
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 

2019 

 



 

2 

  



 

3 

 

 

VOORWOORD 
 

Bijgaand treft u het jaarverslag 2019 van het Samenwerkingsverband Helmond Peelland PO aan. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we het jaarverslag en de jaarrekening 2019 in 2 afzon-
derlijke rapportages opgemaakt. Voor het jaarverslag hebben we aansluiting gezocht bij het format be-
stuursverslag van de PO Raad.  

Het jaarverslag 2019 neemt u mee in de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband. We starten 
met het verslag van het toezichthoudend orgaan, de ALV. We beschrijven de organisatie van het 
SWV. Hoofdstuk 3 gaat over de verantwoording van het beleid. Met verwijzing naar het ondersteu-
ningsplan 2018-2022 gaan we in op onze doelstellingen, de stand van zaken m.b.t. de realisatie en de 
toekomstige ontwikkelingen. In 2019 is het 4 jaarlijkse Inspectiebezoek afgerond. In paragraaf 3.1.4. 
nemen wij u mee in de bevindingen. In hoofdstuk 4 treft u de verantwoording aan m.b.t. de financiën. 
Een gedetailleerde uitwerking hiervan vindt u terug in onze jaarrekening 2019.  

De bijlagen nemen u mee in de ontwikkelingen, trends en benchmarking m.b.t .TLV’s, de leerlingaan-
tallen, de leerlingstromen, het dekkend netwerk en kwaliteit. 

Onderwijs kenmerkt zich door vele afkortingen. De laatste bijlage verklaart de vele gebruikte afkortin-
gen. 

Wederom zijn er weer vele stappen gezet binnen het SWV. Dit is niet vanzelf gegaan; vele mensen en 
organisaties betrokken bij ons samenwerkingsverband hebben echt inhoud gegeven aan het begrip " 
Samen Werken". Daarvoor wil ik u, als lezer en zeker betrokkene, van harte bedanken! 

Veel leesplezier! 

 Jan van der Heijden 

Voorzitter SWV Helmond Peelland PO 3008 

Aldus vastgesteld door het bestuur van het SWV Helmond-Peelland PO op …  juni 2020. 
J.A.M. van der Heijden, MBA, voorzitter. 

 

Handtekening: …………………………… 
 

 

Aldus goedgekeurd door de ALV van het SWV Helmond-Peelland PO op …  juni 2020. 

Namens de ALV: 
 
 
Naam: ……………………………………. 
 

 

Handtekening: …………………………… 
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1. VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN - ALV 
 

In 2019 is de ALV 5x bij elkaar geweest om haar toezichthoudende rol binnen het SWV vorm te ge-
ven. Deze momenten waren goed over het jaar verdeeld, namelijk 28 maart, 13 juni, 26 september, 14 
november en 19 december en sloten aan bij de bespreking en vaststelling van relevante documenten 
binnen het SWV, zijnde begroting, jaarverslag, evaluatieve (kwartaal) rapportages betreffende de fi-
nanciële huishouding en inhoudelijke, kwalitatieve ontwikkelingen.  
 
De onderstaande thema’s zijn hierbij aan de orde geweest.  
 
Toezicht.  
In 2019 is vooral stilgestaan bij de rolneming van de leden van de ALV. In verschillende vergaderin-
gen is hier via diverse werkvormen aandacht aan besteed. De belangrijkste conclusies hierbij waren 
dat duidelijk moet zijn wanneer de rol van de ALV het toezichthouden betreft of klankbord zijn voor be-
stuur en directeur bij te nemen besluiten of bij reflecties op genomen besluiten. De agendavoering is 
hierop aangepast en bestaat nu uit een toezichthoudend deel en een (meer) inhoudelijk deel.  
In de ALV van maart is het concept toezichtkader besproken. De focus hierbij is gericht op de zgn. 
zachte kant van het SWV en sluit aan op de genoemde domeinen binnen het vastgestelde ondersteu-
ningsplan. Belangrijke conclusie hierbij was dat er onvoldoende zicht is op de inhoudelijke uitgangs-
punten en dus ook op de te realiseren resultaten.  
In juni is het toezichtkader opnieuw besproken en wordt geconstateerd dat het voorliggende toezicht-
kader in essentie past bij het SWV, maar dat een werkgroepje de laatste verfijningen aan toevoegt. Dit 
proces is in het najaar verder afgerond en is de voortgang in de vergaderingen besproken. Het resul-
taat is dat begin 2020 het toezichtkader is vastgesteld en een thema bijeenkomst is gepland over be-
stuurlijke (onderwijs) visie op passend onderwijs, gerelateerd aan de uitgangspunten zoals binnen de 
diverse besturen wordt gehanteerd met betrekking tot passend onderwijs.  
 
Directeur.  
De functie van de heer Wissink is omgezet van coördinator naar directeur van het SWV. Het hierop 
aangepaste managementstatuut is na goedkeuring van de ALV in een bestuursbesluit bekrachtigd 
(september)  
 
Jaarverslag 2018.  
In de juni vergadering is in aanwezigheid van de accountant besproken. De ALV heeft op dat moment 
haar goedkeuring verleend.  
 
Begroting(en).  
In de november vergadering zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2020 met elkaar vastge-
steld. Op basis van deze uitgangspunten is de begroting voor 2020 opgesteld en in december door de 
ALV goedgekeurd. De kwartaalrapportages, geagendeerd gaven in 2019 geen reden tot interventies. 
Integendeel de zorgvuldige werkwijze leidde tot actueel goed beeld op de uitgaven en inkomsten. Dit 
was ook leesbaar in het positieve inspectierapport, zoals in de vergadering van maart is besproken in 
de ALV. Een inspectiebezoek had overigens al eind 2018 plaatsgevonden.  
 
Overige agendapunten.  
- De voortgang binnen de OOGO overleggen  
- Uitwisselen van diverse praktijkvoorbeelden zoals impulsklas, Julius Project, Widdock en dergelijke.  
- Kwaliteitsmonitor ouderbetrokkenheid  
- Inspectierapport  
- Vacatures in het bestuur  
- Naar een integraal aanbod voor het Jonge Kind (visiethema)  
- Inrichting van het stafbureau naar aanleiding onderzoek Infinite  
- Studiereis naar Schotland in het kader van de visieontwikkeling over de mate van inclusiviteit binnen 
het onderwijs. 
 
Ontwikkeling: 
Voor juni 2020 staat een visiegesprek gepland met het bestuur van het SWV. 
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2. DE ORGANISATIE VAN HET SWV 
 

 

2.1 ORGANISATIE             
 
2.1.1 Wie zijn wij? 
SWV (SWV) Helmond-Peelland PO is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs. SWV Hel-
mond-Peelland PO draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel 
mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in 
overleg met de ouders en de leerlingen.  
 
De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan ook:  
 
voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteu-
nings- en zorgaanbod. Meer over onze visie, uitgangspunten en doelstellingen kunt u lezen in het on-
dersteuningsplan 2018-2022.   
 
SWV Helmond-Peelland PO draagt bij aan passend onderwijs voor alle kinderen in de (deel)gemeen-
ten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren.  
 
 
Overzicht gegevens: 
Rechtspersoon    : Vereniging 
Naam     : SWV Helmond Peelland 30-08 PO 
       Nader te noemen SWV 
Statutair gevestigd te   : Helmond 
Bevoegd gezag nummer   : 21645 
Kamer van Koophandel te Eindhoven : 59114835 
Oprichting    : 30-10-2013 
Bezoekadres    : Berkveld 19, 5709 AE Helmond 
Postadres    : Postbus 551, 5700 AN Helmond 
Directeur SWV    : de heer Erik Wissink  06-43361228 
Website    : www.po.swv-peelland.nl 
E-mailadres    : po@swv-peellandpo.nl 
Bankrekening    : NL36RABO0136051995 
Contactpersoon    : Mevrouw P. Proenings 
     : 0492-511232   06-30417601 
Gegevens accountant   : Van Ree Accountants 
Naam van de accountant  : de heer J. Berkouwer RA MSc 
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2.1.2.  Hoe is het SWV georganiseerd? 
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2.1.2.1 Bestuur 
Voorzitter   : de heer Jan van der Heijden 
      Voorzitter CvB Qliq bevoegd gezagnr. 30240 
Penningmeester/Secretaris: : mevrouw Annemie Martens 
      Voorzitter CvB PlatOO bevoegd gezagnr. 41860 
Lid    : de heer Wim Klaassen 
      Voorzitter CvB Eenbes bevoegd gezagnr. 40557 
Lid    : mevrouw Jacqueline Ketelaar 
      Voorzitter RvB Prodas bevoegd gezagnr. 41223 
Lid    : mevrouw Monique van Ekert 

Directeur-bestuurder Silvester Bernadette bevoegd gezagnr. 60061 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de nevenfuncties verwijzen wij naar de jaarverslagen van de betref-
fende schoolbesturen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding op persoonlijke titel. De bestuursvergoe-
ding wordt verstrekt aan het schoolbestuur waar het betreffende bestuurslid een dienstverband heeft. 
De vastgestelde vergoedingen voor het bestuur voor het kalenderjaar 2019 zijn: 
 

• Leden    €   4.875 
• Voorzitter- toeslag  €   4.875  
• Secretaris- toeslag  €   2.437  
• Penningmeester- toeslag €   2.437 
 
In 2019 zijn de volgende vergoedingen verstrekt aan de schoolbesturen waar de bestuursleden 
een dienstverband hebben. 
- Qliq  de heer Jan van der Heijden voorzitter   € 9.750 
- PlatOO  Mevrouw Annemie Martens  secretaris   € 7.312 
- PlatOO  Mevrouw Annemie Martens  penningmeester   € 2.437 
- PlatOO  Mevrouw Annemie Martens  penningmeester 2018  € 1.015 
- Prodas  Mevrouw Jacqueline Ketelaar lid    € 3.721 
- Eenbes  de heer Wim Klaassen  lid    € 3.721 
- S. Bernadette Mevrouw Monique van Ekert lid    €    406 

 
In totaal is de bestuursvergoeding € 28.363 

 
 
2.1.2.2 Governance Code 
De inrichting van de governancestructuur: De stakeholders van de SWVen zijn vooral de schoolbestu-
ren. Schoolbesturen zijn echter ook vaak vertegenwoordigd in het bestuur of het toezichthoudend or-
gaan. Dit vraagt om een goede doordenking van de governancestructuur van de organisatie, alsmede 
duidelijke onderlinge afspraken en rolvastheid. 
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het SWV handhaaft deze 
code. 
Bepaalde punten van de Code dienen verbeterd te worden, deze betreffen: 
 

Artikel 18 Inrichting en functioneren van het bestuur ad4.  Het bestuur vraagt feedback op het eigen 
functioneren. Ad5.  Het bestuur evalueert jaarlijks zijn functioneren en professionaliseringsactiviteiten. 
Ad6.  De uitkomsten van het vierde en vijfde lid bespreekt het schoolbestuur met het intern toezichts-
orgaan. 
Artikel 19 Onafhankelijkheid. Ad5. Het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door een lid 
van het bestuur is afhankelijk van de goedkeuring van het intern toezichtsorgaan. Ad6.  Betaalde of 
onbetaalde nevenfuncties van het bestuur worden vermeld in het jaarverslag. Het SWV wijkt af van 
deze bepaling door te verwijzen naar de jaarverslagen van de betreffende schoolbesturen waar de be-
stuurders een dienstverband hebben. Het bestuur van het SWV ontvangt geen vergoeding op per-
soonlijke titel. 
Artikel 22 Informatiebehoefte intern toezichtsorgaan ad2. Het intern toezichtsorgaan pleegt tenminste 
tweemaal per jaar overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 
Artikel 23 Inrichting en functioneren ad1. Voor de leden van het intern toezichtsorgaan worden profie-
len opgesteld die zijn afgestemd op hun taken en bevoegdheden. Deze profielen worden openbaar 
gemaakt. 
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2.1.2.3 Intern toezichtsorgaan - ALV 
Elk lid is door een afgevaardigde vertegenwoordigd in de ALV. (Bedoelde vertegenwoordiger van een 
lid kan niet zijn een persoon die lid is van het bestuur van het SWV). De leden zijn de schoolbesturen 
die vallen onder het SWV. De ALV dient goedkeuring aan besluiten te verlenen voor het vaststel-
len/wijzigen van de strategische doelstellingen, vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan en 
(meerjaren) begroting, vaststellen van het jaarverslag, vaststellen en wijzigen van het management-
statuut alsmede vaststelling van de eventuele kaders voor het management. 
De ALV ziet toe op de uitoefening van de taken en bevoegdheden die aan het bestuur zijn gemanda-
teerd. Het bestuur heeft in het managementstatuut de relatie met de directeur van het SWV vastge-
legd.  
Het voorzitterschap van de ALV wordt ingevuld door een onafhankelijke (externe) voorzitter. 
 
De ALV van het SWV Helmond-Peelland gaat vanaf 2020 werken met een toezichtkader, daarmee 
een gemeenschappelijk referentiekader hanterend. Het toezichtkader helpt de ALV bij de uitoefening 
van haar taken om vanuit haar integrale verantwoordelijkheid evenwichtig en proportioneel toezicht te 
houden op de verschillende toezichtdomeinen, zoals ook zijn opgenomen in het ondersteuningsplan 
2018-2022 “Samen leren”. Tevens ondersteunt het toezichtkader de ALV om te komen tot een be-
trouwbare en consistente beoordeling van de taakuitoefening van het bestuur van het SWV.  
 
2.1.2.4 OPR 
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het SWV. In de OPR zitten ouders en 
personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Zij worden afgevaardigd door de MR-en van 
deze schoolbesturen. In dit SWV zijn 22 schoolbesturen aangesloten. 11 leden komen uit de ouderge-
leding en 11 vertegenwoordigers zijn personeel. Dat betekent niet dat alle besturen in de OPR verte-
genwoordigd zijn, maar één bestuur kan meerdere vertegenwoordigers hebben. Bij een vacature kan 
iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat stellen en middels een procedure kiezen alle 
MR’en het nieuwe lid voor de OPR. 
De OPR heeft als taak de achterban (MR-en) te informeren. De OPR heeft instemmingsrecht op het 
gehele ondersteuningsplan. Als bepaalde onderdelen die in het ondersteuningsplan horen te staan in 
bijlagen of aparte plannen worden uitgewerkt, geldt ook daarop de instemming van de OPR. Wat er 
minimaal in het ondersteuningsplan moet staan en waarop je als OPR dus instemming hebt, staat in 
de wet (WPO-artikel 18 a lid 8). Samengevat is dat: - het niveau van basisondersteuning (ondersteu-
ning die alle scholen moeten bieden) beschreven; - een dekkend aanbod voor alle leerlingen in het 
SWV, de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
het verdelen van het budget voor extra ondersteuning (inclusief de meerjarenbegroting); - de beoogde 
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten; - de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteu-
ningsvoorzieningen en de mogelijkheden voor onafhankelijke ondersteuning aan ouders. Als het be-
stuur een wijziging op één onderdeel van het ondersteuningsplan voorstelt, dient er weer op het ge-
hele gewijzigde ondersteuningsplan instemming verleend te worden. 
 
Samenstelling van de OPR met ingang van het schooljaar 2019/ 2020 

   BESTUUR 
 

PERSONEEL OUDER 

Stichting Emiliusschool  
 

Monika Fun, voorzitter  

Stichting Speciaal Onderwijs 
En Expertisecentra 

Peter Verberne 
Ellen van den Berkmortel 

 

Stichting QLIQ Primair Onderwijs Marleen Keeris 
Lucie Niessen 

Marino Leenen 
Bouke Konings 
Marielle Berende 
Marlon Lohn 

Het Nut Geldrop  Peter van Meurs 
ST. Eenbes   Marieke Pestman 
Stichting OBS Helmond  Esther Schepers 

Inge Jurissen 
Stichting PlatOO Joline Beaumont 

Nynke Postuma 
Marlies Mooren 

Karolien Compiet 
Chris van Asten 

Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene 
Grondslag 

Karen van Hoff  
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De ondersteuningsplanraad is in 2019 4 keer bijeengekomen.  
In 2019 bestaat de OPR uit 10 leden uit de oudergeleding en 9 leden uit de personeelsgeleding. Dat 
wil zeggen dat er nog 3 vacatures open staan. Het voorzitterschap is van de heer Mark de Vries (ou-
dergeleding) in 2019 overgedragen aan mevrouw Monika Fun-Vorreyer (personeelsgeleding). De va-
cature voor secretaris staat nog steeds open.  Inhoudelijk bestaan de vergaderingen uit de jaarlijks 
(periodiek) terugkerende onderwerpen zoals ondersteuningsplan, jaarplan, begroting, inspectierap-
port, kwartaalrapportages. Presentaties van nieuwe speerpunten/maatregelen om leerlingen beter in 
het regulier onderwijs te kunnen ondersteunen en de toekomstige rol van de OPR . Waar eerder het 
accent lag op het theoretisch kader hebben de vergaderingen een meer inhoudelijke rol gehad. Dit 
werd door de OPR leden als prettig ervaren. Belangrijk onderwerp in 2019 was de ouderbetrokken-
heid en een inhoudelijke toelichting op de voortgang van de speerpunten.  
De kosten voor de OPR bedragen in 2019 € 22.773. 
 
2.1.2.5 MR-P  
De MRP van het SWV is tweemaal bijeen geweest, op 10-10-2019 en 10-12-2019. 
De MRP heeft kennisgenomen van de personele situatie van het SWV.  
De rapportage van Infinite m.b.t de personele bezetting van het stafbureau is besproken en de MR-P 
kan zich vinden in de conclusies.  
In de vergadering van de MR-P van 10-12-2019 heeft de directeur van het SWV het profiel “kwaliteits-
manager – business-controller” voorgelegd.  
De MRP heeft op beide onderwerpen instemmend gereageerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

12 

2.2 PROFIEL             
 

2.2.1 Ons ondersteuningsplan 
  

Het SWV is sinds 1 augustus 2014 actief. In 2018 is er een nieuw “Samen leren” opgesteld. Dit onder-
steuningsplan heeft een looptijd tot augustus 2022. 
Gebaseerd op de meerjarenplanning van het ondersteuningsplan wordt er ieder jaar een bij het 
ondersteuningsplan behorend jaarplan opgesteld, waarin route en uitwerking geformuleerd worden. 
Dit jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis hiervan wordt gericht het volgende jaarplan 
opgesteld. Dit jaarplan functioneert als werkagenda voor het SWV. 
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SWVbreed wordt er stevig gewerkt aan de doorontwikkeling van het onderwijskundig aanbod. Dit om 
te komen tot een dekkend ondersteuningsaanbod dat passend is bij de missie en uitgangspunten van 
het SWV. De besturen binnen het SWV nemen deze opdracht zeer serieus getuige diverse ‘good 
practices’ waarover onder andere in de nieuwsbrieven van het SWV wordt gerapporteerd.  
Naast de ontwikkelingen bij de diverse besturen, geïnitieerd door de besturen passende bij de kaders 
van het ondersteuningsplan, is door het SWV en in overleg met de besturen geconstateerd dat op een 
aantal elementen een meer centrale gezamenlijke ontwikkeling gewenst is en waarop de 
samenwerking geïntensiveerd dient te worden. In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op de 
doelstellingen van het SWV en de huidige stand van zaken m.b.t. de realisatie van deze doelstellingen 
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2.3 DIALOOG             
 

2.3.1 Belanghebbenden 
Het SWV is een maatschappelijke organisatie. We hebben dan ook te maken met diverse belangheb-
benden. De allerbelangrijkste belanghebbenden zijn onze kinderen. Als vanzelfsprekend hebben we 
dan ook te maken met de ouders/verzorgers. Onze sociale kaart is omvangrijk. We hebben te maken 
met schoolbesturen, gemeenten, Jeugdzorg, Vervolgonderwijs, Belangenorganisaties zoals de bon-
den, Collega SWVen, leveranciers, dienstverleners. Onze lijst is zeker niet limitatief te noemen. On-
derstaand kort een nadere toelichting over onze grootste samenwerkingspartners. 

