondersteuningsplanraadis tevens geïnformeerd over het nieuwe plan.
De inspectie heeft het ondersteuningsplan ontvangen.

(27 mei)
In afwachting van de resultaten van de studiedag in januari 2021zal het nieuwe ondersteuningsplan
worden besproken en goedgekeurdop de eerstvolgende vergaderingin 2021.
- Rapport Governance Samenwerkingsverbandenbij het PassendOnderwijs.
De algemene ledenvergadering heeft het rapportter kennisgevingaangenomenen zal zich
er verder op het onderzoekberaden met betrekkingtot het samenspel tussen bestuur en intern toezicht.
(27 mei)
-Jaarverslag 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 mei 2020 hebben de leden kennis genomen van het concept
jaarverslag 2019 en goedgekeurd(behoudens twee tekstuele correcties).

Duidelijker moet worden in de toelichting dat het samenwerkingsverband de subsidie VSVregeling,
die van Scaldawordt ontvangen, heeft aangevuldtot 100.000.
Dejaarrekening toont een eigen vermogen van 839. 816, een balanstotaal van 889. 187 en een positief
resultaat van

8. 339.

- De evaluatie en aanvraagvan projecten en arrangementen
Op de vergadering van 27 mei 2020 is de definitie van een project of arrangement vastgelegd, een arrangement
is gerichtop samenwerkingtussen VO en VSO. Projecten hebbeneen tijdelijk of innovatiefkarakter.

Op het moment dateen project een structureel karakterkrijgt, is hetadviesom te kijken naarcofinanciering,
de school en het samenwerkingsverband.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er 17 projecten en 7 arrangementen aangevraagd.
Het bestuur zal voor de zomervakantie besluiten over de definitieve toewijzing.
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Afhankelijkvan hetfinanciëleresultaat van het samenwerkingsverbandkan de toewijzing
van middelen voor arrangementen en projecten fluctueren.
- Toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en Pro

Dit agendapuntis ter sprake gekomen op de vergaderingvan 27 mei en 9 december 2020.
Erzijn meer aanvragenvoor een TLVdanvoorgaandejaren, de vraagom hogere categorieënzal
leiden tot budgetoverschrijding. Met stichting De Korre wordt nader gesproken over de kaders voor
behandeling van de aanvragen, omdat er een verschil van inzicht over toekenning bestaat.
Het bestuur en De Korre zal verder overleg voeren over de honorering.
Het CTO geeft advies op basis van het dossier, de VO-scholen zijn betrokken bij het advies

om ook de mogelijkheid van plaatsing op reguliere scholen te overwegen.
- Benoeming accountant

In september is besloten om Wijsaccountantsde opdrachtte geven voor de controle van het
van het Jaarverslag 2020. Op 15 januari 2020 heeft Wijsaccountants opdracht ontvangen
om het jaarverslag van 2019 te onderzoeken.
- Financiële stand van zaken

De leden verwachtenop korte termijn een prognose van het financiëleresultaat van 2020(9 december2020)
- Begroting 2021 en het meerjarenperspectief
De algemene ledenvergadering keurt de begroting van 2021 goed. Het bestuur wordt gevraagd om een plan voor

de meerjarenbegrotingte maken om de te voorziene tekorten op te lossen.
- Stand van zaken intern toezicht

Er zal een format worden gebruikt voor het structureren van het intern toezicht, dat tevens gebruikt kan worden
voor het informeren van de raden van toezichtvan de aangesloten scholen.
(besprekingtijdens het overlegvan 9 december)
- Beleidsnotitie en -agenda PassendOnderwijs
In de onderwijs- en zorgbrief staan duidelijke opdrachten voor de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs,
de algemene ledenvergadering verzoekt om een verhandeling van deze opdrachten. Tevens ontvangt de alv

een beleidsagendavan 2021 van het bestuur(9 december 2020).
Er is een studiedaggeorganiseerdop 19januari 2021 met als onderwerp inclusiefonderwijs en de ontwikkeling
van het leerlingenaantal in het VSO. De algemene ledenvergadering wil betrokken worden bij de
bespreking van de uitkomsten hiervan.
Tot slot
De algemene ledenvergadering dankt het bestuur, de directeur en alle participanten van de coöperatie

voor hun dagelijkse inspanningen toewijdingom alle leerlingen passendonderwijste bieden.
namens de Algemene Ledenvergadering
maart 2021
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BI GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 2020

Toelichtingop de (geconsolideerde) balansen winst- en verliesrekening
l.

