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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO (SWV). 

Met dit verslag wil het Samenwerkingsverband (SWV) zich verantwoorden richting alle leden, het ministerie  
van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de Ondersteuningsplanraad, de gemeenten Helmond-Peelland.  
Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die iets van ons SWV willen weten.  
Voor informatie over de verschillende ontwikkelingen verwijs ik graag naar de website van ons SWV.

Het jaarverslag 2020 neemt u mee in de ontwikkelingen van het SWV. Het jaar 2020 is in vele opzichten  
bijzonder te noemen. Een ronddwalend virus heeft het land op zijn kop gezet en ten tijde van het uitbrengen 
van dit verslag is de derde golf van deze coronapandemie nog volop gaande. Ondanks de beperkingen heeft  
het SWV flinke stappen gezet. Ook kenmerkte 2020 zich door het zoeken naar een passende governance-  
structuur. Hiertoe is een onderzoek uitgezet waarvan de geadviseerde herinrichting in 2021 zijn beslag zal  
krijgen. Ook hebben we in 2020 wederom te maken met een sterke stijging van leerlingen die verwezen  
worden naar het SBO of SO. De stijging is dermate hoog dat de budgetten voor de basisscholen stevig onder 
druk komen te staan. Eind 2020 is een opdracht uitgezet om nader te onderzoeken wat de achtergrond is  
geweest van deze verwijzingen. De resultaten geven inzicht in wat nodig is voor besturen en het SWV om goed 
passend onderwijs te kunnen blijven organiseren. Informatie die van wezenlijk belang is voor het nieuwe  
ondersteuningsplan. 

In 2020 heeft het stafbureau enkele personele wisselingen doorgemaakt. Vanaf 2020 wordt de financiële  
administratie (voorheen extern afgenomen) uitgevoerd door eigen medewerkers. Ook is er in 2020 volop ingezet 
op de vroeg- en voorschoolse aansluiting en die heeft ondermeer vorm gekregen door het Kans! overleg.  
Samen met alle betrokken partners wordt gekeken wat het beste is voor het kind en waar een duidelijke brug 
kan worden geslagen tussen onderwijs en zorg. Hiervoor is het team van het SWV uitgebreid met een  
gedragsdeskundige en administratieve ondersteuning.  

In dit jaarverslag is in de bijlage een overzicht opgenomen van alle schoolbesturen die samen het SWV vormen. 
In deze bijlage staat per schoolbestuur weergegeven: het verloop van de leerlingaantallen, de ontvangen  
bedragen vanuit het SWV en een samenvatting van het gevoerde bestuursmonitorgesprek. Hiermee is een  
eerste aanzet gemaakt om de beschikbaar gestelde gelden vanuit het SWV aan de schoolbesturen doelmatig  
te verantwoorden. 

Wederom zijn veel stappen gezet binnen het SWV. Dit is niet vanzelf gegaan; vele mensen en organisaties  
betrokken bij ons SWV hebben echt inhoud gegeven aan het begrip “ Samen Leren”. Daarvoor wil ik u,  
als lezer en zeker als betrokkene, van harte bedanken!
 
Veel leesplezier! 

Jan van der Heijden
Voorzitter SWV Helmond-Peelland PO 3008

http://www.po.swv-peelland.nl
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Aldus vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de 
ALV van het SWV Helmond-Peelland PO op 17 juni 2021.
 
J.J. Gerards
bestuurder a.i.:

Handtekening: 
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De Algemene Ledenvergadering (verder: ALV) kan terugkijken op een turbulent 2020 voor het SWV met zowel 
in- als externe ontwikkelingen. De externe ontwikkelingen hebben te maken met het jaar 2020 dat bijna  
volledig in het teken stond van de coronapandemie. Tevens is de landelijke evaluatie passend onderwijs in  
2020 afgerond. De ALV herkent zich in de bevindingen van deze evaluatie en kan met trots zeggen dat het  
SWV Helmond Peelland PO daarin al vele stappen heeft gezet en bereikt.

De ALV heeft in de periode van 1 januari tot en met juli 2020 gewerkt met een externe onafhankelijke  
voorzitter in de persoon van de heer Henk Norder. Met ingang van september 2020 is mevrouw Trudie Westen 
aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de ALV.

Door de coronapandemie is de eerste vergadering van de ALV op 5 maart 2020 niet doorgegaan. De  
vergadering van de ALV van 15 april 2020 heeft schriftelijk plaatsgevonden. De ALV leden hebben vragen  
ontvangen m.b.t. de risicoanalyse met het verzoek deze aan te vullen ter verdere verwerking voor het stafbureau 
van het SWV. Tevens is voor deze vergadering de eerste conceptversie van het jaarverslag van 2019 voorgelegd 
met het verzoek daar reacties op te geven. 

Op 18 juni 2020 heeft de eerste vergadering van de ALV voor het kalenderjaar 2020 plaatsgevonden.  
Door de voortdurende coronapandemie is deze vergadering digitaal uitgevoerd.
In de vergadering van 18 juni zijn diverse onderwerpen besproken in de ALV. De besproken onderwerpen 
betreffen: 
• Opzet Kans! Overleg. 
• Extra ondersteuningsmiddelen voor de schoolbesturen van het SWV uit de reserves van 2019 voor een 
 bedrag van € 200.000. 
• De personele bezetting van het stafbureau. 
• Het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Het accountsverslag is toegelicht door de heer Bunt, accountant 
 bij Van Ree. De accountant heeft aangegeven een goedkeurende verklaring te verstrekken.

Aandachtspunten voortkomende uit de analyse van het jaarverslag 2019 betroffen de verantwoording van de 
doelmatigheid van de middelen, een update van de risicoanalyse en het te beperkt bevonden verslag van de  
ALV als toezichthoudend orgaan. 
In de vergadering is verder uitgebreid gesproken over de huidige governancestructuur en de behoefte aan een 
onafhankelijk onderzoek naar de huidige structuur en cultuur. De ALV gaf het bestuur de opdracht om hier  
een onderzoek naar uit te laten voeren.

Op 7 september 2020 is, onder de noemer Samen vooruit! een middag besteed aan de (bestuurlijke) cultuur 
binnen het SWV. Dit betrof een fysieke bijeenkomst waarbij alle geldende coronaregels in acht werden  
genomen. Tijdens deze middag is gezocht naar verdere verbinding en zijn gezamenlijk gedragsregels  
afgesproken. Tevens zijn er door enkele schoolbestuurders en de directeur inspiratiesessies gehouden over  
hetgeen een mogelijke inspiratiebron kan zijn voor de verdere ontwikkeling van passend onderwijs.

1VERSLAG TOEZICHTHOUDEND
ORGAAN - ALV
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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN - ALV

Op 24 september 2020 vond een fysieke ALV-vergadering plaats. Dit was de eerste vergadering waarbij  
mevrouw Trudie Westen als onafhankelijk voorzitter van de ALV aanwezig was. De volgende onderwerpen zijn 
tijdens deze vergadering besproken: 
• Terugblik op de bijeenkomst van 7 september waarbij duidelijk procesafspraken gemaakt zijn.
• De voortgang van het Kans! Overleg. 
• De vragenlijsten die ingezet zijn in het kader van de bestuursmonitor. 
• De halfjaarrapportage 2020, waarin geconstateerd is dat de verwijzingen naar het SBO en SO binnen het 
 SWV blijven stijgen, waardoor druk op de beschikbare budgetten voor het BAO steeds groter wordt. Tevens
 is een kengetallen/benchmark rapport verstrekt om gezamenlijk de trends en ontwikkelingen door te nemen.
 De ALV gaf aan dat een inhoudelijk onderzoek naar de verwijzingen SBO en SO wenselijk is, omdat dit 
 duiding kan geven aan de feitelijke gegevens. 
• Daarnaast zijn er wederom 2 inspiratiesessies verzorgd door schoolbestuurders.

15 oktober 2020 stond een extra ALV gepland om de bevindingen uit het onderzoek naar de huidige  
governancestructuur te bespreken met de ALV. Gezien de coronamaatregelen is besloten deze bijeenkomst  
door te schuiven naar januari 2021. 

12 november 2020 ALV (digitaal). De besproken onderwerpen zijn:  
• De resultaten uit de Evaluatie Passend Onderwijs en de 25 geformuleerde verbetermaatregelen van 
 Minister Slob.
• De rapportage tot en met het 3e kwartaal 2020, met daarin de constatering dat stijging van verwijzingen  
 naar SBO en SO zich doorzet. 
• Tevens is een minimaal weerstandsvermogen vastgesteld van €550.000. De huidige risicoanalyse is daarvoor
 het uitgangspunt geweest. De relatie wordt gelegd met de begroting voor 2021. Hierbij is opgemerkt dat 
 er nog reserves zijn om de groei in SBO/SO financieel te matigen voor de schoolbesturen, maar het wordt 
 een begroting met zorgen. 
• Het jaarplan 2020/2021 is goedgekeurd. 
• Het proces m.b.t. het delen van de bevindingen uit het governance onderzoek is toegelicht door het bestuur.
• Daarnaast zijn er wederom 2 inspiratiesessies verzorgd door de schoolbestuurders. 

24 november 2020 ALV (digitaal) is nader ingegaan op de voorgelegde begroting van 2021. Om de 
verwijzingen naar het SBO en SO nader te belichten wordt een onderzoek uitgevoerd. Op basis van de 
resultaten kunnen gerichtere uitspraken worden gedaan m.b.t. de beleidswijzingen richting het nieuwe 
Ondersteuningsplan en de sturingsmogelijkheden richting de meerjarenbegroting. Door de stijging van  
verwijzingen naar het SBO en SO, de verschuiving van lichte naar zwaardere bekostigingscategorieën TLV’s  
en de volledig doorgevoerde verevening ligt er veel druk op het te besteden budget aan extra ondersteuning 
voor de basisscholen. 

Algemeen beeld
2020 heeft met name in het teken gestaan van de governance. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de  
governance van het SWV met de vraag om advies te geven inzake de inrichting van de governance, de code 
goed bestuur en de cultuur. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2020. Ervaringen van  
schoolbesturen, directeur en OPR zijn aan de hand van interviews in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren 
dat er drie factoren zijn die op elkaar inwerken: de governance, de cultuur en het netwerk. 
 
Uitgangspunten voor het onderzoek zijn geweest; 
• Het aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen in de governance; 
• het belang van het kind c.q. de maatschappelijke opdracht centraal stellen en 
• het vertrouwen herstellen door “petten” beter te scheiden en gelijkwaardigheid tussen de schoolbesturen 
 te realiseren.
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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN - ALV

Voor wat betreft de governance dient dit te resulteren in een advies om eigenaarschap, bestuur en toezicht 
organiek te scheiden en deze rollen te versterken en te professionaliseren. 

In 2020 is meer aandacht besteed aan de doelmatige besteding van ondersteuningsmiddelen. Ondersteund met 
kengetallen en benchmarkgegevens heeft de ALV gezamenlijk stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen het SWV. 
Door middel van vragenlijsten zijn de schoolbesturen bevraagd op de doelmatige inzet van de middelen en is  
de relatie gelegd met de 7 ambities uit het ondersteuningsplan. Voor 2020 zijn de resultaten uit deze vragen- 
lijsten, de leerlingontwikkelingen en de verwijzingen per schoolbestuur toegevoegd aan het jaarverslag van 
2020. Op deze manier is voor elk schoolbestuur inzichtelijk hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de andere 
besturen. Het gesprek hierover voeren en waar nodig beleidsmatige ontwikkelingen in gang zetten moet er toe 
leiden dat de beschikbare ondersteuningsmiddelen maximaal worden benut om kinderen een steeds passender 
onderwijsplek te bieden binnen of buiten het SWV. 

Daarnaast is, op basis van de besprekingen van de kwartaalrapportages en de gesignaleerde doorzettende  
stijgingen van toelaatbaarheidsverklaringen, het besluit genomen om een diepgaander onderzoek te laten  
uitvoeren naar de oorzaak van deze stijging. De leden willen in beeld krijgen wat aan deze stijging ten  
grondslag ligt en of er acties te onderkennen zijn om deze stijging te keren.

De ALV heeft conform de statuten, artikel 10, goedkeuring verleend aan het jaarverslag (inclusief jaarrekening), 
het jaarplan 2020-2021, de begroting 2021, de meerjarenbegroting en de risicoanalyse.
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DE ORGANISATIE 
VAN HET SWV2
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2.1 ORGANISATIE            

2.1.1 Wie zijn wij?
SWV Helmond-Peelland PO is een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen voor primair onderwijs in  
de regio Helmond-Peelland. Zij heeft de opdracht om te garanderen dat leerlingen die extra ondersteuning  
nodig hebben dit zoveel mogelijk dicht bij huis en in een reguliere school ontvangen. Dit gebeurt in overleg  
met de ouders en de leerlingen. De regio betreft de (deel)gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan ook: 
Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings-  
en zorgaanbod. 
 
Meer over onze visie, uitgangspunten en doelstellingen kunt u lezen in het ondersteuningsplan 2018-2022.  

Overzicht gegevens:
Rechtspersoon :  Vereniging
Naam :  SWV Helmond Peelland 30-08 PO
    Nader te noemen SWV
Statutair gevestigd te :  Helmond
Bevoegd gezag nummer  :  21645
    PO3008
Kamer van Koophandel te Eindhoven :  59114835
Oprichting :  30-10-2013
Bezoekadres :  Berkveld 19, 5709 AE Helmond
Postadres :  Postbus 551, 5700 AN Helmond
Directeur SWV :  Erik Wissink  06-43361228
Website :  www.po.swv-peelland.nl
E-mailadres :  po@swv-peellandpo.nl
Bankrekening :  NL36RABO0136051995
Contactpersoon :  Directeur SWV
  0492-511232
Gegevens accountant :  Van Ree Accountants
Naam van de accountant :  Dhr. J. Berkouwer RA MSc

Openbaarmaking van het jaarverslag 2020 geschiedt door indiening bij OCW. Ook wordt het  
jaarverslag 2020 onverkort openbaar gemaakt via de eigen website.

DE ORGANISATIE VAN HET SWV 2

https://po.swv-peelland.nl/sites/po.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/Ondersteuningsplan-2018-2022-en-bijlagen---april-2018.pdf
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2.1.2. Organogram

DE ORGANISATIE VAN HET SWV

(Extern) Onafhankelijk voorzitter
De heer Henk Norder  van januari t/m juli 2020 
Mevrouw Trudie Westen  van september t/m december

Leden:  (bestuursleden zijn uitgesloten)
30240  Stichting QliQ Primair Onderwijs
31088  Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o.
32580  Stichting GOO
37428  Stichting Christelijk Basisonderwijs te Helmond
38169  Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina
39352  Het Nut Geldrop
40557  Eenbes Basisonderwijs
41008  Aloysiusstichting; Sectorbureau Zuid
41167  Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON)
41223  Stichting Prodas
41246  Stichting Pallas
41349  Stichting Openbare Basisscholen Helmond
41662  Stichting De Kempen, Organisatie voor Openbaar en Algemeen Toegankelijk onderwijs 
41860  PlatOO bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
60061  Stichting Scholen in de Parochie H. Bernadette
72905  Stichting Speciaal Onderwijs Expertisecentra
73283  R.K. Stichting De Goede Herder
73906  Stichting Kempenhaeghe
75388  Stichting SAAM scholen
75688  Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag
82253  Stichting Emiliusschool
85269  Stichting Zuiderbos

ALV

BESTUUR

DIRECTIE EN STAF

Stemverhouding: 
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Voorzitter Jan van der Heijden
(voorzitter CvB Qliq 30240)

Penningmeester / secretaris
Annemie Martens
(voorzitter CvB PlatOO 41860)

Lid: Monique van Ekert 
(Directeur-bestuurder 
Silvester Bernadette 
60061) 

Lid: Jacqueline Ketelaar
(voorzitter RvB Probas 41223)

Erik Wissink
Directeur (1,0 fte)

STAFBUREAU   
 
Gedragswetenschapper 2,0 fte  
Beleidsmedewerker Kwaliteit 0,8 fte 
 
Management Assistente 1,0 fte  
Financieel medewerker 0,5 fte 
 
HR/salarisadministratie extern belegd 
  

Lid: Wim Klaassen   
(voorzitter CvB Eenbes 40557)  
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2.1.2.1  Bestuur

Voorzitter:   Dhr. Jan van der Heijden 
     Voorzitter CvB Qliq, bg.nr. 30240
Penningmeester/Secretaris: Mevr. Annemie Martens 
     Voorzitter CvB PlatOO, bg.nr. 41860
Lid:    Dhr. Wim Klaassen 
     Voorzitter CvB Eenbes bevoegd gezagnr. 40557
Lid:    Mevr. Jacqueline Ketelaar 
     Voorzitter RvB Prodas bevoegd gezagnr. 41223
Lid:    Mevr. Monique van Ekert 
     Directeur-bestuurder Silvester Bernadette bg.nr. 60061

Voor een uitgebreid overzicht van de nevenfuncties verwijzen wij naar de jaarverslagen van de betreffende 
schoolbesturen. 

De bestuursvergoeding wordt verstrekt aan het schoolbestuur waar het betreffende bestuurslid een dienst-
verband heeft (niet op persoonlijke titel). Voor reguliere leden ontvangt een schoolbestuur in 2020 een  
bestuursvergoeding van € 5.000. Voor de secretaris en penningsmeester geldt een toeslag van € 2.500 en  
voor de voorzitter van het bestuur een toeslag van € 5.000. In 2020 is in totaal een bestuursvergoeding van  

€ 35.000 verstrekt volgens de volgende verdeling: 

• Qliq   Jan van der Heijden  voorzitter   € 10.000
• PlatOO  Annemie Martens   secretaris   €   7.500
• PlatOO  Annemie Martens   penningmeester toeslag €   2.500
• Prodas  Jacqueline Ketelaar  lid    €   5.000
• Eenbes  Wim Klaassen   lid    €   5.000
• S. Bernadette Monique van Ekert  lid    €   5.000

2.1.2.2   Governance
In het huidige ondersteuningsplan 2018-2022 “Samen leren” wordt gewerkt vanuit 7 domeinen. Domein 6  
(Een stimulerend bestuursmodel) geeft als ontwikkelrichting aan: “Het komen tot een bestuursmodel dat  
zowel voldoet aan eisen voor deugdelijk bestuur als stimulerend is in het realiseren van de missie en visie  
van het SWV.” 
 
Als voorgenomen uitwerking staat hierbij dat het SWV mogelijkheden onderzoekt voor aanpassing van de  
huidige organisatiestructuur zodat scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering transparanter wordt. De ALV 
heeft daarom, in samenspraak met het bestuur van het SWV, medio 2020 een onderzoek uit laten voeren naar 
de huidige structuur. De resultaten en adviezen vanuit dit onderzoek zijn gepresenteerd en meningsvormend 
besproken in de ALV van 12 januari 2021. Hierbij was een afvaardiging van de OPR uitgenodigd. In een extra 
besluitvormende ALV-vergadering op 26 januari 2021 is besloten om de adviezen uit het onderzoek over te 
nemen. 

De ontwikkelrichting en geformuleerde uitwerkingen worden ondersteund door de landelijke evaluatie passend 
onderwijs november 2020, waarin het verbeteren van de governancestructuur van samenwerkingsverbanden  
als belangrijke verbetermaatregel wordt geformuleerd. Ook zijn deze in lijn met de uitgangspunten van de  
Code Goed Bestuur, waarin basisprincipes zijn vastgelegd over professionaliteit van bestuurders, toezichthouders 
en managers in het primair onderwijs. 

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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Een aantal concrete punten van de Code waaraan nog niet wordt voldaan, wordt meegenomen in de opzet 
voor de nieuwe governancestructuur in 2021:
• Het goedkeuren van (on)betaalde nevenfuncties van bestuurders door de ALV en het vermelden van 
 die nevenfuncties in het jaarverslag (artikel 19, lid en lid 6).
 Het SWV wijkt af van deze bepaling door te verwijzen naar de jaarverslagen van de betreffende 
 schoolbesturen waar de bestuurders een dienstverband hebben. 
• Het tenminste tweemaal per jaar overleg voeren tussen intern toezichtsorgaan en het 
 medezeggenschapsorgaan (artikel 22, lid 2).
• Het opstellen en openbaar maken van profielen voor de leden van het intern toezichtsorgaan, 
 die afgestemd zijn op hun taken en bevoegdheden (artikel 23, lid 1).

2.1.2.3  Intern toezichtsorgaan - ALV
De Algemene Ledenvergadering is het intern toezichthoudend orgaan van het SWV. Hierin zijn alle deelnemende 
schoolbesturen vertegenwoordigd. ALV-leden kunnen niet óók bestuurslid zijn. De ALV houdt toezicht op het 
bestuur en is bevoegd om strategische doelstellingen, het ondersteuningsplan, de meerjarenbegroting,  
het jaarverslag en managementkaders (bv. managementstatuut) vast te stellen of te wijzigen. Ook kiest de  
ALV de accountant.

Het voorzitterschap van de ALV wordt ingevuld door een onafhankelijke (externe) voorzitter. In de periode van 
januari tot en met juli is het voorzitterschap ingevuld door Dhr. Henk Norder. Van september tot en met  
december is het voorzitterschap ingevuld door Mevr. Trudie Westen.

2.1.2.4  OPR
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Zij heeft instemmingsrecht  
op het ondersteuningsplan (inclusief subplannen en bijlagen) en heeft als taak haar achterban te informeren 
over ontwikkelingen. De OPR bestaat uit een gelijke verdeling van ouderleden en personeelsleden (11 om 11)  
die worden afgevaardigd door de MR-en van de 22 schoolbesturen die aangesloten zijn bij het SWV.

De OPR heeft in 2020 vier keer (digitaal) vergaderd. Inhoudelijk bestonden de vergaderingen uit het bijpraten 
over de ontwikkelingen in het SWV en de periodiek terugkerende onderwerpen zoals ondersteuningsplan,  
jaarplan, begroting en kwartaalrapportages. De OPR heeft hiernaast een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
uitbreiding van de oudertevredenheidsmonitor en het ontwikkelen van animaties over verschillende facetten  
van het SWV voor ouders, in diverse talen.
OPR-vergaderingen kennen een steeds groter inhoudelijk karakter. In 2021 gaat men zich met name richting 
op het toewerken naar het nieuwe ondersteuningsplan. Tevens wordt de OPR betrokken bij de opzet van  
een oudersteunpunt en wordt inhoudelijk input gevraagd voor het organiseren van thema-avonden. 

Per 31 december 2020 bestaat de OPR uit 11 leden uit de oudergeleding en 8 leden uit de personeelsgeleding. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021/2022 hebben 3 ouders en een personeelslid aangegeven te zullen 
stoppen, waardoor er weer nieuwe vacatures ontstaan. Het voorzitterschap is van Mevr. Fun (personeels-
geleding) met ingang van het schooljaar 2020-2021 overgedragen aan Mevr. Berende (oudergeleding) en  
Mevr. van de Berkmortel (personeelsgeleding). 
De totale kosten voor de OPR bedragen in 2020 € 31.000.

2.1.2.5  MR-P 
De MR-P is de personele medezeggenschapsraad van het SWV zelf. De MR-P is in 2020 eenmaal bijeengeweest. 
Tijdens deze bijeenkomst is positief besloten tot het afsluiten van een collectieve arbeidsongeschiktheids- 
verzekering voor het personeel van het SWV. Voor alle personeelsleden van het SWV heeft hiernaast een  
functieonderzoek plaatsgevonden door een FUWA-PO adviseur. Alle functies zijn beschreven en gewaardeerd  
en voor akkoord verklaard door de personeelsleden van het SWV.

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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2.2 PARTNERS VAN HET SWV

2.2.1  Belanghebbenden
De allerbelangrijkste belanghebbenden zijn de kinderen binnen ons SWV. 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, jeugdhulp, vervolgonderwijs, belangenorganisaties zoals de bonden, 
collega-SWV-en, leveranciers, dienstverleners. In deze paragraaf geven wij een nadere toelichting op de  
samenwerking met onze belangrijkste partners.

2.2.1.1  Schoolbesturen binnen het SWV 
Het SWV bestaat uit 22 schoolbesturen, met ieder een eigen missie, visie en identiteit. Het ondersteuningsplan 
schetst de gezamenlijke missie en visie op het realiseren van passend onderwijs in de regio en biedt een kader 
waarbinnen samengewerkt wordt om deze doelen te realiseren. Dat kan echter niet zonder afstemming en  
overleg. Zowel op strategisch als op praktisch niveau vindt daarom intensief contact plaats tussen SWV en 
schoolbesturen. Op strategisch niveau worden ontwikkelingen binnen het SWV gerelateerd aan de  
doelstellingen uit het ondersteuningsplan, afgestemd met de individuele besturen. Dit gebeurt, naast de  
reguliere vergadercyclus, tevens via de bestuursmonitor. Verder heeft het SWV contacten met besturen op  
operationeel niveau, bijvoorbeeld voor deelname aan inhoudelijke projecten binnen het SWV of om advies  
en afstemming op casusniveau. 

In 2020 is het specialistenoverleg gestart vanuit het SWV. In dit overleg wordt staand beleid of beleid dat in  
ontwikkeling is getoetst of wordt hier vanuit de praktijk input op gevraagd. In het specialistenoverleg wordt 
geen beleid vastgesteld, dat is aan het bestuur met de leden als toezicht-houdend orgaan hierop. Besturen  
binnen het SWV beslissen of en wie afgevaardigd wordt voor dit overleg.

2.2.1.2  Schoolbesturen buiten het SWV
Diverse kinderen uit ons SWV bezoeken scholen voor speciaal (basis)onderwijs buiten het SWV. Bijvoorbeeld  
omdat deze school geografisch thuisnabijer is, antwoord kan geven op een zeer specifieke ondersteuningsvraag 
of om d.m.v. regionale spreiding de druk op scholen binnen het SWV te verminderen1. Deze kinderen worden 
daar geplaatst onder de binnen het SWV geldende financiële afspraken. Dat wil zeggen dat een TLV (toelaat-
baarheidsverklaring) in ons systeem wordt geregistreerd en bekostigd. Het SWV heeft dus zowel een  
inhoudelijke als een financiële binding met de betreffende schoolbesturen. Het SWV monitort de plaatsingen  
als gevolg van zeer specifiek of ontbrekend ondersteuningsaanbod in relatie tot de (door)ontwikkeling van  
het eigen dekkend ondersteuningsaanbod. 