 
  
2.3.1.1 Schoolbesturen die onder het SWV ressorteren 
Binnen het SWV hebben we te maken met 22 schoolbesturen. Elk schoolbestuur kent zijn eigen mis-
sie en visie. Middels het ondersteuningsplan is een gezamenlijke missie en visie vastgesteld op het 
gebied van passend onderwijs. Het ondersteuningsplan biedt het kader waarbinnen samengewerkt 
wordt om de doelen van het SWV te kunnen realiseren. Het SWV heeft intensief contact met de 
schoolbesturen. Overleg vindt plaats op verschillende niveaus. Op strategische niveau, worden ont-
wikkelingen binnen het SWV gerelateerd aan de doelstellingen zoals verwoord in het ondersteunings-
plan, afgestemd. Deze afstemming vindt plaats per individueel bestuur middels de bestuursmonitorcy-
clus en daarnaast in een groot bestuurlijk geheel door de wijze waarop het SWV bestuurlijk is inge-
richt. Verder heeft het SWV contacten met besturen op operationeel niveau. Hierbij gaat het om speci-
fieke participatie aan een inhoudelijke ontwikkeling binnen het SWV, bijvoorbeeld het Juliusproject, of 
op casusniveau, maar zeker ook op operationeel niveau. Het team van het SWV is er voor de school-
besturen. Voor inhoudelijke zaken, maar ook voor administratieve en beheerszaken. 
  
2.3.1.2 Schoolbesturen buiten het SWV 
Diverse kinderen uit ons SWV bezoeken scholen buiten het SWV. Het SWV kent dan ook een inhou-
delijke, maar ook een financiële binding met de betreffende schoolbesturen. Deze kinderen worden 
daar geplaatst onder de binnen het SWV geldende financiële afspraken. Dat wil zeggen dat een TLV 
(toelaatbaarheidsverklaring) in ons systeem wordt geregistreerd en bekostigd.  
Kinderen die buiten de grenzen van ons SWV worden geplaatst doordat het zeer specifieke onder-
steuningsvragen zijn. Het SWV reflecteert op deze plaatsingen in relatie tot het dekkend ondersteu-
ningsaanbod. 
Ook kunnen kinderen buiten het SWV worden geplaatst op basis van afspraken met het cluster 4 be-
stuur in het kader van regionale spreiding en om de druk op de cluster 4 school in Helmond te vermin-
deren 
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2.3.1.3 Gemeente 
Voor de jeugdzorg ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten in het SWV. Iedere gemeente heeft 
hiertoe een jeugdbeleidsplan opgesteld. 
Om aan de specifieke doelstellingen van het SWV te kunnen werken is een actieve afstemming en sa-
menwerking met de gemeenten noodzakelijk. 
In het ambtelijk afstemmingsoverleg zoals dat met het SWV VO in deze regio gevoerd wordt is de af-
stemming onderwijs jeugdzorg, naast het uitvoering geven aan de bestuurlijke opdracht, een belang-
rijk onderwerp. 
  
2.3.1.4 Kans! Overleg 
Het SWV heeft meerdere arrangementen die met name preventief worden ingezet. Een goede afstem-
ming tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg is essentieel voor een soepel traject. Het is daarom van 
belang dat ouders, onderwijs en gemeenten rondom complexe casuïstiek op een gelijkwaardig niveau 
met elkaar om tafel kunnen om afspraken te maken. Dit zodanig dat kind en ouder gericht geholpen 
worden en arrangementen zo licht mogelijk opgezet kunnen worden. Zo bieden we kind en ouders zo 
vroeg mogelijk kansen! Dit vraagt in de praktijk vaak de betrokkenheid van ouders en verschillende 
professionals en regelmatig dient er met meerdere professionals rondom één casus te worden afge-
stemd. Om efficiënt te kunnen (samen)werken gaan we op structureel geplande momenten werken 
met een vast contactpersoon vanuit de betrokken gemeenten. Met een vaste contactpersoon vanuit 
de gemeente gaan we dan het Kans! Overleg inrichten. We nodigen dan de mensen met de juiste ex-
pertise uit om mee te denken. Samen werken aan het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor 
kinderen met een ondersteuningsvraag. We gaan het Kans! Overleg in 2020 vormgeven.  
  
2.3.1.5 ARPO 
De werkgroep ARPO, waarin beleidsambtenaren van de gemeentes en vertegenwoordigers van de 
SWVen primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zitting hebben.  
Binnen het ARPO worden wederzijdse ontwikkelingen afgestemd. Enerzijds de wijze waarop jeugd-
zorg binnen de diverse gemeenten is georganiseerd en anderzijds de specifieke ontwikkelingen bin-
nen de SWVen. 
Geconstateerd is dat gemeenten in de ontwikkelingen verschillen en dat het SWV een regionale ver-
antwoordelijkheid heeft. Om deze reden is afgesproken dat er vooral lokale afstemmingsgesprekken 
per gemeente worden georganiseerd om op deze wijze meer specifiek op de lokale situatie in relatie 
tot SWV ontwikkelingen in te kunnen gaan. Op verzoek en op uitnodiging van een gemeente kunnen 
hier bestuurders bij betrokken worden. 
Het centrale Arpo richt zich vooral op het voorbereiden van het regionale OOGO. 
In 2019 is er een centraal OOGO georganiseerd. En daarnaast is er met iedere gemeente minimaal 
een afstemmingsoverleg gevoerd. Daarnaast zijn er met diverse gemeenten OOGO gevoerd over het 
lokale jeugdbeleidsplan. 
  
 2.3.1.6 POSVO 
De werkgroep POSVO (Hier in zijn primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs ver-
tegenwoordigd). De leden vanuit primair onderwijs worden door de ALV afgevaardigd.  
Binnen POSVO zijn de volgende onderwerpen behandeld. 

• Procedure LWOO/PRO. 
• Tijdpad aanmelding. 
• Voortgang werkgroep “VAST en Zeker”. 
• Aansluiting PO-VO voor aandachtsleerlingen (Raamwerk). 
• Afstemming met lokale POVO overleggen 
• Te hanteren systematiek van overdracht: OSO 

  
Het tijdpad wordt door de directeuren van beide SWVen op locatie in de diverse IB-netwerken gepre-
senteerd en toegelicht. 
Daarnaast is in gezamenlijkheid met het SWV VO een ouderavond georganiseerd voor ouders van 
kinderen met een ondersteuningsvraag in relatie tot de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
  
2.3.2 Zaken met politieke (overheidsprioriteiten) of maatschappelijke impact 
Het SWV volgt nauwgezet de landelijk ontwikkelingen. 
Hiervoor wordt regelmatig overleg gevoerd met: 

• Casemanager OCW 
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• Inspectie 
• PO-Raad/VO-Raad 
• ARPO (gemeentelijke werkgroep) 
• Provinciaal overleg SWVen, De Brabantse tafel 
• Jeugdzorgverbanden 
• Netwerk leidinggevenden SWV PO 
• Brabantse tafel 

Ook wordt wet- en regelgeving gevolgd en lopen er abonnementen bij diverse organisaties om het 
SWV te voorzien van de ontwikkelingen.  
 
2.3.3   Horizontale verantwoording 
Het SWV neemt daartoe de plicht om het handelen uit te leggen en te rechtvaardigen naar een ander. 
Hiervoor is onder andere een inhoudelijke monitor ingericht. Tevens wordt er per kwartaal een review 
opgesteld. De review heeft grotendeels betrekking op kengetallen, adviesvragen, signalen uit het veld. 
Centraal staat daarbij de vraag of vigerend beleid aanpassing behoeft. Tevens is een financiële moni-
tor ingericht. De participerende schoolbesturen leggen financiële verantwoording af over de besteding 
van de middelen. Het bestuur van het SWV heeft in het afgelopen kalenderjaar de review explicieter in 
relatie gebracht met de financiële monitor. Daarnaast heeft de monitor in beeld gebracht op welke 
wijze de schoolbesturen, waar mogelijk in samenwerking met elkaar, hebben samengewerkt aan het 
bereiken van de geformuleerde ambitiedoelstellingen. 
  
Binnen het SWV zijn vele voorbeelden aan te geven van ontwikkelingen geïnitieerd door de schoolbe-
sturen en gepositioneerd binnen het kader van het ondersteuningsplan die te typeren zijn als “good 
practice”. Deze zijn regelmatig vermeld in de gepubliceerde nieuwsbrieven. 
De geconstateerde voorbeelden dragen allen in meer of mindere mate bij aan de missie van het SWV:  
“Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteu-
nings-en zorgaanbod”. 
  
 Ook zijn op basis van de monitor en dan met name in relatie tot mogelijke ontwikkelingen in het dek-
kende ondersteuningsaanbod binnen het SWV  Inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. 
Bijvoorbeeld:  

• Onderwijs aan vluchtelingenkinderen. 
• Down arrangementen 
• Voor en vroegschoolse aansluiting. 

Verder zijn er bij de inhoudelijke domeinen consultatiebijeenkomsten georganiseerd door het SWV. Bij 
een dergelijke bijeenkomsten zijn stakeholders uit het veld uitgenodigd om mee te reflecteren op de 
inhoudelijke ontwikkeling binnen het SWV bij een specifiek domein. Bijvoorbeeld: Dekkend ondersteu-
ningsaanbod. 
  
Daarnaast kunnen we constateren dat er binnen het SWV door de samenwerkende besturen een dui-
delijke ontwikkeling is ingezet van curatieve naar preventieve onderwijsondersteuning, van indiceren 
naar arrangeren op basis van handelingsgerichte diagnostiek en van sectoraal naar integraal denken 
en werken. Ook zijn er meer gezamenlijke initiatieven te noemen die vanuit samenwerking leiden tot 
versterking met name op de geformuleerde speerpunten en gekoppeld aan de domeinen. 
  
Openbaarmaking van het jaarverslag 2019 geschiedt door indiening bij OCW. Tevens wordt het 
jaarverslag 2019 onverkort openbaar gemaakt via de eigen website. 
  
2.3.4   Afhandeling klachten 
  
In het ondersteuningsplan is een klachtenprocedure opgenomen. Deze heeft betrekking op de TLV-
procedure. In 2019 is er geen beroep gedaan op de klachtenprocedure. M.b.t. klachten rondom extra 
ondersteuning, aannamebeleid etc. verwijzen wij (o.a. op onze website) naar de landelijke klachten-
procedures. 
Wel is afgesproken om de klachtencommissie een keer bij te praten over de ontwikkelingen binnen het 
SWV. Dit wordt in 2020 gepland.  
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3. VERANTWOORDING BELEID 
 

3.1 KWALITEIT             
 
3.1.1 Zijn onze doelstellingen voor 2019 bereikt? 
We hebben binnen het SWV constant aandacht voor de kwaliteitszorg. Ons kwaliteitssysteem vindt 
zijn basis in het ondersteuningsplan. Deze domeinen of ‘resultaatvelden’ dekken gezamenlijk het 
spectrum af van inhoud, organisatie en financiën en vormen de basis voor het beleid en handelen van 
het SWV. Per domein zijn binnen het ondersteuningsplan ambities geformuleerd, die vertaald zijn in 
concrete doelstellingen. Deze doelstellingen worden genormeerd en voorzien van instrumentarium 
waarmee bezien kan worden of de norm behaald wordt. Elk domein kent daarbij zijn eigen kwaliteits-
kaart. De formele indicatoren van de inspectie die gelden voor een SWV zijn hierbij ook opgenomen. 
Deze indicatoren kennen geen ‘eigen’ norm, aangezien zij genormeerd en gecontroleerd worden door 
de onderwijsinspectie. Elk kwartaal wordt gerapporteerd over deze kwaliteitskaarten. De review wordt, 
samen met de financiële rapportage, per kwartaal aangeboden aan onze stakeholders. Tevens wor-
den de resultaten beknopt weergegeven door middel van een grafische factsheet welke in te zien in 
via de website van het SWV.  
 
Stand van zaken doelstellingen per 31 december 2019: 
 
  op orde 
  onderhanden 
  nog niet op orde 

 
3.1.1.1. DOMEIN 1: DEKKEND ONDERSTEUNINGSAANBOD 
Hoofddoel: Het ondersteuningsaanbod is zodanig ingericht en inzichtelijk gemaakt dat er voor alle 
leerlingen een passend onderwijs aanbod kan worden gedaan. 
 
Doelstelling en stand van zaken: 

o   Het SWV kan gidsen binnen het beschikbare aanbod.    
o   Ieder bestuur heeft een bestuursondersteuningsprofiel    
o   Het SWV heeft procedure vastlopende casuïstiek beschreven.    
o   Arrangementen van het SWV zijn voor alle betrokkenen duidelijk.    
o   Het SWV coördineert in het dekkende ondersteuningsaanbod en realiseert een lerend platform.    
o   Het SWV beschrijft een voorstel rondom aanbod ZMOLK.    

 
Stand van zaken m.b.t. thuiszitters: 
Thuiszitters Cumulatief kalender jaar 2019 

• 8 leerlingen met vrijstelling 
• 4 leerlingen spoorloos, naar buitenland 
• 3 leerlingen ongeoorloofd 

  
Aandachtslijst cumulatief jaar 2019 
147 zorgleerlingen (SWV actief betrokken (consultatie/arrangement/MDO/verwijzing) 
29 dreigende thuiszitters (gedeeltelijke thuiszitters (binnen Variawet) 
 
Ontwikkelingen: Het SWV neemt een meer nadrukkelijke rol als ‘sturend coördinator’ van het dek-
kend netwerk. Het verbindt actief initiatieven van schoolbesturen en partners. Het mag ook iets vinden 
van een (voorgenomen) ontwikkeling en dit bestuurlijk bespreekbaar maken. Concreet krijgt dit o.a. 
vorm in deze ontwikkelingen.  

- Het faciliteren van een leernetwerk, leer- en onderzoeksbudget en onderwijszorgarrangemen-
ten voor leerlingen met Syndroom van Down;  

- De uitwerking van het Thuiszitterspact, waarbij de transitie wordt gemaakt van leerplicht naar 
leerrecht;  

- Ontwikkelen van een interventie voor hoogbegaafde leerlingen met gedragsvragen;  
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- Het SWV inventariseert en verkent nieuwe en bestaande mogelijkheden voor meer tijdelijke, 
modulaire of flexibele plaatsing-arrangementen. Bij voorkeur gekoppeld aan meer preventieve 
signalering van ondersteuningsbehoeften. Dit in samenwerking met cluster 4, regionale 
schoolbesturen en een cluster 4 school 

- Het SWV heeft eerste oriënterende gesprekken gevoerd om te onderzoeken onder welke con-
dities een mogelijk een aanbod op het gebied van ZMOLK gerealiseerd kan worden. Hierbij 
gaat het om mogelijke partners en het bepalen van de noodzaak. 

- Het SWV neemt op basis van ontwikkelingen in het veld periodiek het initiatief om een inhou-
delijk thema centraal te presenteren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld: “Onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen.” 

- We onderzoeken de plek van het S(B)O binnen het SWV. 
 
Financieel: 

1. Syndroom van Down.  
In het schooljaar 2018-2019 waren er 15 kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen. In 
2019-2020 zijn er op het moment 7 kinderen aanwezig binnen onze scholen. In 
2019 waren de kosten voor de arrangementen € 72.850. 

2. Thuiszittende kinderen.  
Onder deze post vallen de volgende activiteiten: (preventief en curatief)  

a. Inzet autisme steunpunt SSOE   €   15.680  
b. Crisisplaatsen en extra toegang Zuiderbos €   38.348 
c. Ambulante begeleiding vanuit Zuiderbos €   19.936 
d. Impulsklas     €     9.079 
e. Inzet Robot thuiszitters    €            - 
f. Extra financiële ruimte (onvoorzien)  €     2.118 

3. Dubbel bijzonder (hoogbegaafdheid): Het Juliusproject  
Kosten 2019 € 24.682. In 2019 is het project in het najaar opgestart. De kosten gaan pas 
in 2020 oplopen. 

4. Project Widdonck – PlatOO en Prodas, extra hulp aan leerlingen met extra onder-
wijsbehoeften. Financiële uitwerking is afhankelijk van het aantal leerlingen met extra zorgbe-
hoefte. Voor een deel bestaat het uit verschuiving van middelen. Mocht een kind succesvol 
binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven dan is er geen SBO/SO plaatsing nodig waar-
door deze verplichte financiële afdracht niet hoeft plaats te vinden. In 2019 is het project nog 
niet gestart en zijn er ook geen kosten geweest. 

 
3.1.1.2. DOMEIN 2: ARRANGEREN EN DOEN WAT NODIG IS  
Hoofddoel: Een arrangeerproces dat, zo efficiënt en effectief mogelijk, met behulp van heldere verant-
woordelijkheden voor ouders, school en swv, tot een passende onderwijsplek leidt. 

 

Doelstelling en stand van zaken: 
o   Kaders ‘knellende’ casuïstiek zijn duidelijk beschreven.    
O   Het SWV is in staat om als wegwijzer te fungeren naar beschikbaar aanbod in combinatie met 

jeugdzorg.  
  

O   Het SWV heeft afgestemd beleid met uitvoerende partners op TLV aanvraag midden en hoog.    
O   Het SWV voert een pilot uit i.s.m. de A.v.Dijkschool gericht op doelgroep bekostiging, categorie 

midden en hoog.  
  

• Het SWV heeft de aansluitingspilot A.v.Dijkschool met KDC Binderen geëvalueerd en een voorstel 
beschreven tot continuering of beëindiging.   

  

 
Ontwikkelingen: Het SWV verstevigt en borgt haar rol als ‘wegwijzer’, sparringpartner en makelaar in 
het dekkend netwerk door:  

- De mogelijkheid te creëren voor ouders, scholen en besturen tot het stellen van een advies-
vraag aan de directeur of gedragsdeskundige van het SWV.  