Algemene toelichting

1, 1 Activiteiten

De CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezet OnderwijsOosterschelderegioU.A is het
bevoegdgezag,waarvande activiteiten bestaan uit het verzorgenvan passendvoortgezet onderwijs in
de regio Oosterschelderegio.
De in de onderhavigejaarrekeninggehanteerdegrondslagenvan waarderingen resultaatbepalingzijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1. 3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
De CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezetOnderwijsOosterschelderegioisfeitelijk
gevestigd op Stationspark39 te Goes en is ingeschreven bij het handelsregisteronder nummer
59031506.
1. 7 Schattingen

Bij toepassingvan de grondslagen en regels voor het opstellen van dejaarrekeningvormt de leidingvan
de CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezetOnderwijsOosterschelderegioU.A zich
verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het gevenvan het in artikel 2:362 lid l BWvereiste inzicht noodzakelijkis, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1. 11 Verbondenpartijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegendezeggenschapkunnen uitoefenen worden aangemerktalsverbonden partij. Ookde
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het managementvan het
samenwerkingsverbanden nauweverwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervanwordttoegelicht de aarden de omvangvan de
transactie en andere informatiedie nodig isvoor het verschaffenvan het inzicht.
1. 12 Toelichtingop het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

2. Algemenegrondslagen
2. 1 Algemeen

Dejaarrekening 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 BurgerlijkWetboeken de Richtlijnenvoor deJaarverslaggeving(RJ), waaronderRichtlijn 660
Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerdtegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waarderingplaats tegen de verkrijgingsprijs.
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2.2 Vergelijking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondslagen van waarderingen van resultaatbepaling zijn ongewijzigdgebleven ten
opzichte van het voorgaandejaar.

l.

Grondslagen voor waarderingvan activa en passiva

3. 2 Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerdtegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusiefdirect
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidiesop investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
3.4 Bijzondere waardeverminderingenvan vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingenzijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardeverminderingonderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezigzijn, wordt
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld
Van een bijzondere waardeverminderingis sprake als de boekwaardevan een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij

normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen
van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden

toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardeverminderingdie in het verleden verantwoord is,
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaardevan de desbetreffende
activa niet hoger gesteld dan de boekwaardedie bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardeverminderingvoor het actiefzou zijn verantwoord.
3. 6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerdtegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Voorzieningenwegens oninbaarheidworden in mindering gebrachtop de boekwaardevan
de vordering.
3. 8 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerdtegen
nominale waarde.

3.9 Eigenvermogen
3. 9. 1 Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborgingvan 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.
3. 10 Voorzieningen
3. 10. 1 Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbareof 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.
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De voorzieningen worden gewaardeerdtegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningenworden
gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen.

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.
3. 10.2 Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfondsABP.
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering'. In deze benaderingwordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van
tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 januari 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,8%.
3. 10. 4 Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met de blijfkans. Bij het contant maken is de rente van 1% als disconteringsvoet
gehanteerd.

3. 12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerdtegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerdtegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten.

l.

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4. 1 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 ze betrekking hebben.
4. 2 Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt
door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies(vrij besteedbare
doelsubsidies zonderverrekeningsclausule) worden in het waarop de toekenning betrekking hebben
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidiesmet een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord
naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidieswaarvoor
nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende
passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerdelasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra
de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
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4. 4. Overige baten

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

4. 5 Personeelsbeloningen
4. 5. 1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst-en-verliesrekeningvoor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
4. 5. 2 Pensioenen

De CoöperatieSamenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio heeft alle
pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorzieningworden ook in
de winst-en-verliesrekeningverwerkt. Zie ook de grondslagen voor waarderingvan activa en passiva,
bij Pensioenvoorziening.