2.2.1.3  Kans! Overleg
Rondom de overgang van de voorschool naar de basisschool organiseert het SWV meerdere (met name  
preventieve) arrangementen. De vaak complexe casuïstiek vraagt in de praktijk de betrokkenheid van ouders en 
meerdere professionals rondom één casus. Een goede afstemming tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg is 
dan essentieel voor een soepel traject. Het is van belang dat zij 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. Om efficiënt te kunnen (samen)werken wordt op structureel geplande 
momenten het Kans! overleg georganiseerd. In dit overleg nodigen we mensen met de juiste expertise uit om 
mee te denken en wordt altijd gewerkt met een vast contactpersoon vanuit de betrokken gemeente. Het Kans! 
overleg is in september 2020 gestart.

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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2.2.1.4  Gemeenten en ARPO
De gemeenten in het SWV zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Iedere gemeente heeft hiertoe een  
jeugdbeleidsplan opgesteld. Om aan de specifieke doelstellingen van het SWV te kunnen werken is een  
actieve afstemming en samenwerking met de gemeenten noodzakelijk.

In de werkgroep ARPO zijn daarom beleidsambtenaren van de gemeentes en vertegenwoordigers van SWV PO 
en VO vertegenwoordigd. Binnen het ARPO vindt wederzijdse afstemming plaats over de wijze waarop  
jeugdzorg binnen de diverse gemeenten is georganiseerd en de specifieke ontwikkelingen binnen de SWVen  
en hun besturen. Geconstateerd is dat gemeenten in de ontwikkelingen verschillen en dat het SWV een  
regionale verantwoordelijkheid heeft. Om deze reden is afgesproken dat er vooral lokale afstemmings- 
gesprekken per gemeente worden georganiseerd om op deze wijze afspraken tussen onderwijs en gemeenten 
meer specifiek op lokaal niveau vorm te kunnen geven. Op verzoek en op uitnodiging van een gemeente kunnen 
hier schoolbestuurders bij betrokken worden.

Het centrale ARPO richt zich vooral op het voorbereiden van het regionale OOGO. In het kalenderjaar 2020 is er 
in het ARPO voorgesteld om een OOGO alleen te organiseren als er besluit-vorming noodzakelijk is. Bijvoorbeeld 
voor de wettelijk verplichte OOGO’s over het ondersteu-ningsplan en het jeugdbeleidsplan. In de drie  
ARPO-overleggen in 2020 zijn voorts wederzijdse ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid en passend  
onderwijs nader afgestemd. Het ARPO bleek ook een goed medium om afspraken te maken die noodzakelijk 
waren in het kader van noodopvang en het opstellen van beleid tijdens de uitbraak van het coronavirus. Dit 
heeft geresulteerd in o.a. een stappenplan op de website van het SWV. 

2.2.1.5  POSVO-overleg
Het POSVO-overleg is een werkgroep waarin het SWV PO, het SWV VO, het primair onderwijs, voorgezet  
onderwijs en het speciaal (voorgezet) onderwijs vertegenwoordigd zijn. De primaire opdracht van de werkgroep 
is het ontwikkelen en vaststellen van het tijdpad voor de overgang van PO naar VO. Daarnaast wordt de 
aansluiting gemonitord, met speciale aandacht voor kinderen met een ondersteuningsvraag. De directeur van 
het SWV PO is de voorzitter van dit overleg. De leden vanuit primair onderwijs worden door de ALV  
afgevaardigd. In 2020 is het POSVO viermaal bij elkaar gekomen. 

Vanuit het POSVO worden door de directeuren van beide SWV-en bijeenkomsten georganiseerd waarin  
toelichting wordt gegeven wordt op het huidige tijdpad en waar input opgehaald wordt die mogelijk relevant  
is voor de totstandkoming van het volgende tijdpad. 

Het POSVO had verder een centrale bijeenkomst gericht op brede ontmoeting tussen PO en VO in  
voorbereiding. Als gevolg van de coronapandemie is deze niet doorgegaan. 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. Tenslotte zijn ook de volgende onderwerpen aan de  
orde geweest in het POSVO:
• Digitalisering competentiewijzer naar het VO
• Aansluiting PO-VO voor aandachtsleerlingen
• Afstemming met lokale POVO-overleggen

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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2.2.1.6  SO/SBO-overleg
De directies van de scholen voor SBO en SO zijn in 2020 onder voorzitterschap van de directeur van het  
SWV viermaal bijeengekomen. Tijdens deze overleggen zijn wederzijdse ontwikkelingen en hun invloed op  
beleid en praktijk van het SWV en het S(B)O besproken. Voorbeelden van besproken thema’s zijn de 
ontwikkeling van arrangementen en de positionering van het SWV in de voor- en vroegschoolse aansluiting  
en de gevolgen die dit heeft voor de instroom in het S(B)O. 

Door middel van het SO/SBO-overleg houdt het SWV zicht op het dekkend ondersteuningsaanbod en de  
plaatsingsmogelijkheden. Daarnaast is het SWV er op gericht om het S(B)O steeds preventiever in te zetten en 
steeds meer in verbinding te laten zijn met het regulier. Ontwikkeling van gedifferentieerde arrangementen en 
inzet van expertise van S(B)O in het regulier basisonderwijs zijn hierbij gespreksonderwerpen geweest. 

2.2.1.7  AB-overleg
Het AB-netwerk komt voort uit de gemaakte afspraken tussen het SWV en vakbonden over de personele  
gevolgen van de invoering van passend onderwijs (tripartiete akkoord). Het is gericht op het afstemmen en 
onderhouden van expertise van voormalige Ambulant Begeleiders. Het netwerk wordt vier keer per jaar  
georganiseerd en een deel van de bijeenkomsten wordt voorgezeten door de directeur van het SWV. Naast  
intervisie worden relevante ontwikkelingen in het SWV besproken en wordt iedere bijeenkomst een relevant 
thema uitgediept met behulp van een gastspreker. Voorbeelden hiervan zijn NT2 onderwijs, Kans! overleg of 
trauma-sensitief lesgeven. Het AB-overleg is niet meer exclusief voor (gewezen) ambulant begeleiders maar is 
opengesteld voor bredere deelname.

2.2.2  Relatie met landelijke beleidsontwikkeling
 
Het SWV volgt nauwgezet de landelijke politieke en beleidsontwikkelingen. Daartoe heeft zij op regelmatige 
basis overleg met:
• Ministerie van OCW (via casemanager)
• Inspectie van het onderwijs
• PO-Raad/VO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs
• De Brabantse Tafel (provinciaal collegiaal overleg SWV-en)
• Jeugdzorgverbanden
• Netwerk Leidinggevende LPO
Hiernaast neemt het SWV deel aan de landelijke werkgroepen “Bedrijfsvoering” en  
“Vereenvoudiging bekostiging”.

2.2.3  Horizontale verantwoording en interne dialoog
 
De subtitel van het huidige ondersteuningsplan is “Samen leren”. Het SWV probeert zoveel mogelijk  
voorwaarden te scheppen om de interne dialoog die leidt tot samen leren te faciliteren. Tussen besturen  
stimuleert zij de interne dialoog met behulp van een inhoudelijke monitor. Ook verantwoordt zij haar eigen  
handelen ‘horizontaal’ met behulp van kwartaalrapportages, die grotendeels betrekking hebben op kengetallen, 
adviesvragen, signalen uit het veld. 

Tussen scholen en besturen faciliteert het SWV de dialoog door enerzijds de vele goede voorbeelden van 
ontwikkelingen geïnitieerd door de schoolbesturen podium geven en te delen als “Good practice”. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van de nieuwsbrieven die 12 keer per jaar verschijnen en gelezen worden door een 
breed publiek. 

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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Hiernaast organiseert het SWV de dialoog tussen scholen en besturen, maar ook tussen onderwijs en  
ketenpartners, door het organiseren van meerdere consultatiebijeenkomsten (specificatiebijeenkomsten)  
per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten hebben professionals uit de praktijk de gelegenheid mee te reflecteren  
op de inhoudelijke ontwikkeling binnen het SWV op een specifiek domein. In 2020 zijn twee consultatie- 
bijeenkomsten georganiseerd op het thema dekkend netwerk.

2.2.4  Afhandeling klachten

In het ondersteuningsplan is met betrekking tot de TLV-procedure een klachtenprocedure opgenomen. In 2020 
is er geen beroep gedaan op de klachtenprocedure. Voor klachten rondom extra ondersteuning, aannamebeleid 
etc. verwijzen wij (o.a. op onze website) naar de landelijke klachtenprocedures.

DE ORGANISATIE VAN HET SWV
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3VERANTWOORDING BELEID

3.1 HET ONDERSTEUNINGSPLAN 

In 2018 is het ondersteuningsplan “Samen leren” opgesteld voor de periode tot augustus 2022. Het 
ondersteuningsplan is een strategisch beleidsplan waarin de afspraken staan die schoolbesturen en hun  
scholen in onze regio maken vanuit de missie en visie van het SWV. In het ondersteuningsplan worden  
voor 7 kerndomeinen ambities uitgewerkt: 

1. Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen (Domein: dekkend ondersteuningsaanbod).
2. In pedagogisch partnerschap betrokkenen zelf laten arrangeren richting een oplossing, met in achtneming 
 van de zorgplicht (Domein: arrangeren en doen wat nodig is).
3. Een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners om onderwijs overstijgende 
 ondersteuningsvragen te kunnen beoordelen (Domein: samenwerken met ketenpartners).
4. Optimale communicatie vanuit het SWV, met name naar ouder (Domein: communicatie).
5. De financiële beheersbaarheid en financiële transparantie wordt bewaakt en geborgd (Domein: beheer  
 en transparantie).
6. Het bestuursmodel stimuleert tot verwezenlijking van de missie en visie (Domein: bestuur vorming).
7. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen en zicht hebben op de ontwikkeling daarvan 
 (Domein: kwaliteitszorg).
 Voor 2020 is een domein 8 toegevoegd: corona.

In dit hoofdstuk beschrijven we welke activiteiten het SWV in 2020 heeft uitgevoerd om de doelstellingen te 
realiseren. Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van de doelstellingen is dat het SWV werkt vanuit een 
stimulerend schoolmodel. Hiermee wordt gedoeld op het stimuleren en versterken van de mogelijkheden om 
passend onderwijs op de werkvloer, dus binnen de scholen, vorm te geven. Schoolbesturen hebben in die zin 
een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het onderwijskundig aanbod richting een een dekkend  
ondersteuningsaanbod dat passend is bij de missie en visie van het SWV. De besturen binnen het SWV  
nemen deze opdracht zeer serieus getuige diverse “good practices” waarover onder andere in de nieuws- 
berichten van het SWV wordt gerapporteerd. In de bijlagen treft u een overzicht per schoolbestuur aan waar 
een relatie gelegd wordt tussen het jaarplan en de “good practices” van het betreffende schoolbestuur.
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV is gids 
binnen het 
beschikbare 
aanbod

14 schoolbesturen (van de 22) hebben een 
bestuursondersteuningsprofiel opgemaakt.

Beschikbare arrangementen via het SWV zijn duidelijk op 
doel, toepasbaarheid en wijze van aanvragen.  

Het is duidelijk wanneer consultatie van het SWV  
nodig is.  

Teamleden van het SWV hebben een eigen aandachts-
gebied om expertise te vergroten.

Aandacht en ondersteuning bieden aan de 
schoolbesturen om te komen tot een totaal inzicht  
in expertise en aanbod in de regio.  
Koppeling met resultaten onderzoek naar groei  
TLV’s en trends in ondersteuningsvragen.  
Aandacht voor leren van elkaar.

203

444

REALISATIE

BEGROOT

3.2 KWALITEIT            

3.2.1 Zijn onze doelstellingen voor 2020 bereikt?

In het ondersteuningsplan van het SWV worden de doelstellingen voor het SWV beschreven voor de periode 
2018-2022. Deze doelstellingen worden in een jaarplan vertaald naar doelstellingen voor dat betreffende jaar. 
Om de doelstellingen te kunnen realiseren worden hier activiteiten aan gekoppeld. Deze activiteiten worden 
regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

We werken vanuit een hoge ambitie en willen het maximale bereiken om kinderen de juiste plek binnen het  
onderwijs te bieden. We kunnen dan ook met trots zeggen dat we in het kalenderjaar 2020 veel doelstellingen 
hebben kunnen realiseren. Dit neemt niet weg dat we nog veel meer kunnen bereiken om passend onderwijs 
succesvol te maken. De basis is meer dan op orde en van daaruit kunnen we de volgende stappen gaan zetten.

In onderstaand overzicht nemen wij u mee in de gestelde doelen, de daarbij horende activiteiten en de stand 
van zaken m.b.t. de realisatie. Ook geven wij de ontwikkelingen weer richting 2021. Achter de activiteit wordt 
weergegeven in kleuren wat de stand van zaken is. 

Op orde  Onderhanden         Nog niet opgepakt

DOMEIN 1  DEKKEND ONDERSTEUNINGSAANBOD
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV is 
coördinerend op het 
vlak van ontbrekend 
aanbod

Via de zgn. specific@atiebijeenkomsten (opengesteld voor 
de partners van het SWV) is informatie opgehaald over het 
dekkend netwerk in de regio. 

Op basis van trends en analyses zijn arrangementen 
beschikbaar gesteld voor de schoolbesturen.

Het Julius project (Hoogbegaafdheid/Dubbel Bijzonder) is 
doorontwikkeld.
Een bedrag van €156.000 is doorgeschoven naar 2021. 
Door de coronapandemie zijn activiteiten doorgeschoven. 
Met name de kennis- en expertisevergroting zal in 2021 
uitgevoerd gaan worden.
-  Aan de hand van een uitgevoerde nulmeting is in beeld 
 gebracht welke kennis en expertise aanwezig is op 
 HB/DB binnen het SWV. 
-  Er is een arrangement beschikbaar gesteld ter vergroting 
 kennis en expertise.
-  Er zijn 3 groepsarrangementen aan schoolbesturen BO 
 toegekend.
-  Er zijn arrangementen toegekend aan 2 SO- 
 schoolbesturen om kennis over HB/DB te vergroten.
-  Er zijn 10 individuele arrangementen toegekend.
-  Er loopt een onderzoek naar een sport-/beweegaanbod  
 waar executieve functies worden aangeleerd via sport 
 (via het Mulllerinstituut en het Radboud ziekenhuis).
-  Er is een pool opgezet met deskundigen op het gebied 
 van HB.
-  Er is een aangepaste rots- en watertraining ontwikkeld.

Het IncluZief arrangement (syndroom van Down en Licht 
Verstandelijk Beperkt) is verder doorontwikkeld en verruimd 
in 2020. Dit verklaart de afwijking t.o.v. de begroting. De 
begroting was gebaseerd op leerlingen met het Down-  
syndroom. De realisatie is hoger omdat leerlingen met een 
licht verstandelijke beperking zijn toegevoegd aan de  
doelgroep en er meer expertise is ingezet vanuit SSOE.
-  Een ruimere doelgroep heeft kansen gekregen op 
 inclusief onderwijs.
-  Inzet expertise vanuit SSOE (schoolbestuur uit het SWV).
-  Er worden netwerkbijeenkomsten IncluZief georganiseerd.
-  Expertise team SWV is vergroot.

Onderzoek naar leemtes in het dekkend ondersteunings-
aanbod op het gebied van kinderen met een verstandelijke 
beperking in combinatie met gedragsproblemen is uit- 
gevoerd: er ligt een doelgroepregistratielijst om in beeld te 
brengen hoeveel kinderen het betreft. Op dit moment gaat 
het om 15-20 leerlingen binnen het SWV. Leerlingen gaan 
nu buiten het SWV naar een SO-school.

Er is onderzoek gedaan naar mogelijke leemtes in het 
dekkende aanbod tussen Emiliusschool, Berkenschutse en 
Antoon van Dijkschool in relatie tot dagbestedingsplaatsen 
(zgn. leerrecht). Een gesprek is opgestart met de gemeente  
Helmond. In een later stadium worden de andere 9  
gemeentes betrokken. Met partners is afgesproken om een 
mogelijk bestaand aanbod nader uit te werken, ontbrekend 
aanbod te ontwikkelen en beide helder en vindbaar te 
positioneren in aanbod en procedures.

Voor 23 juni staat weer een specificatiebijeenkomst 
gepland.

De eerste evaluaties van de afgegeven arrangementen 
staan gepland.

- Ontwikkeling onderwijs- /zorgarrangement.
-  Julius on Tour (deskundigen gaan in gesprek met 
 school m.b.t een maatwerk aanbod op het gebied 
 van kennis en expertise).
-  Organisatie Webinars. (2021)
-  Mogelijk aanbod Peers4parents.
-  Ontwikkeling route PO VO.

Ontwikkelen van groepsarrangementen en verder 
uitbouwen van pilot. Aandacht voor verbreding  
binnen het SWV.

Haalbaarheid aanbod ZMOLK binnen regio SWV 
onderzoeken.

Realisatie dat kinderen gebruik kunnen maken van  
het leerrecht in plaats van een vrijstelling van de  
leerplicht en daardoor geen gebruik hoeven te  
maken van dagbestedingsvoorzieningen. Komen  
tot procedurele afspraken om afgestemd te werken 
met onderwijszorgarrangementen, wijze van  
vroegtijdige signalering. Formulering van nabij  
aanbod.
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV werkt aan 
preventief aanbod  
en hierbij gericht  
op vormen van  
inclusiever  
onderwijs

Het SWV heeft  
concreet zicht  
op residentieel  
geplaatste  
leerlingen

Het SWV voert  
gesprekken over  
internationalisering 
en de gevolgen voor 
het (passende)  
onderwijs

Er heeft een nadere oriëntatie plaatsgevonden op de  
experimenteerruimte 2020-2021. De huidige  
experimenteerruimte bood niet voldoende ruimte om  
binnen het SWV inclusief onderwijs vorm te geven naar  
de visie van de schoolbesturen.

Het opzetten van een project om kinderen een stem te 
geven binnen passend onderwijs is opgepakt. Er zijn  
vragenlijsten ontwikkeld om leerlingen te bevragen. 

De pilot m.b.t. de instroom van jonge kinderen uit het  
MKD richting Antoon van Dijkschool is afgerond. De pilot 
is opgegaan in de pilot volumebekostiging. De Antoon  
van Dijkschool ontvangt op basis van de gemiddelde  
ondersteuningsbehoeften van leerlingen van de school een 
lumpsumbedrag om daarmee vorm te geven aan de  
ondersteuningsstructuur van de school.

Er loopt een pilot gericht op gedifferentieerde arrange- 
menten SO (preventie) tussen betrokken gemeenten  
Prodas/PlatOO en Aloysiusstichting. Er heeft een tussentijdse  
evaluatie plaatsgevonden. Er heeft nog maar een beperkt 
aantal kinderen dat gebruik maakt van deze voorziening. 
Ondanks de beperkte deelname worden gesprekken  
gevoerd om de mogelijkheden van deze pilot te verbreden 
binnen cluster 4. De beperkte deelname verklaart de  
afwijking t.o.v. de begroting.

Het SWV en de preventieve arrangementen zijn duidelijk bij 
iedere gemeente gepositioneerd en methodisch afgestemd.

De beschikbare arrangementen voor reeds schoolgaande 
kinderen zijn duidelijk gepositioneerd en methodisch 
afgestemd.

Er is in beeld gebracht welke leerlingen het betreft. Tevens 
is door een onafhankelijk deskundige in beeld gebracht hoe 
het verloop van residentiële leerlingen plaatsvindt. Er zijn 
leerlingen die staan ingeschreven als residentiële leerling, 
maar geen onderwijs genieten. Het is voor het SWV van  
belang om deze leerlingen in beeld te krijgen. SWV  
Helmond-Peelland PO staat in de top 3 m.b.t. het aantal 
residentieel geplaatste leerlingen.

Onze samenleving wordt steeds internationaler. Het is 
noodzakelijk om kinderen hiervan jongs af aan op voor te 
bereiden. In onze regio, bekend als ‘Brainport’, zijn veel 
technische en IT-georiënteerde bedrijven gevestigd en is ook 
de maakindustrie sterk aanwezig. Het betekent dat er heel 
veel verschillende culturen van over de hele wereld samen- 
komen. Maar ook dat deze bedrijven behoefte hebben aan 
mensen die beschikken over moderne werknemersvaardig-
heden: creatieve denkers, nieuwsgierige mensen met een 
onderzoekende houding en internationale competenties. 
Het onderwijs kan hier een belangrijke rol spelen.

In 2021 wordt de experimenteerruimte verruimd, 
waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om vorm  
te geven aan inclusief onderwijs. Wet- en regel- 
geving kan dan minder beperkend zijn.  
Ontwikkelingen worden gevolgd.

Onderzoek hoe het project “kinderen krijgen een 
stem” (hoorrecht) vormgegeven kan worden. Vanuit 
een eerste opzet verder denken over de uitvoering. 
Mogelijke relatie met oudersteunpunt?

Er wordt nader onderzocht waardoor de  
ondersteuningsbehoeften van kinderen bij de  
Antoon van Dijkschool flink zijn toegenomen.  
Hiervoor zijn concrete afspraken gemaakt met  
de AvD school.

De pilot wordt uitgebreid naar SO de Hilt. Hierna  
volgt een definitieve evaluatie.

Leerlingen die geplaatst zijn bij een residentiële  
instelling melden bij het SWV. Mogelijkheden voor 
een onderwijs-/zorgarrangement worden onderzocht. 
Hierbij ook de nadruk op de voor en vroegschoolse 
aansluiting.

Brainport Development is de ontwikkelmaatschappij 
voor Brainport, een regio die in totaal bestaat uit  
21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.’ Het SWV staat 
achter de plannen van Brainport Development  
door internationalisering op te nemen in de basis- 
ondersteuning. Ook worden er met Brainport  
afstemmende gesprekken gevoerd over de gevolgen 
voor het (passend) onderwijs van de toenemende 
internationalisering van deze regio. 
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV heeft een 
actueel zicht op de 
afgegeven TLV’s en  
de bijbehorende  
procedures

Maandelijks wordt een overzicht gestuurd naar de school-
besturen met de stand van zaken m.b.t. nieuwe TLV’s en 
herbeoordelingen. Dit overzicht geeft een stand van zaken 
m.b.t. de totaalontwikkeling van TLV’s.

De TLV-procedure is geëvalueerd. Op basis van de resulta-
ten uit de evaluatie wordt de TLV-procedure aangepast.

Op de website is aanvullende informatie geplaatst m.b.t.  
de TLV-aanvragen.

Er heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de 
verwijzingen naar SBO- en SO-scholen in de periode 2018-
2020. De resultaten uit dit onderzoek worden in 2021 
gepresenteerd, beleidsconsequenties worden bepaald in 
relatie met de nieuwe organisatiestructuur en leveren mede 
een basis richting een nieuw ondersteuningsplan.

Er heeft een analyse plaatsgevonden naar de instroom van 
leerlingen in de midden en bovenbouw bij SO de Hilt. 
Met collega-SWV-en is het beleid rondom de categorie- 
bekostiging TLV midden en hoog afgestemd.  
De gesprekken hebben niet geleid tot een eenduidig beleid. 
De aanvullende vragen om te komen tot een hogere  
categoriebekostiging zijn aangepast.

Een aangepaste TLV-aanvraag wordt verwerkt in het 
systeem Ldos, uiterlijk per 1-1-2022

Beoordelen of de resultaten uit het onderzoek leiden 
tot vervolgacties.

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 2  ARRANGEREN EN DOEN WAT NODIG IS 

10197
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV heeft  
arrangementen  
opgesteld die  
preventief moeten 
werken en de kans 
bieden op inclusiever 
onderwijs

Het SWV heeft actief 
beleid om het thuis-
zitten van kinderen 
in beeld te hebben 
en waar mogelijk te 
voorkomen

Er is ingezet op het creëren van crisisplaatsen/extra  
toegang thuiszitters. Preventief is ingezet op het bieden  
van ambulante begeleiding vanuit Zuiderbos en SSOE  
(autismesteunpunt). De inzet is conform begroting  
uitgevoerd. In nieuwsbrieven zijn de mogelijkheden van 
inzet ambulant begeleiders van diverse schoolbesturen  
uit het SWV toegelicht.
 
Het Kans! overleg is duidelijk gepositioneerd, methodisch 
en procesmatig. 

Het beleid m.b.t. de instroom van kinderen met een  
arrangement onderbouw in relatie tot de zorgplicht is 
opgesteld.

Er is een pilot opgestart met de schoolbesturen Eenbes en 
GOO. Schoolbesturen Prodas en Qliq zitten in een volg-
groep en sluiten inhoudelijk mogelijk later aan. De pilot is 
gericht op een tijdelijke plaatsing SBO-school en expertise 
terugbrengen naar de BO-scholen.

Er is actief beleid opgesteld en ingevoerd om instroom van 
kinderen in de onderbouw van het S(B)O alleen mogelijk te 
maken na betrokkenheid van het SWV.

Er is een stroomschema opgesteld m.b.t. de routing 
thuiszitters. 

Het melden van thuiszitters is geautomatiseerd via het 
Ldossysteem. Er loopt een pilot met 2 schoolbesturen om 
dit uit te testen. 
Er worden actief vragen gesteld aan schoolbesturen wat zij 
hebben gedaan om thuiszitten te voorkomen.
Perspectief van de kinderen wordt in beeld gebracht.
Thuiszitters en de acties om dit te voorkomen maken on-
derdeel uit van de bestuursmonitorgesprekken die gevoerd 
worden.
Aandachtslijst van het SWV wordt op verantwoordelijkheid 
afgestemd met de betrokken gemeenten.