- De mogelijkheid te bieden tot mediëren tussen twee partijen waarbij de verbinding niet vanzelf 
tot stand komt indien dat in het kader van een arrangement nodig is. Het SWV neemt nooit de 
regie over, maar kan wel een sturende rol hebben met haar advies.  
In de bijlagen kunt u de kengetallen en benchmarkgegevens m.b.t. de TLV’s inzien. 
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Financieel: 

Inzet directeur/gedragsdeskundigen, expertise vanuit het SWV. Deze kosten zijn verwerkt on-
der de loonkosten totaal € 229.560. 
Financieel 2019 BCO doorgaande lijn arrangeren € 1.269 
Extra vergoeding SO scholen inzake wijziging categoriebekostiging € 7.066. 
TLV tool € 14.032. 

 
3.1.1.3. DOMEIN 3: SAMENWERKING MET GEMEENTEN EN KETENPARTNERS 
Hoofddoel: Goede samenwerking met jeugd- en zorgpartners om onderwijs-overstijgende ondersteu-
ningsvragen te kunnen beantwoorden. 
 Doelstelling en stand van zaken: 

o   Onderzoek pilot naar aansluitingsmogelijkheden bovenbouw PO met praktijkonderwijs en Vakcol-
lege.  

  

O   Het SWV heeft een procedure beschreven op welke wijze beide SWVen, POVO, te consulteren zijn 
bij aansluitingsvraagstukken.   

  

o   Het SWV is zodanig gepositioneerd in de voor en vroegschoolse aansluiting dat kinderen met een 
ondersteuningsvraag gericht en kansrijk gearrangeerd worden naar een passende plek. Het SWV voert dit 
uit in meerdere gemeenten.   

  

o   Passende arrangementen onderwijs-zorg worden opgezet met een vast contactpersoon vanuit de 
gemeenten.   

  

o   Het SWV heeft i.s.m. een gemeente minimaal 1 impulsklas gefaciliteerd.    
o   De Afstemming onderwijs-jeugdzorg wordt actief verder vormgegeven door:  

  
·       ARPO  
·       Lokaal afstemmingsoverleg.  
·       OOGO  

 
Ontwikkelingen: Het SWV en gemeenten doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het (centraal) 
combineren van onderwijsondersteunings- en zorg-/jeugdhulpbudgetten in één pot, van waaruit ge-
combineerde en gezamenlijke vormgegeven onderwijszorgarrangementen kunnen worden bekostigd, 
met name in complexe of knellende casuïstiek.  
  
Samenwerking voorschool en voortgezet onderwijs:  
Stimuleren de betrokkenheid van partners aan de 0-4-kant bij beleid en praktijk van het PO, door een 
verbindende rol te nemen op de volgende thema’s:  

- Verbeterde afspraken over informatieoverdracht (de kwaliteit van de informatie, de systema-
tiek van overdracht en privacyvraagstukken);  

- Gezamenlijk door ontwikkelen van signaleringsvaardigheden;  
- Afspraken maken over praktische samenwerking en het betrekken van expertise uit het PO 

rondom concrete toekomstige leerlingen, waaronder consultatiemogelijkheden in de voor-
school;  

- Het SWV PO en het SWV VO optimaliseren de doorgaande lijn PO-VO, met name voor kin-
deren met een ondersteuningsvraag.  

- Het onderzoeken van het gegeven dat kinderen uit de voorschoolse periode instromen in het 
SBO/SO en welke handelingsmogelijkheden er zijn om kinderen meer in het regulier te laten 
instromen. 

 
Financieel: 

1. Project Vast en Zeker € 7.500.  
2. Met SSOE loopt een pilot m.b.t. categorie 2/3 leerlingen. De bekostiging van deze leerlingen 
loopt rechtstreeks tussen het SWV en SSOE. Alle leerlingen binnen het SSOE worden gesteld op 
categorie 1. Begrotingstechnisch betreft dit een budgettair neutraal verhaal. Voor 2019 zijn de 
kosten € 60.330. Hier tegenover staat een verminderde afdracht via DUO. Het betreft financieel 
een budgettair neutraal verhaal. 
3. Pilot KDC Binderen: Aansluiting KDC met Antoon van Dijk. Deze loopt nog door tot en met 31-
7-2020. Kosten 2019 € 102.000. Hiertegenover staat een verminderde afdracht via DUO. Het be-
treft financieel een budgettair verhaal. 
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4. Stimulering aansluiting kinderen met ondersteuningsvraag. Het bieden van kansen aan kin-
deren. Gericht arrangeren. Regie op kinderen met een ondersteuningsvraag. Geen jonge kinderen 
meer naar het S(B)O zonder betrokkenheid van het SWV. Ook dit betreft een budgettair neutraal 
verhaal. Mocht dit project succesvol lopen dan zou het betekenen dat er minder kinderen verwe-
zen worden naar S(B)O. Dit project wordt in 2020 pas opgestart. 
 

3.1.1.4. DOMEIN 4: COMMUNICATIE EN EDUCATIEF PARTNERSCHAP 
Hoofddoel: Doordat ouders, school en SWV elkaar letterlijk en figuurlijk vinden en weten wat zij aan 
elkaar hebben, wordt zo effectief mogelijk gearrangeerd. 
Doelstelling en stand van zaken: 

o   Het SWV evalueert de betrokkenheid van ouders bij de TLV procedure.  

  
·       Het SWV evalueert de ouderbetrokkenheidsmonitor  

§  Mogelijke nameting  
§  Op welke wijze de respons verder te verhogen  

o   Het SWV wil de uitgangspunten en kernbegrippen vanuit het ondersteuningsplan toegankelijk com-
municeren.  

  

o   Het SWV werkt samen met ouders uit de OPR meerdere animaties uit.    
o   Het SWV is zichtbaar en vindbaar voor ouders.  

  
Website  

o   Het SWV is zichtbaar en vindbaar voor ouders.  
  

Ouderbijeenkomsten, minimaal 2  
 
Ontwikkelingen: Peilt met ingang van januari 2018 de tevredenheid onder ouders die te maken heb-
ben gehad met een TLV-procedure. 

- In samenspraak met de OPR zijn de eerste gedachten geformuleerd betreffende een moge-
lijke nameting. Dit gaat waarschijnlijk in 2020 opvolging krijgen. 

-  De eerste animatie is uitgewerkt en de aanzet is gemaakt voor de animaties: 
- *  Hoe kies ik een school voor mijn kind 
- * Wanneer de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsvraag van uw kind 
- Het afgelopen jaar zijn er twee ouderbijeenkomsten georganiseerd: 
- * Mijn kind heeft autisme. 
- * De overstap naar het VO voor kinderen met een ondersteuningsvraag. 

Financieel: 
Kwaliteitsmonitor ouderbetrokkenheid. Het betreft een instrument om de kwaliteit te peilen. € 10.043 
Overige communicatiekosten € 19.411 (website, animaties, nieuwsbrieven) 
 
3.1.1.5. DOMEIN 5: FINANCIELE BEHEERSBAARHEID EN TRANSPARANTIE 
Hoofddoel: Het garanderen van effectieve, efficiënte, doelmatige en rechtmatige inzet van middelen, 
binnen budgettaire kaders en met behoud van maximale bestuurlijke vrijheid. 
 

o   Het SWV werkt met kwartaalrapportages die zodanig zijn aangepast dat trends en mogelijke conse-
quenties voor ieder inzichtelijk zijn.  

  

o   Het SWV heeft de verantwoordingsformat, die besturen invullen, aangepast aan het nieuwe onder-
steuningsplan.  

  

o   Het SWV heeft een voorstel ontwikkeld waarbij middelen geoormerkt worden, gekoppeld aan kin-
deren in de aansluiting voor en vroegschools    

Dat kansen biedt aan kinderen met een complexe ondersteuningsvraag.  
 
Ontwikkelingen: Het SWV ontwikkelt een format voor doelmatige verantwoording van ondersteu-
ningsmiddelen door deelnemende schoolbesturen t.b.v. de verantwoording van het SWV.  
Financieel: 
Adviesrapport Infinite 2019 € 10.863. 
 
3.1.1.6. DOMEIN 6: STIMULEREND SCHOOLMODEL 
Hoofddoel: Een schoolmodel en bestuurlijke verhoudingen die de verwezenlijking van de missie van 
het SWV stimuleren. 
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Doelstelling en stand van zaken: 
o   Het SWV heeft een managementstatuut opgesteld en vastgesteld.    
o   Het SWV heeft het toezichtskader aangescherpt en geïmplementeerd.    
o   Het SWV heeft de statuten gereviseerd passende bij de huidige ontwikkelingen.    

 
Ontwikkelingen: Evalueert en duidt beschikbare gegevens afkomstig uit kwalitatief en kwantitatief 
kwaliteitsinstrumentarium. Het SWV vertaalt beschikbare data in betekenisvolle informatie voor de 
scholen en besturen binnen de regio.  
Bovenstaande doelstellingen geven het SWV een rol als sturend coördinator, sparringpartner, wegwij-
zer en makelaar om te zorgen voor een dekkend netwerk, samenwerking met gemeenten en VO, te-
vredenheidsonderzoeken en analyse van informatie met behulp van bijvoorbeeld verantwoording. 
Deze rol vervult het SWV op dit moment, met het huidige stafbureau, nog niet.  
Financieel: 
Vanuit OOG ontvangt het SWV ondersteuning m.b.t kwaliteitsontwikkeling. Betreft ondersteuning voor 
beleidsontwikkeling, kwaliteitszorg, specificatiebijeenkomsten en landelijke referentie. De kosten voor 
2019 € 32.609.   
Ondersteuning ALV en opstellen toezichtskader € 8.470. 
Voor scholing algemeen voor de schoolbesturen € 3.954. 
 
3.1.1.7 DOMEIN 7: KWALITEITSZORG 
Hoofddoel: Zicht op ontwikkeling en het faciliteren en ondersteunen van kwalitatief goed onderwijs in 
de scholen. 
 
Doelstelling en stand van zaken: 

o   Het SWV heeft de kwaliteitskaarten aangescherpt aan het nieuwe ondersteuningsplan en jaarlijks 

aan de specifieke aspecten benoemd in het jaarplan. 
  

o   Het SWV organiseert minimaal twee keer per jaar een consultatie (specificatie)bijeenkomst om de 
koers van het SWV te evalueren.  

  

o   Het SWV heeft een verbetering aangebracht in het kwaliteitssysteem zodanig dat hier nadrukkelijk 
beleidsimpulsen uit te genereren zijn.  

  

 

 
3.1.1.8  BESTUURSMONITOR 
Met alle schoolbesturen die vallen onder het SWV (zie organisatiestructuur) worden jaarlijks bestuurs-
gesprekken gevoerd. Deze gesprekken worden gevoerd aan de hand van een bestuursmonitor. De 
bestuursmonitor is opgebouwd uit de volgende elementen: 

• Overzicht van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen per bestuur 
• Financiele monitor per bestuur 
• Thuiszittende kinderen of kinderen op de aandachtslijst 
• Ouderbetrokkenheidsmonitor 
• Resultaten bestuursvragenlijst 

 
De bestuursvragenlijst wordt opgesteld op basis van het ondersteuningsplan en het jaarplan. Deze 
wordt digitaal uitgezet en geeft het bestuur inzicht op welke wijze de resultaten van een bestuur zich 
verhouden tot de andere besturen. Het bestuursgesprek wordt gerapporteerd door de directeur van 
het SWV en wordt gebundeld met de resultaten aangeboden aan het betreffende bestuur. Gevraagd 
wordt om deze ondertekend te retourneren naar het SWV.  
 
3.1.2  Internationalisering 
Onze samenleving wordt steeds internationaler. Alleen al in onze regio komen heel veel verschillende 
culturen van over de hele wereld samen. Het is noodzakelijk om kinderen hier van jongs af aan op 
voor te bereiden. Brainport Development is de ontwikkelmaatschappij voor de regio Brainport, een re-
gio die bestaat uit 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Onze regio is booming: er zijn veel technische 
en IT-georiënteerde bedrijven en ook de maakindustrie is hier sterk aanwezig. Zij hebben behoefte 
aan mensen die beschikken over moderne werknemersvaardigheden: creatieve denkers, nieuwsgie-
rige mensen met een onderzoekende houding en internationale competenties.’ Het SWV staat achter 
de plannen van Brainport Development door internationalisering op te nemen in de basisondersteu-
ning. We hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten op dit gebied. 
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Ook worden er met Brainport afstemmende gesprekken gevoerd. Wat zijn de gevolgen voor het (pas-
send) onderwijs van de toenemende internationalisering van deze regio. 

3.1.3 Inspectie 
De inspectie heeft in november 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het SWV. De 
rapportage hierover is vastgesteld op 13 mei 2019. De inspectie onderzoekt of het bestuur een SWV 
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst goede 
samenwerking te blijven verzorgen rond passend onderwijs. We zijn trots op de bevindingen van de 
Inspectie en nemen u dan ook graag mee in de bevindingen: 
 
Wat gaat goed?  
 De zorg voor kwaliteit is sterk: De kwaliteitszorg biedt een stevige ruggengraat voor de ontwikkeling 
van het SWV. Het SWV weet goed wat er gebeurt en laat zien dat het actief inspeelt op wat nodig is. 
Dit is vooral te zien aan de vele initiatieven die het SWV ontwikkelt.  
  
Kijken of het beter kan: Het SWV en de scholen kijken voortdurend of ze voor nog betere kwaliteit 
kunnen zorgen. Dat doen ze door te meten of ze hun doelen hebben gehaald. Als dat niet is gelukt, 
dan komen ze in actie. Ze zoeken dan uit hoe het komt dat iets niet goed gaat en nemen maatregelen.  
  
Zorgen dat de scholen de afspraken in het ondersteuningsplan nakomen: In het ondersteuningsplan 
hebben de besturen afspraken gemaakt om te zorgen voor goed passend onderwijs. Niet alle scholen 
komen deze afspraken goed na. Het SWV weet dat en gaat ook na of de scholen de afspraken 
nakomen. Dan wijst het de scholen erop wijzen dat het niet goed gaat en biedt de helpende hand.  
   
Het SWV zoekt steeds een passende plek dicht bij huis: Het samenwerkings-verband zorgt samen 
met de scholen voor heel veel verschillend aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Dit 
gaat steeds beter en het SWV zoekt altijd nieuwe wegen om hulp te organiseren. Daarbij vindt het 
SWV het belangrijk dat de leerling de hulp krijgt op een school dicht bij huis.  
  
Scholen krijgen netjes op tijd een beslissing als zij voor een leerling extra ondersteuning vragen:  Als 
een school voor een leerling extra ondersteuning aanvraagt, dan houdt het SWV zich goed aan de 
wettelijk verplichte tijd die staat voor een beslissing.  
  
Iedereen in het SWV weet elkaar goed te vinden: In het SWV kennen de mensen elkaar en zoekt men 
elkaar op. Er zijn 'korte lijntjes'. Ze werken goed samen voor de leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.  
  
Redeneren vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling: De scholen en het SWV werken vanuit 
wat een leerling kan. Het gaat niet om de beperkingen, maar om de mogelijkheden en wat hij of zij 
nodig heeft aan hulp. De leerling staat centraal. De scholen kunnen het SWV inschakelen om hen 
daarbij te helpen.  
  
Actieve aanpak thuiszitters: Thuiszitters hebben de volle aandacht van het SWV. Samen met de 
scholen en de gemeenten houdt het de thuiszitters scherp in de gaten. Daardoor kunnen scholen met 
hulp van het SWV op tijd in actie komen voor deze leerlingen.  
  
Het SWV zorgt voor maatwerk: Om te zorgen voor passend onderwijs is het soms nodig om voor een 
of enkele leerlingen iets speciaals te organiseren. In dit SWV is bijzondere aandacht voor jonge 
leerlingen. Er zijn ook veel deskundige mensen die weten waar je hulp kunt halen. Zij kunnen de 
leraren goed helpen en kennen ook veel andere mensen  
die kunnen helpen. Als het nodig is zorgt het SWV er ook voor dat jeugdhulp meehelpt.  
  
Financieel beheer in orde: Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel 
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en 
besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen.  
  
Wat kan beter?  
Zorg voor beter onafhankelijk toezicht:  Soms zijn de belangen van een of meer schoolbesturen strijdig 
met het belang van het SWV en/of met het maatschappelijk belang. Als schoolbestuurders ook 
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toezichthouder zijn, dan zullen zij dus vroeg of laat moeten kiezen voor het belang van hun school. 
Het belang van hun school hindert het werk van de toezichthouder als deze tegelijk schoolbestuurder 
is. Ook de rol van de inspectie als externe toezichthouder zal in een dergelijke situatie snel groter zijn 
dan nodig.  
Stand van zaken 31-12-2019: Onafhankelijk voorzitter van de ALV benoemd. Concept toezichtskader 
aanwezig.  
  
Beter zorgen voor duidelijkheid over wanneer het nodig is om een ontwikkelingsperspectief op te 
stellen:  Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft moet de school een ontwikkelingsperspectief 
opstellen. In een ontwikkelingsperspectief komt te staan hoe de school ervoor gaat zorgen dat de 
leerling aan het eind van de schoolperiode zijn opleiding op zijn niveau kan voortzetten. De ouders 
van de leerling kunnen dan ook goed zien van wat de school gaat doen. Daarnaast mogen ouders ook 
meepraten en meebeslissen. De scholen in het SWV weten niet goed wanneer het verplicht is een om 
zo'n ontwikkelingsperspectief op te stellen. Soms doen zij dat niet, terwijl dat wel moet. Daardoor 
hebben de ouders ook geen inspraak. Het SWV weet dit en werkt al aan verbetering. Het is alleen nog 
niet zo ver dat het al overal goed gaat. Het kan dus beter.  
Stand van zaken 31-12-2019: Beschrijving basisondersteuning en extra ondersteuning is opgesteld.  
 
Kwaliteit van de continuïteitsparagraaf verbeteren: Wij geven het bestuur in overweging mee om de 
kwaliteit van de continuïteitsparagraaf te verbeteren. Stand van zaken 31-12-2019: Opgenomen in 
jaarverslag 2019. 
  
In het jaarverslag opnemen of er aan een code goed bestuur wordt voldaan: Wij geven het bestuur in 
overweging om in het jaarverslag 2018 te vermelden of het aan een code goed bestuur voldoet. In de 
code staat wat goed bestuur is. Stand van zaken 31-12-2019: Opgenomen in jaarverslag 2019. 
  
Beschrijving van de doelmatigheid van de bestedingen: De intern toezichthouder geven wij in 
overweging in het volgende jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de besteding 
en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het jaarverslag. Stand van zaken 31-12-2019: 
Actiepunt voor 2020. Per schoolbestuur zijn overzichten beschikbaar m.b.t. de doelmatige besteding 
van de gelden. Deze worden jaarlijks opgevraagd via de financiële monitor. Deze overzichten worden 
met het betreffende schoolbestuur besproken tijdens het monitorgesprek. Intern is er aandacht voor 
de doelmatige besteding van de middelen. Tot op heden is deze nog niet geagendeerd voor de ALV. 
Deze wordt voor 2020 opgenomen. 
  