4. 6 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiëlevaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduurvan het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de

toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
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B2

BALANSPER31 DECEMBER2020
(na resultaatbestemming)

l.

ACTIVA

31-12.2019

31-12-2020

VASTE ACTIVA
1. 2

Materiële vaste activa

1.2. 2

Inventaris en apparatuur
TOTAAL VASTE ACTIVA

2. 742

3. 526

2.742

3.526

VLOTTENDEACTIVA
1. 5

Vorderingen

1.5. 7
1.5.8

- Overige vorderingen
- Overlopende activa

3.233

52.511
3. 233

1.7

Liquidemiddelen

1. 054. 851

TOTAALVLOTTENDEACTIVA
TOTAALACTIVA
2.

PASSIVA

2. 1

Eigen vermogen

2. 1.1

- Algemene reserve

Voorzieningen

2. 2. 1

- Personeelsvoorziening

833. 15C

833. 150

1.054.851
1.058.084

885.661

1. 060. 826

889.187

31-12-2020

31-12-2019

840. 682

839. 816
840.682

TOTAAL VERMOGEN

2. 2

52.511

1.528

839.816

574
1.528

2.4

574

Kortlopende schulden

2. 4. 3

- Crediteuren

2. 4. 7

- Belastingen en premies

2. 4. 8

- Schulden inzake pensioen

2.4.9
- Overige kortlopende schulden
2.4. 10 - Overlopende passiva
TOTAALKORTLOPENDESCHULDEN

11.609

4. 154

9.494
2. 678
188.801
6.034

8.694
2.477
27.651
5.821

TOTAALPASSIVA

-41-

218.616

48.797

1.060.826

889. 187

B3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Begroting
2020

2020
3.

BATEN

3. 1

RijksbijdrageOCW

3. 2
3. 5

Overige rijksbijdragen
Overige baten

Totale baten
4.

6. 630. 554

6. 385. 731

6. 546. 182

33. 624
33. 805

33. 624
52. 410

52.410

6.697.983

6.471.765

6.632.216

253. 665

249.478

244. 637

2. 155

2.500

2. 050

8. 977
13. 252
6. 419. 068

14. 000
16. 300
6. 309. 620

6. 483
6. 355. 244

6. 697. 117

6. 591. 898

6. 623. 877

866

-120. 133

8. 339

866

-120. 133

8. 339

33, 624

LASTEN

4. 1

Personele lasten

4. 2
4. 3
4. 4
4. 5

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totale lasten
Saldo baten en lasten

5

2019

15.463

Financiëlebaten en lasten
Nettoresultaat

Opgemaakt en vastgesteld te Goes, 2020

Bestuur

dhr. C. L. Raas MEd MEL Stichting C.V.O. Zeeland voorzitter

Algemene ledenraad
dhr. E. Boerhout Stichting C. V. O. Zeeland

mevr. P. de Nooijer-van Brummelen Stichting Scholengroep Pontes

ir. drs. F. van Esch StichtingDe Korre

penningmeester

mevr. T. de Groene Stichting Respont secretaris

dhr. T. Hut StichtingRespont

Y. Richards-VlamStichting De Korre lid

ir. K.G. Terlage StichtingScholengroep Pontes
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B4

Kasstroomoverzicht

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettoresultaat

Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal

866
2. 155

8.340
2.050

49. 278

295

169.820

-60.507

- Voorraden

- Vorderingen
- Effecten

- Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen

954

13
223.074

-49. 809

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen MVA
(Des)investeringen Fin. VA

-1.371

-595

o

o

-1.371

-595

o

o

221. 702

-50.404

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties langlopende schulden

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

833. 151
221.702

883.555
-50. 404

1.054.853

Eindstand liquide middelen
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TOELICHTING OP DE BALANS 2020