Er is afstemming met gemeente, leerplicht, jeugdzorg en 
SWV VO op verantwoordelijkheden en rollen.
Er is zicht op (dreigende) thuiszitters en bij van  
onderwijs vrijgesteldeleerlingen zicht op perspectief en  
verantwoordelijkheid.
Er vindt een oriëntatie plaats met de gemeente Asten mbt 
het beleid om frequent schoolverzuim van de specifieke 
doelgroep (Sinti/Roma) te verminderen. Vanuit deze  
oriëntatie zijn acties opgezet in het tegengaan van  
ongeoorloofd verzuim.
Specifieke arrangementen/producten die bijdragen in de 
preventie worden onder de aandacht gebracht of uitge-
voerd (voorbeelden hiervan zijn de AV1 robot, Impuls 
Online en de Impulsklassen).

In 2021 wordt gestart met uitvoering geven aan  
de pilot. Er wordt gewerkt met een projectstructuur. 
Sbo’s van andere schoolbesturen zitten in een  
volggroep.

Opmaken van een trendanalyse en op basis daarvan 
beoordelen wat nog meer nodig is om thuiszitters te 
voorkomen.
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV werkt aan  
de doorgaande  
lijn POVO-  
samenwerking  
SWV VO

De doorgaande lijn POVO voor kinderen met een onder-
steuningsvraag is verder geoptimaliseerd, mede door het 
digitaliseren van de competentiewijzer.
Iedere 4/5 weken vindt er overleg plaats met het SWV VO 
over complexe casussen. 

Er loopt een pilot waar leerlingen van de bovenbouw  
kennismaken met Praktijkonderwijs. Door de corona- 
pandemie is dit beperkt mogelijk geweest. Een leerkracht 
van de eigen basisschool heeft onderdelen uit het 
Praktijkonderwijs uitgevoerd binnen de eigen basisschool.

Er is afstemming tussen OBSH en het vakcollege “De 
vakroute”. Binnen het SWV gaan we mogelijkheden  
verkennen om dit verder te verbreden.

De mogelijkheden voor een gezamenlijk aanpak 10-14 jaar. 
Dit is nog niet opgepakt in 2020. Mede ook door de  
coronapandemie uitgesteld.

De competentiewijzer van PO naar VO is gedigitaliseerd. 

Er is een analyse uitgevoerd naar de TLV’s van kinderen 
waarvoor in groep 7/8 een TLV wordt aangevraagd. De 
resultaten van dit onderzoek worden in 2021 verder  
uitgewerkt. Er is een tijdpad aansluiting POVO opgesteld en 
er is over gecommuniceerd.

Na de coronapandemie zal deze pilot verder worden 
voortgezet. 

Afstemming tussen vakroute en praktijkrijk wordt 
verder uitgebouwd.

Er wordt een workshop “gebruik competentiewijzer” 
georganiseerd.

In 2021 worden de resultaten naar het onderzoek  
TLV-aanvraag in groep 7/8 verder uitgewerkt. 

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 3  SAMENWERKEN MET KETENPARTNERS

3244
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV werkt 
samen met keten-
partners in het  
belang van de voor- 
en vroegschoolse 
aansluiting

Het SWV werkt  
samen met en voor 
de scholen binnen  
het SWV

Het SWV werkt  
samen met  
gemeenten in het 
kader van de  
afstemming 
jeugdzorg

Er is gewerkt aan een intentieverklaring/convenant met 
gemeenten om eenduidige afspraken te maken over de 
samenwerking in het Kans! overleg. Deze is naar alle  
contactpersonen toegestuurd maar vraagt nog om een 
nader overleg.

Er zijn stappen gezet in de samenwerking met betrokken 
partners in het Kans! overleg. Er heeft afstemming plaats-
gevonden over de gehanteerde methodiek. Evaluatie met 
ketenpartners wordt eind mei uitgevoerd.

In betrokken gemeenten is op 1 plaats een zorgkaart  
gerealiseerd waarbij het Kans! overleg duidelijk is  
gepositioneerd. Bij 2 gemeentes is de zorgkaart in concept 
ontwikkeld. De andere 6 gemeentes worden benaderd om 
te komen tot een zorgkaart.

Er is een specialistenoverleg opgezet waarbij schoolbesturen 
(niet zijnde bestuurders) vertegenwoordigd zijn om beleid 
af te stemmen, te werken aan draagvlak, samen te leren en 
samen ontwikkelen.

Er is overleg met het expertise netwerk bij de school-
besturen. Hiervoor is een AB-overleg opgezet en vinden 
regelmatig afstemmingsoverleggen plaats.

Er is een SBO/SO-overleg opgezet waarin beleid wordt 
afgestemd en de plaatsing van leerlingen wordt gemonitord
In 2020 is een complexe casus door een onafhankelijke 
adviseur doorlopen en doorgesproken met de betreffende 
betrokkenen. Het doel van een dergelijk onderzoek is om 
ervan te leren en processen te verbeteren.

Er is actief initiatief genomen om te komen tot een afge-
stemde zorgkaart voor vroeg- en voorschoolse organisaties
Er is regelmatig afstemming met jeugdzorg in diverse  
overlegvormen, zoals het ARPO, OOGO, LEA-overleg.  
SWV PO en VO trekken hier samen in op.

Samen met de gemeente Someren is onderzocht of het  
mogelijk is om te starten met een impulsklas. Vanwege 
corona is dit voor 2020 niet haalbaar geweest. In plaats  
van te werken met een fysieke klas is gestart met Impuls 
Online. Hier is gebruik van gemaakt, maar niet zoveel als 
wat vooraf werd verwacht. 

De intentieverklaring is beleidsmatig onder de  
aandacht gebracht en heeft mede gezorgd voor de 
ontwikkeling van diverse zorgkaarten.

In 2021 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor 
alle vroeg- en voorschoolse organisaties.

 
Verder bekendmaking van de diverse zorgkaarten 
binnen de regio en op basis hiervan komen tot  
een convenant en op basis hiervan ontwikkelingen 
volgen/monitoren.
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV is zichtbaar 
en vindbaar

De website is gereviseerd in relatie met de ontwikkelingen.

Organisatie van een bijeenkomst rond een relevant  
onderwerp voor ouders.

Ouderbetrokkenheidsmonitor bij de aanvraag van een 
arrangement.

Ouderbetrokkenheidsmonitor bij de aanvraag van een TLV 
is uitgevoerd. Er is een definitieve rapportage over 2019-
2020 en een tussentijdse rapportage over het schooljaar 
2020-2021. Actiepunten richting de schoolbesturen zijn 
gecommuniceerd. Actiepunten voor het SWV zijn intern 
opgepakt.

Er is een nameting op de ouderbetrokkenheidsmonitor 
ontwikkeld in samenspraak met ouders.

Mogelijkheden onderzoeken om de respons van ouders om 
de ouderbetrokkenheidsmonitor te verhogen.

3 Animaties waarin kernbegrippen vanuit het SWV zijn 
gepresenteerd en zijn in meerdere talen ondertiteld.
Er zijn brochures beschikbaar over het aanbod binnen het 
SWV.

De mogelijkheden voor een ouderplatform worden nader 
onderzocht.
De stakeholders en belangstellenden worden door maan-
delijkse nieuwsbrieven en een LinkedIn profiel actueel op de 
hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen het SWV.
Het jaarplan en jaarverslag zijn d.m.v. infographics  
toegankelijk gemaakt.
Er zijn stroomschema’s waardoor routes bekend zijn voor 
ouders om het SWV te consulteren of in samenwerking  
mogelijk een arrangement aan te vragen via het Kans! 
overleg.
Er is een tijdpad aansluiting POVO opgesteld en er is over 
gecommuniceerd.

Door de coronacrisis is dit niet georganiseerd in  
2020. In mei 2021 wordt een thema-avond  
georganiseerd over autisme en is een thema-avond 
over hoogbegaafdheid in voorbereiding.

Het Kans! overleg is pas in oktober 2020 gestart. 
Er wordt een oudertevredenheidsmonitor gekoppeld 
aan het afgeven van een arrangement.

Deze is ontwikkeld samen met de OPR. Deze moet 
technisch nog worden doorgevoerd.

In verhouding kent het SWV al een redelijke grote res-
pons. Dit wordt opgepakt om nog verder te vergroten.

Een projectleider vanuit het SWV is dit samen met  
3 OPR-leden aan het onderzoeken.

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 4  COMMUNICATIE

3830
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Het SWV heeft 
minimaal 3 keer  
per jaar een integrale 
management- 
rapportage 
opgeleverd

Het SWV heeft een 
risico-analyse  
opgemaakt en de 
beheersmaatregelen 
worden beschreven

Er is goed zicht op 
wat nodig is aan 
financiële reserves 
voor het SWV

Het SWV geeft  
inzicht in de doel-
matige besteding 
van middelen bij de 
schoolbesturen van 
het SWV

Het SWV insourct  
de financiële  
administratie

Er is per kwartaal een managementrapportage opgeleverd 
welke is gepresenteerd aan het bestuur, ALV en OPR. De 
rapportage bestaat uit de onderdelen financiën, realisatie 
versus begroting, een prognose voor het kalenderjaar, 
stand van zaken m.b.t kwaliteitszorg, de stand van zaken 
m.b.t. de TLV’s, lopende dossiers via het SWV en de actuele 
ontwikkelingen. Ook is een benchmark/kengetallenrapport 
opgemaakt om inzicht te geven in de ontwikkelingen van 
het SWV in de afgelopen 6 jaar.

Er is een actuele risicoanalyse opgesteld die is vastgesteld in 
de ALV van december 2020. Deze analyse is weergegeven 
in een rapport. Er wordt ook ingegaan op de bijhorende 
beheersmaatregelen. 

Vanuit de risicoanalyse zijn de partners en het SWV zich 
bewust van deze risico’s en worden tijdig beheers-
maatregelen getroffen.

Waar nodig worden beheersmaatregelen genomen of 
wordt een ander onderzoek uitgezet. 

De minimale hoogte van de reserves, mede in relatie tot de 
risicoanalyse, is vastgesteld op € 550.000.  
Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor een eventueel 
surplus op deze vastgestelde reserve. Deze is verwerkt in de 
begroting van 2021. Een klein resterend saldo is verwerkt in 
een plan bovenmatige reserves welke wordt ingediend bij 
het Ministerie van OCW.

Er is een format ontwikkeld waarmee we zicht krijgen 
op de doelmatige besteding van de middelen die via het 
schoolmodel op basis van allocatie worden verdeeld onder 
de schoolbesturen. Deze is in de bijlage van het jaarverslag 
toegevoegd. De doelmatige besteding is mede opgesteld 
aan de hand van de gevoerde bestuursmonitorgesprekken 
die jaarlijks plaatsvinden.

Per 1 augustus 2020 is de externe inkoop van diensten 
m.b.t. het voeren van de financiële administratie gestopt. 
Vanaf deze datum wordt de administratie gevoerd door een 
eigen medewerker van het SWV. Dit zorgt voor korte lijnen 
en een nog actueler financieel overzicht.

De rapportage periode wordt voor 2021 aangepast 
naar de periode 1 januari tm april, mei t/m juli en  
augustus tm december. Dit om meer recht te doen 
aan het inhoudelijke lopende proces.

In de managementrapportages voor 2021 zal een link 
gelegd worden met de risicoanalyse en zal een stand 
van zaken worden weergegeven m.b.t. de getroffen 
beheersmaatregelen.

Doorlopend proces. Meer aandacht voor de rol van de 
schoolbesturen in relatie tot de risico’s van het SWV.

Waar nodig zal het bestuursmonitorgesprek 
uitgebreid worden naar 2 keer per jaar.

Per 1 januari 2021 zal ook de salarisadministratie  
door het SWV door eigen medewerkers worden 
gevoerd.

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 5  BEHEER EN TRANSPARANTIE

33
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Er is een onderzoek 
uitgevoerd naar de 
huidige governance 
van het SWV

Er is aandacht  
geschonken aan de 
werving van leden 
voor de OPR

Het SWV buigt zich 
over de visie-
ontwikkeling van 
het SWV

Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door 
Governance in Balans naar de huidige structuur en er is een 
advies uitgebracht voor een nieuwe structuur. Dit advies is 
in 2021 besproken en vindt zijn uitwerking in 2021.

Er is aandacht geschonken aan de werving van kandidaten 
voor de OPR. Er is een animatie gemaakt om de OPR te 
promoten. De OPR bestond op 31 december in totaal uit 
19 leden (van de 22). Er zijn nieuwe leden toegevoegd aan 
de OPR.

Er stond een reis gepland naar Schotland. Deze reis is niet 
door kunnen gaan door de coronapandemie.

Er is een stuurgroep opgezet vanuit de ALV om  
uitvoering te geven aan de adviesopdracht naar  
een nieuwe structuur.

Ondanks een succesvolle werving hebben 4 OPR 
leden aangegeven te stoppen m.i.v. het schooljaar 
2021-2022. Door nieuwsbrieven en actualiteiten  
op de website te plaatsen wil de OPR meer in beeld 
komen. De OPR zal in de nieuwe structuur een  
professionaliseringsslag gaan maken.

De voorbereidingen tot het komen van een  
ondersteuningsplan 2022-2026 zijn opgepakt  
in 2021.

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 6  STIMULEREND BESTUURSMODEL

7879
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VERANTWOORDING BELEID

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

De kwaliteitskaarten 
zijn actiegerichter

Waar nodig worden 
nadere onderzoeks-
opdrachten  
geformuleerd en 
intern of extern  
uitgezet

Er is meer concrete 
verbinding tussen de 
systeem- en leef- 
wereld en het  
cyclisch inzicht  
krijgen op wat er  
binnen het SWV 
volgens belangrijke 
stakeholders beter  
(of anders) kan 
(of moet)

De kwaliteitskaarten worden uitgebreid beschreven op de 
Wat Waarom Wie Hoe en Wanneer. Ook is een kartrekker 
gekoppeld aan een kwaliteitskaart. De stand van zaken 
wordt tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Er is in 2020 veel aandacht geweest voor nader onderzoek. 
Er is kwantitatieve informatie opgeleverd m.b.t. de  
verwijzingen binnen het SWV. Er is onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de TLV-aanvragen. Er is onderzoek gedaan 
naar TLV-verwijzingen bij een eenpitter school. Ook is 
onderzocht hoe de late instroom bij SO de Hilt plaatsvindt.  
De hogere bekostigingscategorieën zijn nader onderzocht 
i.s.m. collega-SWV-en. De onderzoeksresultaten worden 
verwerkt in nieuw te ontwikkelen beleid richting het nieuwe 
ondersteuningsplan.

Er zijn “specialisten” passend onderwijs vanuit de school- 
besturen ingezet als communicatielijn en vertaler. 

Er is gebruik gemaakt van ervaringen van betrokkenen om 
te komen tot betekenisvolle doelstellingen. Dit is onder an-
dere vormgegeven door het organiseren van 2 specificatie-
bijeenkomsten waarbij externe partners en interne partners 
zich hebben gebogen over domein 1; dekkend ondersteu-
ningsaanbod in de regio van het SWV.

Vanuit het kwaliteitssysteem van het SWV is input geleverd 
voor de ontwikkelingen binnen het huidige ondersteunings-
plan (2018-2022). Er heeft een interne evaluatie plaats-
gevonden met de deskundigen van het SWV. Vanuit de 
evaluatie zijn actiepunten opgehaald om op korte en lange 
termijn bij te sturen of nieuw op te pakken.

Het proces van de kwaliteitskaarten willen we  
automatiseren via het POS systeem.

REALISATIEBEGROOT

DOMEIN 7  KWALITEITSZORG

3443
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Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Processen zijn meer 
geautomatiseerd

Er vindt casuïstiek 
onderzoek plaats

Er is een goed 
toegankelijk  
kwaliteitssysteem

We werken toe 
naar het nieuwe  
ondersteuningsplan 
2022-2026

Het huidige Ldossysteem heeft diverse applicaties toege-
voegd gebaseerd op maatwerkvragen vanuit het SWV. 
Het proces van het Kans! overleg en het aanvragen van 
arrangementen is toegevoegd. Ook is de competentie- 
wijzer POVO toegevoegd in het systeem. Er loopt een pilot 
om thuiszitters digitaal te melden bij het SWV. Ook is een 
kwaliteitsslag gemaakt in de database om meer output te 
kunnen genereren.

Er is aandacht besteed aan het AVG-proof werken binnen 
de systemen. Er is in 2020 één datalek gemeld bij de  
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Buiten de interne afstemming over casussen is een  
complexe casus door een externe partij nader doorgelicht 
en samen met de partners zijn de resultaten doorgenomen 
om lerend te kunnen zijn van en voor elkaar. De betreffende 
casus was een casus die zijn aanvang kent in 2017.  
We kunnen concluderen dat er in de tussentijd grote  
stappen gezet zijn met de partners om casuïstiek goed  
af te stemmen.

Het huidige kwaliteitsproces wordt geregistreerd in Word/
Excel bestanden. Dit maakt het systeem kwetsbaar en  
niet toegankelijk voor alle partners. In 2020 is onderzoek 
gedaan naar een passend systeem waarbij de doelen op 
basis van meetbare prestatie-indicatoren worden gevolgd 
en waarbij zicht gehouden kan worden op de activiteiten 
en de daadwerkelijke ontwikkeling.

Er wordt een kadernotitie uitgewerkt waarbij de input 
vanuit de voorafgaande periode wordt gebruik.

In 2021 wordt een convenant gegevensuitwisseling 
opgesteld voor gemeenten, jeugdhulp, scholen,  
SWV etc. Bij complexe vraagstukken m.b.t. de AVG 
wordt een professional ingehuurd.

Voor 2021 worden 2 complexe casussen doorgelicht.

In januari 2021 wordt gestart met een pilot waarin 
we een kwaliteitssysteem gaan uittesten.

Dit zal met name in het najaar van 2021 worden 
uitgewerkt. Passend bij de dan ingerichte  
governance structuur.
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FINANCIËLE BEGROTING VERSUS REALISATIE UITWERKING DOELSTELLINGEN:

De domeinen zijn over het algemeen binnen de begrote bedragen uitgevoerd. Uitzondering betreft de  
uitvoering van de doelstellingen uit domein 1. De grootste afwijking zit met name in het uitstellen van  
activiteiten uit het Julius project door de coronapandemie. Hiervoor is € 156.000 doorgeschoven naar 2021. 
Voor de pilot Widdonck-PlatOO en Prodas was een bedrag van € 100.000 begroot. Er is beperkt gebruik  
gemaakt van deze pilot daardoor is de realisatie niet conform begroting uitgevoerd.

VERANTWOORDING BELEID

DOMEIN 8  CORONA

Doel Realisatie inhoudelijk Ontwikkelingen

Afstemming
gemeenten

Actualiteiten m.b.t. 
corona - SWV

Thuiswerken
stafbureau SWV

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten 
over kinderen en gezinnen die door de Rijksmaatregelen 
onvoldoende in beeld zijn. Tevens heeft afstemming  
plaatsgevonden over de intensivering van de inzet van  
ondersteuningsprogramma’s zoals Impulsonline. (gericht 
op de ondersteuning van opvoeders bij het  
ondersteuningen van kinderen).

Via de website van het SWV is een landingspagina opge-
zet met informatie over de coronapandemie in relatie tot 
het onderwijs. Er informatie verstrekt over de sluiting van 
scholen, thuisonderwijs, “good practice” uit het veld. Er is 
verwezen naar websites met nadere informatie. Tevens is er 
in de maandelijkse nieuwsbrieven aandacht geweest voor 
de coronamaatregelen en de gevolgen voor het onderwijs. 
Landelijke ontwikkelingen zijn gevolgd er heeft afstemming 
plaatsgevonden met o.a. Het Nederlands Jeugd Instituut.

In 2020 hebben de medewerkers van het SWV met name 
het werk vanuit de thuissituatie uitgevoerd. Dit heeft 
gevraagd om een éénmalige investering in laptops. Enkele 
bijeenkomsten hebben fysiek plaatsgevonden op het  
kantoor van het SWV. Hierbij zijn de coronamaatregelen in 
acht genomen. Door de digitale werkomgeving heeft er 2 
keer per week een digitaal teamoverleg plaatsgevonden om 
werkzaamheden op elkaar te blijven afstemmen. Door de 
start van 4 nieuwe medewerkers bij het SWV is de inleerfase 
complexer gegaan door het op afstand werken. Inmiddels 
zijn de nieuwe medewerkers zo goed als volledig ingeleerd 
en zijn alle werkzaamheden lopende.

In relatie met het NPO (Nationaal Plan Onderwijs)  
vindt afstemming plaats in 2021 met gemeenten.

In 2021 blijft het stafbureau de werkzaamheden 
uitvoeren in een combinatie kantoor/thuis.  
Hierdoor is het mogelijk om minder kantoorruimte  
in medegebruik te nemen.

Domein 1

Domein 2

Domein 3

Domein 4

Domein 5

Domein 6

Domein 7

Onvoorzien corona

Totale uitwerking doelen

100 200 300 400 500 600 700

Begroot
Realisatie
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3.2.2 Inspectie
De inspectie heeft in november 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het SWV. In dat onderzoek keek 
de inspectie of het bestuur een SWV realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat is om 
ook in de toekomst passend onderwijs te garanderen. De inspectie constateerde een aantal zeer positieve zaken, 
waarop we uitermate trots zijn. 

Wat gaat goed? 
• De zorg voor kwaliteit is sterk.
• Het SWV kijkt of het beter kan.
• Er wordt voor gezorgd dat scholen de afspraken in het ondersteuningsplan nakomen.
• Het SWV zoekt steeds een passende plek dicht bij huis. 
• Scholen krijgen netjes op tijd een beslissing als zij voor een leerling extra ondersteuning vragen. 
• Iedereen in het SWV weet elkaar goed te vinden. 
• Er wordt geredeneerd vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
• Er is een actieve aanpak thuiszitters. 
• Het SWV zorgt voor maatwerk. 
• Het financieel beheer in orde.

Ook constateerde zij een aantal verbeterpunten. Hieronder geven we een overzicht van de stand van zaken op 
31 december 2020.

Wat kan beter? 
• Zorg voor beter onafhankelijk toezicht:
 Voor de ALV is een onafhankelijk voorzitter benoemd. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 
 governance van het SWV. De resultaten uit het onderzoek zijn vormgegeven in een adviesrapport. De 
 adviezen zijn goedgekeurd door de ALV op 26-1-2021. Hierna is een stuurgroep opgericht die vorm 
 geeft aan de implementatie van de nieuwe governance structuur.  
• Zorg voor meer duidelijkheid wanneer het nodig is om een ontwikkelingsperspectief op te stellen: 
 Een beschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning is opgesteld, in het geval van extra 
 ondersteuning is een OPP verplicht.
• Verbeter de kwaliteit van de continuïteitsparagraaf: 
 De bedoelde verbetering is doorgevoerd in de jaarverslagen 2019 en 2020.
• Neem in het jaarverslag op of er aan de code goed bestuur wordt voldaan: 
 De bedoelde verbetering is doorgevoerd in de jaarverslagen 2019 en 2020.
• Beschrijf duidelijker de doelmatigheid van de bestedingen en het toezicht daarop: 
 Per schoolbestuur zijn overzichten beschikbaar m.b.t. de doelmatigheid van besteding van de 
 ondersteuningsmiddelen. Deze zijn als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. De doelmatige besteding 
 wordt door de directeur van het SWV doorgesproken met de schoolbestuurders tijdens het
 bestuursmonitorgesprek. 
 
Wat moet beter? 
• Beschrijf in het ondersteuningsplan het beleid voor de situatie waarin bij het SWV onvoldoende budget 
 beschikbaar is voor de lichte en zware ondersteuning: Aan het ondersteuningsplan is een paragraaf 
 toegevoegd waarin beschreven staat hoe overdracht van bekostiging in deze situatie geschied. Afgesproken 
 is dat alle aan het SWV deelnemende schoolbesturen in dit geval naar rato van het aan het SWV toe te 
 rekenen leerlingenaantal bijdragen in het vastgestelde tekort.
• Maak de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag compleet: Voor een volledige verantwoording in het 
 jaarverslag is het nodig dat alle benodigde onderdelen in de verplichte continuïteitsparagraaf staan. 
 De ontbrekende onderdelen in de continuïteitsparagraaf zijn in het jaarverslag 2019 en 2020 toegevoegd. 
 In 2020 is een nieuwe risicoanalyse opgesteld met aandacht voor de te nemen beheersmaatregelen om 
 de risico’s zoveel mogelijk in te perken.

VERANTWOORDING BELEID
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3.2.3 Ouderbetrokkenheid 
Iedere ouder die betrokken is bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt een vragenlijst 
toegezonden. Deze vragenlijst, die in samenspraak met de OPR is ontwikkeld, richt zich met name op de  
mate van betrokkenheid bij de inrichting van een TLV. In de onderstaande infographic staan de voornaamste 
resultaten weergegeven: 
• Ouders/verzorgers geven een gemiddelde waardering van 7,3 voor het gehele traject. Deze waardering 
 is in vergelijking met schooljaar 2018-2019 gelijk gebleven.
• Een groot deel van de ouders geeft aan dat hun kind door het gevolgde traject de ondersteuning 
 krijgt die bij hem of haar past. 
• Ook zijn veel ouders tevreden over het moment en de wijze waarop op de s(b)o-school zal 
 worden nagegaan of de ondersteuning nog steeds passend is. 

Uit kwalitatieve data-analyse komen hiernaast nog de volgende bevindingen naar voren: 
• Ouders zijn relatief het meest tevreden over:
 - Het begrip voor de reden waarom extra ondersteuning noodzakelijk is. 
 - Het samen met de school verkennen van de mogelijkheden en beperkingen. 
 - Het meedenken over de ondersteuning. 
 - De verkregen informatie over de hulp die school (al dan niet) kan bieden. 
 - Het meedenken door de extern deskundige. 
 - Het overleg tussen ouders, school en de ontvangende s(b)o-school (triade-overleg). 
 - De hulp die school geboden heeft bij de aanmelding van hun kind bij een S(B)O-school 
  na afgifte van een TLV. 
 - De informatie die verkregen is over wat de aanvraag van een TLV bij het samenwerkingsverband 
  inhoudt. (SWV).
• Ouders zijn relatief minder tevreden over:
 - Het samen met het kind verkennen wat het zelf belangrijk vindt in de ondersteuning. 