Wat moet beter?  
 Het ondersteuningsplan voldoet niet aan alle wettelijke voorschriften: In het ondersteuningsplan 
ontbreken enkele onderdelen.  

Deze zijn inmiddels aangevuld.  Het ontbrekende onderdeel betreft een beschrijving van het beleid 
m.b.t. de overdracht van bekostiging bij onvoldoende budget voor lichte en zware ondersteuning.  In-
dien de lichte ondersteuningsbekostiging die het SWV ontvangt, niet voldoende is om daaruit de ver-
plichtingen in het kader van de overdrachtsverplichting en/of groeiregeling voor het speciaal basison-
derwijs na te komen, dragen de bevoegd gezagsorganen van alle basisscholen (regulier basisonder-
wijs en speciaal basisonderwijs) in het SWV de ontbrekende bekostiging over aan het SWV. De be-
voegd gezagen in het SWV hebben afgesproken deze bijdrage te laten geschieden naar rato van leer-
lingenaantal per bevoegd gezag (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dat toe te reke-
nen valt aan het SWV. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen voortkomende uit WPO 
artikel 18a, lid 8h).  

Continuïteitsparagraaf: Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat alle 
benodigde onderdelen in de verplichte continuïteitsparagraaf staan. Een onderdeel van de verplichte 
continuïteitsparagraaf is onvoldoende beschreven in het jaarverslag.  

Deze zijn in het jaarverslag 2019 toegevoegd. (betreft met name de risicobeheersmaategelen). Een 
nieuwe herziene risicoanalyse wordt in 2020 opgepakt. 
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3.1.4. Ouderbetrokkenheid  
Ieder ouder die betrokken is bij het aanvragen van een TLV krijgt een vragenlijst toegezonden. Deze 
vragenlijst, die in samenspraak met de OPR is ontwikkeld, richt zich met name op de mate van betrok-
kenheid bij de inrichting van een arrangement. 
Het SWV is tevreden over de respons, maar natuurlijk vinden we dat het altijd beter kan. Een gevolg 
van de uitkomsten van het onderzoek is dat wij meer duidelijkheid willen geven over de klachtenproce-
dure. In onderstaande infographic staan de voornaamste resultaten weergegeven. Het totale rapport 
is besproken in het bestuur en tijdens de ledenvergadering.  Ook dan wordt mogelijk verdere duiding 
gegeven aan signalen die voortkomen uit deze monitor.  
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3.1.5. In het kort, de ontwikkelingen 2019 in het SWV 
Wij nemen u in vogelvlucht mee in de ontwikkelingen binnen het SWV in 2019. Uitgebreide informatie 
over de onderwerpen vindt u terug op onze website. Met name onze nieuwsbrieven geven een goed 
beeld van de ontwikkelingen en wordt er ingegaan op onderstaande onderwerpen. Wij nodigen u van 
harte uit om een kijkje te nemen op onze website / nieuwsbrieven.  
 
Januari: 

- Juliusproject / Dubbel Bijzonder 
- Raamwerk Vast en Zeker naar het VO 

 
Februari: 

- Miniconferentie kinderen met Down in het onderwijs 
- Start Impulsklas Helmond 

 
Maart: 

- Bezoek OCW aan de SWV PO-VO Eindhoven e.o.   
April 

- Autisme Belevings Circuit (ABC) voor ouders en leerkrachten 
 
Mei:  

- Een integraal aanbod voor het jonge kind 
- Positieve rapportage Inspectie OCW 
- Regiobezoek Ministerie OCW 

 
Juni: 
Arrangementen SWV worden uitgezet: 

- Inzet Autisme Steunpunt 
- Preventief Onderwijs Zorg Arrangement (POZA) 
- Extra toegang, preventief toegangsarrangement Zuiderbos (ET) 
- Arrangement voor kinderen met het syndroom van Down 

 
September: 

- Bijeenkomst onderwijs en jeugdzorg specific@tiebijeenkomst  
- Workshop vluchtelingkinderen 
- Lezing Autisme bij meisjes 
- Animatie over Zorgplicht op website 
- Subsidie ontvangen voor Juliusproject 

 
Oktober 

- TLV bijeenkomst – systematiek TLV aanvragen 
- Lezing Autisme en de overgang van po naar vo 

 
November 

- Duurzaam Ouderschap 
- Start pilot preventief werken Widdonck – PlatOO en Prodas 

 
December 

-  Aandacht gevraagd voor de Lezing Autisme en prikkelverwerking 
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-  
 

3.2  PERSONEEL EN PROFESSIONALISERING 
 
 

3.2.1 Personeel SWV 
Het SWV werkt met een stafbureau.  
Per 31 december 2019 is het stafbureau van het SWV als volgt opgebouwd: 
 
Dienstverband SWV: 
Directeur    De heer Erik Wissink   1,0 fte 
Management-assistente  Mevrouw Fanny Cornelissen  0,5 fte 
Gedragswetenschapper  Mevrouw Manon de Groot  0,6 fte 
Gedragswetenschapper  Mevrouw Emelie Bartelds  0,6 fte 
 
Extern (detachering van deelnemende schoolbesturen aan het SWV) 
Beleidsmedewerker kwaliteit  De heer Hans van Gorp   0,5 fte 
Financieel medewerker   Mevrouw Jacqueline van Gurp  0,4 fte 
Controller    Mevrouw Patty Proenings  0,1 fte 
 
De overige administratieve werkzaamheden (salarisadministratie en HR zaken) worden verzorgd door 
Stichting Prodas (schoolbestuur ressoreert in het SWV). 
 
Het SWV werkt volgens het zogenaamde schoolmodel. We zien echter steeds meer activiteiten die 
centraal opgepakt worden door het SWV. We zien dan ook een verschuiving van het schoolmodel 
naar een hybride model1.   
In 2019 is door Infinite BV een analyse gemaakt van het huidige stafbureau en is een advies gegeven 
over een adequate invulling van het stafbureau. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen het primaire 
proces (de hoofdtaak van het SWV) en het secundaire proces (de ondersteunende taak). Binnen het 
primaire proces wordt een uitbreiding geadviseerd van 1,0 fte voor een gedragswetenschapper. Bin-
nen het secundaire proces wordt een uitbreiding geadviseerd van 0,3 fte voor de beleidsmedewerker 
kwaliteit en 0,2-0,3 ft voor de controller.  
 
Het advies wordt in 2020 (gedeeltelijk) opgevolgd. 
De heer Hans van Gorp is per 1-2-2020 gestopt met zijn werkzaamheden voor het SWV. Per 1 april 
2020 wordt zijn functie ingevuld door mevrouw Patty Proenings voor een dienstverband van 0,8 fte. 
De detachering van mevrouw Jacqueline van Gurp wordt per 1 augustus 2020 beëindigd. Vanaf deze 
datum komt zij in dienst bij het SWV voor 0,5 fte. De geadviseerde uitbreiding van in totaal 0,6 fte is 
hiermee ingevuld met 0,4 fte. 
De verwachting is dat de vacature voor een gedragsdeskundige voor 1,0 fte in de loop van 2020 inge-
vuld gaat worden. 
 
3.2.2 Professionalisering 
Het SWV biedt professionalisering met name aan in relatie tot het dekkend ondersteuningsaanbod of 
gericht op procedures en arrangementen. 
Het afgelopen jaar zijn er op dat vlak de volgende activiteiten ontplooid: 
Dekkend ondersteuningsaanbod: 

- Autismebelevingscircuit 
- Onderwijs aan vluchtelingenkinderen 
- Poolse kinderen en begeleidingsmogelijkheden. 

Procedures: 
- Samen met SWV VO is het tijdpad POVO per bestuur gepresenteerd. 

                                                             

• 1 Voor het bereiken van de doelen op het gebied van passend onderwijs passen SWVen verschillende modellen toe. Bij het 
schoolmodel worden vooral de financiële middelen overgedragen aan de scholen. Andere SWVen hanteren het expertisemodel 
en verstrekken personele middelen in de vorm van inzet van ambulant begeleiders, orthopedagogen, etc. Ons SWV kent een 
combinatie van beide modellen. Het zogenaamde hybride model. 

 



 

27 

Arrangementen: 
- In het AB overleg en in het S(B)O zijn ontwikkelingen binnen het SWV gepresenteerd en bijbehorende 

arrangementen 
- Een conferentie rondom het Downarrangement is georganiseerd. 
- Tijdens specifiactiebijeenkomsten is informatie gepersenteerd gerelateerd aan het betreffende 

domein. 
 
3.2.3  Het gevoerde beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkerin-

gen na ontslag 
In 2015 is er een akkoord bereikt na intensief en constructief overleg tussen overheid en vakbonden in 
DGO’s m.b.t. de zgn. tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs. Naar aanlei-
ding van de gevoerde DGO’s is personeel van één van de grotere aanbieders van ambulante begelei-
ding in dienst gekomen van het SWV.  
In 2019 zijn alle medewerkers die op deze wijze in dienst zijn gekomen van het SWV, via actief mobili-
teitsbeleid in dienst gekomen van een van de besturen van het SWV of hebben elders een passende 
baan gevonden. Het SWV kent een klein team van personeelsleden. Het SWV staat voor goed werk-
geverschap en er is aandacht voor de mens achter het personeelslid. Balans tussen privé en werk is 
een belangrijk aandachtspunt binnen het SWV. 
 

 

3.3. HUISVESTING EN FACILITAIR 
i.  

Het SWV is gehuisvest in een vleugel van de Antoon van Dijkschool te Helmond, Onderzocht is of het 
SWV PO zou verhuizen naar een andere locatie samen met het SWV VO. Er is niet gekozen voor een 
verhuizing. De reden hiervoor zijn de volgende: 
 
• De huidige huisvesting is adequaat in relatie met de behoeften van het SWV.  
• De huurpenningen die het SWV betaalt komen rechtstreeks ten goede aan een van de part-
ners binnen het SWV  
• M.b.t. de uitstraling is het van belang dat de huidige omgeving (speciaal onderwijs) waarin het 
stafbureau gehuisvest is, rechtstreeks reflecteert op de grondslag en de doelstellingen van het SWV.  
• Er is geen noodzaak om middelen te spenderen aan herhuisvesting terwijl de urgentie daartoe 
niet aanwezig is.  
• De huisvesting in een schoolomgeving, zonder daarbij rechtstreeks de associatie met een van 
de deelnemende schoolbesturen op te roepen, heeft meerwaarde.  
 
Voor het in gebruik nemen van de kantoorruimte bij de Antoon van Dijkschool is de huursom inclusief 
de exploitatielasten € 21.281. 
 
Deze vleugel heeft een vergaderruimte. Spreekkamer. Centrale ruimte. Toiletvoorzieningen. Keukentje 
en 3 kantoorruimten. 
In 2020 gaat een verbouwing plaatsvinden waardoor een afgescheiden ruimte van de AvD volledig ge-
bruikt kan worden door het SWV. 
De ontvangst van bezoekers vindt plaats via de hoofdingang van de AvD school. 
  
Facilitair: Er is een inkoop- een aanbestedingsbeleid vastgesteld voor het SWV. Deze is ter inzage in 
te zien bij het SWV. De inkopen voor het SWV zijn zeer beperkt. Voor betalingen is een procuratie-
schema opgesteld. Er zijn voor in de toekomst ook geen grote investeringen te verwachten. 
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3.4 FINANCIEEL BELEID 
 

De Wet passend onderwijs heeft niet alleen onderwijsinhoudelijke en organisatorische consequenties, 
maar ook financiële consequenties. Er gaat veel aandacht uit naar de prestaties van SWVen. Dit 
schept verwachtingen voor de verantwoording door SWVen, zowel over financiële als op inhoudelijke 
doelen. 

Een gevolg van de Wet passend onderwijs is dat subsidiestromen zijn verlegd. De middelen voor extra 
ondersteuning die voorheen voor een deel bij de onderwijsinstellingen zelf binnenkwamen, vloeien nu 
grotendeels naar de SWVen passend onderwijs. Het SWV staat voor de uitdaging om deze middelen 
in te zetten voor passend onderwijs. Dit kan door gelden te verdelen over de scholen of door expertise 
in te zetten. Het SWV betaalt ook ondersteuningsmiddelen aan het speciaal (Basis) onderwijs. 

Het doel van het SWV staat beschreven in onze statuten. Onze doelstellingen voor de komende peri-
ode (2018-2022) staan beschreven in het ondersteuningsplan. Om de inhoudelijke doelstellingen te 
kunnen bereiken is het van belang om te weten wat de financiële ruimte is. Nu en in de toekomst. De 
continuïteit van de organisatie zal namelijk ten allen tijden gewaarborgd moeten blijven. Een juiste risi-
coanalyse is hierbij een belangrijk instrument.   
 
3.4.1. Doelstellingen financieel beheer  

- Het borgen van een (financiële) positie waarbinnen het SWV verantwoorde keuzes kan ma-
ken, strategische doelen kan realiseren en de continuïteit kan worden gewaarborgd; 

- Het hanteren van een transparant en consistent (financieel) beleid; 
- Beschrijving van de manier waarop middelen worden verdeeld over de verschillende school-

besturen, het allocatiebeleid;  
- Inzichtelijk maken de kosten voor centrale activiteiten gekoppeld aan het ondersteuningsplan 

(primaire proces), kosten van beheer- en organisatie (secundaire proces) en de concrete ver-
deling van middelen over de schoolbesturen via meerjarenbegrotingen over een periode van 
minimaal 4 jaar; 

- Achteraf vastleggen van de daadwerkelijke verdeling en inzet van middelen per kalenderjaar 
in een door een onafhankelijke accountant gecontroleerde jaarrekening; 

- Het hanteren van eenduidige regels met betrekking tot activeren, het aanhouden van reserves 
en voorzieningen. De regels zijn in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaglegging; 

- Uitvoeren van het financiële beleid binnen de relevante wet- en regelgeving; 
- Het doelmatig inzetten van middelen met oog op de continuïteit; 
- Definiëren van een reële ondergrens van de algemene reserves op basis van een risico-in-

ventarisatie met oog op continuïteit van het SWV. De risico-inventarisatie is een dynamisch 
proces dat permanent aandacht vraagt in een veranderende omgeving.  

- Er worden geen overbodige reserves of voorzieningen aangehouden; 
- Het organiseren van een veilig betalingsverkeer; 
- Hanteren van een transparant treasurybeleid dat in dienst staat van de statutaire doelen. Het 

SWV hanteert hiervoor een treasurystatuut. 
 
3.4.2 Treasury  
Het treasurybeleid dat wordt gevoerd door het SWV is vastgelegd in een treasurystatuut. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van het SWV.  
Belangrijkste doelstelling van het gevoerde treasurybeleid is het op veilige wijze behalen van een zo 
hoog mogelijk rendement op middelen die niet direct nodig zijn voor het primaire proces. Het uitzetten 
van de middelen vindt plaats overeenkomstig de randvoorwaarden van de Regeling Beleggen, Lenen 
en Derivaten OCW 2016 
Het SWV heeft voor 2019 al haar overtollige middelen weggezet op bank(spaar)rekeningen. Er wordt 
niet gekozen voor beleggingen, leningen en derivaten. 
Voor 2020 worden de renteontwikkelingen gevolgd. Per 1 mei 2020 gaan de nieuwe voorwaarden in 
voor de Rabobank rekeningen. Bij een bedrag hoger dan € 1miljoen wordt negatieve rente in rekening 
gebracht per lopende rekening. (negatief 0,5%). In 2020 zijn onze tegoeden verspreid over twee Ra-
bobankrekeningen. Hiermee voorkomen wij een negatieve rente. 
We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het kan zijn dat de Rabobank dit nog gaat 
aanpassen en dat alle saldi bij elkaar geteld gaan worden. 
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Verder willen we onderzoeken of het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën voor het SWV 
aantrekkelijk is. Ook dienen we met goed liquiditeitsbeheer onze liquiditeiten te minimaliseren. 
 
In totaal is er geen rendement gehaald op de uitstaande liquide middelen. De behaalde rente-inkom-
sten bedrag € 10. De bankkosten bedragen in totaal € 257. We kunnen dus zelfs spreken over een 
negatief rendement. Een rendement van 0,00%. Vorig jaar werd een rendement behaald van 0,2%. 
Het uitstaande saldo aan liquide middelen per 31 december 2019 bedraagt € 1.221.000 tegenover 
een bedrag van € 2.073.000 per 31 december 2018.  
 
3.4.3. Allocatie middelen  
Ons allocatiemodel is helder. Het ondersteuningsplan is de basis voor de uitgangspunten van de 
(meerjaren) begroting.  Een belangrijke uitdaging hierbij is het vinden van de juiste balans tussen be-
stuurlijke solidariteit en autonomie. Dit heeft consequenties voor het gehanteerde allocatiemodel. Bin-
nen het SWV is afgesproken om centraal middelen vrij te maken om samenwerkingsprojecten op te 
stellen welke zijn opgenomen in het ondersteuningsplan. Als voorwaarde hierbij hebben de besturen 
gesteld dat de uitwerking van deze projecten/speerpunten leiden tot wederzijds leren en dat deze in-
novatief zijn. Samenwerking leidt dan tot innovatie en nog belangrijker tot een aanbod voor zoveel mo-
gelijk kinderen binnen het SWV. In het SWV wordt dan ook gesproken over een hybride model. 
 
In het kort ziet het financieel verdeelmodel er als volgt uit: 
BATEN:  
Het SWV ontvangt haar middelen van het Ministerie van Onderwijs.   

Lichte bekostiging (leerlingen BO)  
Zware bekostiging (leerlingen BO+SBO)  
(+ Tijdelijk een vereveningsbedrag)  

LASTEN:  
Wettelijk af te dragen:  

• Overdrachtsverplichting: Ondersteuningsbekostiging voor de SO-leerlingen SWV  
• Overdrachtsverplichting: Ondersteuningsbekostiging voor de SBO (>2%) SWV  
• Groeiregeling: Tussentijdse groei SBO en SO-leerlingen  

Enkele activiteiten worden centraal opgepakt door het SWV en zijn er beheer- en organisatiekosten. 
Na aftrek van de kosten voor de centrale activiteiten en de overige kosten worden de resterende gel-
den verdeeld over de deelnemende schoolbesturen naar rato van de leerlingaantallen. 
 
3.4.4. Ontwikkelingen financieel beleid en beheer 

- SWVen passend onderwijs betrekken veel diensten van derden of detacheren vaak zelf me-
dewerkers. Er gelden Btw-vrijstellingen voor de diensten die samenhangen met het onder-
steuningsplan. SWVen moeten steeds alert zijn op de gevolgen voor de omzetbelasting bij in- 
en uitleen van medewerkers. In 2020 is aan de hand van diverse casussen door het SWV uit-
gezocht of er een Btw-vrijstelling van toepassing is. 

- Een duidelijke visie op de hoogte en de functie van het eigen vermogen is nodig. Er is veel 
gepubliceerd over (te) hoge reserves. Het SWV zal een duidelijke visie moeten hebben op 
vermogensvorming, waarbij enerzijds de middelen moeten worden besteed aan passend on-
derwijs en anderzijds een passend buffervermogen in stand moet worden gehouden. Risico-
management is daarbij een belangrijk instrument.  