1.2

Materiëlevaste activa

Verkrijgings-

Afschrijving Boekwaarde

Investeringen Des-

PrUS

Investeringen

t/m201§
1.2. 2

kfechrljvlng

t/m2019

31-12-2019

2020

Afschrijving

Boekwaarde

deslmestering

2020

2020

2020 '

31-12-2020

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur

10. 548

7. 021

3. 527

1. 371

o

2. 155

o

2. 742

Totaal inventaris en

10. 548

7. 021

3. 527

1. 371

o

2. 155

o

2. 742

10.548

7. 021

3. 527

1. 371

apparatuur
Totaal materiële V.A.
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2. 155

2. 742

Toelichting inventaris
Deze post betreft de aanschaf van hardwarevoorzieningen ten behoeve van de gehuurde werkruimte.
1. 5

Vorderingen

1.5. 7

- Overige vorderingen

1. 5. 8.

- Overlopende activa

31-12-2020

TOTAAL

Vorderingen

31-12-2019

3. 233

52. 511 l.

3. 233

52. 511

Toelichting Overlopende activa
Deze post bestaat uit een vergoeding voor detachering van de orthopedagoog bij Auris.
1. 7

Liquide middelen

1. 7. 2

Banken

31-12-2020

TOTAAL
2.1

1. 054. 851

833. 149

1. 054. 851

833. 149

Eigen vermogen

Saldo
2. 1. 1

31-12-2019

- Algemene reserve
TOTAAL

Bestemming

Overige

31-12-2019 nettoresultaat Mutaties
839. 816
866

839.816

866

Saldo
31-12-2020
840. 682
840. 682

Toelichting Eigen vermogen
Volgens C2 Bestemming saldo Staat van Baten en Lasten wordt het resultaat
toegevoegd aan de Algemene Reserve.
2.2

Voorzieningen

Saldo

Dotatie

OnttretAing

Vri|val

31-12-2019

2020

2020

2020

Salito
31-12-2020

2. 2. 1

Personeelsvoorzieningen

3.

Ambtsjubileum

574

954

1. 528

TOTAAL

574

954

1. 528 l.

Toelichting voorzieningen

l.

Het niveau van de personele voorzieningen is conform de per balansdatumverschuldigde rechten.
De VoorzieningAmbtsjubileum is een voorzieningwaarbij rekeningwordtgehouden met alle
personeelsleden die op termijn recht hebbenop eenjubileumgratificatie.
De personeelsvoorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
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2.4

31-12-2020

31-12-2019

11. 609

4. 154 l.

2.4.3

-Crediteuren:

2.4, 7

- Belastingen en premies

9. 494

8.694

2. 4. 8

- Schulden inzake pensioenen

2. 678

2. 477

2.4. 9

- Overige kortlopende schulden

2. 4. 10

- Overlopende passiva
Kortlopende schulden

188. 801

27. 651 2.

6. 033

5. 820 3.

218.615

TOTAAL

48. 796

Toelichting kortlopende schulden:

l.

De post crediteuren bevat een factuurvan de kassierschool voor het verrichten van administratieve
werkzaamheden.

2.

Diverse nog te betalen bedragen
Deze post bevat onder andere:
accountantskosten
vergoeding detachering
vergoeding groeitelling

31-12-2020

5. 633

10. 999

983
37. 842
128. 041
16. 242

extra afdracht Iwoo na prijsbijstelling
arrangementde Korre

11.609

kassierschool
huur kantoorruimte 2020
13e maand

3.