Het totale rapport is besproken in het bestuur, de OPR en de ALV. Op basis van deze gesprekken is voor- 
genomen om de oudertevredenheidsmonitor uit te breiden met een nameting, die vooral gericht zal zijn op de 
vraag hoe het met een kind gaat ná plaatsing op het S(B)O. Hiernaast zal de oudertevredenheidsmonitor ook 
beschikbaar worden gesteld voor ouders waarvan kinderen een arrangement ontvangen via het SWV.

VERANTWOORDING BELEID
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3.3 PERSONEEL EN PROFESSIONALISERING

3.3.1 Personeel SWV

Stafbureau
Het SWV werkt met een stafbureau. Op 31 december 2020 waren de volgende personen werkzaam voor het 
SWV:

Erik Wissink  1,0fte Directeur
Patty Proenings 0,8fte Beleidsmedewerker kwaliteit, functionaris gegevensbescherming,
   bestuurssecretariaat, controller
Jacqueline van Gurp 0,5fte Senior financieel medewerker, beheer TLV-aanvragen
Fanny Cornellissen 0,4fte Administratieve ondersteuning directie
Rian Kuepers 0,5fte Administratieve ondersteuning gedragsdeskundigen
Emelie Bartelds 0,8fte Gedragsdeskundige, projectleider Juliusproject
Manon de Groot 0,6fte Gedragsdeskundige, thuiszittersregistratie, Impulsklassen/Online
Eline Hansen 0,6fte Gedragsdeskundige, IncluZief
Gedragsdeskundigen zijn allen generalist en werkzaam op alle gebieden voor het SWV. 

De volgende personele wisselingen hebben plaatsgevonden in 2020:
• Stafmedewerker beleid Hans van Gorp (0,5 fte) is met ingang van 1-2-2020 met vervroegd pensioen gegaan.  
 Zij werkzaamheden zijn per 1 april 2020 overgenomen door de nieuwe beleidsmedewerker kwaliteit 
 Patty Proenings (0,5 fte).
• Tot 1 augustus 2020 werd het voeren van de financiële administratie en het uitvoeren van controle-
 werkzaamheden uitbesteed. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn deze werkzaamheden geinsourcd. 
 Hiermee is ook een besparing gerealiseerd omdat er geen BTW meer verschuldigd is over deze 
 werkzaamheden. Voor het insourcen van de financiële administratie is een financieel medewerker 
 (Jacqueline van Gurp) in dienst gekomen voor 0,5 fte. De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd 
 door de beleidsmedewerker kwaliteit Patty Proenings. (0,3 fte).
• Per 14 augustus is een gedragsdeskundige (Eline Hansen) voor 0,6 fte in dienst gekomen. 
• Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de gedragsdeskundigen is per 1 september een 
 administratief medewerker (Rian Kuepers) in dienst gekomen voor 0,5 fte. Deze uitbreidingen waren 
 noodzakelijk om vorm te kunnen geven aan vroeg- en voorschoolse aansluiting in de vorm van 
 het Kans! overleg.

3.3.2  Beleid beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Het SWV kent een klein team van personeelsleden. Het SWV staat voor goed werkgeverschap en voor  
aandacht voor de mens achter het personeelslid. Balans tussen privé en werk is een belangrijk aandachtspunt 
binnen het SWV. Er is een contract gesloten met een Arbodienst voor de medewerkers van het SWV. Tevens  
is in 2020 een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Loyalis.

3.3.3 Professionalisering
Het stafbureau van het SWV schoolt zich op diverse gebieden om een zo groot mogelijke expertise op te  
bouwen en te behouden. Deze expertise wordt opgebouwd door intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en  
het volgen van relevante webinars. Tijdens een jaarlijkse teamdag worden de ontwikkelingen van het SWV  
met het gehele team doorgesproken, zodat voor alle functionarissen de doelstellingen van het SWV  
duidelijk en helder zijn. 

VERANTWOORDING BELEID
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3.3.4 Meerjarenperspectief FTE’s SWV

3.4. HUISVESTING EN FACILITAIR

3.4.1. Huisvesting
Het SWV is gehuisvest in een vleugel van de Antoon van Dijkschool (AvD) te Helmond. Ontvangst van  
bezoekers geschiedt via de hoofdingang van de school en receptiewerkzaamheden van de Antoon van 
Dijkschool ten behoeve van het SWV maken onderdeel uit van de medegebruikersvergoeding.
In 2020 is aanvullende ruimte in medegebruik genomen als gevolg van de uitbreiding van het team van het 
SWV en de aanvullende behoefte aan vergaderruimte a.g.v. de inrichting van het Kans! overleg. Voor de  
inrichting van de extra ruimtes is gebruik gemaakt van al aanwezig meubilair waar geen extra kosten aan  
verbonden zijn. Door de coronamaatregelen hebben de medewerkers van het SWV een groot deel van het  
kalenderjaar 2020 vanuit huis gewerkt. Deze ervaring heeft geleerd dat een combinatie werkplek/thuiswerkplek 
mogelijk is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit leidt er onder meer toe dat een deel van het  
aanvullende medegebruik bij de Antoon van Dijkschool medio 2021 weer wordt afgestoten. 
De totale kosten m.b.t. huisvesting bedragen voor het kalenderjaar 2020 € 24.000 (begroot € 25.000,  
realisatie 2019 € 21.000).
 
3.4.2. Facilitair 
Door het SWV is een inkoop- een aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid ligt (digitaal) ter inzage bij  
het SWV. De inkopen voor het SWV zijn zeer beperkt. Voor betalingen is een procuratieschema opgesteld.  
Voor de nabije toekomst zijn geen grote investeringen te verwachten.

VERANTWOORDING BELEID

Aantal FTE 1-10-‘19 1-10-‘20 1-10-‘21 1-10-‘22  1-10-‘23
     
Bestuur/ management  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0
Ondersteunend personeel
secundaire proces  1,8  2,0  1,9  1,9  1,9
Ondersteunend personeel
primaire proces   1,2  2,3  2,2  2,2  2,2
 
Totaal  4,0  5,3  5,1  5,1  5,1
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3.5 FINANCIEEL BELEID

Om de inhoudelijke doelstellingen van het SWV 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 te allen tijde  
gewaarborgd moeten blijven. Een juiste risicoanalyse is hierbij een belangrijk instrument. Momenteel gaat  
daarnaast landelijk veel aandacht uit naar de prestaties van de samenwerkingsverbanden. Dit schept  
verwachtingen voor de verantwoording, zowel financieel als in termen van (realisatie van) inhoudelijke doelen.
 
3.5.1. Doelstellingen financieel beheer 
Het SWV kent een aantal belangrijke doelstellingen voor financieel beheer: 
1. Het borgen van een (financiële) positie waarbinnen het SWV verantwoorde keuzes kan maken, 
 strategische doelen kan realiseren en de continuïteit kan worden gewaarborgd.
2. Het hanteren van een transparant en consistent (financieel) beleid.
3. Beschrijving van de manier waarop middelen worden verdeeld over de verschillende schoolbesturen, 
 het allocatiebeleid. 
4. Inzichtelijk maken van de kosten voor centrale activiteiten gekoppeld aan het ondersteuningsplan 
 (primaire proces), kosten van beheer en organisatie (secundaire proces) en de concrete verdeling van 
 middelen over de schoolbesturen via meerjarenbegrotingen over een periode van minimaal 4 jaar.
5. Achteraf vastleggen van de daadwerkelijke verdeling en inzet van middelen per kalenderjaar in een 
 door een onafhankelijke accountant gecontroleerde jaarrekening.
6. Het hanteren van eenduidige regels met betrekking tot activeren, het aanhouden van reserves en  
 voorzieningen. De regels zijn in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaglegging.
7. Uitvoeren van het financiële beleid binnen de relevante wet- en regelgeving.
8. Het doelmatig inzetten van middelen met oog op de continuïteit.
9. Het niet aanhouden van overbodige reserves of voorzieningen.
10. Definiëren van een reële ondergrens van de algemene reserves op basis van een risico-inventarisatie met 
 oog op continuïteit van het SWV. De risico-inventarisatie is een dynamisch proces dat permanent 
 aandacht vraagt in een veranderende omgeving. 
11. Het organiseren van een veilig betalingsverkeer.
12. Hanteren van een transparant treasurybeleid dat in dienst staat van de statutaire doelen.
 Het SWV hanteert hiervoor een treasurystatuut.

3.5.2. Ontwikkelingen financiën
Stijgende deelname speciale voorzieningen
De verwijzingen naar SBO- en SO-scholen blijven in 2020 stijgen. Door het gesloten financieringssysteem in 
de Wet Passend Onderwijs2 komen hierdoor de budgetten voor de reguliere basisscholen meer onder druk te 
staan. Deze zijn ten opzichte van de start van passend onderwijs in 2014 gehalveerd. In 2020 is een onderzoek 
uitgezet naar de verwijzingen SBO en SO. Het onderzoek dient zowel kwantitatief als kwalitatief meer inzicht te 
geven in de reden van deze stijgende verwijzingen. In 2021 worden de resultaten besproken met de leden om 
vervolgens gezamenlijk te komen tot beleidsbijstellingen.

Financiën en politiek
Politiek gezien is de laatste tijd veel aandacht besteed aan de bovenmatige reserves bij sommige samen- 
werkingsverbanden. Reserves die voor een groot deel veroorzaakt worden door het bekostigingssysteem van  
de overheid. Er is te weinig aandacht voor de groei van leerlingen in speciale voorzieningen en de onder druk 
komende budgetten bij SWV-en. 

VERANTWOORDING BELEID

  2  Gesloten financieringssysteem: Er is een vast budget beschikbaar, onafhankelijk van aantal 
 leerlingen met een zorgbehoefte.
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SWV Helmond-Peelland PO heeft een vereveningsopdracht van € 1,5 miljoen verwerkt en door de stijging van 
leerlingen in SBO en SO een extra overdrachtsverplichting van € 1,5 miljoen gerealiseerd. Hierdoor is ten  
opzichte van 1-8-2014 € 3 miljoen minder beschikbaar om passend onderwijs te realiseren binnen de reguliere 
basisscholen.

De begroting voor 2021 is dan ook een begroting met zorg genoemd. Naar aanleiding van het uitgevoerde 
onderzoek naar een verklaring van de stijging van de deelname aan het S(B)O dienen nadere gerichte acties te 
worden uitgezet.

3.5.3. Financieel beleid 2020
• In 2020 zijn er diensten van derden afgenomen. Deze diensten werden afgenomen van schoolbesturen  
 die ressorteren onder het SWV. Ook worden vergoeding uitgekeerd aan personeel van schoolbesturen  
 voor deelname in projectgroepen of het inzetten van expertise. Er gelden Btw-vrijstellingen voor de diensten 
 die samenhangen met het ondersteuningsplan. 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 uitgezocht of er een Btw-vrijstelling van toepassing is.
• In het afgelopen jaar is er veel gepubliceerd over (te) hoge reserves bij SWVen. Het SWV heeft een 
 duidelijke visie op vermogensvorming. Op basis van een actuele risicoanalyse is een buffervermogen bepaald
 van € 550.000. Middelen dienen besteed te worden aan passend onderwijs waarbij een minimaal vermogen  
 wordt aangehouden om eventueel optredende risico’s op te vangen.
• De risicoanalyse van het SWV is in 2020 geactualiseerd. Er is een goed beeld van de mogelijke risico’s
 voor het SWV en welke beheersmaatregelen we ervoor kunnen nemen. 
• 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 evaluatie. Deze zijn in 2020 nauwlettend 
 gemonitord en geëvalueerd.
• Er is veel aandacht besteed aan de begroting voor 2021. Deze begroting is een begroting met zorg 
 genoemd. De beschikbare bedragen voor de BO-scholen komen flink onder druk te staan door de 
 stijgende afdracht aan SO- en SBO-scholen.
• Er is in 2020 aandacht besteed aan een benchmark/kengetallenrapport. Deze is tijdens een ALV behandeld.  
 Het rapport geeft een kwantitatief beeld van het verloop van leerlingen binnen het SWV in de afgelopen 
 6 schooljaren. Het rapport heeft geleid tot een nader verdiepend onderzoek.

3.5.4 Treasury 

Treasurybeleid
Het treasurybeleid dat wordt gevoerd door het SWV is vastgelegd in een treasurystatuut. Het bestuur is  
verantwoordelijk voor het treasurymanagement van het SWV. De 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 rand- 
voorwaarden van de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016. Het SWV heeft voor 2020 al haar  
overtollige middelen weggezet op bank(spaar)rekeningen. Er wordt niet gekozen voor beleggingen, leningen  
en derivaten.

Negatieve rente
Het SWV heeft in 2020 twee rekeningen bij de Rabobank. Per 1 mei 2020 zijn hiervoor nieuwe voorwaarden 
ingegaan, waarmee sprake is van een negatieve rente (-0,5%) per lopende rekening voor bedragen hoger dan 
€ 1 miljoen. Om een negatieve rente te voorkomen zijn in 2020 onze tegoeden daarom verspreid over twee  
Rabobankrekeningen. 
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Met ingang van 1 januari 2021 gaat de Rabobank over tot een negatieve rente van 0,5% over het saldodeel 
boven de € 250.000. Ook dit geldt per lopende rekening. In 2020 zijn schatkistbankieren, beleggen in een  
obligatieportefeuille en bankieren bij meerdere bankorganisaties onderzocht als mogelijkheden om negatieve 
rente te voorkomen. Vanaf 2021 wordt ervoor gekozen om de liquide middelen bij 2 bankorganisaties uit  
te zetten. Deze keuze zorgt voor de minste kosten en het hoogst haalbare rendement. 

Rendement
De rente over rekeningen bij de Rabobank bedroeg negatief € 8. De bankkosten bedroegen in totaal 
€ 253. In totaal betreft dit dus een negatief rendement van € 261 over 2020 (2019 negatief € 258).   
Het uitstaande saldo aan liquide middelen per 31 december 2020 bedraagt € 927.396 tegenover een bedrag 
van € 1.221.497 per 31 december 2019. 

3.5.5. Allocatie middelen 

Allocatiemodel
Het ondersteuningsplan is de basis voor de uitgangspunten van het allocatiemodel en de (meerjaren) begroting. 
Een belangrijke uitdaging daarbij is het vinden van de juiste balans tussen bestuurlijke solidariteit en autonomie. 
Binnen het SWV is afgesproken om, naast een decentrale basis, centraal middelen vrij te maken om samen- 
werkingsprojecten op te stellen welke zijn opgenomen in het ondersteuningsplan. Ook zijn er op centraal  
niveau beheer- en organisatiekosten voor het SWV. Na aftrek van de kosten voor de centrale activiteiten,  
beheer- en organisatiekosten worden de resterende gelden verdeeld over de deelnemende schoolbesturen  
naar rato van het aantal leerlingen. 

Verdeling ondersteuningsmiddelen 2020
Het voorlopige resultaat over het boekjaar 2019 liet een positieve afwijking ten opzichte van de begroting zien 
van ongeveer € 300.000. Van deze positieve afwijking is € 200.000 beschikbaar gesteld aan de scholen  
binnen het SWV. In 2020 hebben de schoolbesturen van het SWV de volgende bedragen ontvangen aan 
ondersteuningsmiddelen/arrangementen/TLV-verrekeningen:

   Ontvangen in 2020 Bedrag per leerling 
      (1-10-2019) 
 Qliq  E  1.075.445  E  290 
 Islamitische Scholen Helmond e.o.  E  88.551  E  464 
 GOO  E  514.298  E  188 
 CBO  E  82.967  E   212 
 SNOW  E   125.715  E   290 
 NUT Geldrop  E  152.260  E  203 
 Eenbes  E   1.290.524  E   260 
 MOZON  E  33.985  E  179 
 Prodas  E  722.814   E  175 
 Pallas  E  15.086   E  81 
 OBSH  E  797.101  E  370 
 RBOB De Kempen  E  60.917  E   363 
 PlatOO  E  837.163  E  309 
 Stg Scholen in de Parochie H. Bernadette  E  54.313  E  153 
 Stg de Goede Herder  E   81.453  E  215 
 SAAM  E  56.051  E  374 
 Vereniging onderwijs op algemene grondslag  E  79.320  E  317 
 Gemiddeld per leerling SWV     E  255
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3.6 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING

3.6.1. Risicoanalyse 2020
Tussen het SWV en de deelnemende schoolbesturen bestaat een sterke (financiële) verbondenheid. Een belang-
rijke uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen solidariteit en autonomie. Om samenwerking steviger 
vorm te geven wordt in de planperiode 2018-2022 een beweging gemaakt van een volledig decentraal model 
naar een meer hybride model van allocatie. Door deze beweging verschuiven meer risico’s van de school- 
besturen naar het SWV. Om onvoorziene tekorten te voorkomen, is het van belang om goed te monitoren en  
te zorgen voor een adequaat weerstandsvermogen binnen het SWV. Een adequaat weerstandsvermogen  
voorkomt dat het SWV genoodzaakt is in de lopende begroting direct te korten op de aan de scholen uit te  
keren bedragen. Het meest belangrijk is zicht hebben op potentiële risico’s. In deze paragraaf maken we  
daartoe een risicoanalyse per beleidsdomein. Het doel van een risicoanalyse is tweeledig: bewustwording  
van risico’s van keuzes en gedrag en anderzijds onderbouwing van het weerstandsvermogen. De definitieve 
risicoanalyse is op 9 december 2020 vastgesteld door de ALV. Deze uitgebreide risicoanalyse is in te zien via het 
SWV. In dit jaarverslag wordt een samenvatting weergegeven van deze risicoanalyse.

De beheersmaatregelen met bijhorende acties worden opgenomen in het jaarplan en de rapportages, zodat de 
risicoanalyse structureel onderdeel is van de planning & control cyclus. De kwantificering blijft subjectief, maar 
door het meedenken worden bestuurders zich wel meer bewust van de invloed van hun keuzes op de doelen 
van het SWV.

3.6.2. Weerstandsvermogen en reserve
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een minimaal weerstandsvermogen van € 550.000 vastgesteld. Dit 
is het minimaal benodigd vermogen om de risico’s binnen het SWV financieel op te kunnen vangen, zonder dat 
de schoolbesturen tussentijds gekort moeten worden op de volgens het allocatiemodel beschikbaar gestelde 
ondersteuningsmiddelen.

Het SWV kent op 31 december 2020 een eigen vermogen van € 784.000. Een bedrag van € 234.000 is  
beschikbaar boven op het minimaal weerstandsvermogen. Deze bovenmatige reserve is verwerkt in de  
vastgestelde meerjarenbegroting van 24-11-2020. Per 31 december 2022 heeft het SWV als gevolg hiervan 
geen bovenmatige reserves meer beschikbaar.
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3.6.3. Risicoanalyse per domein

VERANTWOORDING BELEID

Risico Beheersmaatregelen 

Domein 1  Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

1

2

3

4

5

6

Diverse scholen zijn niet in staat om het 
overeengekomen niveau van basisonder-
steuning in de praktijk te brengen.

Onverwachte toename SBO- en
SO-leerlingen.

Onderwijsmiddelen besteden aan zorg 
welke vanuit de jeugdzorg/ zorgverzeke-
ring gefinancierd zou moeten worden.

Een deel van de activiteiten wordt  
gefinancierd met incidentele subsidies. 
Als de subsidieverstrekking stopt, is het 
de vraag of de activiteiten doorgezet 
kunnen worden of op andere activiteiten 
bezuinigd moet worden.

SWV kent een steeds grotere coördine-
rende rol. Dit vraagt om een kwalitatieve 
en kwantitatieve inzet van personeel.
Werkgeverschap kent risico’s m.b.t. de 
personele verplichtingen. Ook het  
inhuren van extern personeel kent  
risico’s (onjuiste overeenkomsten e.d.). 

Besturen spreken elkaar niet aan,  
waardoor besturen niet gecorrigeerd 
worden op het niet nakomen van 
afspraken vanuit het SWV.

> Harde afspraken maken over de gewenste 
    basisondersteuning en monitoring.
> Inzicht in Inspectierapporten van scholen.

> Zicht op kinderen van 0-4 jaar (vroeg- en  
 voorschools) door o.a. het Kans!overleg.
> Inzicht in afgegeven TLV’s.
> Tussentijdse rapportages m.b.t. ontwikkeling  
 TLV’s.
> Landelijke benchmark raadplegen.
> Aanspreken van schoolbesturen.
> Betrokkenheid SWV op 3-jarige leeftijd.

Afspraken maken met zorgkantoor/zorg- 
verzekering/jeugdzorg over meerjarige afspraken.

> Geen structurele invulling vanuit SWV aan 
 deze arrangementen geven.
> Ontwikkelingen subsidiemogelijkheden 
 blijven volgen.
> Scenario bij stopzetten subsidie opzetten.
> Activiteiten zodanig ontwikkelen dat de 
 financiering door het schoolbestuur kan 
 worden overgenomen.

> Inventarisatie maken van mogelijke personele  
 risico’s en deze kwantificeren.
> inhuren van extern personeel: overeenkomst  
 toetsen en vastleggen in een contracten-
 register.
> Aandacht voor personeelsbeleid binnen 
 het SWV.

> Governance goed organiseren en 
 blijven evalueren.
> Goede transparante afspraken maken.
> Bestuurlijke visitaties.
> Hoofdpunten bestuursmonitorgespreken  
 delen.

Domein 1  Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen 
Er zijn flink wat risico’s te erkennen die ervoor kunnen zorgen dat er geen sprake kan zijn van een dekkend  
ondersteuningsaanbod binnen de regio. 
Er zijn diverse beheersmaatregelen getroffen of deze zijn in ontwikkeling. Voor het risico dat het SWV geen  
dekkend ondersteuningsaanbod kan aanbieden, schatten wij een minimaal weerstandsvermogen noodzakelijk 
van € 200.000. Deze reserves zijn nodig om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen mochten 
deze zich voordoen.  
Door het Kans! Overleg en duidelijkheid over de governance binnen het SWV verwachten wij het  
weerstandsvermogen voor dit domein te kunnen verlagen.
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X
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 2  Arrageren en zorgplicht

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Residentiële leerlingen, onvoorspelbaar-
heid van deze plaatsingen

Risico dat SBO- en SO-scholen kwali-
tatief en/of bedrijfseconomisch onvol-
doende functioneren, waardoor een 
deel van het dekkende aanbod niet in  
de gewenste vorm beschikbaar is.

Niet genoeg expertise (kwalitatief en 
kwantitatief) binnen SWV om advies-
vraag te vervullen.

Afwijking van advies SWV door school. 

Ouders volgen advies niet op waardoor 
kinderen lang thuiszitten.

Onjuiste inzet van arrangementen 
toegekend via Kans! Overleg door de 
scholen.

Indienen klacht bij de bezwaren-
commissie.

Calculerend gedrag bij aanvraag 
arrangement via Kans! Overleg.

Toename arrangementen maar geen 
afname SBO/SO.

> Kijkglas blijven volgen.
> Scholen die residentiële leerlingen opnemen  
 bevragen op maandelijkse informatie en het  
 verstrekken van prognoses. 
> Schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor  
 de zorgplicht van deze leerlingen. In het geval  
 van verwijzing naar een SO-school worden  
 deze leerlingen meegenomen in het 
 afdekkingsinstrument van de TLV’s.

> Inzicht in Inspectierapporten van betreffende  
 scholen. 
> Aanspreken van de besturen.

> Opleiden van personeel (intern SWV en extern  
 schoolbesturen) om adequaat in te kunnen  
 gaan op adviesvragen.
> Voldoende inzet personeel om te voldoen  
 aan de vraag, als er geen expertise is binnen  
 de schoolbesturen dan te organiseren via SWV.
> Benutten expertise netwerken aangesloten  
 schoolbesturen.

> Doorzettingsmacht beschrijven en toepassen.
> Rapporteren over afwijkingen en opnemen in  
 kwartaalrapportages.

> SWV tijdig betrekken bij dergelijke casussen.  
 SWV kan hierin een mediator-rol innemen.
> Leerplichtambtenaar. 
 
> Verplichte evaluatiemomenten inplannen.
> Mogelijkheid arrangement in te trekken.

> Optimale dossiervorming.
> Beschrijving juiste procedures (rollen, 
 verantwoordelijkheden).

> Inzet van experts binnen het Kans! Overleg.
> Analyse aanvraag arrangementen.

> Evaluatie aanvraag arrangementen.
> Volgen effecten inzet arrangementen.
> Inperken budget gekoppeld aan
 arrangementen.
> Kinderen preventief in beeld hebben 
 (en houden).
> Terugplaatsingsbeleid opmaken.
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X

X

X

X
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 2  Arrageren en zorgplicht

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

16

17

Risico calculerend gedrag:  
SO-scholen bepalen zelf wanneer een 
leerling toelaatbaar dient te worden 
voor het SO en welke prijscategorie aan 
de orde is. Categorie 1 komt voor reke-
ning van het schoolbestuur zelf.  
Categorie 2 en 3 is voor centrale  
rekening.

Niet mogelijk voor school om de zorg-
plicht goed uit te voeren bij verhuizing 
van leerling buiten SWV.

> Inhoudelijke beoordeling centraal bij het SWV.  
 Dus niet alleen toetsen op de juiste toegepaste  
 procedure.
> Bij twijfel maximaal een TLV-beschikking 
 toekennen voor 1 jaar.
> Afstemming procedure met collega-SWV-en. 

> Toekenning van de TLV-beschikking voor 
 maximaal een jaar.
> Centrale signalering door SWV m.b.t.
 leerlingen verhuisd buiten SWV.