- De risicoanalyse van het SWV dateert van 2016. In 2020 wordt de risicoanalyse geactuali-
seerd. Samen met afgevaardigden van schoolbesturen willen we een goed beeld krijgen van 
de mogelijke risico’s voor het SWV en welke beheersmaatregelen we ervoor kunnen nemen. 

- Er wordt steeds meer centraal opgepakt door het SWV. (verschuiving van schoolmodel naar 
expertmodel). De centrale activiteiten zijn gekoppeld aan de 7 beschreven domeinen in het 
ondersteuningsplan. De begroting 2020 is gekoppeld aan deze domeinen. Per domein krijgen 
we meer in beeld wat de bijhorende financiële consequenties zijn. Dit zal de kwaliteit van de 
verantwoording van het financieel beleid verhogen. 

- Er ligt een directe relatie tussen de hoogte afdracht S(B)O en de beschikbare middelen voor 
het BO. Er lopen pilots om de financiële afdracht S(B)O te reduceren om zo kinderen binnen 
het BO extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze pilots vragen om een monitoring en eva-
luatie. Deze zullen in 2020 nauwlettend gemonitord en geëvalueerd gaan worden. 
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3.5 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING 
 

In 2016 is een risicoanalyse opgemaakt voor het SWV PO 30-08. Het ondersteuningsplan van 2014-
2018 en optimaliseringsplan 2016-2018 was hiervoor leidend. Het ondersteuningsplan van 2018-2022 
vraagt om een update van de risicoanalyse. Deze update staat gepland voor het kalenderjaar 2020. 
Doeltreffend risicomanagement draagt bij aan zo goed mogelijke inventarisatie en beheersing van ri-
sico’s en het voorkomt het aanhouden van te veel weerstandsvermogen. Te weinig weerstandsver-
mogen leidt tot financiële risico’s voor het SWV, maar ook te veel weerstandsvermogen is onwenselijk, 
er worden dan te weinig middelen ingezet voor de daadwerkelijke realisatie van passend onderwijs.   
  
Risico’s SWV:  
Er is een (financiële) verbondenheid tussen het SWV en schoolbesturen. Het ondersteuningsplan 
2018-2022 formuleert de belangrijkste uitdaging van het SWV, het vinden van de juiste balans tussen 
solidariteit en autonomie. Er wordt al jaren bewust gekozen voor autonomie door middel van het 
schoolmodel. In het ondersteuningsplan 2018-2022 wordt uitgesproken dat men samenwerking meer 
vorm wil geven, om kinderen op een passende plek te krijgen, wat vraagt om solidariteit. Het onder-
steuningsplan vraagt derhalve steeds meer om het hybride model. (Combinatie van expertise en 
schoolmodel).  Door dit model verschuiven meer risico’s van de schoolbesturen naar het SWV. Om te 
voorkomen dat blijkt dat er minder middelen ter beschikking zijn dan wat was verwacht is het van be-
lang om goed te monitoren en te beheersen en te zorgen voor een financiële buffer binnen het SWV. 
Deze financiële buffer kan dan namelijk worden ingezet in een situatie waarin, nadat de begroting is 
vastgesteld, blijkt dat er toch hogere uitgaven zijn. Het SWV is dan niet genoodzaakt in de lopende 
begroting direct te korten op de aan de scholen uit te keren bedragen.  Het eigen vermogen is per 31 
december 2019 € 975.000. Dit is € 433.000 hoger dan het weerstandsvermogen, bepaald op basis 
van de risicoanalyse uit 2016. In 2020 wordt de risicoanalyse geactualiseerd. Aangezien er meer cen-
trale activiteiten worden opgepakt door het SWV wordt een hoger weerstandsvermogen verwacht. Dit 
is de reden om voorlopig het hoger eigen vermogen aan te houden. In 2020 zal op basis van de geac-
tualiseerde risicoanalyse de hoogte van het weerstandsvermogen worden bepaald. Een eventueel 
surplus of tekort zal verrekend worden met de ressorterende schoolbesturen. 
  

Voor SWV PO 3008 is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s. Het zijn in-
schattingen van impact en verschijningskans. Tevens wordt ingegaan op beheersmaatregelen en de 
huidige status van de tot nu toe genomen beheersmaatregelen.  

1. Risico: basisondersteuning bij scholen wordt niet gerealiseerd De impact van het risico wordt 
als groot beschouwd. Als de basisondersteuning niet wordt gerealiseerd kan dit ertoe leiden dat er 
meer verwijzingen nodig zijn. De impact van dit risico wordt ingeschat op een bedrag van € 200.000 
(20 extra verwijzingen à € 10.000 per leerling). De kans dat dit voorkomt wordt als klein (20%) be-
schouwd door de strakke monitoring bij de aangesloten schoolbesturen. Waarbij de ontwikkeling van 
de basisondersteuning in relatie wordt gebracht met het aantal TLV’s.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 20% x € 200.000 = € 40.000.  

Beheersmaatregelen: Binnen de kaders en afspraken die in het ondersteuningsplan met elkaar zijn 
afgesproken beslist het SWV over ‘wat’ en de schoolbesturen over ‘hoe’. Jaarlijks ontvangen de 
schoolbesturen een verantwoordingsformulier voor de besteding van de middelen dat twee onderde-
len beslaat: 1. besteding financiële middelen, 2. dekkend ondersteuningsaanbod. Van de schoolbestu-
ren wordt gevraagd om een toelichting te geven op iedere categorie waarvoor financiële middelen zijn 
ontvangen. Uit deze toelichting blijkt waaraan de middelen zijn besteed.  

2. Risico: afdrachten aan SO en SBO zijn hoger dan verwacht. In de (meerjaren) begroting wordt 
een inschatting gedaan van het aantal leerlingen op het SBO/SO. Een in dat jaar onverwachte hoge 
toename wordt gedeeltelijk al opgelost in de jaarlijkse exploitatie. Voor een afwijking t.o.v. de inschat-
ting dient een buffer aangehouden te worden. Gezien de onzekerheden en de ervaring dat de groei 
per 1-2 lastig is in te schatten achten wij de kans groot dat er een afwijking van de inschatting kan zijn. 
De impact hiervan is ook groot om deze afwijking direct gevolgen heeft voor de lopende begrotingen 
van de schoolbesturen.  
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De impact van dit risico schatten wij in op een afwijking van 20 leerlingen x € 10.000 = € 200.000. De 
kans dat dit kan voorkomen achten wij groot 75%  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,75 x € 200.000 = € 150.000.  

Beheersmaatregelen: TLV beschikkingen: Er is een afdekkingsinstrument SO en SBO verwijzingen 
ontwikkeld. Om eenvoudig zicht te krijgen op de afgegeven TLV’s, wordt in een format het aantal ver-
wijzingen per schoolbestuur geregistreerd. Deze registratie wordt uitgevoerd door het SWV en gewij-
zigd indien een TLV wordt afgegeven. De procentuele verwijzingen wordt per schoolbestuur inzichte-
lijk gemaakt. Grote procentuele verschillen in verwijzingen tussen de schoolbesturen worden gesigna-
leerd en kunnen vervolgens worden geëvalueerd. In de registratie wordt ook het percentage verwijzin-
gen van het SWV als geheel weergeven. Dit percentage wordt vergeleken met het verwijzingspercen-
tage van voorgaand jaar en het landelijk verwijzingspercentage van SWVen.  

3. Risico verplichte afdrachten die voortkomen uit residentieel geplaatste leerlingen Dit risico is 
meegenomen in de inschatting bij risico 2. Schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de zorgplicht 
van deze leerlingen. In het geval van verwijzing naar een SO school worden deze leerlingen meege-
nomen in het afdekkingsinstrument van de TLV’s. De rechtstreekse inschrijving bij SBO/ SO is meege-
nomen in het risico onder 2 benoemd.  

Beheersmaatregelen: met de scholen die residentiële leerlingen plaatsen zijn afspraken gemaakt  

4. Risico dat een deelnemend schoolbestuur onevenredig veel TLV verwijzingen krijgt doorbe-
rekend door het SWV waardoor het deelnemende schoolbestuur financieel in problemen komt. 
Dit risico zal met name voorkomen bij de kleinere schoolbesturen. Als er door omstandigheden in ver-
houding meer leerlingen worden verwezen naar SBO/SO zal dit betreffende schoolbestuur minder al-
gemene zorgmiddelen toegekend krijgen. Mocht het betreffende schoolbestuur hierdoor financieel in 
de problemen komen dan is daarvoor een buffer gecreëerd door het SWV waar men een beroep op 
kan doen. Men kan hier alleen een beroep op doen als men kan aantonen dat door de verhoogde ver-
wijzingen er een financieel probleem ontstaat. Het SWV verwacht de impact van het creëren van een 
dergelijke buffer redelijk namelijk € 250.000. De kans dat er een beroep op deze buffer wordt gedaan 
wordt als redelijk ingeschat. Van de 17 deelnemende schoolbesturen (regulier basisonderwijs) worden 
er 10 schoolbesturen als klein beschouwd (klein is minder dan 750 lln.). De impact van de buffer wordt 
ingeschat op een bedrag van € 250.000. Het risico dat het voorkomt wordt ingeschat op 40%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,40 x € 250.000 = € 100.000.  

Beheersmaatregelen: De peildatum voor het de doorrekening is bepaald op 1 februari van het lo-
pende jaar. Door de schoolbesturen tijdig inzicht te geven in de financiële gevolgen van de verwijzin-
gen kunnen de schoolbesturen tijdig financieel anticiperen. Sinds de oprichting van het SWV is er nog 
geen enkel schoolbestuur geweest die in financiële problemen is gekomen door verwijzingen. In de 
risicoanalyse voor 2020 willen we met dit gegeven rekening houden. 

5. Risico dat SBO en SO scholen kwalitatief en/of bedrijfseconomisch onvoldoende functione-
ren, waardoor een deel van het dekkende aanbod niet in de gewenst vorm beschikbaar is Als dit 
risico aan de orde is de terugkeer naar het reguliere basisonderwijs minder groot. De impact van dit 
risico is redelijk te benoemen. Zeker gezien het feit dat een minimaal aantal kinderen wordt terugge-
plaatst van S(B)O naar BO. De impact wordt ingeschat op een bedrag van € 50.000. De kans op dit 
risico achten wij 20%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,20 x € 50.000 = € 10.000  

Beheersmaatregelen: Jaarlijks wordt op bestuursniveau het gewenste dekkende netwerk bepaald en 
we steven naar een aanspreekcultuur. Deze worden onderbouwd met kengetallen en benchmarkge-
gevens. 
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6. Risico calculerend gedrag. Scholen bepalen zelf wanneer een leerling toelaatbaar dient te wor-
den voor het SO en welke prijscategorie aan de orde is. Categorie 1 komt voor rekening van het 
schoolbestuur zelf. Categorie 2 en 3 is voor centrale rekening.  

De impact van dit risico wordt ingeschat op een bedrag van € 60.000. De kans dat dit voorkomt wordt 
ingeschat op een percentage van 20%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,20 x € 60.000 = € 12.000  

Beheersmaatregelen: categoriebepaling centraliseren en beheersen op het niveau van het SWV.  

7. Risico bijdragen van zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeringen zijn ontoereikend. Om 
te kunnen blijven handelen in het belang van het kind zal er altijd een buffer aanwezig moeten zijn om 
in acute situaties te kunnen handelen. Om het financiële risico hierin te beperken kunnen harde af-
spraken gemaakt worden met de instanties om in een later stadium financieel te kunnen verrekenen. 
De impact van dit risico is klein. De kans dat dit voorkomt is redelijk. De impact wordt ingeschat op 
een bedrag van € 50.000. De kans dat dit voorkom wordt ingeschat op 50%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,50 x € 50.000 = € 25.000  

Beheersmaatregelen: harde afspraken maken met instanties. 

8. Risico: bestuursleden behartigen school bestuurlijke belangen in plaats van de gezamenlijke 
belangen.  

Dit risico is lastig om financieel in beeld te brengen. Voor een volledig risicomanagement is het goed 
om dergelijke risico’s in beeld te hebben.  

Beheersmaatregel: governance qua opzet en werking evalueren en eventueel aanpassen.  

9. Risico daling leerlingaantallen Een daling in leerlingaantallen kan voor de schoolbesturen een 
aanzienlijk risico (marktaandeel) zijn. Voor het SWV is het risico wat kleiner. (zitten de leerlingen niet 
op de ene school, dan zitten ze wel op de andere school). Krimp kan goed in de meerjarenbegroting 
verwerkt worden en vormt daardoor een beperkt risico. Onzeker in dit kader zijn de fluctuaties die jaar-
lijks optreden. Aangezien het SWV de middelen gefinancierd krijgt op basis van het leerlingenaantal, 
hebben deze fluctuaties consequenties voor de begroting en daarmee financiële gevolgen. Om de ge-
volgen van de ontwikkeling per schoolbestuur goed in beeld te kunnen brengen is het van belang dat 
de deelnemende schoolbesturen een goede leerlingprognose aan kunnen leveren. De verdeling van 
de zorgmiddelen wordt immers bepaald aan de hand van het leerlingaantal. Een gemiddelde daling 
van 2% kan voor een enkel bestuur een daling van 5% betekenen en stijging van 3% voor een ander 
bestuur. De impact van een dergelijk risico schatten wij in op een € 200.000. Omdat er een jaarlijkse 
bijstelling plaatsvindt van de leerlingprognoses schatten wij dit risico op 25%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,25 x € 200.000 = € 50.000  

Beheersmaatregel: landelijke prognoses vergelijken met de prognoses die door de schoolbesturen 
zelf worden aangeleverd. (via duo, vensters)  

10. Risico personele invloeden  

10.1 ziekte:  Ziekte en de daarmee verband houdende vervangingen leveren financiële onzekerheden 
en dus risico’s op voor de organisatie. Dit risico is voor een deel afgedekt door de verzekering bij het 
vervangingsfonds. De personele kosten bestaan uit onderwijsondersteunend personeel. Voor het 
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OOP staat een wachttijd van 2 maanden. Bij ziekte gaat ook een groot deel van kennis en kunde ver-
loren die op een andere moment extern ingekocht moet worden. De impact van een dergelijk risico 
schatten wij in op een € 70.000. Omdat een groot deel is afgedekt door het vervangingsfonds schatten 
we het risico op 50%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,50 x € 70.000 = € 35.000  

Beheersmaatregel: onderzoek naar een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij te-
vens pakketten worden aangeboden voor gezond verzuimbeleid en hulp bij re-integratie. 

10.2 flankerend personeelsbeleid Personeel brengt financiële risico’s met zich mee. Gedacht kan 
worden aan eventuele outplacementkosten, cursuskosten of schadevergoedingen. Gezien de gering 
omvang van het personeelsbestand wordt de impact als klein beschouwd. € 100.000. De kans dat het 
risico voorkomt wordt ingeschat op 35%.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan van 35% x € 100.000 = € 35.000.  

10.3 Detacheringsovereenkomsten: Detacheringsovereenkomsten kunnen kwalitatief onvoldoende 
zijn. Er staan bijvoorbeeld geen bepalingen in over de componenten die in rekening gebracht worden. 
De impact hiervan is klein, omdat er zeer beperkt met detacheringen wordt gewerkt binnen het SWV. 
Het risico dat dit voorkomt is klein.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan van € 5.000.  

Beheersmaatregel: deugdelijke modelovereenkomst detachering opstellen.  

Hiermee komen de totale personele risico’s op een totaalbedrag van € 75.000 om als ondergrens van 
de algemene reserves aan te houden.  

11. Risico communicatie. Onbekendheid met het ondersteuningsplan en jaarplan. Dit risico is lastig 
om financieel in beeld te brengen. Voor een volledig risicomanagement is het goed om dergelijke ri-
sico’s in beeld te hebben.  

Beheersmaatregel: besturen aanspreken, communicatie intensiveren, actuele website, nieuwsbrie-
ven. 

12. Overheidsmaatregelen De afgelopen jaren zijn steeds meer vormen van incidentele bekostiging 
ontvangen van het ministerie. Het risico hierbij is dat te veel wordt gesteund op incidentele bekosti-
ging, terwijl niet altijd tijdig duidelijk is of middelen worden ontvangen en de looptijd van deze bekosti-
ging.  

Beheersmaatregel: Het SWV kiest er bij het opstellen van de begroting voor om uitsluitend definitief 
toegekende incidentele geldstromen op te nemen. Maatregelen worden direct doorgerekend in de be-
groting en indien nodig vindt bijsturing plaats. Daardoor zorgt het SWV ervoor dat de begroting een 
realistisch beeld blijft vormen van de werkelijkheid.  

13. Risico’s bedrijfsvoering Tekortkomingen bij het bestuurlijk management, in de administratieve 
organisatie of slecht functioneren van de cyclus van planning en controle, van beleidsplannen of van 
de interne controle kunnen voor het SWV eveneens leiden tot grote onvoorziene kosten die moeilijk 
elders zijn af te zekeren. De kans dat dit risico zich voordoet is moeilijk te schatten. Het SWV hanteert 
een kans van 20%. De impact kan grote vormen aannemen en wordt geschat op € 400.000.  

Om de gevolgen van dit risico af te zekeren houdt het SWV een ondergrens van de algemene reser-
ves aan kunnen houden van 0,20 x € 400.000 = € 80.000.  
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Beheersmaatregel: administratieve organisatie en (IC) op schrift stellen, implementeren en periodiek 
auditen.  

Conclusies uit de risico-inventarisatie  

In de onderstaande tabel staat een opsomming van de geïnventariseerde risico’s en de daaraan ver-
bonden ondergrens van de algemene reserves op het niveau van het SWV. In 2020 zal de risico-in-
ventarisatie een update krijgen. Hiervoor is een werkgroep ingesteld bestaande uit diverse geledingen 
uit het SWV. 

Conclusies uit de risico-inventarisatie  
In de onderstaande tabel staat een opsomming van de geïnventariseerde risico’s en de daaraan ver-
bonden ondergrens van de algemene reserves op het niveau van het SWV.  
 