31-12-2019

4. 223
762

Deze post betreft het vakantiegeld.
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Model G
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsctausule
Omschrijving

toewijzing
kenmerk
datum

bedrag van
toewijzing

ontvangen t/m

Prestatie

verslagjaar

afgerond?
nvt

Totaal:

O

O

G2Verantwoordingvan subsidiesmetverrekeningsclausule
G2aAflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

toewijzing
kenmerk

datum

bedrag van

ontvangen t/m

toewijzing

verslagjaar

Totaal:

totale kosten

te verrekenen

ultimo verslagjaar

o

G2b Doorlopendtot in eenvolgendverslagjaar
Omschrijving

toewijzing

kenmerk

datum

bedrag van saldo01. 01.2020 ontvan9en in
toewijzing .3C"UU"'-"i-^^u

verslagjaar

Totaal:

47

lasten in

totale kosten

verslagjaar

31-12-2020

saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar

Meerjarige financiële verplichtingen

Voor de staf van het samenwerkingsverband is er werkruimte gehuurd bij
hetScalda, dit contract loopt tot 30 juni 2021.
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Overzicht van verbonden partijen(Model E)

Naam

Juridische

Statutaire zetel

Code

vorm 2020

activiteiten

Eigen vermogen
31-12-2020
EUR

Resultaatjaar
2020 EUR

Art. 2:403
BW ja/nee

Deelname Consolida
%
ja/nee

StichtingScholengroep Pontes
StichtingChristelijkVOZeeland

Stichting

Gemeente Goes

4

Niet bekend

Niet bekend

Nee

o

Nee

Stichting

Gemeente Goes

4

Niet bekend

Niet bekend

Nee

o

Nee

Stichting de Korre

Stichting

Gemeente Goes

4

Niet bekend

Niet bekend

Nee

o

Nee

Stichting Respont

Stichting

Gemeente Vlissingen

4

Niet bekend

Niet bekend

Nee

o

Nee

Isaac Beeckman Academie

Stichting

Gemeente Amsterdam

4

Niet bekend

Niet bekend

Nee

o

Nee

codeactiviteiten: l. contractonderwijs, 2.contractonderzoek, 3. onroerende zaken,4. overige
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BS TOELICHTINGOP DE STAATVAN BATEN EN LASTEN2020
In deze toelichting zijn specificatiesopgenomen van bedragen zoals opgenomen in de staat van
baten en lasten. De indeling hiervan is gelijk aan de indeling van het Cfi geleverde
Electronisch FinancieelJaarverslag' (EFJ) en de voorgeschreven richtlijnen.
3.1
3. 1.1

3. 1.2

RIJKSBIJDRAGE
-

Zie toelichting
2020
3. 312. 018
159.648
545. 002
1. 976. 854
637. 032
6. 630. 554

Zware ondersteuning
Zware ondersteuning Materiële instandhouding
Lichte ondersteuningalgemeen
Lichteondersteuning LWOO
Lichte ondersteuning PRO
Totaal

onder

l.
2.
3.

Overige subsidies OCW
33. 624

33. 624

33.624

33. 624

6.664. 178

6. 579. 806

- subsidies
Totaal

3.1.3

2019
3. 221. 394
157. 762
547. 575
1. 981. 063
638.388
6. 546. 182

4.

Inkomensoverdrachten
- Doorbetalingen RijksbijdragenVSO
Totaal

TOTAAL RIJKSBIJDRAGE

Toelichting Rijksbijdrage
l.
Het Ministerie van OCWheeft de volgende gelden ter beschikkinggesteld:
1. 001. 085 (25. 162 meer dan begroot).
- Voor bekostiging zware ondersteuning 2019-2020
957. 546
- Voor bekostigingzware ondersteuning 2020-2021
De afdracht voor het VSO van 2. 306. 468(zie de lasten 4. 5. 1. 1) wordt in mindering gebracht op het bedrag
3. 312, 018, per saldo is 1. 005. 550 ontvangen.
2. Voor het Samenwerkingsverbandresulteert per saldo 26.302, na inhoudingvan Duo van
133. 346 voor het VSO( zie bij de lasten post 4. 5. 1. 1).
3. De bekostigingvoor lichte ondersteuning bedraagt in totaal 3. 158.888.
De doorbetaling van 779. 026 betreft ontvangen bekostiging van DUO door de VSO-participanten
(zie lasten 4. 5. 1. 2 en 4.5. 1. 3). Persaldo wordt 2. 379. 862 ontvangen door het Samenwerkingsverband.
4. Voor een projectsubsidie ter begeleidingvan hoogdbegaafdheid is 33. 624 ontvangen en
overgedragen aan Pontes(zie4.5. 1).
3.5

2020o

OVERIGEBATEN
-VSV Middelen
- Detachering
Totaal
TOTAALOVERIGBATEN

2019

52.410 l.