Domein 2  Arrangeren en zorgplicht
Voor het risico m.b.t. het arrangeren en de zorgplicht schatten wij een minimaal weerstandsvermogen  
noodzakelijk van € 100.000 om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen mochten deze zich  
voordoen. Door het bundelen van expertise en deze bestuuroverstijgend in te zetten, verwachten wij een impuls 
te kunnen geven aan de beschikbare expertise binnen de schoolbesturen (bijvoorbeeld Juliusproject). Door een 
maximale termijn aan een TLV-beschikking toe te kennen hebben we eerder beeld bij het verloop van de  
ontwikkeling van de leerling. Ook het tijdig evalueren en bijstellen van het Kans! Overleg zal zorgen voor het 
inperken van de risico’s m.b.t. het arrangeren. 

X

X X X

X
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 3  Samenwerking met gemeenten en ketenpartners

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

18

19

20

21

Financiële afhankelijkheid van gemeen-
ten m.b.t. de gezamenlijke potten.

Belangen ketenpartners worden voorop-
gesteld aan belangen SWV (kind).

Ketenpartners die geen medewerking 
verlenen en daarop niet kunnen  
worden aangesproken (denk hierbij aan 
de commerciële opvangorganisaties).

Onduidelijkheid over waar de  
verantwoordelijkheid ligt.

> Het maken van afspraken over een 
 meerjarige termijn.
> Afstemming andere SWV.

> Uitwerken in convenanten
> Informatie op SWV-niveau verzamelen.
> Zo nodig gemeente en Inspectie inschakelen.

> Uitwerken in convenanten.
> Informatie op SWV-niveau verzamelen.
> Zo nodig gemeente en Inspectie inschakelen.

> Stelling nemen in een casus.
> Evaluatie van complexe casussen.

X

X

X

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 4  Communicatie en educatief partnerschap

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

22

23

24

Te weinig response op enquêtes.

AVG

Onbekendheid met ondersteuningsplan 
en bijbehorend jaarplan.

> Aantrekkelijk maken om te reageren op 
 peilingen.
> Persoonlijke contacten.

> AVG – benoemen verantwoordelijke binnen 
 SWV – verdere procedures en afspraken 
 uitschrijven.

> Nieuwsbrieven, website, actief op wijzen…..
> Specialisten passend onderwijs binnen 
 schoolbesturen aanwijzen.

X

X

X

X

XX

X

X

X

X
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Domein 3  Samenwerking met gemeenten en ketenpartners
Voor het risico m.b.t. de samenwerking met gemeenten en ketenpartners schatten wij een minimaal  
weerstandsvermogen noodzakelijk van € 50.000 om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen 
mocht deze zich voordoen. 

Domein 4  Communicatie en educatief partnerschap 
Voor het risico m.b.t communicatie en educatief partnerschap schatten wij een minimaal weerstandsvermogen 
noodzakelijk van € 50.000 om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen mocht deze zich  
voordoen. 



47

VERANTWOORDING BELEID

Domein 5  Financiële beheersbaarheid en transparantie 
Voor het risico m.b.t financiële beheersbaarheid en transparantie schatten wij een minimaal weerstands-
vermogen noodzakelijk van € 50.000 om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen mocht deze zich 
voordoen. 

 

Risico Beheersmaatregelen 

Domein 5  Financiële beheersbaarheid en transparantie

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

25

26

27

28

29

30

31

Geen juiste AO-beschrijving.

Beperkte mogelijkheid tot controle 
invullen financiële monitor.

Het niet tijdig aanleveren van de  
gevraagde informatie.

Het onjuist aanleveren van de gevraagde 
informatie.

Risico dat een deelnemend schoolbe-
stuur onevenredig veel TLV-verwijzingen 
krijgt doorberekend door het SWV waar-
door het deelnemende schoolbestuur 
financieel in problemen komt.

Risico afwijking leerlingaantallen.

Risico-calculerend gedrag: Een leerling 
bewust in het SO houden i.p.v. het VSO 
in verband met verhoogde financiering.

> Administratieve organisatie vastleggen en 
 tijdig evalueren.

> Mogelijkheid tot onderling visitatie.
> Juiste governance-structuur.
> Vertegenwoordiging vanuit de leden als 
 onderzoekscommissie.

> Nagaan waarom informatie niet tijdig wordt  
 aangeleverd.

> Controle op de aangeleverde informatie
 door te benchmarken.
> Transparant maken van de consequenties.

> Definiëren wanneer een schoolbestuur in 
 aanmerking komt voor financiële compensatie 
 en een waarborgreserve creëren waaruit 
 schoolbesturen kunnen putten.

> Controle DUO.
> Controle kijkglas.

> Controle op leeftijden, afspraken SWV PO en  
 VO. Inzicht in kinddossiers.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 6  Een stimulerend bestuursmodel

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

32

33

Managementstatuut wordt niet 
nageleefd.

Toezichtskader wordt niet nageleefd.

> Regelmatig voeren van gesprekken 
 bestuur – management.
> Vastlegging in bestuursverslagen.
> Opdracht aan accountant om een specifiek  
 onderwerp nader te onderzoeken. 
> Resultaatafspraken maken en hierop toetsen.

> Vast agendapunt voor ALV-vergadering.
> Benoemen onafhankelijk voorzitter.
> Passend inrichting governance.

X

X

X

X

Domein 6  Een stimulerend bestuursmodel  
Voor het risico m.b.t een stimulerend bestuursmodel schatten wij een minimaal weerstandsvermogen  
noodzakelijk van € 50.000 om bovenstaande risico’s financieel op te kunnen vangen mocht deze zich voordoen.  
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Risico Beheersmaatregelen 

Domein 7  Goed onderwijs ondersteunen en faciliteren en zicht 
hebben op ontwikkeling

Verantwoordelijkheid
ligt bij

SWV SWV

Financieel
risico

School-
bestuur

School-
bestuur

34

35

Tijdigheid en juistheid van de data.

Kwalitatieve en kwantitatieve 
capaciteiten binnen het SWV.

> Juiste softwareapplicaties gebruiken om de  
 data te verzamelen.

> Verzekering via vervangingsfonds voor 
 financiële dekking vervanging. 
 Eerste maanden voor eigen risico, opnemen
 in weerstandsvermogen.
> Zittende medewerkers opleiden bij gebrek 
 aan kennis.
> Bijstellen in ALV van doelen, acties en 
 prestaties.

XX

X

X

X X

Domein 7  Goed onderwijs ondersteunen en faciliteren en zicht hebben op ontwikkeling
Voor het risico m.b.t goed onderwijs ondersteunen en faciliteren en zicht hebben op ontwikkeling achten  
wij een minimaal weerstandsvermogen noodzakelijk van € 50.000 om bovenstaande risico’s financieel op te 
kunnen vangen mocht deze zich voordoen. 
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4.1. ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

4.1.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief m.b.t. de kinderen in het SWV4 

Op 13-1-2021 is een rapport gepubliceerd met basisgeneratiegegevens per gemeente. Deze kan benut 
worden voor leerlingprognoses.

VERANTWOORDING FINANCIËN3 4

3 Voor 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.

4 Een uitgebreid inzicht in de leerlingaantallen per schoolbestuur vindt u terug in de bijlagen. De leerlinggegevens voor de prognose zijn aangeleverd  
 door de schoolbesturen en SBO-scholen. De leerlingen in het SO zijn voor de prognose opgenomen met een lichte daling.

Heeze-Leende*

Boekel

Asten

Someren

Laarbeek

Nuenen, 

Gerwen en

Nederwetten

Gemert-Bakel

Deurne

Geldrop-Mierlo

Helmond

Totaal

86

100

148

183

215

220

286

315

366

920

2839

73

108

149

212

186

209

288

307

372

876

2783

87

108

157

201

190

199

309

291

374

905

2821

86

100

147

187

195

258

337

334

362

926

2932

98

118

136

222

203

216

316

315

402

949

2975

81

99

167

184

212

258

344

346

425

935

3051

69

101

151

193

205

222

328

319

399

973

2960

95

104

148

174

217

231

352

337

398

1024

3080

83

104

157

172

243

226

320

316

430

1075

3126

110

117

176

174

241

239

360

364

415

1049

3245

85

116

171

143

252

224

367

303

433

1069

3163

93

134

205

173

249

257

356

363

404

1121

3355

123

147

177

163

260

237

335

328

407

1106

3283

24,60%

-1%

-2%

-5,20%

4,90%

-0,90%

-12,80%

-1,30%

-8,30%

-5,40%

-4,10%

-30,10%

-32%

-16,40%

12,30%

-17,30%

-7,20%

-14,60%

-4%

-10,10%

-16,80%

-13,50%

  1-10-‘19 1-10-‘20 1-10-‘21 1-10-‘22  1-10-‘23
     
BO   23840  23518  23599  23408  23235
SO   684  698  693  676  651
SBO  524  553  542  542  542

Totaal  25048  24769  24834  24626  24428

Gemeente 0
jaar

1
jaar

2
jaar

3
jaar

4
jaar

5
jaar

6
jaar

7
jaar

8
jaar

9
jaar

10
jaar

11
jaar

12
jaar

0/6
jaar

0/12
jaar

De prognoses m.b.t de leerlingaantallen zijn aangeleverd door de schoolbesturen. De basisregistratie van  
kinderen op 1-1-2020 laat echter een daling zien van het totaal aantal kinderen in de regio van het SWV.  
De meerjarenbegroting vanaf 2022 zal hierop worden aangepast.

* Deze gemeente hoort bij meerdere samenwerkingsverbanden.

1 januari 2020  Totaal aantal leerlingen:  28238 Daling:

1 januari 2021  Totaal aantal leerlingen:  27887 Daling: -1,24%

1 januari 2022  Totaal aantal leerlingen: 27353 Daling: -1,91%

1 januari 2023  Totaal aantal leerlingen:  26973 Daling: -1,39%

1 januari 2024  Totaal aantal leerlingen:  26567 Daling: -1,51%
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4.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN  X € 1.000

VERANTWOORDING FINANCIËN

4.2.1 Resultaat vs. begroting verslagjaar 2020
De afwijking t.o.v. de begroting in de baten betreft een bedrag van € 580.000 positief. Deze afwijking betreft 
een aanpassing in de prijsindexering door OCW. Een aanpassing in de bekostiging op basis van een prijs- 
indexering door OCW betekent direct ook een aanpassing van de overdrachtsverplichting (€ 375.000) en  
afdracht schoolbesturen (€ 244.000, afrekening 2019/2020). De toegenomen lasten door prijsstijgingen  
worden dan ook zo goed als volledig gecompenseerd door de baten. 

De overige afwijkingen t.o.v. de begroting betreffen:
De personeelslasten zijn € 61.000 lager dan begroot. Openstaande vacatures zijn later ingevuld dan waar in  
de begroting rekening mee was gehouden.
De groeibekostiging is veel hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De begroting 
is gebaseerd op ervaringsgegevens uit het verleden. De groei per 1 februari betekende een extra groei- 
bekostiging van € 244.000 t.o.v. de begroting.
De afwijkingen t.o.v. de begroting m.b.t. het uitwerken van de doelstellingen uit de domeinen zijn beschreven 
in hoofdstuk 3.1. De totale positieve afwijking bedraagt € 248.000.

BATEN

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en subsidies

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeelslasten

Huisvestingslasten

Overige lasten

TOTAAL LASTEN

Extra doorbelasting aan schoolbesturen

TOTAAL RESULTAAT

15.138

118

15.256

297

21

15.039

15.357

-101

14.615

235

14.850

478

25

14.347

14.850

-

15.195

210

15.405

417

24

14.955

15.396

-200

-191

14.821

236

15.057

465

30

14.687

15.182

-125

14.738

236

14.974

465

30

14.654

15.149

-175

580

-25

555

61

1

-608

-546

-200

-191

14.708

236

14.944

465

30

14.449

14.944

-

57

92

149

-120

-3

84

-39

-200

-90

2019

Realisatie

2020

Realisatie

2022

Prognose

Verschil

verslagjaar

t.o.v. begroting

2020

Begroot

2021

Prognose

2023

Prognose

Verschil

verslagjaar

t.o.v. vorig jaar

Centraal SWV plan

Naar basisonderwijs

SBO afdracht

SO afdracht

Administratie, ICT en advieskosten

Huisvestingslasten

Personle lasten
Naar SBO/SO

LASTEN SWV 2020

0% 10% 20% 30% 40% 50%

WAAR GAAN DE GELDEN HEEN VAN HET SWV?

3,29%

55,83%

3,20%

37,68%

Totaal organisatie-
kosten SWV - niet 

direct naar het 
primaire proces

Uitwerking domeinen 
primair proces scholen

Naar basisscholen 
rechtstreeks
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De sterke stijging in de groeibekostiging is een aandachtspunt. De groei is tijdens het opmaken van de  
begroting lastig in te schatten. Bovendien is er beperkt zicht op het aantal residentiële leerlingen. Een  
aandachtspunt waar we in de risicoanalyse zeker rekening mee moeten houden en wat aandacht vraagt  
m.b.t. de beheersmaatregelen.
De afwijking in de begroting m.b.t. de doelstellingen heeft met name te maken met het uitstellen van projecten 
door de coronamaatregelen.
Door de positieve afwijking wordt de negatieve afwijking van de groeiregeling gecompenseerd. Echter voor 
2021 en de volgende jaren een aandachtspunt om tijdig op bij te sturen.

In 2020 is een extra uitkering verstrekt aan de schoolbesturen. Deze uitkering is extra verstrekt op basis van de 
positieve afwijking t.o.v. de begroting 2019. Deze extra uitkering was niet begroot en verklaart de afwijking 
t.o.v. het nihil bedrag dat begroot was voor 2020.

4.2.2. Resultaat verslagjaar 2020 t.o.v. verslagjaar 2019
Ondanks de daling in leerlingaantallen is de Rijksbijdrage € 57.000 hoger t.o.v. 2019. Deze stijging zit in de 
doorgevoerde prijsindexering van 2020 waar ook nog een groot deel van 2019 is gecompenseerd (€ 148.000). 
De overige baten zijn met € 92.000 gestegen. Deze stijging heeft te maken met de inzet van het Juliusproject 
op basis van subsidie-inkomsten.
De stijging van leerlingen in het SO en SBO zet zich door. Dit zorgt voor een extra overdrachtsverplichting van 
€ 1.032.000. Voor de schoolbesturen BO is € 1.251.000 minder beschikbaar t.o.v. 2019. 
De personele lasten zijn met € 120.000 gestegen t.o.v. 2019. Hier staat een daling in de administratiekosten 
tegenover van € 45.000 (van externe inkoop naar inscourcen). De totale stijging betreft een bedrag van 
€ 75.000. Een bedrag van € 7.000 heeft betrekking op een naverrekening van 2019. De totale personeels- 
lasten zijn met € 68.000 gestegen door een uitbreiding van het personeelsbestand.

4.2.3. Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting is de financiële vertaling van het ondersteuningsplan 2018-2022 van het SWV.  
In 2021 starten we het traject op om te komen tot het ondersteuningsplan 2022-2026. 

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met de leerlingaantallen zoals deze door de betreffende school-
besturen zijn geprognotiseerd. (zoals bij 4.1.1. is aangegeven wordt een afwijking op deze prognose verwacht) 
De tarieven zijn aangehouden conform de Staatscourant 2020 nr.45996 (4-9-2020). 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. Het vrije beschikbare budget (baten -/- over-
drachtsverplichting SBO/SO) is vanaf 2015-2016 tot het schooljaar 2021-2022 gedaald met 4,1 miljoen. 

Het beschikbaar bedrag per BO-leerling was in 2015-2016 € 335. Het beschikbaar bedrag per BO-leerling is in 
2021-2022 € 165 per leerling.

Een uitgebreide toelichting op de (meerjaren)begroting is beschikbaar via het SWV.

VERANTWOORDING FINANCIËN
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4.2.4. Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2020
Dit jaarverslag is opgemaakt in april 2021. Al ruim een jaar houdt het coronavirus (Covid-19) Nederland in de 
greep. De scholen zijn al voor een tweede periode gesloten geweest, het primair onderwijs is weer volledig 
open, maar het voortgezet gedeeltelijk. Vanwege (verdachte) besmettingen sinds de heropening van de scholen 
zitten regelmatig volledige klassen thuis. Wat heeft deze crisis voor consequenties voor het SWV?

De volledige financiële gevolgen zijn nog steeds niet volledig in te schatten, omdat er nog geen duidelijkheid is 
over het vervolg. Het SWV voert nog steeds gesprekken met de gemeentes en schoolbesturen om gezamenlijk 
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 vorig jaar al geopend en dit werd als zeer positief 
ontvangen en is ook opgepakt door diverse instanties in het land. De inrichting van deze website heeft extra 
kosten met zich meegebracht. 

In mei 2020 is een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit het SWV. 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 collegabesturen en/of deze ervaring 
zelf implementeert in de eigen organisatie en doen we recht aan een voornaam uitgangspunt van het SWV: 
“Samen leren”. 

VERANTWOORDING FINANCIËN
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4.3 BALANSPOSITIE X € 1.000

Door de extra uitkering aan de schoolbesturen BO in 2020 is de stand van de liquide middelen 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. 

Het eigen vermogen van het SWV neemt af door de extra uitkeringen aan de schoolbesturen in 2020, 2021  
en 2022. Deze uitkering wordt gedaan om de sterke stijging van de leerlingen in het SBO en SO te  
compenseren. Door de extra uitkering aan de schoolbesturen daalt het eigen vermogen onder het minimale 
weerstandsvermogen van € 550.000. Door het nemen van extra beheersmaatregelen willen we het minimale 
weerstandsvermogen terugbrengen naar een lager bedrag. 

4.4 FINANCIËLE POSITIE

Goed financieel management is gericht op het bereiken van gestelde doelen en adequate opbrengsten. Deze 
kunnen worden bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, verantwoording 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 organisatieonderdelen 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.

VERANTWOORDING FINANCIËN

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Totaal eigen vermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA

1.221

1.221

1.221

542

433

975

246

1.221

77

927

1.004

1.004

234

550

784

220

1.004

100

659

759

759

109

550

659

100

759

584

584

584

-66

550

484

100

584

1.076

1.076

584

-66

550

484

100

584

REALISATIE
VORIG JAAR

2019

REALISATIE
VERSLAGJAAR

2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023
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4.4 FINANCIËLE POSITIE

Goed financieel management is gericht op het bereiken van gestelde doelen en adequate opbrengsten. Deze 
kunnen worden bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, verantwoording 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 organisatieonderdelen 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.

4.4.1 Kengetallen 
In onderstaand zijn de financiële kengetallen opgenomen zoals deze voor boekjaar 2020 bij SWV PO 3008 van 
toepassing zijn. Door de keuze voor een (hoofdzakelijk) schoolmodel - waarbij ondersteuningsmiddelen direct 
naar de schoolbesturen worden doorgesluisd - zijn deze kengetallen moeilijk te vergelijken met andere (meer 
centraal georganiseerde) SWV-en.

4.4.2. 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 schoolbesturen. Maar is dat wenselijk? School- 
besturen willen niet verrast worden met onverwachte tegenvallers. Reden om een buffervermogen aan te  
houden gebaseerd op de in te schatten risico’s. In 2020 is de huidige risico-inventarisatie geüpdatet en een 
nieuwe risicoanalyse met een nieuw buffervermogen van € 550.000 vastgesteld. 

VERANTWOORDING FINANCIËN

KENGETAL REALISATIE
VORIG JAAR

2019

REALISATIE
VERSLAGJAAR

2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

SIGNALERING

Solvabiliteit (1)

Liquiditeit (2)

Rentabiliteit (3)

0,8

4,96

-0,66%

0,78

4,56

-1,24%

0,87

5,84

-0,83%

0,83

5,84

-1,17%

Ondergrens: < 0,30

Ondergrens: < 0,75

Afhankelijk van reservepositie van het schooljaar

VERLOOP RESERVES 2019 T/M 2023

E  1.200.000

E  1.000.000

E  800.000

E  600.000

E  400.000

E 200.000

E 0

Publiek eigen vermogen

Minimaal benodigd vermogen

Signaleringswaarde

(Mogelijk) bovenmatig eigen vermogen

2019 2020 2021 2022 2023

(1) Solvabiliteit = (Eigen vermogen + Voorziening)/balanstotaal.

(2) Liquiditeit = De middelen die beschikbaar zijn naast de middelen benodigd om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen.(vlottende activa/kortlopende schulden)

(3) Rentabiliteit = In welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. (Resultaten/baten)
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Bijlagen
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VERLOOP LEERLINGAANTALLEN 2014 T/M 2020

Bijlage 1 1

30240 BAO Qliq 4.143 4.118 4.018 3.915 3.824 3.711 3.571
30240 SBO Qliq: Toermalijn 246 230 204 192 193 194 204
31088 BAO Islamitische Scholen Helmond e.o. 170 166 170 195 207 191 187
32580 BAO GOO 2.896 2.890 2.831 2.836 2.806 2.732 2.658
32580 SBO GOO: Petrus Dondersschool 145 132 122 118 133 144 149
37428 BAO CBO 545 531 511 464 423 392 379
38169 BAO SNOW 447 435 424 437 436 434 429
39352 BAO NUT Geldrop 900 890 870 827 795 749 661
40557 BAO Eenbes 5.214 5.133 5.014 4.916 4.947 4.958 4.951
40557 SBO Eenbes: vd Puttschool 152 151 150 149 149 157 164
41167 BAO MOZON 180 189 183 191 180 190 176
41223 BAO Prodas 4.483 4.380 4.248 4.232 4.128 4.129 4.105
41223 SBO Prodas: Brigantijn 195 181 188 184 202 189 181
41246 BAO Pallas 219 204 192 190 193 187 188
41349 BAO OBSH 2.345 2.282 2.211 2.158 2.167 2.157 2.143
41662 BAO RBOB De Kempen 176 175 177 169 163 168 164
41860 BAO PlatOO 2.590 2.562 2.572 2.557 2.620 2.708 2.782
60061 BAO Stg Scholen in de Parochie H. Bernadette 359 355 349 344 357 356 345
73283 BAO Stg de Goede Herder 368 363 374 380 370 378 371
75388 BAO SAAM 116 113 111 118 135 150 158
75688 BAO Vereniging onderwijs op algemene grondslag 214 217 214 223 238 250 250
30198 SO Stichting de Vlinder 4 2 1 2 3 6 6
32216 SO Stichting Entrea Jeugdzorg    1 1 1 1
40631 SO Stichting de Onderwijspecialisten 1   1 1 1 2
40876 SO Stichting Respont    1 1 1 1
41008 SO Aloysiusstichting 207 187 199 184 188 201 226
41417 SO SPON       1
41805 SO Stichting Resonans      1 2
41531 SO Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal  1 2 1   
41200 SO Stichting Het Driespan 1      
41821 SO Stichting Alterius 1 1   1 1 
42572 SO Stichting Oosterwijs 6 4 4 4 9 9 9
42623 SO Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle     1 1 1
42719 SO Stichting plateau Assen   1    
44201 SO Onderwijsstichting Kempenkind 1 1  1   
44813 SO Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon 1      
50143 SO Stichting Saltho onderwijs 6 10 7 6 9 8 7
72905 SO SSOE 108 105 105 122 141 136 145
73906 SO Stichting Kempenhaeghe 51 46 58 60 71 70 71
74803 SO Stichting Adelante Onderwijs   1 1 1  
77338 SO Stichting Veldvest 2 1  1 1  1
82253 SO Stichting Emiliusschool 25 22 25 20 23 24 26
82292 SO Stichting Hub Noord Brabant 3 5 5 6 9 14 14
85269 SO Stichting Zuiderbos 39 35 36 40 40 49 39
85581 SO Onderwijsstichting de Wijnberg      1 1
  
  TOTAAL LEERLINGEN SWV 26.559 26.117 25.577 25.246 25.166 25.048 24.769

Nr. Onderwijs Schooljaar 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021-
   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20
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SCHOOLBESTUREN VERANTWOORDING DOELMATIGE  
BESTEDING MIDDELEN

Bijlage 2 2

Bestuursnummer
85269

Brinnummer
23XK 

Naam schoolbestuur 
Stichting Speciaal Onderwijs Zuiderbos (SSOZ)
Postbus 2214, 5260 CE Vught 

School 
Zuiderbos 
Brevierpad 34, 5709 AD Helmond
info@Zuiderbos.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

85269 SO Stichting 
  Zuiderbos 39 35 36 40 40 49 39

Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar 3 3 5 5 5 4 5 
Laag Residentieel 8 jaar en ouder 36 32 31 39 35 45 34  
 
   39 35 36 44 40 49 39  
 

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen €  833   

Extra ondersteuningsmiddelen €  5.875   

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1-10-2019 €  520.201   

SO groeibekostiging €  111.203   

Totaal ontvangen SWV  €  638.112  €  13.023  
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €  29.308   

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €  -   

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur €  238   

Ontvangen diversen €  -   

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €  29.546 

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan 
 de huidige ontwikkelingen. 
- Zuiderbos is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Aanvullende behoefte op dekkend ondersteuningsaanbod in de regio: 
 • Zeer Moeilijk Lerend Kinderen (ZMLK) in combinatie met Zeer Moeilijk Opvoedbaar (ZMOK), 
  de zgn. ZMOLK-ers.
 • Praktijkleren.
- Preventief: meer inzet op jongere kinderen. Veel kinderen komen te laat bij Zuiderbos. Expertise van 
 Zuiderbos extern inzetten, mogelijk in samenspraak met de Aloysiusstichting. 
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Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er wordt een verschuiving ervaren in de doelgroep van Zuiderbos. Er zijn steeds meer kinderen die niet 
 kunnen doorstromen naar onderwijs en mogelijk niet schoolrijp zijn qua belastbaarheid en waar vaak grote  
 systeemproblematiek op de achtergrond speelt. 
- Samenwerking op de Impulsklassen wordt door Zuiderbos en SWV zeer gewaardeerd.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Aandachtspunt zijn de wisselingen 
 in personen. 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking.
- Zuiderbos participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- De teldatum van 1-10 m.b.t. de bekostiging werkt niet voor het Zuiderbos. Er zijn veel leerlingen die
 na deze datum instromen.
- Er is 1 klacht/geschil geweest m.b.t. het niet uitvoeren van passend onderwijs. 
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Bestuurlijke ontwikkeling SWV: Het Zuiderbos is positief over de wijze waarop het SWV zich inhoudelijk 
 heeft ontwikkeld. De lijnen zijn kort en de samenwerking wordt gewaardeerd.