Risico Buffer  
1. Basisondersteuning wordt bij scholen niet gerealiseerd     €   40.000  
2. Afdrachten aan SO en SBO zijn hoger dan verwacht      € 150.000  
4. Onevenredig veel verwijzingen TLV's doorberekend krijgen als deelnemend  
schoolbestuur           € 100.000  
5. SBO / SO functioneren kwalitatief of bedrijfseconomisch niet voldoende   €   10.000  
6. Calculerend gedrag          €   12.000  
7. bijdragen in extra zorg zijn ontoereikend       €   25.000  
9. daling leerlingaantallen         €   50.000  
10. Personele invloeden         €   75.000  
13. Bedrijfsvoering          €   80.000  
Totaal weerstandsvermogen         € 542.000  
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4.VERANTWOORDING FINANCIËN2 
 

 

 
4.1. ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF 

 
4.1.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief m.b.t. de kinderen in het SWV3 

 

Vorig 
jaar 
(T-1) 

Verslag-
jaar 
(T) 

T+1 T+2 T+3 

Basisonderwijs 24.152 23.989 23.837 23.575 23.493 

Speciaal Basisonderwijs 643 677 683 692 680 

Speciaal Onderwijs cat. 1 372 396 448 448 448 

Speciaal Onderwijs cat. 2 35 51 36 36 36 

Speciaal Onderwijs cat. 3 44 53 41 41 41 

Totaal 25.246 25.166 25.045 24.792 24.698 

 
 
 

4.1.2 Fte’s SWV 
 

Aantal FTE 

Vorig 
jaar 
(T-1) 

Verslag-
jaar 
(T) 

T+1 T+2 T+3 

Bestuur / management 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ambulant personeel - - - - - 

Ondersteunend personeel  1,9 1,7 4,0 4,0 4,0 

 
De afname van 1,9fte naar 1,7fte heeft te maken met de minder inzet van de managementassistente. 
De inzet in 2018 van de managementassistente was 0,7fte. Vanaf 2019 is dit 0,5fte. Er is bewust min-
der ingezet, omdat men het onderzoek in 2019 naar de adequate invulling voor het stafbureau wilde 
afwachten. 
 
De toename van het OOP in het jaar T+1 t.o.v. T-1 van 2,1fte kan als volgt worden verklaard: 

- Tot en met 2019 werd voor 1,1 fte personeel extern ingehuurd. Deze fte’s zijn niet meegere-
kend in het overzicht in het jaar T-1. In 2020 is het extern ingehuurde personeel intern ingezet. 
Het totaalaantal fte’s bedraagt dus voor 2018 3,0 FTE.  

- De ophoging van 1,0 fte met ingang van 2020 heeft te maken met de openstaande vacature 
van 1,00 fte voor een gedragsdeskundige. 

 
 
 
 

 

 

                                                             
2Voor een gedetailleerd overzicht m.b.t. de verantwoording van de financiën verwijzen wij naar de jaarrekening van het SWV. 
Deze is opgemaakt in een afzonderlijke rapportage om de leesbaarheid van het jaarverslag te verhogen. LINK 
 
3 Een uitgebreid inzicht in de leerlingaantallen vindt u terug in de bijlagen 
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4.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN  X € 1.000 

 

 

 

Vorig 
jaar 
(T-1) 

Begro-
ting  
Verslag-
jaar 
(T)  

Realisa-
tie ver-
slagjaar 
(T)  

T+1 T+2 T+3  Verschil 
Verslag-
jaar t.o.v. 
begroting 

Verschil 
verslag-
jaar  
t.o.v. vorig 
jaar 

BATEN          

Rijksbijdragen 15.186 14.791 15.138 14.615 14.264 14.153  347 -48 

Overige overheidsbij-
dragen en subsidies 103 106 118 235 235 235  12 15 

Baten werk in op-
dracht van derden - - - - - -  - - 

Overige baten 9 - - - - -  - -9 

TOTAAL BATEN 15.299 14.897 15.256 14.850 14.499 14.388  359 -43 

LASTEN          

Personeelslasten 361 528 348 548 548 548  -180 -13 

Afschrijvingen - - - - - -  - - 

Huisvestingslasten 19 22 21 25 25 25  -1 2 

Overige lasten 14.823 14.748 14.988 14.277 13.926 13.815  240 165 

TOTAAL LASTEN 15.203 15.298 15.357 14.850 14.499 14.388  59 154 

Saldo baten en lasten 96 -401 -101 - - -  300 -197 

Saldo financiële ba-
ten en lasten - 1 - - - -  -1 - 

Saldo buitengewone 
baten en lasten - - - - - -  - - 

TOTAAL RESULTAAT 96 -400 -101 - - -  299 -197 

 

Resultaat verslagjaar (T) t.o.v. Begroting verslagjaar (T):  
Het verslagjaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 101.000. De begroting voor 
2019 kwam uit op een negatief bedrag van € 400.000. We wijken € 299.000 positief af ten opzichte 
van de begroting. 
De baten zijn € 359.000 hoger dan begroot. Hiervan is € 98.000 extra doorgesluisd naar de schoolbe-
sturen op basis van de afrekening bekostiging 2018-2019. € 209.000 betreft een hogere afdracht SO. 
€ 16.000 betreft de subsidie inzake hoogbegaafdheid. De extra baten hebben zich dus direct vertaald 
in extra uitgaven.  
De personele lasten zijn € 180.000 lager dan begroot. In de begroting was uitgegaan van een uitbrei-
ding van het stafbureau. Deze uitbreiding heeft echter pas in 2020 plaatsgevonden. Tevens is de ver-
goeding voor het bestuur en OPR € 23.000 lager uitgevallen door openstaande vacatures.  
De groeibekostiging per 1 februari voor SBO en SO is € 77.000 lager dan begroot. Deze is lastig in te 
schatten. De groeibekostiging wordt bepaald op de aanwezige leerlingen per 1 februari. De begroting 
wordt gebaseerd op gegevens uit het verleden. 
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Resultaat verslagjaar (T) t.o.v. Vorig jaar (T-1):  
Het totaalaantal leerlingen in het SWV daalt. Ook het bedrag inzake de verevening4 is verminderd. Dit 
zorgt ervoor dat de Rijksbijdrage lager is ten opzichte van vorig jaar. Daar tegenover staat een stijging 
van het aantal leerlingen in het SBO en SO. De overdrachtsverplichting stijgt hierdoor. Hierdoor res-
teert er minder budget voor de basisscholen. De verplichte afdracht voor SO-leerlingen aan DUO is 
met € 607.000 gestegen t.o.v. 2018. Door een stijging van 34 SBO-leerlingen stijgt de overdrachtsver-
plichting aan de SBO-scholen met € 80.000. 
Door een verschuiving van het expertisemodel van het SWV naar een hybride model stijgen de admi-
nistratieve lasten. In 2019 is voor 0,1 fte extra ingezet voor administratieve ondersteuning. De admini-
stratiekosten zijn met € 11.000 gestegen.  
 
Meerjarenbegroting:  
De meerjarenbegroting (MJB) is de financiële vertaling van het ondersteuningsplan 2018-2022 van het 
SWV. Eind 2020 starten we het traject op om te komen tot het ondersteuningsplan 2023-2027.  
 
In de meerjarenprognose is rekening gehouden met de leerlingaantallen zoals deze door de betref-
fende schoolbesturen zijn geprognotiseerd. De tarieven zijn aangehouden conform de Staatscourant 
2019 nr.57499 (23-10-2019). In de meerjarenprognose is de vereveningsopdracht volledig verwerkt. 
Voor 2019-2020 bedraagt het correctiepercentage 30% (van totaal € 1.514.046 negatief), vanaf 2020-
2021 bedraagt het percentage 0% en vindt er geen verevening meer plaats. 
Conform het schoolmodel worden de middelen doorgesluisd naar de deelnemende schoolbesturen. 
We constateren een flinke afname van de middelen die beschikbaar zijn voor de schoolbesturen. (€ 
7,7 miljoen afdracht in 2019, prognose 2023 € 6 miljoen).  
Vanaf 2020 zijn de begrote bedragen gekoppeld aan de benoemde domeinen in het ondersteunings-
plan. In hoofdstuk 3 bij de verantwoording van het beleid zijn de uitgaven voor deze domeinen in 2019 
vermeld. Dit geeft een beter beeld van wat de bereikte doelen aan uitgaven met zich hebben meege-
bracht. We gaan als SWV dan ook meer naar een projectbegroting voor het deel van de centrale acti-
viteiten.  
 
Met ingang van 1 augustus is de pilot gestart met de Antoon van Dijkschool betreffende de zoge-
naamde populatiebekostiging. Deze pilot houdt in dat alle leerlingen van deze school een bekostiging 
krijgen op het niveau van een categorie SO 1 (laag) leerling. Voor de SO2 (midden) en SO3 (hoog) is 
een vast bedrag vastgesteld. Deze pilot wordt in 2020 geëvalueerd. We willen hier minder bureaucra-
tie mee bereiken en de SO-school heeft vooraf meer zekerheid over het beschikbare budget. Deze 
vorm van bekostiging houdt in dat er een verschuiving gaat plaatsvinden in de financiële stromen. De 
afdracht aan het SO door DUO zal namelijk verminderen (SO2 en SO3) en deze financiële stroom 
gaat plaatsvinden via het SWV. Deze wijziging is verwerkt in de meerjarenbegroting. Tevens worden 
in 2020 arrangementen opgezet om in te steken op vroeg- en voorschoolse kinderen. Doel hierbij is 
om de instroom in S(B)O te verminderen. Deze beleidskeuze is in april 2020 vastgesteld. Deze keuze 
is dan ook nog niet door verwerkt in de meerjarenbegroting. Op de volgende pagina krijgt u een gede-
tailleerder inzicht in de meerjarenbegroting van het SWV. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij 
naar de vastgestelde “begroting 2020 en een doorkijk naar de toekomst”. 
De verplichte afdracht SO wordt jaarlijks bepaald op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober, in 
geval van het schooljaar 2020-2021 dus 1 oktober 2019. Het aantal SO leerlingen voor de meerjaren-
begroting wordt op dit niveau aangehouden. 
 
 
 
 
 
 

                                                             

4
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Gedetailleerde meerjarenbegroting op schooljaar  
 

 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2019. 
Dit jaarverslag is opgemaakt in april 2020. Een tijd waarin er een crisis plaatsvindt in Nederland. Deze 
crisis wordt veroorzaakt door de uitbraak van het zgn. Corona virus. Scholen werden gesloten en op 
dit moment is het bekend dat de scholen (gedeeltelijk) weer openen op 11 mei 2020. Wat heeft deze 
crisis voor consequenties voor het SWV? 
 
De volledige financiële gevolgen zijn nog niet volledig in te schatten, omdat er nog geen duidelijkheid 
is over het vervolg. 
Het SWV heeft na het besluit om de scholen met ingang van 16 maart 2020 te sluiten direct haar ver-
antwoordelijkheid genomen en is in gesprek gegaan met de gemeentes en schoolbesturen om geza-
menlijk op te trekken in het bieden van passend (digitaal) onderwijs en het inzichtelijk krijgen van de 
gezinnen waar door de sluiting kinderen dreigen vast te lopen. Door het SWV is een website ingericht 
die kan worden gezien als centrale plek waar alle informatie voor scholen m.b.t. passend onderwijs in 
deze crisistijd gehaald kan worden. De website werd in de eerste week van de sluiting al geopend en 
dit werd als zeer positief ontvangen en is ook opgepakt door diverse instanties in het land. De in-
richting van deze website heeft extra kosten met zich meegebracht. Tevens wordt er nagedacht over 
hoe we de scholen kunnen ondersteunen bij de opstart van de scholen. Er wordt een bedrag van  
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€ 200.000 beschikbaar gesteld vanuit het SWV om de opening van de scholen vanaf 11 mei 2020 
voor de kinderen en leerkrachten te versoepelen. Het resultaat over 2019 wijkt € 299.000 positief af 
van de begroting. Vanuit deze meevaller is het extra beschikbaar gesteld.   

Mogelijke voorbeelden worden kenbaar gemaakt aan het SWV en worden als “good practice”  gedeeld 
op de website. Hiermee willen wij stimuleren dat men leert van de ervaringen van collega besturen 
en/of deze ervaring zelf implementeert in de eigen organisatie en doen we recht aan een voornaam 
uitgangspunt van het SWV: “Samen leren".  

De gelden komen ten goede aan: het vergemakkelijken en ondersteunen van de herstart, het onder-
steunen van kinderen die mogelijk een achterstand hebben opgelopen (emotioneel, didactisch) en het 
is deelbaar.  



 

 

4.3 BALANSPOSITIE X € 1.000 

 
. 

Reali-
satie 
vorig 
jaar 
(T-1) 

Reali-
satie 
ver-
slagjaar 
(T) 

Begro-
ting 
T+1 

Begro-
ting 
T+2 

Begro-
ting 
T+3 

ACTIVA      

VASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa - - - - - 

Materiële vaste activa - - - - - 

Financiële vaste activa - - - - - 

Totaal vaste activa - - - - - 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden - - - - - 

Vorderingen 4 - - - - 

Kortlopende effecten - - - - - 

Liquide middelen 2.073 1.221 1.076 1.076 1.076 

Totaal vlottende activa 2.077 1.221 1.076 1.076 1.076 

TOTAAL ACTIVA 2.077 1.221 1.076 1.076 1.076 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 542 542 542 542 542 

Bestemmingsreserves 534 434 434 434 434 

Overige reserves en fondsen - - - - - 

Totaal eigen vermogen 1.076 976 976 976 976 

VOORZIENINGEN - - - - - 

LANGLOPENDE SCHULDEN - - - - - 

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.001 245 100 100 100 

TOTAAL PASSIVA 2.077 1.221 1.076 1.076 1.076 

 
Door het tijdig uitkeren van de afrekeningen aan de schoolbesturen zijn de liquide middelen met  
€ 856.000 gedaald. We willen ernaar streven om de liquide middelen zo beperkt mogelijk te houden. 
Dat houdt dan in dat het SWV erin slaagt de beschikbare budgetten tijdig over te maken. Daar tegen-
over zien we ook de daling van de kortlopende schulden. De bedragen zijn immers tijdig overgemaakt. 
De kortlopende schulden per 31 december 2018 bedroegen € 1 mln. Dit bedrag bestond uit de af-
drachten aan schoolbesturen betreffende de afrekening 2017-2018. Deze was op de balansdatum nog 
niet afgedragen. 
 
In 2019 heeft het SWV een bedrag ontvangen van € 145.000 voor subsidie Hoogbegaafdheid Dubbel 
Bijzonder. In 2019 is een projectgroep geformeerd om een goede uitvoering te geven aan de beste-
ding van deze subsidie. De uitgaven in 2019 zijn nog beperkt. Een bedrag van € 127.000 is opgeno-
men onder de overlopende passiva. Dat wil zeggen dat dit resterende subsidiebedrag wordt overge-
heveld naar 2020.  

Het eigen vermogen neemt met € 101.000 af door het negatieve resultaat over 2019. In paragraaf 4.4 
zullen we toelichten hoe we met het eigen vermogen van het SWV omgaan. 
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4.4 FINANCIËLE POSITIE 
Goed financieel management is gericht op het bereiken van gestelde doelen en adequate opbreng-
sten. Deze kunnen worden bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, verant-
woording en toezicht. Sturing betekent in deze context dat vanuit de doelstellingen van de organisatie 
richting wordt gegeven aan de verdeling van middelen over de organisatieonderdelen of activiteiten. 
Beheersing betreft maatregelen om te zorgen dat die middelen ook werkelijk door die organisatieon-
derdelen aan de activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn worden uitgegeven. Verantwoording gaat over 
de verantwoording van de bestede middelen. Bij toezicht staat de behartiging van de belangen van de 
stakeholders centraal. 

Onderstaand de kengetallen zoals deze voor boekjaar 2019 bij SWV PO 3008 van toepassing zijn: 

Kengetallen  

Kengetal Realisa-
tie Vorig 
jaar 
(T-1) 

Realisatie 
Verslag-
jaar 
(T) 

Begro-
ting 
T+1 

Signalering 

Solvabiliteit5 0,52 0,80 0,91 Ondergrens: <0,30 

Liquiditeit6 2,07 4,96 10,76 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit7 0,63% -0,66% 0% Afhankelijk van re-
servepositie van 
het schoolbestuur. 

 
Het SWV PO 3008 heeft de keuze gemaakt voor het schoolmodel. De middelen worden zoveel moge-
lijk doorgesluisd naar de participerende schoolbesturen. Deze keuze heeft invloed op bovenstaande 
kengetallen en zijn daarom moeilijk te vergelijken met kengetallen van andere SWVen. 

Reservepositie: Het is mogelijk om binnen het SWV het eigen vermogen op nihil te stellen. Door het 
schoolmodel worden zowel de positieve als de negatieve saldi immers verrekend over de schoolbe-
sturen. Maar is dat wenselijk? Schoolbesturen willen niet verrast worden met onverwachte tegenval-
lers. Reden om een buffervermogen aan te houden gebaseerd op de in te schatten risico’s. In 2020 
zal de huidige risico-inventarisatie worden geüpdatet. De verwachting is er dat het benodigd ver-
mogen hoger zal zijn, omdat er meer risico’s op het niveau van het SWV liggen. Hierdoor worden er 
geen extra tussentijdse verrekeningen met de schoolbesturen opgemaakt. Op basis van de nieuwe 
risicoanalyse wordt een nieuw buffervermogen vastgesteld. 
 
 
 

                                                             
5 Solvabiliteit = (Eigen vermogen + Voorzieningen)/ balanstotaal 
6 Liquiditeit: = de middelen die beschikbaar zijn naast de middelen benodigd om aan de lopende verplichtingen te kunnen vol-
doen (vlottende activa/kortlopende schulden) 
7 Rentabiliteit: in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. (Resultaat/baten) 
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BIJLAGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

43 

 

1. TLV’s SWV 
Overzicht van de schoolbesturen met de leerlingaantallen per 1 oktober 2019 en 1 oktober 
2018. TLV’s per 1-2-2020 met een onderscheid in TLV SBO en TLV SO categorie 1 welke door 
de schoolbesturen zelf worden bekostigd. Vervolgens per bestuur een % waarbij de aantallen 
TLV’s worden uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totaalaantal TLV’s die bekos-
tigd zijn door de schoolbesturen. De laatste kolom laat het percentage zien van het percentage 
TLV’s in verhouding tot de leerlingaantallen. Met andere woorden: Hoeveel TLV’s zijn er in ver-
houding t.o.v. de aanwezige leerlingen afgegeven.  
 
Per onderwijssoort, BO, SBO en SO wordt de daling/stijging van 1 oktober 2019 ten opzichte van 1 
oktober 2018 weergegeven. 
 
Vergelijking 2019 t.o.v. 2018:  
Er wordt over het SWV voor 2,8% van de totaal leerlingen in het BO+SBO een TLV afgegeven. Dit be-
treft de TLV’s die voor rekening komen van de schoolbesturen. In het overzicht worden de schoolbe-
sturen die minder TLV’s hebben per leerling uitgedrukt in groen. Schoolbesturen met meer TLV’s 
staan rood aangegeven. 
 
1,8% van het leerlingaantal BO+SBO ontvangt een TLV die voor rekening komt van het SWV.  
4,6% van de leerlingen BO+SBO heeft een TLV lopen op 1-2-2020 
In aantallen betreft het in totaal 692 TLV’s voor rekening van de schoolbesturen. Hiervan 497 TLV 
SBO en 195 TLV SO. 
 
Voor rekening van het SWV lopen er 440 TLV’s. Hiervan 159 TLV SBO en 281 TLV SO.  
 

 

Scholen/Schoolbesturen 1-10 
‘19 

1-10 
‘18 

TLV 
1-2 
‘20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% TLV 
per lln. 