30. 572
3. 233
33. 805

52. 410

33.805

52.410

Toelichting Overige Baten
l.
Deze middelen ter voorkoming van vroegtijdig school verlaten worden ingezetvoor de organisatie
van Time-out opvang op de deelnemende scholen. De ontvangen subsidie is afgelopen per l augustus 2020.
Het samenwerkingsverbandvult deze subsidieaan tot lOO. OOOfzie4.5.3. 1).
Vanafl januari 2021wordt de subsidievanuit de VSVregelingweer ontvangen van het Scalda.
De orthopedagoge die in dienst is van het samenwerkingsverband wordt voor wtf 0, 2 gedetacheerd bij Auris.
4.1

PERSONELELASTEN

4. 1. 1

Lonen en salarissen

2020

- Lonen en salarissen

139. 142

- Pensioenpremie
- Sociale lasten
Totaal
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2019

131. 951 l.

22. 486
19. 631

21.817
20. 730

181.259

174.499

4. 1,2

Overige personele lasten
12. 130
32. 000
213
954
25. 900
225
983

31. 360 3.
172
13
25.479 4.
1. 005
5.

72. 405

70. 138

253.665

244.637

- Administratie en beheer

-

VergoedingCTO
Vakantiegeld
Dotatie personele voorziening
Vergoedingdeelname SWV
Overige personeelskosten

-Inhuur derden

Totaal
TOTAAL PERSONELELASTEN

12. 109 2.

Toelichting Personele lasten
l.
De directeur heeft een wtf van 1, 0 en de orthopedagoge een wtfvan 0, 8, voor zowel 2020 als 2019.
De stijging is te verklaren door doorgroei binnen de salarisschaal.

2.

Dit betreft een vergoedingvoor administratievewerkzaamhedenvoor het Samenwerkingsverband,inclusief
salarispakket.

3.

Voor werkzaamhedenten behoevevan de Commissie voor ToewijzingOndersteuningen zorgcoördinatie,
ontvangen de 4 deelnemende scholen een vergoeding( 32. 000).

4.

Deze post bevat vergoedingen voor deelname aan het bestuur, alv, de ondersteuningsplanraad en de werkgroep
financiëndoor de participerende scholen.

5.

Vanuitde herbestedingsovereenkomstAmbulante begeleidingwerden middelen overgedragen aan de
de Stichtingen De Korre en Respont, de deelnemende scholen ontvangen hiervoor uren ambulante begeleiding.
De overeenkomst is met ingang van het schooljaar 2018-2019 afgerond. De participerende scholen
organiseren nu zelf ambulante begeleiding op locatie en ontvangen de middelen van het samenwerkingsverband.
4.2

AFSCHRIJVINGEN

4.2.2.

Inventaris en Apparatuur

2020

Totaal
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

2019
2. 155
2. 155

2. 050
2. 050

2. 155

2. 050

Toelichting Afschrijvingslasten
Dit betreft de afschrijvingen van de aanschaf van hardware om de werkplekken in te richten.
4.3

HUISVESTINGSLASTEN

4. 3. 1

- Huur
-ICT
- Overige huisvestingskosten

2020

Totaal

2019
4. 886

3. 728

3. 262
829

2. 155
600

8. 977

6. 483

TOTAALHUISVESTINGSLASTEN
8.977
6.483
Toelichting Huisvestingslasten
Deze post bevat de huur en inrichting van kantoorruimte en het onderhouden van de ict-voorzieningen
in de kantoorruimte.
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4.4

OVERIGELASTEN

4.4.4

Overige exploitatiekosten

2020

287
100
342
183
11. 266
1. 073
13. 252

- Kantoorartikelen

- Professionalisering netwerken
- Reis en verblijfkosten
- Bankkasten

- Accountantskosten
- Overige exploitatiekosten
Totaal
Toelichting overige lasten
l.
Onderzoekjaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscaleadviezen

2020
11. 266

2019
10.998

11. 266

12. 614

2019

690
358
224
175
12. 614 2
1. 402
15. 463

1. 616

Andere niet -controle-diensten
Totale accountantslasten

4.5

DOORBETALINGENAAN SCHOOLBESTUREN

4.5. 1
4. 5. 1. 1
4. 5. 1. 1
4. 5. 1. 2
4. 5. 1. 3

Afdrachten Door OCW
- Zware ondersteuning
- Zwareondersteuning materieel
- Lichte ondersteuning LWOO
- Lichte ondersteuning PRO

2020

2019

2. 306. 468

2. 267. 181

Totaal

133. 346
53. 558
725. 468
3. 218. 840

131. 469
375. 911 l.
714. 696
3.489.257

Totaal

340. 222
1. 857. 326
100. 000
487.292
325. 000
56. 764
33. 624
3. 200. 228

343. 162 2.
1. 470. 899 3.
100. 000 4.
549. 900 5.
294. 264 6.
74.438 7.
33. 324 8.
2.865.987

6.419. 068

6.355. 244

4. 5. 3 Overdrachten aan VO/VSO
4. 5.3. 1 - Basisondersteuning
- Overdrachten LWOO/VO
- Overdrachten Time out

- Arrangementen
- Overdracht ambulante begeleiding
- Groeitelling
- Project subsidie

TOTAALDOORBETALINGENAAN SCHOOLBESTUREN

Toelichting overdrachten
l.
Bij de post LWOO is zichtbaar dat DUO minder gelden overdraagt aan de scholen door opting-out.
2.

Aan de participerende scholen worden middelen ter beschikking gesteld voor de basisondersteuning.

3.

Omdat gekozen is voor opting out, ontvangen de participanten niet langer LWOO-gelden via DUO,
maar van het Samenwerkingsverband ten behoeve van een brede aanpak en opvang.
Dit verklaart de stijging van de overdracht.

4.

De Time-out overdrachten worden uitgekeerd aan de scholen voor de opvang op locatiefhier is een
subsidievan Scaldavoor ontvangen.
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Deze post betreft een bijdrage aan projecten en arrangementen van de participerende scholen:
Certificaten praktijkonderwijs
De Sprienke-DeWissel
De Korre
Categorie midden 2 leerlingen
Ponfes
Symbioselessen deSprienke
Pontes
Symbioselessen Odyzee
vo-vso
Pontes
Pontes
Voorkomen onderpresteren
Werken met kernteams

Pontes

Preventieve begeleiding in samenwerkingmet GGZ
PrO-VMBO-klas
Pre-MBO

Pontes

Pontes
Pontes

Check in

Pontes

Chronisch zieke leerling
XBLTaalbegeleiding

Pontes

Juniorklas

Pontes

VWOVersneld en verrijkt
Entree-opleidingVMBO
Laagdrempelige ondersteuning
Co-teaching

Pontes

Pontes

Pontes

Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum

Geruisloze uitval

NT2
Executievefuncties bij aandachtsstoornis
Individueel Onderwijstraject leerjaar 3
Onderpresteren en mindset

Ostrea Lyceum

Ontwikkelfonds

Ostrea Lyceum
Ostrea Lyceum

Chronisch zieke leerling
6.

In verband met de beëindiging van de overeenkomst Herbesteding Ambulante begeleiding
ontvangen de participanten nu zelf de middelen om begeleiding op locatie te organiseren.

7.

Vanwege de groeiregeling is er per saldo l lesplaats vergoed aan stichting Respont.

8.

Dit betreft een doelsubsidie voor begaafde leerlingen in het po en vo, die bestemd is voor de
VO-leerlingenvan de Pontesgroep.
2020
2019
FINANCIËLEBATEN en LASTEN

5

n. v.t.
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WNT-verantwoording2020CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezet
OnderwijsOosterschelderegio
De WNT is van toepassing op de Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio.