Corona
- Zuiderbos in coronatijd: In korte tijd hebben leerkrachten het geven van digitaal onderwijs zich eigen  
 gemaakt. Wekelijks zijn er minimaal 2 contactmomenten geweest met ouders en leerlingen. Ouders hebben  
 meer begrip gekregen voor de benodigde ondersteuningsbehoeften en begeleiding.

Good practice
• PIP trajecten in Den Bosch. Preventieve integrale projecten. Hierbij gaat het ook om terugplaatsing. 
 Kinderen die aangewezen zijn op dagbesteding en GGZ. Dit in plaats van dagbesteding op zorgboerderij.
• Factoren die het leerproces beïnvloeden; consequenties voor leerling en leerkracht. 
• Meten van sociale vaardigheden/competenties: Hoe breng je die onafhankelijk in beeld? Hoe meet je 
 ontwikkeling en welke eisen horen hier vervolgens bij?
• Extra toegangsplek licht.
• Ontwikkelkaarten ontwikkeld rondom specifieke problematiek. 

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
73906

Brinnummer
05HJ 

Naam schoolbestuur 
Stichting Kempenhaeghe (Berkenschutse)
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze

School 
De Berkenschutse
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze
informatie@berkenschutse.nl

Gemeente
Heeze

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

73906 SO Stichting 
  Kempenhaeghe 51 46 58 60 71 70 71
         
 Laag Jonger dan 8 jaar 8 6 8 11 13 15 16
 Laag 8 jaar en ouder 39 37 43 37 42 43 39
 Midden Jonger dan 8 jaar    4 6 4 5
 Midden 8 jaar en ouder     1 1 1
 Hoog Jonger dan 8 jaar    1 3 2 2
 Hoog 8 jaar en ouder 4 3 6 7 6 5 8
Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar       
Laag Residentieel 8 jaar en ouder   1    
   51 46 58 60 71 70 71

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen €  -   

Extra ondersteuningsmiddelen €  8.393   

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1-10-2019 €  892.134   

SO groeibekostiging €  77.613   

Totaal ontvangen SWV  €  978.140  €  13.973  
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €  -   

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €  -   

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur €  -   

Ontvangen diversen €  -   

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €  -

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan 
 de huidige ontwikkelingen. De SOP is tevens het BOP.
- De Berkenschutse is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- 1 leerling thuiszitter -> vrijstelling geoorloofd verzuim.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Zorg om de aanvraag van hogere categorieën bij de TLV. Er komen steeds meer kinderen met een zwaardere 
 ondersteuningsvraag binnen. De aanvraag van een hogere categorie wordt gedaan vanuit onderwijs-
 behoefte. De school meent een tendens waar te nemen dat het sociaal emotioneel en cognitieve niveau 
 daalt. 
- TLV’s: terugplaatsingen vinden bijna niet plaats. Er vindt vooral uitstroom plaats. Terugplaatsingen is 
 door de toegenomen problematiek moeilijk te realiseren. Basisscholen vragen weinig om terugkoppeling.
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Door de bovenregionale positie 
 van Berkenschutse is er vaak sprake van versnipperde inzet vanuit jeugdzorg. 
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Kansen worden gezien in het bundelen van zorggelden.
- Jeugdzorg wordt te veel bekostigt uit onderwijsmiddelen.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Berkenschutse participeert in bestuur overstijgende initiatieven van het SWV.
- Scholen kunnen meer gebruik maken van de expertise van Berkenschutse.
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Ontwikkelingen SWV worden als positief gezien. Met name de ontwikkeling van de arrangementen. 

Corona
- Het blijft een uitdaging om de personeelsbezetting goed rond te krijgen. Voor veel kinderen 
 van de Berkenschutse is het onderwijs op afstand niet goed.

Good practice
• Preventief Ambulante Begeleiding.
• Expertise inzetten vanuit de school bij arrangementen SWV.
 

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
82253

Brinnummer
01PA 

Naam schoolbestuur 
Stichting Emiliusschool
Nieuwstraat 72, 5691 AE Son en Breugel

School 
Emiliusschool
Nieuwstraat 72, 5691 AE Son en Breugel
administratie@emiliusschool.nl

Gemeente
Son en Breugel

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

82253 SO Stichting 
  Emiliusschool 25 22 25 20 23 24 26
         
Hoog Residentieel Jonger dan 8 jaar 6 5 7 5 7 8 11
Hoog Residentieel 8 jaar en ouder 19 17 18 15 16 16 15
   25 22 25 20 23 24 26

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen €  -   

Extra ondersteuningsmiddelen €  2.878   

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1-10-2019 €  626.866   

SO groeibekostiging €  120.665   

Totaal ontvangen SWV  €  750.409 €  31.267  
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €  -   

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €  -   

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur €  4.382   

Ontvangen diversen €  -   

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €  4.382

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet 
 aan de huidige ontwikkelingen. Het SOP is tevens het BOP.
- De Emiliusschool is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Emiliusschool is betrokken, mede naar aanleiding van meerdere casussen waarbij het onderscheid 
 tussen cluster 3 en EMB lastig te duiden is, bij de ontwikkeling die het SWV heeft geïnitieerd in deze. 
 Deze ontwikkeling heeft een relatie met de verbeteragenda van minister Slob, en dan met name op het 
 gebied van leerrecht. 
- Leerrecht voor alle kinderen is een groot goed van de Emiliusschool. Wat anderen als niet mogelijk zien 
 wordt door deze school opgepakt en aangeboden.
- Ontwikkeling: de school is van plan om kinderen met een laagniveau homogeen te groeperen, 
 waarbij ontwikkelingen niet altijd goed meetbaar maar wel merkbaar zijn.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn geen leerlingen teruggeplaatst naar BO/SBO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Emiliusschool participeert in bestuur overstijgende initiatieven van het SWV.
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- De samenwerking met het SWV wordt zeer gewaardeerd. Stafbureau is professioneel en efficient.

Good practice
• Medicijngebruik.
• Visie op ontwikkeling van kinderen, op welke wijze zet je een specifiek ontwikkelingsplan op.
• Autisme expertise.
• Curriculum op het gebied van sensomotorische training.
• Hygiëne, spel, zelfredzaamheid.
• Inzet technologie bij communicatie.
• BIM-lessen: “Bewegen in motoriek”.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
72905

Brinnummer
14VL 

Buiten ons SWV 16SO Mytylschool, Toledodreef 4, 5629 CC Eindhoven mytyl_administratie@ssoe.nl
  19MT MBS Eindhoven, Venetiëstraat 43, 5632 RM Eindhoven mbs.administratie@ssoe.nl
 

Naam schoolbestuur 
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE)
Venetiëstraat 43, 5623 RM Eindhoven

School 
Antoon van Dijkschool
Berkveld 19, 5709 AE Helmond
avd.administratie@ssoe.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

72905 SO SSOE 108 105 105 122 141 136 145
         
 Laag Jonger dan 8 jaar 18 19 22 16 24 6 9
 Laag 8 jaar en ouder 59 50 44 58 57 35 39
 Midden Jonger dan 8 jaar 11 13 8 13 10 25 25
 Midden 8 jaar en ouder 12 10 17 20 33 38 39
 Hoog Jonger dan 8 jaar 2 5 6 4 5 12 14
 Hoog 8 jaar en ouder 6 8 8 11 12 20 19
   108 105 105 122 141 136 145

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen €  -   

Extra ondersteuningsmiddelen €  16.307   

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1-10-2019 €  2.375.476   

SO groeibekostiging €  97.415   

Totaal ontvangen SWV  €  2.489.199 €  18.303  
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €  62.229   

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €  -   

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur €  5.571  

Ontvangen diversen €  -   

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €  67.800

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet 
 aan de huidige ontwikkelingen. 
- SSOE is bezig met de ontwikkeling van een BOP (Bestuursondersteuningsprofiel).
- SSOE is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra ondersteuningsbehoefte.
- Voor diverse groepen leerlingen is het lastig om een passend plek te vinden. Laag niveau, thuiszitters, 
 leerlingen die moeite hebben met functioneren in een schoolse setting, heel complex gedrag in combinatie  
 met verstandelijke beperking.
- Er is sprake van 3 thuiszitters. 1 leerling volledig thuis met een vrijstelling. 2 leerlingen gedeeltelijk thuis  
 geoorloofd.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er loopt een pilot volumebekostiging bij de Antoon van Dijkschool. Alle leerlingen krijgen een TLV SO laag 
 en voor de extra ondersteuning wordt een vast (lumpsum) bedrag afgesproken. De pilot bevindt zich in de  
 evaluatiefase. De Antoon van Dijkschool ervaart grote voordelen. De administratieve last voor het SWV is  
 toegenomen.
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- Zorg om de aanvraag van hogere categorieën bij de TLV. Er komen steeds meer kinderen met een zwaardere 
 ondersteuningsvraag binnen. De aanvraag van een hogere categorie wordt gedaan vanuit onderwijsbehoefte. 
- Voor SSOE is, de bijna moeilijk beheersbare, groei van leerlingen wat afgevlakt.
- Ontwikkelingen externe dienst van SSOE. SSOE is kritisch bij een TLV-aanvraag in relatie tot de inzet van de  
 expertise dienst. Er wordt nog te weinig preventief ingezet.  
- De inzet van de expertisedienst is lastig kostendekkend weg te zetten.
- SSOE heeft een nieuw koersplan gereed: “Samen grenzen verleggen”. Dit is mede tot stand gekomen na  
 raadpleging van het veld. SSOE wil meewerken aan inclusiever onderwijs.
- SSOE staat achter de prioriteit om te investeren in de voor- en vroegschoolse aansluiting. Eerder ingrijpen en  
 gericht ondersteunen leidt tot minder verwijzingen.
- Er is een relatie met de Kempel gelegd. Studenten werven voor speciaal onderwijs door afstudeerstages 
 te bieden met contractperspectief.
- Samenwerking met OBSH binnen route S. Richten op inclusief onderwijs. Dit heeft een relatie met het 
 IncluZief arrangement vanuit het SWV.
- SSOE wil graag betrokken zijn bij het ontwikkelen van aanbod op het gebied van ZMOLK. 
- Goed om een oudersteunpunt gezamenlijk op te pakken.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Ontevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Ervaren wordt dat het overleg moeizaam  
 verloopt en dat de gemeente vooral denkt in beperkingen en niet in kansen. Budgetten op de korte termijn  
 zijn leidend en niet de waarde op de lange termijn.
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- SSOE participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Scholen kunnen meer gebruik maken van de expertise van SSOE.
- Niet tevreden over de governance structuur van de afgelopen jaren.
- Het schoolmodel is niet werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Positief over de inhoudelijke ontwikkelingen van het SWV. Eerder ingrijpen en gericht ondersteunen leidt tot  
 minder verwijzingen.

Corona
- Door de lockdown hebben we geleerd dat onderwijs niet altijd per se op een fysieke schoollocatie hoeft   
 plaats te vinden. 
- Afstemming met jeugdzorg in Helmond ging moeizaam tijdens de crisis. 

Good practice
•  Intern auditsysteem. Dit levert intern veel op. Met name het lerend vermogen neemt toe.
• Scan Passend Onderwijs. Dit kan ingezet worden in een sessie met het management/bestuur van een school.
• Autisme steunpunt.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41008

Brinnummer
19ES 

Buiten ons SWV 18CZ De Widdonck Heibloem, Meijelseweg 2B, 6089 ND Heibloem widdonckschool.heibloem@aloysiusstichting.nl 
  00UT Latasteschool, Bergerweg 37, 6085 AT Horn  latasteschool@aloysiusstichting.nl
  10OL Rungraaf, Koenraadlaan 102, 5651 EZ Eindhoven, groep 1-6 rungraaf@aloysiusstichting.nl
   Leuvenlaan 23, 5628 WE Eindhoven, groep 6-8  rungraaf@aloysiusstichting.nl
 

Naam schoolbestuur 
Aloysiusstichting
Kerkstraat 3, 6085 AX Horn

School 
De Hilt SO en VSO
Azalealaan38, 5701 Helmond
dehilt@aloysiusstichting.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41008 SO Aloysiusstichting 207 187 199 184 188 201 226
         
 Laag Jonger dan 8 jaar 25 24 34 25 26 39 45
 Laag 8 jaar en ouder 153 132 141 137 137 137 160
 Midden Jonger dan 8 jaar       
 Midden 8 jaar en ouder      1 2
 Hoog Jonger dan 8 jaar       
 Hoog 8 jaar en ouder       
Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar 26 24 21 20 23 22 17
Laag Residentieel 8 jaar en ouder 3 7 3 2 2 2 2
   207 187 199 184 188 201 226

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen €  3.970   

Extra ondersteuningsmiddelen €  16.547   

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1-10-2019 €  2.177.541   

SO groeibekostiging €  92.288   

Totaal ontvangen SWV  €  2.290.346 €  11.395  
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €  -   

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €  -   

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur €  1.1889  

Ontvangen diversen €  -   

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €  1.189

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan  
 de huidige ontwikkelingen. 
- Er is geen BOP (Bestuursondersteuningsprofiel).
- Aloysiusstichting is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Pilot Widdonck: er wordt door weinig kinderen gebruik van gemaakt maar het is succesvol te noemen. 
 Deze pilot wordt verbreed naar de Hilt.
- Er is geen voorziening voor de doelgroep ZMOLK, Cluster 3 met ernstige gedragsproblemen. Er is meer 
 mogelijk binnen de symbiose regeling en samenwerking met gemeenten moet hierbij worden gezocht.
- Positie SO binnen het SWV. Aloysiusstichting is een partner van het SWV en werkt mee aan het voorkomen  
 van wachtlijsten. Mogelijke knellende situaties worden met inachtneming van dichtstbijzijnde voorziening
 opgelost. 
- 2 thuiszitters, volledig en geoorloofd.
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Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Zet expertise van het SO in in de basisscholen (preventief).
- Maak actief beleid op terugplaatsing.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Aloysiusstichting participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Samenwerking tussen basisscholen en speciaal onderwijs kan beter.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Scholen kunnen meer gebruik maken van de expertise van SSOE.
- Niet tevreden over de governance structuur van de afgelopen jaren.
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Positief over de inhoudelijke ontwikkelingen binnen het SWV.

Corona
- Er is verwezen naar de website van het SWV waar veel informatie is verzameld m.b.t. thuisonderwijs 
 en de coronamaatregelen. 

Good practice
•  Ouder als partner.
•  Expertise op het gebied van gedragsproblematiek, de Aloysius academie.
•  Diverse modules, waaronder omgaan met autisme.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
75388

Brinnummer
23TP 

Naam schoolbestuur 
Stichting SAAM Scholen
Nelson Mandelaboulevard 2, 5342 CZ Oss

School 
Uilenspiegel
Parkweg 10, 5427 AL Boekel
directie.obsuilenspiegel@saamscholen.nl

Gemeente
Boekel

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

75388 BAO SAAM 116 113 111 118 135 150 158

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 33.690  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  795  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen   -  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. 

de leerlingaantallen van het schoolbestuur E  24.529  

Ontvangen aan arrangementen E  2.084  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -5.047  

Ontvangen diversen  -  

Totaal ontvangen SWV  E  56.051   € E  374 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur   -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV   -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur   -  

Ontvangen diversen   -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV  € -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is niet goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet 
 aan de huidige ontwikkelingen. 
- Er is geen BOP aanwezig (Bestuursondersteuningsprofiel).
- Saam is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra ondersteuningsbehoefte.
- Er wordt soms communicatie gemist over de kinderen die wonen binnen het SWV, maar naar het SBO/SO 
 onderwijs gaan in een ander SWV.
- 2 leerlingen thuiszitters: 2 leerling gedeeltelijk thuis geoorloofd. Beide leerlingen met een arrangement 
 weer gestart binnen de BO school.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Door het Kans! Overleg en de toegekende arrangementen zijn 2 kinderen niet doorverwezen.
- Het Kans! Overleg uitbreiden voor zij-instromers (rebound-kinderen).
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Er is wel zorg rondom de wachtlijsten
 voor jeugdhulp.
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Saam participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Doorgaande lijn VVE is een aandachtspunt.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Saam heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen ingezet waarbij een deel van de zorgmiddelen vanuit 
 het SWV op de school worden ingezet. Dit ten behoeve van de formatie.
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Er zijn 2 klachten geweest m.b.t. het niet uitvoeren van passend onderwijs.
- Tevreden over de richting die het SWV heeft ingezet m.b.t het Kans! Overleg.

Good practice
• Project inclusiever onderwijs en anders arrangeren.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
75688

Brinnummer
06XW 

Naam schoolbestuur 
Vereniging voor Bijonder Onderwijs op 
Algemene Grondslag (De Pandelaar)
St. Michaelstraat 30, 5421 NK Gemert

School 
De Pandelaar
St. Michaelstraat 30, 5421 NK Gemert
info@depandelaar.nl

Gemeente
Gemert

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

75688 BAO Vereniging 
  onderwijs 
  op algemene 
  grondslag 214 217 214 223 238 250 250

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 57.825 

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.317  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de 

leerlingaantallen van het schoolbestuur E  42.465  

Ontvangen aan arrangementen   -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -22.287  

Ontvangen diversen  -  

Totaal ontvangen SWV  E  79.320   € E  317 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur    -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV   -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  1.597  

Ontvangen diversen  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E 1.597  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan 
 de huidige ontwikkelingen. Het SOP is tevens het BOP.
- De Pandelaar is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Leerlingen gaan veel naar VO in ander SWV. Goede voorbeelden van passend onderwijs in VO 
 worden gemist in dit SWV.
- Geen thuiszitters. SWV volgt 3 leerlingen. 

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Zorgplicht en aannamebeleid blijft ingewikkeld. De Pandelaar zit vol.
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- De Pandelaar participeert in bestuur overstijgende initiatieven van het SWV.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
- Tevreden over de aandacht voor ouders: oudertevredenheidsmonitor, animatiefilmpjes, thema-avonden 
 voor ouders. 
- Middelen worden door de school ingezet op vroegsignalering en personele inzet op het gebied  
 van dyslexie.

Corona
- Het was een lastig jaar onder invloed van Corona. Met name de driehoek ouders, school, kind.  
 Er zijn gezinssituaties die zorgelijk zijn. 
- Intensieve samenwerking met gemeente ervaren.

Good practice
• Kiva-opleiding: dient nader geactualiseerd te worden.
• Pedagogisch klimaat.
• Activiteiten van het “fluisterkruid”.
• Externe disciplines die ingezet worden op school.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
73283

Brinnummer
09PD 

Naam schoolbestuur 
RK Stichting De Goede Herder
Montgolfiestraat 71, 5703 EB Helmond

School 
De Goede Herder
Montgolfiestraat 71, 5703 EB Helmond
info@bs-goedeherder.nl

Gemeente
Gemert

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

73283 BAO Stg de Goede 
  Herder 368 363 374 380 370 378 371

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  89.093  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  2.805  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  7.242  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de 

leerlingaantallen van het schoolbestuur E  65.288  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -82.975  

Ontvangen diversen   -  

Totaal ontvangen SWV  E  81.453   E  215 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet 
 aan de huidige ontwikkelingen. Het SOP is tevens het BOP.
- De Goede Herder is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Aanbod voor leerlingen met gescheiden ouders wordt gemist (er liep een pilot met de gemeente, 
 maar deze is gestopt).
- We missen een arrangement o.b.v. de vorige rugzak cluster 4.
- Thuiszitters: Het SWV volgt 1 kind.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- De school heeft veel TLV verwijzingen. Veel systeemproblematiek en ernstig zieke kinderen.
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- De Goede Herder participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is niet werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. Als school hebben
 we veel te maken met systeemproblematiek en ernstig zieke kinderen. De lasten drukken onevenredig  
 op het budget van de school.
- Er is 1 geschil geweest m.b.t. de verwijdering in relatie tot de ondersteuningsbehoeften.
- Tevreden over het SWV. Er gebeuren mooie dingen zowel inhoudelijk als de werkwijze. Er worden  
 korte lijnen ervaren en bij vragen wordt er snel geschakeld.

Corona
- Weinig contacten met de GGD. Weinig initiatief vanuit de GGD zelf. Screeningprogramma’s zijn 
 geannuleerd.
- Positieve contacten met jeugdzorg. Korte lijnen en snel schakelen wat betreft noodopvang van 
 kwetsbare kinderen/gezin.
- School is wel vaak zelf extra hulpverlening in moeten schakelen.
- Snel in kunnen zetten op digitaal thuisonderwijs door de juiste ICT-voorzieningen en een draaiboek. Er zijn 
 dagprogramma’s aangeboden van 9:00-13:00 uur. Er is ondersteunend materiaal uitgedeeld. Dagelijks  
 werd de dag opgestart met een briefing met het team. De gedeeltelijke opening werd als lastiger ervaren.  
 Het team is vol aan de bak gegaan en hadden een enorme boost om er samen een succes van te maken.

Good practice
• Rots en water.
• OPO: Opbrengst Gericht Passend Onderwijs. I.s.m. Wilhelmina en Silvester Bernadette school.
• Digitale verwerkingssoftware voor spelling en rekenen in groep 6 en 7.
• Spelontwikkeling in de onderbouw. Begeleid door het BCO.
• Goed pedagogisch klimaat.
• Speelplezier in samenwerking met Korein.
• Inzet innovatiecoaches.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41860

Naam schoolbestuur 
Stichting Platoo
Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond

School Adres Gemeente E-mail 
De Horizon Jan van der Diesduncstraat 42, 5721 VM Asten Asten info@obs-dehorizon.nl
De Bron Spaarne 18, 5751 WJ Deurne Deurne info@obsdebrondeurne.nl
‘t Schrijverke Heer van Grevenbroeckweg 1, 5731 EK Mierlo Geldrop Mierlo info@obs-schrijverke.nl
‘t Einder Wetering 25, 5422 AN Gemert Gemert Bakel info@obseinder.nl
De Kleine Kapitein Bernhardstraat 2A, 5761 BJ Bakel Gemert Bakel info@obsdekleinekapitein.nl
De Hasselbraam Torteltuin 2, 5754 HA Deurne Deurne algemeen@dehasselbraamdeurne.nl 
De Rietpluim Ouwlandsedijk 27, 5673 PS Nuenen Nuenen rietpluim@derietpluim.nl
Ranonkel Dommel 20, 5711 KT Someren Someren info@obsderanonkel.nl
De Driehoek Schoolstraat 1b, 5735 CG Aarle-Rixtel Laarbeek info@3hoek.nl
Het Klokhuis Wijnkelerweg 3a, 5741 ND Beek en donk Laarbeek info@obshetklokhuis.nl
Het Toverkruid Dalkruid 23, 5721 RR Asten Asten directie@toverkruid.nl
Het Mooiste Blauw Pennekart 1, 5674 CK Nuenen Nuenen directie@hetmooisteblauw.nl

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41860 BAO PlatOO 2.590 2.562 2.572 2.557 2.620 2.708 2.782

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 633.640 

Extra ondersteuningsmiddelen  E  14.824 

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  -200 

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen

van het schoolbestuur E  464.648 

Ontvangen aan arrangementen E  19.360 

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -295.109 

Ontvangen diversen E  - 

Totaal ontvangen SWV  E  837.163 E 309
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  1.144 

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  10.000 

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  7.168 

Ontvangen diversen E  - 

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  18.312 

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er zijn actuele SOP’s aanwezig. Deze zijn niet altijd goed vindbaar op de website van de scholen. Het SOP 
 voldoet aan de huidige ontwikkelingen. Door het bestuur van PlatOO wordt daar op gestuurd.
- Er is geen BOP (Bestuursondersteuningsprofiel) aanwezig.
- PlatOO is niet bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Er is geen aanbod voor leerlingen met primair problemen in gedrag met bijkomend een laag IQ. 
- Er is nog geen passend antwoord op de leerlingen hoogbegaafd/dubbel bijzonder.
- Behoefte om expertise naar het kind te brengen.
- 2 thuiszitters. Geoorloofd verzuim. Kinderen zijn goed in beeld.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- Meer samen met SBO en SO streven naar thuisnabij onderwijs.
- OPP is vaak te weinig gerelateerd aan de oorspronkelijke TLV-opdrachtstelling. 

Brinnummer
07FL
07GU
08DM
20OW
21DA
21MV
23BW
23TN
23ZM
24AB
24DV
08JE 
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Er worden wel veel personele wisselingen 
 ervaren. Soms wordt ook de regievoering gemist; niet altijd gerichte acties uitgezet na een bespreking. 
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- PlatOO participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Het is van belang dat gemeenten op de hoogte zijn van procedures van het SWV en scholen. 

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. 
- Verantwoordelijkheden liggen primair bij de school/schoolbestuur. Daar hoort de regie en daar moet 
 ook naar gehandeld worden.
- Het SWV moet zorgen voor een eenduidige communicatie. 
 Er is 1 geschil geweest m.b.t. de toelating/verwijdering in relatie tot de ondersteuningsbehoeften.
- Toewerken naar meer inclusief onderwijs en meer terugplaatsingen

Good practice
• Excellentiebrigade. Team van experts met specifiek expertise. Daarnaast zijn er plusklassen georganiseerd.
 In 2015 heeft er een herijking van het beleid plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
 ontwikkelopdrachten waar leerkrachten mee bezig zijn geweest. 
• Point 040 aanbod voor HB.