 Qliq  3711 3824 90 57 33 13,0% 2,4% 

 Salah Eddin El Ayyoubi 191 207 1 1 0 0,1% 0,5% 

 GOO  2732 2806 105 78 27 15,2% 3,8% 

 Rank  392 423 13 9 4 1,9% 3,3% 

 Wilhelmina 434 436 11 10 1 1,6% 2,5% 

 Het Nut  749 795 33 32 1 4,8% 4,4% 

 Eenbes  4958 4947 138 105 33 19,9% 2,8% 

 Montessorischool 190 180 7 4 3 1,0% 3,7% 

 PRODAS  4129 4128 168 133 35 24,3% 4,1% 

 Vrije School Peelland 187 193 10 6 4 1,4% 5,3% 

 OBSH  2157 2167 27 12 15 3,9% 1,3% 

 De Trumakkers 168 163 0 0 0 0,0% 0,0% 

 PlatOO  2708 2620 45 21 24 6,5% 1,7% 

 Silvester Bernadette 356 357 20 14 6 2,9% 5,6% 

 De Goede Herder 378 370 14 8 6 2,0% 3,7% 

 Uilenspiegel 150 135 2 2 0 0,3% 1,3% 

 De Pandelaar 250 238 5 5 0 0,7% 2,0% 
 

         

  Totaal leerlingen BO 23840 23989 689 497 192 99,6% 2,8% 

 

Daling leerlingen in het BO 0,62%  
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1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% TLV 
per lln. 

 SBO De Toermalijn 194 193     0,0% 

 SBO Petrus Donders 144 133 1  1 0,1% 0,7% 

 SBO van der Putt 157 149     0,0% 

 SBO Brigantijn 189 202 2  2 0,3% 1,1% 

  Totaal leerlingen SBO 684 677 3 0 3 0,4% 0,0% 

 Stijging leerlingen in het SBO 1,0%       

 
  

       

  Totaal leerlingen BO en SBO 24524 24666 692 497 195 100,0% 2,8% 

 Daling leerlingen BO/SBO 0,58%       

 
  

       

 

  
1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% TLV 
per lln. 

  TLV's bekostigd door het SWV*     440 159 281   1,8% 

  TOTAAL TLV per 1-2-2020     1132 656 476   4,6% 

 
  

       

 
Emiliusschool 24 23      

 
Zuiderbos  49 40      

 
De Hilt SO en VSO 138 139      

 
De Berkenschutse 70 71      

 
Antoon van Dijkschool 98 104      

 
Mytylschool 28 29      

 
MBS Eindhoven 10 8      

 Overige SO scholen buiten SWV 107 110      

          

  TOTAAL SO SCHOLEN 524 500           

 Stijging leerlingen in het SO 4,8%       

 
  

       

  TOTAAL LEERLINGEN IN HET SWV 25048 25166           

 Daling totaalaantal leerlingen 0,5%       
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Onderstaande grafiek geeft de aantallen TLV’s per leerling aan uitgedrukt in verhouding tot de 
totaalaantal basisschoolleerlingen in het SWV. 
 
 

 
 
 
Per schoolbestuur wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling is tussen de TLV’s SBO en SO. 
De eerste 3 kolommen geven de absolute aantallen TLV’s. Vervolgens zie je per schoolbestuur hoe 
groot het aandeel is van de TLV’s uit het totale SWV. De laatste 2 kolommen laten zien hoeveel TLV’s 
er lopen t.o.v. de leerlingaantallen van het betreffende schoolbestuur/school.  
 

 

Scholen/Schoolbesturen 
TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

Aandeel 
SWV 
SBO 

Aan-
deel 
SWV 
SO 

TLV  
SWV SBO 
t.o.v. lln. 

TLV  
SWV SO 
t.o.v. lln. 

 Qliq  90 57 33 11,5% 16,9% 1,5% 0,9% 

 Salah Eddin El Ayyoubi 1 1 0 0,2% 0,0% 0,5% 0,0% 

 GOO  105 78 27 15,7% 13,8% 2,9% 1,0% 

 Rank  13 9 4 1,8% 2,1% 2,3% 1,0% 

 Wilhelmina 11 10 1 2,0% 0,5% 2,3% 0,2% 

 Het Nut  33 32 1 6,4% 0,5% 4,3% 0,1% 

 Eenbes  138 105 33 21,1% 16,9% 2,1% 0,7% 

 Montessorischool 7 4 3 0,8% 1,5% 2,1% 1,6% 

 PRODAS  168 133 35 26,8% 17,9% 3,2% 0,8% 

 Vrije School Peelland 10 6 4 1,2% 2,1% 3,2% 2,1% 

 OBSH  27 12 15 2,4% 7,7% 0,6% 0,7% 

 De Trumakkers 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 PlatOO  45 21 24 4,2% 12,3% 0,8% 0,9% 

 Silvester Bernadette 20 14 6 2,8% 3,1% 3,9% 1,7% 

 De Goede Herder 14 8 6 1,6% 3,1% 2,1% 1,6% 

 Uilenspiegel 2 2 0 0,4% 0,0% 1,3% 0,0% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

Bekostigd door SWV

Pandelaar

Eenbes

Goede Herder

GOO

Islamitische scholen

MOZON

Nut

OBSH

Pallas

PlatOO

Prodas

Qliq

Saam

Wilhelmina

H. Bernadette

Rank

Trumakkers



 

46 

 

 De Pandelaar 5 5 0 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 
        0,0% 0,0% 

  Totaal leerlingen BO 689 497 192 100,0% 98,5% 2,1% 0,8% 

 
  

       

 

  TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

Aandeel 
SWV 
SBO 

Aan-
deel 
SWV 
SO 

TLV  
SWV SBO 
t.o.v. lln. 

TLV  
SWV SO 
t.o.v. lln. 

 SBO De Toermalijn    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 SBO Petrus Donders 1  1 0,0% 0,5% 0,0% 0,7% 

 SBO van der Putt    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 SBO Brigantijn 2  2 0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 

  Totaal leerlingen SBO 3 0 3 0,0% 1,5% 0,0% 0,4% 

 
  

       

  Totaal leerlingen BO en SBO 692 497 195 100,0% 100,0% 2,0% 0,8% 

         

          

   

Waar komen de nieuwe TLV’s vandaan? Van welke school/organisatie? 
School van afkomst SBO SO1 SO2 SO3 Totaal 

Azschool Beverwaard 1    1 

SBO Brigantijn 4 4   8 

KDC Binderen 12 25   37 

Petrus Donders 6 1 1  8 

MKD de Mikkel 21 12  1 34 

SBO Toermalijn 10 10   20 

Taalbrug 6 4   10 

Spring KO 1    1 

Onbekend 1    1 

vd Puttschool 8 1 1 1 11 

Rank  1   1 

Berkenschutse  4 3 1 8 

Hilt  3   3 

Lataste  2   2 

Eenbes  1 2  3 

Mgr. Bekkerschool  2  1 3 

De Hondsberg  1   1 

PlatOO  1   1 

Widdonck  2   2 

Pallas  1   1 

Antoon van Dijkschool   1 1 

Mythylschool   8  8 

GOO   1  1 

KO Ontdekking    1 1 

Totaal 70 75 16 6 167 
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Onderstaand staan de scholen van het SWV weergegeven. Tevens worden de leerlingaantallen per 1 
oktober 2019 en 1 oktober 2018 vermeld. Ook het aantal TLV’s per school met een onderscheid in 
een TLV SBO en een TLV SO1. 
 

 
30240 - Stichting QliQ Primair Onderwijs        

www.qliqprimair.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 02SG SBO De Toermalijn 194 193  0  0,0% 0,0% 

 03UL De Korenaar 250 272 10 6 4 1,4% 4,0% 

 06MF De Vlier 295 327 12 8 4 1,7% 4,1% 

 06OF St. Trudo 199 169  0  0,0% 0,0% 

 07UU Westwijzer 200 197 6 1 5 0,9% 3,0% 

 08LC De Vuurvogel 398 420 19 16 3 2,7% 4,8% 

 10FM Mozaïek 289 290 12 8 4 1,7% 4,2% 

 10IU Talentrijk 280 300 10 5 5 1,4% 3,6% 

 18MK In het hart van het Hout 457 486 8 4 4 1,2% 1,8% 

 25KH Dierdonk 445 466 3 3  0,4% 0,7% 

 27JN De Vendelier 537 546 5 1 4 0,7% 0,9% 

 30AZ Mondomijn 361 351 5 5  0,7% 1,4% 

  30240 - Stichting QliQ Primair Onderwijs 3905 4017 90 57 33 13,0% 2,3% 

 
 Daling lln. Aantallen 2,79%       

 
 

        

 
31088 - Stichting Islamitische scholen Helmond e.o.       

www.salaheddinelayyoubi.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  23VF  Salah Eddin El Ayyoubi 191 207 1 1 0 0,1% 0,5% 

 
 Daling lln. Aantallen 7,73%       

 
 

        

 
32580 - Stichting GOO        

www.stichtinggoo.nl  

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 02RT SBO Petrus Donders 144 133 1 0 1 0,1% 0,7% 

 04LM De Klimboom 106 118 1 1 0 0,1% 0,9% 

 04SB De Kastanjelaar 189 171 8 7 1 1,2% 4,2% 

 06RW De Bakelaar 345 350 11 7 4 1,6% 3,2% 

 09KQ Het Venster 202 195 9 8 1 1,3% 4,5% 

 10NY De Regenboog 138 147 5 4 1 0,7% 3,6% 

 10WW De Samenstroom 479 482 19 15 4 2,7% 4,0% 

 11KO Kleinerf 119 117 2 1 1 0,3% 1,7% 

 11PT Octopus 415 425 12 10 2 1,7% 2,9% 

 11WC De Dompelaar 102 98 4 2 2 0,6% 3,9% 

 12AQ Cornelius 167 177 7 5 2 1,0% 4,2% 

 12FR De Havelt 129 144 5 3 2 0,7% 3,9% 
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 12OT Berglaren 341 382 22 15 7 3,2% 6,5% 

  32580 - Stichting GOO 2876 2939 106 78 28 15,3% 3,7% 

 
 Daling lln. Aantallen 2,14%       

 
 

        

 
37428 - Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Helmond    

www.rankhelmond.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

   07LW De Rank 392 423 13 9 4 1,9% 3,3% 

 
 Daling lln. Aantallen 7,33%       

 
 

        

 
38169 - Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina       

www.wilhelminaschool.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  04QP  Wilhelmina 434 436 11 10 1 1,6% 2,5% 

 
 Daling lln. Aantallen 0,46%       

 
 

        

 
39352 - Het Nut Geldrop        

www.nutgeldrop.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 04RI Beneden Beekloop 305 315 15 14 1 2,2% 4,9% 

 07ML De Regenboog 181 204 12 12 0 1,7% 6,6% 

 08WD De Ganzebloem 263 276 6 6 0 0,9% 2,3% 

  39352 - Het Nut Geldrop 749 795 33 32 1 4,8% 4,4% 

 
 Daling lln. Aantallen 5,79%       

 
 

        

 
40557 - Eenbes Basisonderwijs        

www.eenbes.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 03PP Bernadette 166 178 2 1 1 0,3% 1,2% 

 03SK De Rots 170 172 5 2 3 0,7% 2,9% 

 04JV St. Jozef 445 433 6 4 2 0,9% 1,3% 

 05GT Van der Puttschool SBO 157 149 0 0 0 0,0% 0,0% 

 05GU Vijfblad 211 216 8 8 0 1,2% 3,8% 

 06HL De Wentelwiek 222 208 6 6 0 0,9% 2,7% 

 06LC De Vlinder 155 152 3 2 1 0,4% 1,9% 

 06WD De Sprankel 302 313 4 2 2 0,6% 1,3% 

 07NU De Heindert 104 93 0 0 0 0,0% 0,0% 

 07PW ‘t Klokhuis 216 226 11 8 3 1,6% 5,1% 

 08KX Heuvelrijk 109 113 7 6 1 1,0% 6,4% 

 08WZ Brukelum 147 175 9 8 1 1,3% 6,1% 

 08XS Dommeldal 208 216 4 4 0 0,6% 1,9% 
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 08ZG ‘t Otterke 165 157 8 5 3 1,2% 4,8% 

 08ZW Merlebos 195 199 10 10 0 1,4% 5,1% 

 09KL Sint Jozef 53 52 1 1 0 0,1% 1,9% 

 09XA De Parel / Bergerhof 143 145 3 2 1 0,4% 2,1% 

 10PE De Raagten 244 227 7 1 6 1,0% 2,9% 

 10PM Dirk Heziusschool 188 201 10 8 2 1,4% 5,3% 

 10WU De Dassenburcht 369 339 2 2 0 0,3% 0,5% 

 11EF De Muldershof 229 233 6 4 2 0,9% 2,6% 

 11KM Crijnsschool 265 254 3 3 0 0,4% 1,1% 

 11XU Puur Sang/ St Lucia 218 215 10 7 3 1,4% 4,6% 

 12FO Nieuwe Linde 163 168 6 6 0 0,9% 3,7% 

 12HB De Kersentuin 141 141 4 3 1 0,6% 2,8% 

 12xd Loeswijk 130 121 3 2 1 0,4% 2,3% 

  40557 - Eenbes Basisonderwijs 5115 5096 138 105 33 19,9% 2,7% 

 
 Stijging lln. Aantallen 0,37%       

 
 

        

 
41167 - Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON)    

www.mozon.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  15SY  Montessorischool 190 180 7 4 3 1,0% 3,7% 

 
 Stijging lln. Aantallen 5,56%       

 

 

  

 

       

 41223 - Stichting PRODAS        

www.prodas.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 
 Ratelaar   4 3 1 0,6% 0,0% 

 03UQ De Wegwijzer 119 125 3 2 1 0,4% 2,5% 

 03UR Zeilberg 223 218 12 9 3 1,7% 5,4% 

 03VG Gerardusschool 190 194 11 9 2 1,6% 5,8% 

 05DJ St. Jozef 110 102 2 2 0 0,3% 1,8% 

 06IC SBO De Brigantijn 189 202 2 0 2 0,3% 1,1% 

 06ME De Zonnebloem 249 257 11 8 3 1,6% 4,4% 

 06VX St. Antonius 156 154 3 2 1 0,4% 1,9% 

 06XD ‘t Rendal 139 130 6 6 0 0,9% 4,3% 

 07SM LeerRijk 219 210 9 9 0 1,3% 4,1% 

 08NM St. Willibrordus 89 93 3 1 2 0,4% 3,4% 

 08NN St. Willibrordus 136 126 4 3 1 0,6% 2,9% 

 08YV Maria 333 324 8 7 1 1,2% 2,4% 

 09KU St. Bonifatius 120 129 4 3 1 0,6% 3,3% 

 09MJ D’n Heiakker 285 305 13 11 2 1,9% 4,6% 

 09MK De Peelparel 86 83 0 0 0 0,0% 0,0% 

 10EW De Diamant 80 75 2 2 0 0,3% 2,5% 

 10FW Voordeldonk 255 240 5 5 0 0,7% 2,0% 
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 10HE De Piramide 194 203 17 13 4 2,5% 8,8% 

 10WZ Lambertusschool 133 136 5 5 0 0,7% 3,8% 

 11KR Het Talent 206 201 4 3 1 0,6% 1,9% 

 11NH De Vonder 174 169 16 14 2 2,3% 9,2% 

 11WG Het Lover 98 132 9 7 2 1,3% 9,2% 

 16UM Tijl Uilenspiegel 233 227 7 2 5 1,0% 3,0% 

 16UU D’n Bogerd 302 295 10 7 3 1,4% 3,3% 

  41223 - Stichting PRODAS 4318 4330 170 133 37 24,6% 3,9% 

 
 Daling lln. Aantallen 0,28%       

 
 

         

 

 
 
41246 - Stichting Pallas         

www.stichtingpallas.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  06UK Vrije School Peelland 187 193 10 6 4 1,4% 5,3% 

 
 Daling lln. Aantallen 3,11%       

 
 

        

 
41349 - Stichting Openbare Basisscholen Helmond       

www.obshelmond.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

 09GM 't Hout 532 517 6 3 3 0,9% 1,1% 

 10CH De Bundertjes 344 327 10 3 7 1,4% 2,9% 

 10UB De Straap 187 208 4 1 3 0,6% 2,1% 

 11IF De Rakt 208 208 3 3  0,4% 1,4% 

 11TY De Stroom 102 89 1 0 1 0,1% 1,0% 

 22KK De Lindt 189 178 1 1  0,1% 0,5% 

 27JP Brandevoort 595 640 2 1 1 0,3% 0,3% 

  41349 - Stichting Openbare Basisscholen Helmond 2157 2167 27 12 15 3,9% 1,3% 

 
 Daling lln. Aantallen 0,46%       

 
 

        

 
41662 - Stichting De Kempen, Organisatie voor Openbaar en Algemeen Toegankelijk onderwijs 

www.rbobdekempen.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

  03BV De Trumakkers 168 163 0 0 0 0,0% 0,0% 
  

 
 Stijging lln. Aantallen 3,07%       

  

 
 

        
  

 
41860 - PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs     

  

www.platoo.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

 07FL De Horizon 153 135 2 0 2 0,3% 1,3%   
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 07GU De Bron 170 147 0 0 0 0,0% 0,0%   

 08DM 't Schrijverke 403 376 7 4 3 1,0% 1,7%   

 08JE De Mijlpaal 121 124 1 0 1 0,1% 0,8%   

 20OW ‘t Einder 264 241 4 2 2 0,6% 1,5%   

 21DA De Kleine Kapitein 144 138 5 1 4 0,7% 3,5%   

 21MV De Hasselbraam 257 258 5 2 3 0,7% 1,9%   

 23BW De Rietpluim 439 449 2 1 1 0,3% 0,5%   

 23TN Ranonkel 273 259 4 4 0 0,6% 1,5%   

 23ZM De Driehoek 139 145 4 1 3 0,6% 2,9%   

 24AB Het Klokhuis 228 223 7 3 4 1,0% 3,1%   

 24DV Het Toverkruid 117 125 4 3 1 0,6% 3,4%   

  
41860 - PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs 2708 2620 45 21 24 6,5% 1,7% 

  

 
 Stijging lln. Aantallen 3,36%       

  

 
 

        
  

 
60061 - Stichting Scholen in de Parochie H.Bernadette      

  

www.silvester-bernadette.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

  05BO Silvester Bernadette 356 357 20 14 6 2,9% 5,6% 
  

 
 Daling lln. Aantallen 0,28%       

  

          
  

 
73283 - RK Stichting De Goede Herder        

  

www.bs-goedeherder.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

  09PD De Goede Herder 378 370 14 8 6 2,0% 3,7% 
  

 
 Stijging lln. Aantallen 2,16%       

  

 
 

        
  

 
75388 - Stichting SAAM scholen        

  

www.saamscholen.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

  23TP Uilenspiegel 150 135 2 2 0 0,3% 1,3% 
  

 
 Stijging lln. Aantallen 11,11%       

  

 
 

        
  

 
75688 - Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag    

  

www.depandelaar.nl 

1-10 
'19 

1-10 
'18 

TLV 
1-2 
'20 

SBO 
TLV 

SO 
TLV 

% TLV 
van 
totaal 

% 
TLV 
per 
lln. 