Het voor de CoöperatieSamenwerkingsverbandPassendVoortgezet OnderwijsOosterschelde regio toepasselijk
bezoldigingsmaximumis in 2020
201.000.
l. Bezoldigingtopfunctionarissen
la. Leidinggevendetopfunctionarissen met dienstbetrekkingen leidinggevendetopfunctionarissen zonder
dienstbe

n . . f

p

n

f

i

bedragen x C l

II

T. van Bokkem

A. P. de Nooijer-van
Brummelen

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dlenstbetrekkln

?

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

0, 025

l

a

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

79. 149

2. 200

Belonin en betaalbaar op termijn

13. 310
92.459

2.200

201.000

5.025

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v. t.

N.v.t.
2. 200

92. 459

uaaiasa
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

N.v. t.

N.v.t.

oellchtlng op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v. t.

N.v.t.

tU ,

<Br<(Ct!»r

WBat»

01/01 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling In 2019
Omvang dienstverband (als deeltljdfactor In fte)

l

Dienstbetrekking?

Ja

76. 148

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

12.972

e

89. 120

Subtotaal

194. 000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Totale bezoldiging
89. 120
" De vergoeding voor het vervullen van de functie penningmeesterwordt betaald aan het schoolbestuur.

1d. Topfunctionarissen en gewezentopfunctionarissen met een bezoldigingvan 1.700 of minder
De algemene ledenvergadering vormt het toezichthoudend orgaan en ieder schoolbestuur
aangesloten bij het samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde
in de ledenvergadering. Deze afgevaardigden zijn niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon.
Het schoolbestuur ontvangt hiervoor een bezoldiging van 1. 700 of minder.
FUNCTIE

E. Boerhout

J.J. van Dokkum
ir. K. G. Terlage
ir. Drs. F. van Esch

T. Hut

.

V.O. Zeeland

St. C.V.O. Zeeland
St. Scholengroep Pontes
St. De Korre
St. Respon!

lid ALV vanaf 1-9- u ü
lid ALV tot 17-7-2020
voorzitter ALV

lid ALV
lid ALV
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De onderstaande leidinggevende topfunctionarissan hebben
van het Samenwerkinasverband,

NAAM TOPFUNCTIONARIS
dhr. C. L. aas M d M L
dhr. C. L. Raas MEd MEL
dhr. H. Willemstein
P. de Nooijer
mevr. T. de Groene

mevr. A. Ruijtenberg

hun

in het bestuur
van

1. 700 of minder.

lichting C.V. O. Zeeland
Stichting C. V. O. Zeeland
Stichting De Korre

voorzitter bestuur tot 31-7-2020

Stichting Scholengroep Pontes
Stichting Respont
Stichting De Korre

penningmeester
secretaris bestuur
lid van 1-8-2020 tot 31-1-2021

voorzitter (vanaf 1-8-2üz )

lid bestuur(tot 1-8-2020)

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag
hebben ontvangen.

55

B9

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen voorgevallen die belangrijke financiëlegevolgen voor
de gepresenteerdejaarrekening 2020 hebben.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van
Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
Oosterschelderegio U.A.
Stationspark 39
4462 DZ GOES

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Coöperatie Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio U.A. te GOES gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Coöperatie
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio
U.A. op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 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 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2020;
(2)
de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet
Onderwijs Oosterschelderegio U.A. 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 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
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 2020 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 2020 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 2020,
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 controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie 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, 18 juni 2021
Wijs Accountants
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Bestemming nettoresultaat

Het verslagjaar 2020 is met een positief resultaat van 866 afgesloten.
Het Samenwerkingsverband is opgericht op 18 oktober 2013, het Samenwerkingsverband is gestart zonder
Algemene reserve. Het is mogelijk om het positieve resultaat toe te voegen aan de
Algemene reserve om een basis te vormen voor de toekomst, in het kader van de opbouw van de
solvabiliteit en het benodigde buffervermogen(zie de continuïteitsparagraaf).
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