BIJLAGE 2
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nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

60061 BAO Stg Scholen in 
  de Parochie H. 
  Bernadette 359 355 349 344 357 356 345

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 85.095  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  3.225  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  7.797  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  62.208  

Ontvangen aan arrangementen E -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -104.012  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  54.313   € E  153 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  5.000  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  5.000  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan 
 de huidige ontwikkelingen. Het SOP is tevens het BOP.
- Silvester Bernadette is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Informatieverstrekking bij een BAO-verplaatsing is vaak niet op orde. 
- Er zijn wachttijden in SBO en SO.
- Er is regelmatig sprake geweest van vastgelopen casussen.
- Voldoende aanbod en ondersteuning voor NT2-onderwijs wordt gemist.
- Geen thuiszitters. 1 leerling wordt gevolgd.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- De school heeft veel TLV-verwijzingen. Samen met een stafmedewerker van het SWV heeft een 
 grondige analyse plaatsgevonden. Deze is besproken met de IB-er van de school.
- De positie van het SWV bij een TLV-aanvraag zou steviger moeten zijn.
- Er zijn in 2020 kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- Zorgplicht wordt verschillend geïnterpreteerd. 
- Acceptatie van ouders is een aandachtspunt.

Bestuursnummer
60061

Brinnummer
05BO 

Naam schoolbestuur 
Stichting Scholen in Parochie H. Bernadette
Dahliastraat 2, 5701 ET Helmond

School 
Silverster Bernadette
Dahliastraat 2, 5701 ET Helmond
m.sars@sil-ber.nl

Gemeente
Helmond
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Ontevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Aandacht voor een tijdige afstemming 
 door jeugdzorg aan school en ouders. Gezien de problematiek missen we doorzettingsmacht bij jeugdbeleid.  
 De school heeft wel een vast contactpersoon vanuit de gemeente, maar per casus een ander contactpersoon.  
 Verder wordt structurele terugkoppeling gemist.
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Silvester Bernadette participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Vanuit Veilig thuis vindt niet altijd een terugkoppeling plaats naar de school.
- Pilot praktijkrijk: Er wordt in gezamenlijkheid met het SWV nader onderzocht op welke wijze we dit kunnen 
 verbinden aan de klusklas. Het functioneert goed; de resultaten zijn positief, met name op het gebied 
 van competentiebeleving bij de kinderen.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. De school constateert 
 een toenemende onderwijszorg en ondersteuningsbehoefte. Er wordt fors meer geïnvesteerd in passend 
 onderwijs dan wat beschikbaar is vanuit het SWV.
- De middelen vanuit passend onderwijs worden ingezet om per twee klassen een leerkrachtondersteuner
 in te kunnen zetten. Op de school zijn vier leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten werkzaam. 
 De basiskwaliteit is verder ontwikkeld, kinderen die voorheen naar het SBO gingen, blijven nu op school.
- De ontwikkelingen van het SWV worden als positief gezien. Met name de voor- en vroegschoolse aansluiting.  
 Ook het Juliusproject en het initiatief van het specialistenoverleg is een meerwaarde.

Corona
- Tijdens de schoolsluiting in coronatijd was jeugdzorg betrokken in gezinnen zonder dit af te stemmen 
 met de school.
- Het aantal zorgelijke thuissituaties blijft stijgen. Leerlingen zijn door de corona minder goed in beeld. 
 Corona verhoogt de werkdruk bij leerkrachten. Voor onze school is de kansongelijkheid opgelopen.

Good practice
• Classboard app.
• Topklas.
• Aanbod meer- en hoogbegaafdheid. Plusklas/vindingrijk.
• Gestart met een taalklas voor kinderen.
• Verlengde schooldag voor kinderen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
• Werken samen met “Jong Helmond Lekker Gezond”.
• Taalklas voor ouders.
• Lees en rekencafe’s. 
• Praktijkrijk.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41662

Brinnummer
03BV 

Naam schoolbestuur 
Stichting RBOB de Kempen
Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven

School 
De Trumakkers
De Spinner 2, 5591 NG Heeze
info@obsdetrumakkers.nl

Gemeente
Heeze

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41662 BAO RBOB 
  De Kempen 176 175 177 169 163 168 164

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  39.379  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  988  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  135  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  28.875  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -8.190  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  60.917   € E  363 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan
 de huidige ontwikkelingen. 
- School de Trumakkers is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een 
 extra ondersteuningsbehoefte.
- De school is bezig met het verbeteren van de basisondersteuning en dan met name gericht op het op een  
 hoger niveau brengen van het rekenonderwijs.
- Inzet middelen: lichte ondersteuningsmiddelen gaan rechtstreeks naar de school. De zware worden ingezet  
 op het expertiseteam en waar nodig op kindniveau.
- Het Facet richt zich mede op de doelgroep “Dubbel Bijzonder”. Er is een relatie met de projectgroep Julius.
- Geen thuiszitters.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- RBOB de Kempen participeert niet in bestuuroverstijgende initiatieven van het SW.
- Vanuit Veilig thuis vindt niet altijd een terugkoppeling plaats naar de school.
- Pilot praktijkrijk: Er wordt in gezamenlijkheid met het SWV nader onderzocht op welke wijze we dit kunnen 
 verbinden aan de klusklas. Het functioneert goed; de resultaten zijn positief, met name op het gebied van
 competentiebeleving bij de kinderen.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. 

Good practice
• Auditstructuur.
• Kenniskring Passend onderwijs.
• Expertiseteams.
• Ambulante begeleiders.
• LAB Bovenschools meer- en hoogbegaafdheid onderwijs.
• Mediatheek met uitleg gericht op meer- en hoogbegaafdheid. Consultatiemogelijkheden. Dit kan zich ook  
 ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor ouders.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41246

Brinnummer
06UK 

Naam schoolbestuur 
Stichting Pallas inzake Vrije School Peelland
Helmondselaan 71, 5702 NM Helmond

School 
Vrije School Peelland
Helmondselaan 71, 5702 NM Helmond
info@vrijeschoolpeelland.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41246 BAO Pallas 219 204 192 190 193 187 188

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 45.562  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.050  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E -  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  33.235  

Ontvangen aan arrangementen E -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -64.761  

Ontvangen diversen  -  

Totaal ontvangen SWV  E  15.086   €E 81 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet aan 
 de huidige ontwikkelingen. 
- Vrije school Peelland: is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Als school zouden we graag op afroep extra ondersteuning in de klas willen.
- Geen thuiszitters.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Ontevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Veel wisselende medewerkers vanuit 
 de jeugdzorg staat continuïteit van de hulpverlening en de samenwerking in de weg. 
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Vrije school Peelland participeert niet in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is niet werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. Als éénpitter 
 ben je kwetsbaar in het schoolmodel.  
- Tevreden over de wijze waarop het SWV wordt gestuurd door de directeur. Tevreden over het 
 specialistenoverleg en het Kans! Overleg. 

Good practice
• Talentwerkplaats.
• Kinderbespreking.
• Kunstzinnige lijnen.
• Leerroute 2. Leerlijn voor kinderen met uitstroom perspectief PRO VMBO.
 Tip voor het SWV: meer saamhorigheid.

BIJLAGE 2
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Bestuursnummer
41349

Naam schoolbestuur 
Stichting OBS Helmond (OBSH)
Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

School Adres Gemeente E-mail 
‘t Hout Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond Helmond obshout@obsh.nl
De Bundertjes Basstraat 208, 5702 SM Helmond Helmond bundertjes@obsh.nl
De Straap Twentehof 200, 5709 KG Helmond Helmond destraap@obsh.nl
De Rakt Baroniehof 212, 5709 HD Helmond Helmond infoderakt@obsh.nl
De Stroom Rijnlaan 103, 5704 HZ Helmond Helmond infodestroom@obsh.nl
De Lindt Sprengersstraat 1, 5708 EV Helmond Helmond lindt@lindt.nl
Brandevoort De Plaetse 150, 5708 ZJ Helmond Helmond administratiebrandevoort@obsh.nl

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41349 BAO OBSH 2.345 2.282 2.211 2.158 2.167 2.157 2.143

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 516.773  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  13.332  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  9.274  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  378.035  

Ontvangen aan arrangementen E  58.542  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -178.855  

Ontvangen diversen       

Totaal ontvangen SWV  E  797.101   € E  370 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  1.012  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  1.012  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er zijn actuele SOP’s aanwezig. Deze zijn over het algemeen goed vindbaar op de website van de scholen.  
 Het SOP voldoet aan de huidige ontwikkelingen.
- Er is een BOP (Bestuursondersteuningsprofiel) aanwezig.
- OBSH is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra ondersteuningsbehoefte.
- Zorg ervoor dat het Kans! Overleg snel kan worden ingezet. Waak ervoor dat het vol zit, zodat het voelt 
 als wachtlijsten.
- Thuiszitters 3: Gedeeltelijk thuis, geoorloofd.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Brinnummer
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Samenwerking gemeente; er is veel diversiteit 
 bij de gezins- en jongerencoaches. De kwaliteit wordt door de scholen ook wisselend ervaren. De Bundertjes  
 wil in dat kader een pilot gaan starten met een vast contactpersoon vanuit de CJG op school. 
 Hierdoor wordt gepoogd in te steken op continuïteit.
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- OBSH participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
 
Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. De middelen worden 
 ingezet voor deskundigen bovenschools. Overige gelden worden naar rato verdeeld over de scholen. 
- Scholen van OBSH kunnen specifieke arrangementen aanvragen binnen OBSH. Het retourbudget TLV is
 hiervoor beschikbaar gesteld. Op deze wijze wordt gestreefd naar meer kinderen regulier te houden dus 
 het voorkomen van verwijzingen. Investeren in preventie.
- De inhoudelijke ontwikkelingen van het SWV worden onderschreven.

Corona
- Door OBSH is een beleidsdocument opgemaakt.

Good practice
• Uitvoering Bouw!
• OBSH academy.
• Level up.
• Vakroute.
• Kansrijke leeromgeving voor kinderen en ouders. Hiervoor is stimuleringsbudget aangevraagd 
 bij de gemeente.
• Meander pilo.
• Route S gericht op kinderen met een verstandelijke beperking in samenwerking met SSOE.
• Denktanksessies met de directeuren.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41223

Naam schoolbestuur 
Stichting Primair Onderwijs Deurne Asten Someren (Prodas)
Heikamperweg 7, 5725 AZ Heusden

School Adres Gemeente E-mail 
De Wegwijzer Galileistraat 1, 5756 AW Vlierden Deurne info.wegwijzer@prodas.nl 
De Vonder Willem-Alexanderlaan 3, 5712 CA Someren-Eind Someren infodevonder@prodas.nl
SBO De Brigantijn Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren Someren brigantijn-s@prodas.nl
St. Jozef Kerkendijk 81, 5712 ET Someren-Heide Someren info.jozef@prodas.nl
LeerRijk Van Gijselstraat 24, 5712 HE Someren Someren info.bsleerrijk@prodas.nl
Mariaschool Laan ten Roode 34, 5711 GC Someren Someren infomariaschool@prodas.nl
De Diamant Avennelaan 17, 5711 BB Someren Someren bsdediamant@prodas.nl
St. Willibrordus Dorpsstraat 11, 5758 AM Neerkant Deurne willibrordusneerkant@prodas.nl
De Zonnebloem ‘t Hofke 12, 5757 BB Liessel Deurne directie.zonnebloem@prodas.nl
‘t Rendal Offermansstraat 9, 5715 AM Lierop Someren directie.rendal@prodas.nl
St. Antonius Heikamperweg 1, 5725 AZ Asten-Heusden Asten bbs.antonius@prodas.nl
De Peelparel Oude Peelstraat 10, 5759 PC Helenaveen Deurne peelparel@prodas.nl
Zeilberg Margrietstraat 2, 5754 AH Deurne Deurne info.bszeilberg@prodas.nl
Gerardusschool Klingerveld 6, 5752 AK Deurne Deurne gerardusschool@prodas.nl
SBO De Brigantijn Schelde 1, 5751 VJ Deurne Deurne brigantijn-d@prodas.nl
Aventurijn-bs Willibrordus Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl
Aventurijn-LEO afdeling Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl
D’n Heiakker Patrijs 33, 5754 DJ Deurne Deurne info.heiakker@prodas.nl
De Piramide Schelde 1, 5751 VJ Deurne Deurne piramideurne@prodas.nl
Tijl Uilespiegel Schutsboom 14, 5751 JB Deurne Deurne info.tijluilenspiegel@prodas.nl
D’n Bogerd Keltenstraat 16, 5753 GN Deurne Deurne bogerd@prodas.nl
Aventurijn-De Ratelaar Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl
Kindcentrum LaLoBo Kruiskensweg 8, 5721 KD Asten Asten info.lalobo@prodas.nl
Voordeldonk Bergweg 60, 5721 JD Asten Asten info.voordeldonk@prodas.nl
Het Talent Asterstraat 35, 5721 EE Asten Asten hettalent@prodas.nl

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41223 BAO Prodas 4.483 4.380 4.248 4.232 4.128 4.129 4.105

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  986.076  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  23.692  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  4.525  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  721.079  

Ontvangen aan arrangementen E  15.099  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -1.027.657  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  722.814   € E  175 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  572  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  5.000  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  5.572  
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Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er zijn actuele SOP’s aanwezig. Deze zijn over het algemeen goed vindbaar op de website van de scholen.  
 Het SOP voldoet aan de huidige ontwikkelingen.
- Er is een BOP (Bestuursondersteuningsprofiel) is aanwezig.
- Prodas is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Prodas constateert dat de deelname aan SBO minder aan het worden is, hierbij heeft het bestuur de 
 ambitie uitgesproken om het SBO te halveren. Dit via het versterken van het regulier onderwijs. Investeren 
 in de basisondersteuning. Verder wil het Prodas fors gaan inzetten op het vergroten van de mogelijkheid 
 tot terugplaatsing. Bij mogelijke handelingsverlegenheid wordt er ook gekeken naar mogelijkheden bij 
 andere scholen.
 Expertise van SBO moet in clusters ingezet kunnen worden. De directeur van het SBO heeft de opdracht 
 om dit verder te ontwikkelen.
 • Visie op passend onderwijs is geformuleerd. Het bestuur wil meer gaan inzetten op inclusief.
 • Hoogbegaafdheidsaanbod. Prodas heeft een aanbod LEO op een reguliere school. Dit vraagt om een
  specifieke investering door Prodas. Deze afdeling wordt ook door leerlingen bezocht afkomstig 
 uit andere besturen. 
- Geen thuiszitters.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er is in 2020 1 kind teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- De verwijzingen naar SBO/ SO vanuit Prodas worden door het eigen bestuur nader geanalyseerd
- TLV-procedure: Prodas is voorstander van een onafhankelijke toets op een aanvraag, afgifte in eerste
 instantie maar voor drie maanden wanneer een vervolgbesluit genomen kan worden.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Ontevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Prodas participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Clustersamenwerking: het bestuur zet in op meer samenwerking tussen clusters van scholen. 
 Binnen gemeenten wil het bestuur onderscheidende schoolconcepten.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. 
- Prodas waardeert de inhoudelijke ontwikkelingen van het SWV. Er ligt een hoge ambitie. 
 Prodas waarschuwt voor een te hoge ambitie. 

Good practice
• Expertisecentrum gepositioneerd binnen het Prodas. Andere besturen kunnen hier ook diensten inkopen.
• Hoogbegaafdheid onderwijs.
• Taal en nieuwkomersklassen.
• IB-netwerk.
• Expertise netwerk.
• Kinderraad.
• Proloog 9: voorbereiding op de overstap naar VO.
• Topklas.
• Werkgroep verlies en rouw.
• Prodas academy.
• Innovatiefonds binnen het bestuur.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41223 Prodas: 
 Brigantijn 195 181 188 184 202 189 181

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen E  -  

Extra ondersteuningsmiddelen E  1.874  

SBO bekostiging o.b.v. de teldatum > 2% leerlingen van het SWV E  287.409  

SBO groeibekostiging E  34.184  

Totaal ontvangen SWV  E  323.467  E  1.711 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  - 
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
40557

Naam schoolbestuur 
Stichting Eenbes Basisonderwijs
Nieuwendijk 49c, 5664 HB Geldrop

School Adres Gemeente E-mail 
Kindcentrum Breinplein Schoolstraat 1, 5735 CG Aarle-Rixtel Laarbeek kindcentrumbreinplein@eenbes.nl
Kindcentrum Beekrijk  
locatie ‘t Otterke Beverstraat 11, 5741 KW Beek en Donk Laarbeek otterke@eenbes.nl 
Kindcentrum De Raagten Otterweg 31, 5741 BC Beek en Donk Laarbeek bsderaagten@eenbes.nl
Kindcentrum Beekrijk  
locatie De Mulderhof Molenweg 5, 5741 NA Beek en Donk Laarbeek mulderhof@eenbes.nl
Kindcentrum de Rots Amundsenstraat 53, 5665 VS Geldrop Geldrop Mierlo info@kindcentrumderots.nl
Kindcentrum 6gehuchten Papenvoort 10, 5663 AH Geldrop Geldrop Mierlo info@degrabbelton.nl
Van der Puttschool SBO Parallelweg 8, 5664 AC Geldrop Geldrop Mierlo vdputt@eenbes.nl
Kindcentrum Vijfblad Linze 3, 5667 AH Geldrop Geldrop Mierlo vijfblad@eenbes.nl
Kindcentrum de Vlinder Sint Jozefplein 3, 5666 RL Geldrop Geldrop Mierlo info@kindcentrumdevlinder.nl
Kindcentrum de Appelgaard/
Klokhuis Hazelaar 47, 5664 VE Geldrop Geldrop Mierlo klokhuis@eenbes.nl
Kindcentrum Dommeldal Beneden Beekloop 93, 5662 HK Geldrop Geldrop Mierlo dommeldalschool@eenbes.nl
Heuvelrijk Heuvel 5, 5674 RR Gerwen Nuenen, Gerwen en Nederwetten bredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl
Merlebos De Spinner 6, 5591 NG Heeze Heeze leende merlebos@eenbes.nl
De Parel Pastoor Gastlaan 2, 5591 BM Heeze Heeze leende directie.parel@eenbes.nl
Dirk Heziusschool Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze Heeze leende dirkhezius@eenbes.nl
De Sprankel Grotenhof 4, 5737 CB Lieshout Laarbeek info@kindcentrumdesprankel.nl
Bernadette Mariastraat 31, 5738 AH Mariahout Laarbeek secretariaat@eenbes.nl
Puur Sang Haver 13, 5731 LA Mierlo Geldrop Mierlo info@kindcentrumpuursang.nl
De Kersentuin Wersakker 55-57, 5731 KE Mierlo Geldrop Mierlo info@kindcentrumdekersentuin.nl
Sint Jozef De Koppel 1, 5674 NW Nederwetten Nuenen, Gerwen en Nederwetten jozefnederwetten@eenbes.nl
De Wentelwiek Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten dewentelwiek@eenbes.nl
De Dassenburcht Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten dedassenburcht@eenbes.nl
Crijns Society Heikampen 3, 5672 ST Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten crijnsschool@eenbes.nl
Nieuwe Linde Van Duynhovenlaan 15, 5673 AP Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten info@kindcentrumnieuwelinde.nl

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

40557 BAO Eenbes 5.214 5.133 5.014 4.916 4.947 4.958 4.951

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  1.183.260  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  28.461  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E 7.273  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E 864.489  

Ontvangen aan arrangementen E 24.166  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -817.125  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E 1.290.524  E  260 
       

    

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E 1.452  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E 5.000  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E 238  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  6.690
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Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er zijn actuele SOP’s aanwezig. Deze zijn over het algemeen goed vindbaar op de website van de scholen.  
 Het SOP voldoet aan de huidige ontwikkelingen.
- Er is een BOP (Bestuursondersteuningsprofiel) aanwezig.
- Eenbes is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra  
 ondersteuningsbehoefte.
 Eenbes heeft een beleidsplan Passend Onderwijs. Eenbes werkt hierbij in clusters die samen een aantal 
 verantwoordelijkheden dragen. Hierbij zijn gemaakte keuzes voortgekomen uit het uitgangspunt om meer 
 gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten. De huidige coronacrisis belemmert de voortgang. 
 Binnen een cluster is het vooral de bedoeling om binnen de bestuurlijke kaders de gezamenlijkheid op
 te pakken. De looptijd van dit plan is verruimd van 2024 nar 2025.
 Consequenties van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat er steeds minder arrangementen worden 
 aangevraagd. Hierbij is het ook ondersteunend dat aan ieder cluster een orthopedagoog en coach is 
 verbonden. Vanuit dit gegeven wordt de basisondersteuning binnen een cluster versterkt.
 Het perspectief is dat de cluster totaal verantwoordelijkheid heeft voor een aanmelding van een kind.
- Inzet middelen. Deze worden voor een klein deel ingezet voor arrangementen. Het belangrijkste deel wordt  
 ingezet op expertise binnen de clusters. De expertise wordt ingezet op expertiseontwikkeling en niet op 
 het individuele kind. De ondersteuningsvraag van het kind kan wel de aanleiding zijn.
- SBO-arrangement Pilot en samenwerking met het SWV. Tijdelijke preventieve arrangementen.
- Thuiszitters 10: 5 volledig thuis geoorloofd, 5 kinderen worden gevolgd.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Ontevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Samenwerking met gemeenten; 
 processen duren met name in Geldrop-Mierlo erg lang. Wachtlijsten jeugdzorg. Het bestuur mist vaak 
 het eigenaarschap en het doorpakken. Samenwerking jeugdzorg: het bestuur is niet tevreden over de 
 samenwerking met het plusteam. Het gaat hier vooral over daadkracht, wachttijd en bereikbaarheid. 
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Eenbes participeert in bestuur overstijgende initiatieven van het SWV.
- Deskundigheidsbevordering: extra expertise op het gebied van dubbel bijzonder. 
- Ouderbetrokkenheidsmonitor: ook dit is besproken binnen de clusters. Er wordt nu met name ingezet op  
 communicatie met ouders.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. 
- De inhoudelijke ontwikkelingen van het SWV worden onderschreven.

Good practice
• Expertise netwerk.
• Leidende coalities.
• Koppeling ortho’s en coaches aan kernen.
• Beleid meer- en hoogbegaafden.
• Beleidsplan passend onderwijs en bijbehorende uitwerkingen.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

40557 SBO Eenbes: 
  vd Puttschool 152 151 150 149 149 157 164 

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen E -  

Extra ondersteuningsmiddelen E  1.557  

SBO bekostiging o.b.v. de teldatum > 2% leerlingen van het SWV E  222.591  

SBO groeibekostiging E  59.823  

Totaal ontvangen SWV  E  283.971  E  1.809 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  
       

    



90

BIJLAGE 2

Bestuursnummer
41167

Brinnummer
15SY 

Naam schoolbestuur 
Stichting Montessori Onderwijs 
Zuid Oost Nederland (MOZON)
Noordkade 2 6003 ND Weert

School 
Montessorischool
Dinkelstraat 65, 5704 GK Helmond
info@vrijeschoolpeelland.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

41167 BAO MOZON 180 189 183 191 180 190 176

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 43.884  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.020  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E -  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  32.250  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -43.169  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  33.985  E  179 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  - 

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Er is een actueel SOP aanwezig. Deze is goed vindbaar op de website van de school. Het SOP voldoet
 aan de huidige ontwikkelingen. 
- MOZON is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- School wil niet inclusief werken, maar wel inclusiever. 
- Ontwikkelingen school: men heeft vooral ingestoken op inhoudelijke ontwikkelingen in de onderbouw en  
 dan vooral gericht op taal. Verder is men in overleg om mogelijk te komen tot een extra kleutergroep. 
 Verder is het streven om de kinderopvang die betrokken is bij de school VVE-gecertificeerd te krijgen. 
 De leidster is HBO-montessori opgeleid en deze staat niet op de lijst die recht geeft op certificering.
- Geen thuiszitters.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- Verwijzingen vanuit MOZON vinden met name plaats voor kinderen uit zij-instroom.
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- MOZON participeert niet in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- De school geeft aan ook behoefte te hebben aan een vorm van samenwerking voor kinderen met 
 het profiel PRO. 

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.

Good practice:
• Rots en water trainingen.
• Faalangstreductie.
• Eureka en Engels.
• Bewegend leren met als aanvulling natuurlijk leren.
 De school heeft daarnaast aandacht voor het vergroten van de didactische vaardigheden en het 
 versterken van de basisondersteuning.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
39352

Naam schoolbestuur 
Stichting NUTscholen Geldrop
Saruman 1, 5663 SK Geldrop

School Adres Gemeente E-mail 
Beneden Beekloop Beneden Beekloop 90, 5662 HM Geldrop Geldrop benedenbeekloop@geldrophetnut.nl
De Regenboog Amundsenstraat 51, 5665 VS Geldrop Geldrop e.vanbindsbergen@geldrophetnut.nl
De Ganzebloem Saruman 1, 5663 SK Geldrop Geldrop ganzebloem@geldrophetnut.nl

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- De Regenboog heeft nog geen actuele SOP, hier wordt aan gewerkt evenals aan het BOP. 
 Dat wordt binnenkort ontwikkeld.
- Het Nut is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een 
 extra ondersteuningsbehoefte.
- Er is veel aandacht voor de basiskwaliteit en het personeelsbeleid.
- Thuiszitters: 1 kind wordt gevolgd door het SWV.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- Het Nut heeft veel SBO/SO-verwijzingen.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). 
- Ontevreden over de samenwerking met de leerplicht. De lijntjes zouden korter mogen zijn.
- Het Nut participeert niet in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Met het collegabestuur Eenbes is een goede samenwerking, vooral op expertise en personele inzet.

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

39352 BAO NUT Geldrop 900 890 870 827 795 749 661

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 185.985  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  4.644  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  4.446  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  134.995  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -177.810  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV  E  152.260  E  203 
       

    

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  748  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  748 

Brinnummer
04RI
07ML
08WD
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.  
- Er is sprake geweest van 1 klacht m.b.t. het (niet) uitvoeren van passend onderwijs.