  

  06XW De Pandelaar 250 238 5 5 0 0,7% 2,0% 
  

 
 Stijging lln. Aantallen 5,04%       
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Op welke SO zitten de leerlingen? SO scholen binnen en buiten het SWV 
 

School SWV 1-10-2019 Res.8 TLV 1-10-2018 res.* TLV  

Mutaties 
2019-
2018 

De Twijn/De Driemaster PO2305 1  1 1  1  0 
De Rabot PO2504 1  1 0    1 
Christoffelschool PO2504    1  1  -1 
Entrea Onderwijs Nijmegen PO2507 1  1 1  1  0 
Maurice Maeterlincksch PO2802 1  1 0    1 
SO/VSO Respont (Keurhove) PO2902 1  1 1  1  0 
P.I-school Hondsberg PO3004 6 3 3 6 2 4  0 
Hub Nrd-Brabant vest. Rosma-
len 

PO3005 
4  4 2  2  2 

Michaëlschool PO3005 1  1 2  2  -1 
RK Sch De Rietlanden PO3005 1  1 1  1  0 
De Sonnewijser PO3006 9  9 9  9  0 
De Vlinder PO3006 6 3 3 3 1 2  3 
Hub Noord-Brabant vest. Veghel PO3006 10  10 7  7  3 
Emiliusschool PO3007 24 24  23 23   1 
Mgr Bekkersch PO3007 10  10 8  8  2 
Mytylschool PO3007 28  28 29  29  -1 
Zmok Sch De Rungraaf PO3007 15 2 13 17 6 11  -2 
De Berkenschutse PO3008 70  70 71  71  -1 
De Hilt  PO3008 138 20 118 139 17 122  -1 
Expertisecentrum A v Dijksch PO3008 98  98 104  104  -6 
Zuiderbos PO3008 48 48  38 38   10 
Zuiderbos PO3009 1 1  2 2    

Prins W Alexanderschool PO3009    1  1  -1 
De Wijnberg PO3101 1 1  0    1 
BLO School Lataste PO3102 7 1 6 4 1 3  3 
Sch V ZMOK De Widdonck PO3102 41 1 40 28 1 27  13 
Adelante Onderwijs PO3105    1  1  -1 
De Buitenhof PO3106 1 1  1 1   0 
TOTALEN   524 103 379 500 92 408   24 
Scholen eigen SWV PO3008 307 21 286 316 19 297  -8 
Scholen buiten eigen SWV  217 82 93 184 73 111  33 

          

  

                                                             
8 Residentiele leerlingen 
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2. Leerlingaantallen  
  

BAO SBO totaal 
(s)bo       

1-10-2014 25.365 738 26.103       

1-10-2015 25.003 694 25.697       

1-10-2016 24.469 664 25.133       

1-10-2017 24.152 643 24.795       

1-10-2018 23.989 677 24.666       

1-10-2019 23.840 684 24.524       

           

Jonger dan 8 jaar 8 Jaar en ouder    
SO cat 
1 

SO cat 2 SO cat 3 SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 SO totaal 

1-10-2014 83 11 9 312 12 29 456 

1-10-2015 79 13 10 279 10 29 420 

1-10-2016 93 8 13 280 17 33 444 

1-10-2017 83 17 10 286 21 34 451 

1-10-2018 100 16 15 296 35 38 500 

1-10-20199 112 15 11 336-34-
10 

20+34 30+10 524 

           
Aandeel 
BAO SWV 

Aandeel 
SBO SWV 

Aandeel 
SO 
SWV 

1-10-2014 95,50% 2,78% 1,72% 

1-10-2015 95,73% 2,66% 1,61% 

1-10-2016 95,67% 2,60% 1,74% 

1-10-2017 95,67% 2,55% 1,79% 

1-10-2018 95,32% 2,69% 1,99% 

1-10-2019 95,18% 2,73% 2,09% 

 

Binnen het SWV lopen het totaal aantal leerlingen terug.   
BAO SBO SO totaal Totaal Mutatie   % 

1-10-2014 25.365 738 456 26.559    

1-10-2015 25.003 694 420 26.117 (442)  -1,66% 

1-10-2016 24.469 664 444 25.577 (540)  -2,07% 

1-10-2017 24.152 643 451 25.246 (331)  -1,29% 

1-10-2018 23.989 677 500 25.166 (80)  -0,32% 

1-10-2019 23.840 684 524 25.048 (118)  -0,47% 

 
 
 
                                                             
9 Per 1-10-2019 zijn 44 leerlingen ingeschreven als categorie 1 leerling. Van deze 44 leerlingen is voor 34 leerlingen een onder-

steuningsbehoefte op categorie 2 niveau nodig en voor 10 leerlingen een categorie 3 niveau. Deze 44 leerlingen zijn gefinan-
cierd volgens de zgn. populatiebekostiging9. Voor de benchmark zijn deze 44 leerlingen verwerkt als categorie 1 leerling. Deze 
mutatie vertroebelt het verloop van het aantal leerlingen tussen de categorieën.  
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Vergelijking 2019 t.o.v. 2018 
Het totaalaantal leerlingen daalt met 0,47%. De leerlingen in het BO dalen met 0,62%. Bij de SBO’s 
zien we een stijging van 1% en de leerlingen in het SO stijgen met 4,8%. 
 

 

Het SWV Helmond Peelland PO behoort tot een van de grotere SWVen in Nederland. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorie HOOG 3 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

72905 SSOE 9 13 14 15 17 18

73096 Kempenhaeghe 4 3 6 8 9 7

82253 Emillius 25 22 25 20 23 24

82292 Hub 1 1 1

77338 Veldvest 1 1

50143 Saltho 1 2 1

TOT11L 38 39 46 44 53 51

categorie MIDDEN  2 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

72905 SSOE 23 23 25 33 43 51

73096 Kempenhaeghe 4 7 5

82292 Hub 1 1

4061 Onderwijsspecialisten 1 1

41008 Alouysius 1

TOT11L 23 23 25 38 51 59
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Hoeveel leerlingen, bekostigd door het SWV, zaten er op een SO school op 1 oktober 
2019? 

 
 
Hoeveel leerlingen, schoolgaand binnen de regio van het SWV, zaten er op een SO school 
op 1 oktober 2019? 
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Wat was het deelnamepercentage voor SBO en SO leerlingen op 1 oktober 2019? 

 
Deelname percentages afgelopen jaren en verschil met Landelijk Percentage. 

Schooljaar 

SBO 

SWV 

SBO 

landelijk Verschil 

2014-2015 2,83% 2,47% -0,36% 

2015-2016 2,70% 2,35% -0,35% 

2016-2017 2,64% 2,32% -0,32% 

2017-2018 2,59% 2,35% -0,24% 

2018-2019 2,74% 2,43% -0,31% 

2019-2020 2,79% 2,49% -0,30% 

    

    

Schooljaar 

SO1 

SWV 

SO1 

landelijk  

2014-2015 1,51% 1,34% -0,17% 

2015-2016 1,39% 1,29% -0,10% 

2016-2017 1,48% 1,28% -0,20% 

2017-2018 1,49% 1,30% -0,19% 

2018-2019 1,61% 1,36% -0,25% 

2019-2020 1,83% 1,43% -0,40% 

    

    

Schooljaar 

SO2 

SWV 

SO2 

landelijk  

2014-2015 0,09% 0,10% 0,01% 

2015-2016 0,09% 0,11% 0,02% 

2016-2017 0,10% 0,13% 0,03% 

2017-2018 0,15% 0,15% 0,00% 

2018-2019 0,21% 0,15% -0,06% 

2019-2020 0,14% 0,17% 0,03% 
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Schooljaar 

SO3 

SWV 

SO3 

landelijk  

2014-2015 0,15% 0,19% 0,04% 

2015-2016 0,15% 0,18% 0,03% 

2016-2017 0,18% 0,17% -0,01% 

2017-2018 0,18% 0,17% -0,01% 

2018-2019 0,21% 0,16% -0,05% 

2019-2020 0,17% 0,16% -0,01% 

 
Wat was het deelnamepercentage voor SBO leerlingen op 1 oktober 2019? 

 
Wat was de afgelopen jaren het deelnamepercentage voor SBO leerlingen? 
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Wat was de afgelopen jaren het deelnamepercentage voor SO leerlingen Laag? 
 

 
Wat was de afgelopen jaren het deelnamepercentage voor SO leerlingen Midden? (Daling 
wordt veroorzaakt door het feit dat vanaf 1-10-2019 34 leerlingen worden gefinancierd conform populatiebekosti-
ging. We zien daar tegenover een stijging van de leerlingen Laag) 

 
 
Wat was de afgelopen jaren het deelnamepercentage voor SO leerlingen Hoog? (Daling wordt 
veroorzaakt door het feit dat vanaf 1-10-2019 10 leerlingen worden gefinancierd conform populatiebekostiging. 
We zien daar tegenover een stijging van de leerlingen Laag) 
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Gewichtsleerlingen per schoolbestuur. Uitgedrukt in een % van het aantal leerlingen + 
aantal verstrekte TLV-beschikkingen in % van het aantal leerlingen 
 

 
  

Naam Percentage 
gewichtenleerlingen

Percentage 0.3 
leerlingen

Percentage 1.2
TLV %van het aantal lln

Uilenspiegel 2,96% 2,22% 0,74% 1,33%

Qliq 11,58% 5,97% 5,61% 2,43%

Salah Eddin El Ayyoubi 36,23% 6,76% 29,47% 0,52%

GOO 6,22% 4,62% 1,60% 3,88%

Basisschool De Rank 17,02% 14,42% 2,60% 3,32%

Wilhelmina Basisschool 0,23% 0,23% 0,00% 2,53%

Nut 11,71% 1,47% 10,24% 4,41%

Eenbes 6,56% 3,52% 3,04% 2,78%

Montessorischool Helmond 3,33% 1,67% 1,67% 3,68%

Prodas 6,90% 3,22% 3,68% 4,12%

Vrijeschool Peelland 5,18% 4,66% 0,52% 5,35%

OBSH 11,20% 6,91% 4,29% 1,25%

De Trumakkers 7,36% 2,45% 4,91% 0,00%

PlatOO 4,42% 2,26% 2,15% 1,66%

Basissch Silv Bernadette 31,65% 12,04% 19,61% 5,62%

De Goede Herder 19,46% 11,35% 8,11% 3,70%

De Pandelaar 2,52% 2,52% 0,00% 2,00%

8,00% 4,13% 3,88% 2,80%
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3. Leerling stromen 
 

Welk percentage van de uitgestroomde leerlingen zit in het derde leerjaar vo op, onder of 
boven het schooladvies dat de po-school heeft afgegeven? 

 
 
Welk percentage po-leerlingen is naar het vmbo/havo/vwo, pro of VSO uitgestroomd? 

 
Welk percentage van de leerlingen (peildatum 1 oktober 2019) zat op 1 oktober 2018 op 
een andere school in de po? 
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Welk percentage van de leerlingen op 1 oktober 2018, zit op een andere school in de po op 
1 oktober 2019? 
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4. Dekkend netwerk 
 

Wat was de gemiddelde verblijfsduur10 van de leerlingen op SBO scholen gemeten op 1 
oktober 2019? 

 
 
Wat was de gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op SO scholen gemeten op 1 okto-
ber 2019? 
 
 
 
 
Binnen het SWV 

 

                                                             
10 De gemiddelde tijd die een leerling tot op heden in het SBO of SO heeft doorgebracht, inclusief het huidige jaar. Dit is de ge-
middelde verblijfsduur van alle leerlingen die op dit moment in het SBO of SO zitten. Het is dus niet de gemiddelde tijd die een 
leerling in totaal doorbrengt in het SBO of SO voordat deze doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. 
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Buiten het SWV
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5. Kwaliteit 
 
Welk percentage scholen heeft welk oordeel conform onderzoekskader 2017? 

 
 

 

 

 

Geschillen: 

Landelijke cijfers: 

Schooljaar Aantal klachten  
(per 1000 leer-
lingen) 

Aantal bezwaarschrif-
ten  
(per 1000 leerlingen) 

Aantal beroepsproce-
dures 
(per 1000 leerlingen) 

Aantal geschillen  
(per 1000 leer-
lingen) 

2018/2019 0,0126 0,0084 0,0000 0,0168 

     

SWV PO 3008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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6. Verdeling gelden over schoolbesturen BO en SBO 
 

 

  

TOTAAL
Algemene gelden SWV 7.081.557   
Schoolmaatschappelijk werk 116.768      
Retour TLV 3.151.889   
Arrangementen Down project 36.000        
Arrangement Julius 2.388         
Deelname werkgroep Julius 2.464         
OPR vergoeding 14.622        
Bestuursvergoeding 27.956        

Ontvangen van SWV 10.433.644 

Betaald TLV 3.146.132  

Per Saldo 7.287.512   

SBO overdrachtsverplichting 843.496      
SBO groei afdracht 01-02-2019 191.624      

Totaal SBO deel 1.035.120   

Trumakkers PandelaarH. BernadetteGoede Herder SAAM OBSH PlatOO MOZON
Algemene gelden SWV 49.091         67.053        102.537  110.599         36.186            635.266   757.734     54.937       

Schoolmaatschappelijk werk 464               -                   16.104    5.430             -                      10.088     643             -                  

Retour TLV 21.724         30.211       45.865    49.153          16.466           283.329  339.086    24.331      

Arrangementen Down project -                    -                   -               -                      -                      -                20.000       -                  

Arrangement Julius -                    -                   -               -                      -                      -                980             -                  

Deelname werkgroep Julius -                    -                   -               -                      -                      -                704             -                  

OPR vergoeding -                    2.696          -               -                      -                      -                6.533         -                  

Bestuursvergoeding -                    -                   -               -                      -                      -                10.764       -                  

Ontvangen van SWV 71.279        99.960        164.506  165.182         52.652            928.683   1.136.444  79.268       

Betaald TLV 15.615       13.425      75.094   62.234        4.796           151.430  204.814    34.206     

Per Saldo 55.664        86.535      89.412   102.948       47.856         777.253  931.630    45.062     

Eenbes Prodas Pallas Rank Wilhelmina Nut Qliq Isl. Scholen GOO
Algemene gelden SWV 1.447.430    1.233.754  56.034    132.445         128.363         239.723   1.141.456  58.284       830.665      

Schoolmaatschappelijk werk 11.645         10.892        -               588                 -                      11.915     34.653       11.775       2.571           

Retour TLV 645.425      547.012     25.148    57.822          57.155           105.995  506.962    26.471      369.734     

Arrangementen Down project 8.000            4.000          -               -                      -                      -                4.000         -              -                
Arrangement Julius 1.408         -               -                      -                      -                -              -                
Deelname werkgroep Julius 704             -               -                      -                      352          528             -              176              

OPR vergoeding -                   -               -                      -                      -                5.393         -              -                
Bestuursvergoeding 3.721            3.721          -               -                      -                      -                9.750         -              -                

Ontvangen van SWV 2.117.629    1.800.083  81.182    190.855         185.518         357.985   1.702.742  96.530       1.203.146   

Betaald TLV 615.029      782.630    39.249   87.598         37.801         120.314  423.946    -              477.951     

Per Saldo 1.502.600   1.017.453  41.933   103.257       147.717        237.671  1.278.796 96.530     725.195     

SBO overdrachtsverplichting 191.007       246.053      -               -                      -                      -                246.691     -                  159.745      

SBO groei afdracht 01-02-2019 49.989         16.663        -               -                      -                      -                66.652       -              58.320        

Totaal SBO deel 240.996      262.716    -            -                  -                  -             313.343    -              218.065     

Op basis van leerlingen > 2% van totaal aantal leerlingen in het SWV (BO)

Op basis van groei leerlingen in SBO tussen 1-10 en 1-2 met peildatum 1-2

Op basis van deelname personeelsleden in werkgroep

Op basis van deelname personeelsleden in OPR

Op basis van deelname personeelsleden bestuur

Op basis van TLV beschikking SBO en SO Laag

VERDEELSLEUTEL - ALLOCATIE
Verdeling naar rato aantal leerlingen op teldatum 1 oktober

Verdeling op basis van schoolgewicht van de scholen binnen het betreffende schoolbestuur

Verdeling naar rato aantal leerlingen op teldatum 1 oktober

Op basis van aanvraag arrangement

Op basis van aanvraag arrangement
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7. Afkortingen 
 

Afkorting: Betekenis: 
AB Ambulante begeleiding 
ACTB Advies Commissie Toelating en Begeleiding 
ADD Attention Deficit Disorder 
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
ALV Algemene Leden Vergadering 
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
ARPO Ambtelijke Regiegroep Passend Onderwijs 
ASS Autisme spectrum stoornis; een aan autisme verwante stoornis 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
B(A)O Basisonderwijs 
BAC Bezwaar Advies Commissie 
BJZ Bureau Jeugdzorg 
cat. categorie 
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise 
CGB Commissie Gelijke Behandeling 
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

Cluster 1 

Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele 
beperking. De leerlingen die een cluster 1-indicatie krijgen, hebben de 
mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding 
op een reguliere school. 

Cluster 2 

Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve 
en/of communicatieve beperking. De leerlingen die een cluster 2-indi-
catie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een 
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante on-
derwijskundige begeleiding op een reguliere school. 

CODG Centrum voor Onderwijs Dagbegeleiding en Gezinsondersteuning 
CvB College van Bestuur 
CvI Commissie voor de Indicatiestelling 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
KDC Kinderdagcentrum 
KJP Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
LGF (Regeling) Leerlinggebonden financiering 
LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 
MEE Voormalige SPD (Sociaal-Pedagogische Dienst) 
MR Medezeggenschapsraad 
MR-P MR Personeelsgeleding 
Msc Master of Science 
OBD Onderwijs Begeleidings Dienst 
OC(+) Onderwijsconsulent(en)(+) 
OCW (Minister(ie) van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
OPR Ondersteuningsplanraad 
PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PGB Persoonsgebonden budget 
PI(school) Pedologisch Instituut(school) 
PO Primair Onderwijs 
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POSVO Primair Onderwijs Speciaal Voortgezet Onderwijs 
POVO Primair Onderwijs/Voorgezet Onderwijs 
PRO Praktijkonderwijs 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
RA Register Accountant 
REC Regionaal Expertise Centrum 
RJO Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
ROC Regionaal Opleidings Centrum 
RvB Raad van Bestuur 
RVC Regionale Verwijzingscommissie 
SB(A)O Speciaal basisonderwijs 
SO Speciaal Onderwijs 
SWV Samenwerkingsverband 
TLV Toelaatbaarheidsverklaring 
VO Voortgezet Onderwijs 
VSO Voortgezet speciaal onderwijs 
WEC Wet op de Expertise Centra (gaat over speciaal onderwijs) 

WPO 
Wet Primair Onderwijs (gaat over regulier onderwijs en speciaal basis-
onderwijs 

ZAT Zorgadviesteam 
ZML(K) Zeer moeilijk lerend(e kinderen) 
ZMOK Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

 