Good practice
• Eerst de basis op orde voordat er weer deelbare voorbeelden zijn.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
38169

Brinnummer
04QP 

Naam schoolbestuur 
Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (SNOW)
Bachlaan 9, 5707 RM Helmond

School 
Wilhelmina
Bachlaan 9, 5707 RM Helmond
info@wilhelminaschool.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

38169 BAO SNOW 447 435 424 437 436 434 429

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 103.957  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  2.165  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E -  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  76.013  

Ontvangen aan arrangementen E -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -56.420  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  125.715   E  290 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- SOP: deze is actueel en goed vindbaar op de site. De SOP functioneert voor de school tevens als BOP. 
 De ontwikkelingen op het gebied van ASS is een speerpunt voor de school.
- De Wilhelminaschool is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV 
 voor een extra ondersteuningsbehoefte.
- Thuiszittende kinderen: geen.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- De Wilhelminaschool heeft veel SBO/SO-verwijzingen.
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Ontevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Er wordt soms daadkracht gemist. 
 Er zijn veel wisselingen van medewerkers.
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- De Wilhelminaschool participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- In Helmond is een 1-pitters IB-overleg gestart. Hier worden ook ontwikkelingen van het SWV besproken. 

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.  
 Het schoolmodel zorgt er wel voor dat er minder wordt samengewerkt.
- Financieel overzicht klopt, belangrijkste inzet is op het gebied van interne begeleiding, expert op 
 het gebied van hoogbegaafdheid, extra klassenassistent en RT.
- Tevreden over de ontwikkelingen van het SWV. Goed dat er meer centraal wordt opgepakt. We hebben 
 een collectieve verantwoordelijkheid. Tevreden over de gedragsdeskundigen. Snel, deskundig en goed 
 bereikbaar.

Corona
- Slechts 1 familie is lang thuisgebleven. Onderwijs op afstand kost veel moeite. 

Good practice
• Activerende werkvormen.
• Aanbod hoogbegaafdheid: school doet door gebrek aan capaciteit niet mee aan de Julius-groep.
• Ontwikkeling visie op jonge kind; Kindcentrum.
• Expertise sensomotorische training.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
37428

Brinnummer
07LW

Naam schoolbestuur 
Stichting Christelijk basisonderwijs Helmond (CBO)
Koekoekstraat 1, 5702 PM Helmond

School 
De Rank
Koekoekstraat 1, 5702 PM Helmond
info@rankhelmond.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

37428 BAO CBO 545 531 511 464 423 392 379

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  98.269  

Extra ondersteuningsmiddelen E  2.874  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  10.245  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  71.499  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E -99.920  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  82.967  E 212 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- SOP: deze is niet actueel en niet goed vindbaar op de site. De SOP functioneert voor de school tevens als 
 BOP. De ontwikkelingen op het gebied van ASS is een speerpunt voor de school.
- De Rank is niet bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Thuiszittende kinderen: geen.
- SO heeft af en toe te maken met wachtlijsten.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- De Rank heeft veel SBO/SO-verwijzingen.
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Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- De Rank is betrokken bij de opstelling van de HEA in Helmond. Men is zeer tevreden over de wijze waarop 
 dit begeleid wordt. De Rank is zelf kartrekker van de lijn samenwerking met jeugdzorg. Over de 
 samenwerking uitvoerend, is men ontevreden: met name over de bereikbaarheid en de communicatie over
 afstemming. Er zijn geen vaste contactpersonen.
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht. Goede sparringpartner, goede adviezen 
 en proactieve informatie wordt verstrekt. Inhoudelijk wordt de goede ondersteuning geboden.
- De Rank participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.  
 De beschikbare middelen worden breed ingezet, met name in IB en onderwijsassistent.
- De speerpunten van het SWV worden onderschreven. Er wordt een verbinding gelegd tussen 
 beleid en praktijk middels het specialistenoverleg. 

BIJLAGE 2



98

BIJLAGE 2

Bestuursnummer
32580

Naam schoolbestuur 
Stichting GOO
Valeriusstraat 33, 5421 TR Gemert

School Adres Gemeente E-mail 
De Bakelaar Schoolstraat 35, 5761 BV Bakel Gemert Bakel info.bakelaar@stichtinggoo.nl
De Regenboog Kennedystraat 3, 5427 CH Boekel Boekel gerben.vanboxtel@stichtinggoo.nl
Octopus Parkweg 36, 5427 AL Boekel Boekel berry.vandewetering@stichtinggoo.nl
Kleinerf Oude Molenweg 10, 5425 VR De Mortel Gemert Bakel kleinerf.info@stichtinggoo.nl
De Klimboom Meester Hertsigstraat 7, 5764 PR de Rips Gemert Bakel klimboom.info@stichtinggoo.nl
De Dompelaar St. Janstraat 49-51, 5424 TS Elsendorp Gemert Bakel dompelaar.info@stichtinggoo.nl
SBO Petrus Donders De Stroom 15, 5421 HB Gemert Gemert Bakel lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl
Het Venster Churchilllaan 18, 5421 HA Gemert Gemert Bakel bso.hetvenster@stichtinggoo.nl
De Samenstroom Pred.Swildenstraat 35, 5421 VA Gemert Gemert Bakel samenstroom.info@stichtinggoo.nl 
Berglaren Groeskuilenstraat 32, 5421 HW Gemert Gemert Bakel berglaren.info@stichtinggoo.nl
De Havelt Johannes Keijzershof 2, 5423 TX Handel Gemert Bakel havelt.info@stichtinggoo.nl
De Kastanjelaar Elsenstraat 3, 5763 AP Milheeze Gemert Bakel info.kastanjelaar@stichtinggoo.nl
St. Cornelius Sint Josephplein 7, 5428 GL Venhorst Boekel cornelius.info@stichtinggoo.nl

Domein 1: Dekkend 0ndersteuningsaanbod
- SOP: deze zijn verouderd en niet altijd goed vindbaar. Ze worden geactualiseerd en vanuit een 
 nieuw format worden KOP’s (Kindcentrum OndersteuningsProfiel) opgezet.   
 Ook is men bezig om binnen het bestuur aanwezige expertise te inventariseren, dit op zodanige wijze
 dat het meer toegankelijk wordt voor de scholen. 
- GOO is niet bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra 
 ondersteuningsbehoefte.
- Er is geen aanbod voor leerlingen met een combinatie van gedragsproblematiek ZMLK/ZMOK.
- Aandachtspunten zijn de samenwerking tussen SBO en SO om gedragsproblematiek meer dekkend 
 op te vangen.
- Versteviging beleid jonge kind 2-5-jarigen, vroeg in beeld en goede toeleiding naar passend onderwijs.
- Meer dekkend aanbod voor de kinderen in de rebound op PO-niveau, liefst in preventieve sfeer.

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

32580 BAO GOO 2.896 2.890 2.831 2.836 2.806 2.732 2.658

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 663.303  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  16.312  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  2.670  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  484.528  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -652.515  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV  E  514.298  E  188 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  238  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  238  

Brinnummer
06RW
10NY
11PT
11KO
04LM
11WC
02RT
09KQ
10WW
12OT
12FR
04SB
12AQ
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Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- De basis: dit naar aanleiding van het TLV-overzicht. GOO heeft veel verwijzingen. Het bestuur is erop gericht
 om de basis op orde te brengen. Dit vraagt in de volle breedte aandacht. Dit is ook aan de inspectie 
 aangegeven.
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking tussen de scholen en de jeugdgezondheidszorg (gemeente).
- Ontevreden over de samenwerking met de leerplicht. Rol en bijbehorende verantwoordelijkheden worden  
 niet gepakt.
- GOO participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- Er is sprake geweest van een klacht m.b.t. het (niet) uitvoeren van passend onderwijs.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.  
 Er is gericht sturing op financieel inhoudelijke keuzes. 
- GOO staat achter de ontwikkelingen van het SWV. Met name de arrangementen en de prioriteit die 
 wordt gegeven aan de vroeg- en voorschoolse aansluiting. 

Good practice
• Expertisecentrum gepositioneerd binnen GOO. Andere besturen kunnen hier ook diensten inkopen.
• Ontwikkeling kindcentra.
• Inzet van Bouw! en kurzweil. 12 scholen.

BIJLAGE 2

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

32580 SBO GOO: Petrus 
  Dondersschool 145 132 122 118 133 144 149

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen E 1.042  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.428  

SBO bekostiging o.b.v. de teldatum > 2% leerlingen van het SWV E  201.020  

SBO groeibekostiging E  68.369  

Totaal ontvangen SWV  E  271.859  E 1.888 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -      
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
31088

Brinnummer
23VF

Naam schoolbestuur 
Stichting Islamitische basisscholen Helmond e.o.
Venuslaan 29, 5702 GA Helmond

School 
Sala Eddin El Ayyoubi
Venuslaan 29, 5702 GA Helmond
school@salaheddinelayyoubi.nl

Gemeente
Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

31088 BAO Islamitische 
  Scholen 
  Helmond e.o. 170 166 170 195 207 191 187

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E 48.014  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.916  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  7.311  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  34.870  

Ontvangen aan arrangementen E  -  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -3.560  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV  E  88.551  E 464 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  -  

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- SOP: deze is actueel en goed vindbaar op de site. De SOP functioneert voor de school tevens als BOP. 
- Salah Eddin El Ayyoubi is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor 
 een extra ondersteuningsbehoefte.
- Er gaat soms te veel tijd verloren aan bureaucratie. Er is geen opvang/begeleiding/hulp voor 
 vluchtelingenkinderen.
- Thuiszitters: 1 kind wordt gevolgd door het SWV.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Structureel overleg met GGD 
 loopt naar wens en ook incidenteel. Waar nodig is de GGD inzetbaar.
- Zeer tevreden over de samenwerking met de leerplicht.
- Salah Eddin El Ayyoubi participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
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Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven.
 Het schoolmodel zorgt er wel voor dat er minder wordt samengewerkt.
- Financiën: middelen worden vooral ingezet op taalverwerving en daarnaast op:
 • Cursus gedrag.
 • Rekenspecialisme.
 • Rots en water.
- Salah Eddin El Ayyoubi onderschrijft de speerpunten van het SWV.

Good practice
• De sterke identiteit.
• Arrangementen met Toermalijn en SSOE.
• Mooie samenwerking tijdens een TLV-aanvraag.
• Samenwerking met het expertisecentrum QliQ/ ‘t KEI.
• High level met de Bundertjes.

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 2

Bestuursnummer
30240

Naam schoolbestuur 
QliQ Primair Onderwijs
Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond

School Adres Gemeente E-mail 
SBO de Toermalijn Reigerlaan 5, 5702 PT Helmond Helmond info@sbo-de-toermalijn.nl
De Korenaar Rector Heuvelstraat 4, 5704 AN Helmond Helmond info@bs-dekorenaar.nl
De Vlier Maaslaan 197, 5704 LD Helmond Helmond info@devlier.nl
IKCTrudo Sint Trudostraat 2, 5708 GL Helmond Helmond g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl
Westwijzer Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond Helmond directie@westwijzerhelmond.nl
De Vuurvogel Prins Karelstraat 127, 5701 VL Helmond Helmond directie@bbsdevuurvogel.nl
Mozaïek Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond Helmond directie@kc-mozaiek.nl
Talentrijk Theo Driessenhof 35, 5709 BA Helmond Helmond directie@bs-talentrijk.nl
In het Hart van Hout Dolfijnlaan 81, 5706 BT Helmond Helmond directie@inhethartvanhout.nl
Dierdonk Nijendaldreef 1, 5709 RK Helmond Helmond p.vanwetten@dierdonkschool.nl
De Vendelier Schutsboom 67, 5706 KH Helmond Helmond info@devendelier.nl
Mondomijn Abendonk 17, 5706 WB Helmond Helmond info@mondomijn.nl

Domein 1: Dekkend ondersteuningsaanbod
- Niet alle scholen beschikken over een actueel SOP. De SOP’s zijn niet goed vindbaar op de website. 
-  Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van een BOP. Ook de deelnamepercentages hebben aandacht.
- Qliq is bekend met de georganiseerde arrangementen van het SWV voor een extra ondersteuningsbehoefte.
- Er zijn soms wachtlijsten.
- OPDC op SWV-niveau.
- Alternatief (voor en door onderwijs) voor kinderen die nu naar een zorgboerderij gaan.
- Aandacht voor leerlingen met beperkte cognitieve mogelijkheden die op de PO-scholen blijven en veel,
 structureel individuele instructie en begeleiding nodig hebben.
- Mogelijkheden voor kinderen met dyslexieniveau 3 (1 op1 begeleiding buiten de klas).
- Onderzoek faciliteren naar kinderen met dyscalculie. 
- Thuiszitters 11 kinderen: 6 kinderen geoorloofd gedeeltelijk thuis. 5 kinderen worden gevolgd door het SWV.

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

30240 BAO Qliq 4.143 4.118 4.018 3.915 3.824 3.711 3.571

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel E  903.078  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  23.789  

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen E  30.910  

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen 

van het schoolbestuur E  659.238  

Ontvangen aan arrangementen E  2.916  

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO /SO E  -544.486  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV  E  1.075.445  E 290 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  572  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  10.000  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  3.193  

Ontvangen diversen E  -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV E  13.765  

Brinnummer
02SG
03UL
06MF
06OF
07UU
08LC
10FM
10IU
18JH
25KH
27JN
30AZ
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Domein 2: Zorgplicht en arrangeren
- Er zijn in 2020 geen kinderen teruggeplaatst vanuit SBO/SO.
- Aandachtspunten voor domein 2 zijn kortere wachtlijsten, korte lijnen (communicatie), meer integrale 
 aanpak (onderwijs-/zorgarrangementen).

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners
- Tevreden over de samenwerking met de gemeente (jeugdzorg). Het kan meer integraal en samen in het 
 belang van het kind. Tevredenheid hangt vaak af van de persoon.
- Tevreden over de samenwerking met de leerplicht. Men mag in bepaalde situaties wat eerder doorpakken.
- Qliq participeert in bestuuroverstijgende initiatieven van het SWV.
- De doorgaande lijn en afspraken met het SWV VO zijn aandachtspunten.

Domein 4 tm 7: Bestuurlijk, financieel, communicatie en educatief partnerschap, 
kwaliteit en samenwerking
- Het huidige schoolmodel is werkend om passend onderwijs vorm te kunnen geven. Middelen vanuit het 
 SWV worden ingezet op gezamenlijke voorzieningen en op schoolniveau. Iedere school heeft dan een 
 specifieke opdracht die ook verantwoord wordt.
- Als de zorgplicht niet voldoende wordt nagekomen mogen scholen daarop aangesproken worden.
- Er zijn meer dan 2 klachten geweest inzake het (niet) uitvoeren van passend onderwijs.
- Inhoudelijk is er veel gebeurd in het SWV. Meer richten op samenwerking en collectiviteit.

Good practice
• Casusteam.
• Expertiseschil (bovenschoolse expertise).
• Buitenkring (Mondomijn).
• Leerkracht van het jaar.
• Het Kei (Kennis en expertise en innovatie): het casusteam en expertise wordt nu nader ontwikkeld door het  
 bestuur. Het gaat met name om het deel- en zichtbaar maken van expertise. Uitgangspunt is niet de 
 aanwezige expertise, maar de behoefte aan expertise in de organisatie. Een andere uitleg van Kei zou zijn  
 “kinderen en inhoud” verbinden.
• Samenwerking met partners.
• Kindcentra waarbij iedereen welkom is.
• Professionalisering.

BIJLAGE 2

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 20172018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

  Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20

30240 SBO Qliq: 
  Toermalijn 246 230 204 192 193 194 204

Totaal ontvangen

2020 in Euro

Gemiddeld per leerling 

(aantal 1-10-2019)

Ontvangen aan arrangementen E 1.667  

Extra ondersteuningsmiddelen  E  1.924  

SBO bekostiging o.b.v. de teldatum > 2% leerlingen van het SWV E  282.086  

SBO groeibekostiging E  34.184  

Totaal ontvangen SWV  E  319.861  E 1.649 
       

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur  E  -  

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV E  -  

Ontvangen gelden deelname OPR SWV Personeel schoolbestuur E  -  

Ontvangen diversen E   -  

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV
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3
VERWIJZIGINGEN NAAR SBO EN SO

Bijlage 3

 EENBES 01-10-18 01-10-19 01-10-20
 Totaal aantal leerlingen BO 4.947 4.958 4.951

 Totaal aantal leerlingen SBO 149 157 164

 Lopende verwijzingen 31-12    

 SBO 78 95 106

 SO 33 33 40

 SBO In % van de leerlingen 1,58% 1,92% 2,14%

 SO In % van de leerlingen 0,67% 0,67% 0,81%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 2,24% 2,58% 2,95%
     

 

 PRODAS 01-10-18 01-10-19 01-10-20
 Totaal aantal leerlingen BO 4.128 4.129 4.105

 Totaal aantal leerlingen SBO 202 189 181 

    

 Lopende verwijzingen 31-12    

 SBO 100 111 124

 SO 51 51 64

 SBO In % van de leerlingen 2,42% 2,69% 3,02%

 SO In % van de leerlingen 1,24% 1,24% 1,56%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 3,66% 3,92% 4,58%
     

 

 QLIQ PRIMAIR 01-10-18 01-10-19 01-10-20
 Totaal aantal leerlingen BO 3.824 3.711 3.571

 Totaal aantal leerlingen SBO 193 194 204 

    

 Lopende verwijzingen 31-12    

 SBO 35 51 60

 SO 32 33 44

 SBO In % van de leerlingen 0,92% 1,37% 1,68%

 SO In % van de leerlingen 0,84% 0,89% 1,23%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 1,75% 2,26% 2,91%

   

 GOO 01-10-18 01-10-19 01-10-20
 Totaal aantal leerlingen BO 2.806 2.732 2.658

 Totaal aantal leerlingen SBO 133 144 149 

    

 Lopende verwijzingen 31-12    

 SBO 49 63 75

 SO 34 38 34

 SBO In % van de leerlingen 1,75% 2,31% 2,82%

 SO In % van de leerlingen 1,21% 1,39% 1,28%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 2,96% 3,70% 4,10%
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 PLATOO 01-10-18 01-10-19 01-10-20
 Totaal aantal leerlingen BO 2.620 2.708 2.782 

    

 Lopende verwijzingen 31-12   

 SBO 14 19 17

 SO 22 23 25

 SBO In % van de leerlingen 0,53% 0,70% 0,61%

 SO In % van de leerlingen 0,84% 0,85% 0,90%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 1,37% 1,55% 1,51%

 OBSH 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 Totaal aantal leerlingen BO 2.167 2.157 2.143

          

 Lopende verwijzingen 31-12
 SBO 9 11 13

 SO 12 16 18

 SBO In % van de leerlingen 0,42% 0,51% 0,61%

 SO In % van de leerlingen 0,55% 0,74% 0,84%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 0,97% 1,25% 1,45%
     

 

 EENPITTERS* 2018 2019 2020
 Islamtische scholen Helmond  207 191 187

 CBO / De Rank 423 392 379

 Snow/ Wilhelminaschool 436 434 429

 Pallas / Vrijscholen Peelland 193 187 188

 Silvester Bernadette 357 356 345

 De Goede Herder 370 378 371

 De Pandelaar 238 250 250

 Totaal aantal leerlingen BO 2.224 2.188 2.149

 Lopende verwijzingen 31-12
 SBO 34 47 56

 SO 22 24 22

 SBO In % van de leerlingen 1,53% 2,15% 2,61%

 SO In % van de leerlingen 0,99% 1,10% 1,02%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 2,52% 3,24% 3,63%

 NUT GELDROP 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 Totaal aantal leerlingen BO 795 749 661

          

 Lopende verwijzingen 31-12
 SBO 21 26 36

 SO 4 3 6

 SBO In % van de leerlingen 2,64% 3,47% 5,45%

 SO In % van de leerlingen 0,50% 0,40% 0,91%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 3,14% 3,87% 6,35%
 

BIJLAGE 3
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BIJLAGE 3

 SCHOLEN MET 1 SCHOOL / GROTER SCHOOLBESTUUR 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 MOZON 180 190 176

 RBOB de Kempen 163 168 164

 SAAM 135 150 158

 Totaal aantal leerlingen BO 478 508 498

          

 Lopende verwijzingen 31-12
 SBO 4 4 5

 SO 3 4 3

 SBO In % van de leerlingen 0,84% 0,79% 1,00%

 SO In % van de leerlingen 0,63% 0,79% 0,60%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 1,46% 1,57% 1,61%

 TOTAAL AANTAL LEERLINGEN BO 23.989 23.840 23.518
 Totaal SBO verwijzingen bekostigd schoolbesturen 344 427 492

 Totaal SO verwijzingen bekostigd schoolbesturen 213 225 256

 Gemiddeld SWV SBO in % van de leerlingen 1,43% 1,79% 2,09%

 Gemiddeld SWV SO in % van de leerlingen 0,89% 0,94% 1,09%

 Totaal verwijzings % van de leerlingen 2,32% 2,73% 3,18%
     

 
 SAMENWERKINGSVERBAND IN- EN ZIJINSTROOM 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 Lopende verwijzingen 31-12

 SBO 115 132 157

 SO categorie laag 249 232 212

 SO categorie midden 41 40 45

 SO categorie hoog 26 21 25

  431 425 439 

    

 
 TOTAAL 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 Lopende verwijzingen 31-12

 SBO 459 559 649

 SO 529 518 538

  988 1077 1187

• Voor alle deelnemende stichtingen en groepen van scholen stijgt het deelnamepercentage aan het SBO 
 en SO. Alleen voor de eenpitters en schoolbesturen met één school in het samenwerkingsverband blijft 
 het verwijzingspercentage naar SO-categorie hoog gelijk. 
• De deelnamepercentages SBO en SO in 2020 zijn per stichting van hoog naar laag: het Nut Geldrop (6,4%),  
 Prodas (4,6%), GOO (4,1%), de eenpitters (3,6%), Eenbes (3,0%), QliQ (2,9%), schoolbesturen met één 
 school in het samenwerkingsverband (1,6%), OBSH en PlatOO (beiden 1,5%). 
• Het deelnamepercentage SBO per stichting stijgt met 0,1 (PlatOO) tot 2,1% (eenpitters). Stichtingen met 
 een stijging van 0,5% of meer zijn van hoog naar laag: de eenpitters (2,1%), GOO (1,0%), QliQ Primair 
 (0,8%), Prodas (0,6%) en Eenbes (0,5%).  
• Het deelnamepercentage SO stijgt voor bijna alle stichtingen met 0,1 tot 0,2%, QliQ Primair valt op met 
 een stijging van 0,4%. 
• Stichtingen voor openbaar onderwijs verwijzen meer leerlingen naar het SO dan naar het SBO. De 
 overige stichtingen of groepen van scholen verwijzen juist meer naar het SBO. 
• Het aantal nieuwe verwijzingen naar het SO is in 2020 hoger dan in 2018 voor Prodas, QliQ Primair, 
 GOO, PLatOO, OBSH en de eenpitters. 
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BIJLAGE 3

  1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
 ALOYSIUSSTICHTING (DE HILT, LATASTE, DE RUNGRAAF EN WIDDOCK) 188 201 226
 Laag 163 176 205

 Midden     2

 Residentieel 25 23 19

 KEMPENHAEGE (BERKENSCHUTSE) 71 70 71
 Laag 55 58 55

 Midden 7 5 6

 Hoog 9 7 10

 SSOE (ANTOON VAN DIJK- EN MYTYLSCHOOL) 141 136 145
 Laag 81 41 48

 Midden 43 63 64

 Hoog 17 32 33

 ZUIDERBOS 40 49 39
 Laag 40 49 39

 EMILIUSSCHOOL 23 24 26
 Hoog 23 24 26

 OVERIGE SO’S 37 44 46

Opvallendste effecten:  
1. De toename van het aantal leerlingen in de categorie laag bij de Aloysiusstichting.  
2. De verschuiving van deelname in de categorie laag naar de categorieën midden en hoog bij het SSOE.  
3. Een lichte toename van het aantal leerlingen op de Emiliusschool (categorie hoog); en 4. 
 Een toename van het aantal leerlingen dat wordt geplaatst op de overige scholen voor SO.  
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THUISZITTERS EN CASUSSEN 2020

 Type dossier 1-1-2020 Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Totaal 
   1e kw 2e kw 3e kw 4e kw openstaande
       dossiers 
      
 Zorgleerlingen      
 Volledig schoolgaande zorgleerlingen (aangemeld bij het  
 SWV voor consultatie, MDO, overgang PO-VO 34 54 30 18 31 198
 Voorschools 5 7 6 5 10 56
      
 Dreigende thuiszitters      
 Geen onderwijs geoorloofd zonder vrijstelling* 11 9 3 8 4 45
 Waarvan in de voorschool   1 2 1 8
 Gedeeltelijk onderwijs geoorloofd** 19 21 3 1 4 74
 Gedeeltelijk onderwijs ongeoorloofd 1 0 0 0 4 6
      
 Thuiszitters voor Inspectie       
 Leerlingen met vrijstelling 6 1 1 9 14 40
 Kinderen met vrijstelling in voorschoolse setting    8 12 27
 Spoorloos, naar buitenland 4 0 0 0 0 0
 Absoluut verzuimers 0 0 0 0 1 1 
  

4Bijlage 4

*  Leerplichtambtenaar vindt dit geoorloofd (in afwachting van een plek, school is handelingsverlegen (geen 
 schorsing)/zorgboerderij). Leerlingen die niet gemeld worden bij de Inspectie. Een vrijstelling wordt nog 
 maar beperkt gegeven. We hebben dan ook leerlingen die eerder een vrijstelling voor de leerplicht hadden.  
     
** Binnen het SWV gaan we definieren wanneer deze leerlingen gemeld moeten worden. Dit zal gaan 
 plaatsvinden in afstemming met de leerplicht. SWV wil inzicht in deze leerlingen.     
 
In de volgende rapportage willen we dit overzicht aanvullen met de lopende arrangementen.

     

(corona
angst)
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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-indicatie krijgen, 
  hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor 
  (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige 
  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

5BIJLAGE 5
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BIJLAGE 5

AFKORTING: BETEKENIS:

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
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 basisonderwijs
ZAT Zorgadviesteam
ZML(K) Zeer moeilijk lerend(e kinderen)
ZMOK Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
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MEER INFORMATIE
SWV Helmond-Peelland PO

Berkveld 19

5709 AE Helmond

0492 511 232

po@swv-peellandpo.nl

www.po.swv-peelland.nl

http://www.po.swv-peelland.nl

