
Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019 
 

 

 
 

 

 

Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

1 

Inhoud 
 
 
A Bestuursverslag               B Jaarrekening 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Voorwoord 2 1 Grondslagen 38

1 Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs 4 2 Balans per 31 december 2019 41

2 Beleid 11 3 Exploitatieoverzicht 2019 42

3 Toekomstige ontwikkelingen 15 4 Kasstroomoverzicht over 2019 43

4 Bedrijfsvoering 17 5 Toelichting op de balans per 31 december 2019 44

5 Verslag Raad van Toezicht 20 6 46

6 Financiën 23

7 Instellingsgegevens 35 7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019 47

8 Kengetallen en grafieken 36 8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 49

9 Gebeurtenissen na balansdatum 50

10 Overzicht verbonden partijen 50

11 51

C Overige gegevens 1

C1 Controleverklaring 55

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

(passief)/niet uit de balans blijkende rechten 



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

2 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het Bestuursverslag 2019 van PassendWijs. 

 
Tijdens dit schrijven in mei 2020 bevinden wij ons in een bijzondere situatie die veel van een ieder vraagt. 
Corona houdt de wereld in zijn greep. Ook op PassendWijs heeft dit de nodige impact.  
We werken, zoals iedereen in Nederland, zoveel mogelijk vanuit huis. Vergaderingen en overleggen vinden 
digitaal plaats. Het vraagt veel van alle betrokkenen om toch die ondersteuning te bieden en dat overleg te 
voeren wat nodig is om er voor te zorgen dat het kind geholpen kan worden bij de ondersteuningsbehoefte die 
er ligt. Wij zijn er gelukkig in korte tijd in geslaagd om een nieuwe bevlogen wijze van werken te 
implementeren. Iets om trots op te zijn.  
 
Dit alles na een jaar 2019 met veel impact. De directeur viel langdurig uit, de governance structuur is ingrijpend 
veranderd, er ontstond een wisseling in de samenstelling van het team regiocoördinatoren en er was een 
overstap naar een nieuw extern administratiekantoor. 
Ook werd er gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan 2019 – 2023 wat ook in 2019 is vastgesteld. 
 
PassendWijs staat in 2020 voor een aantal uitdagende keuzes/doelstellingen als gevolg van het einde van de 
verevening, de daling in leerlingenaantal Bao en de nog altijd voortdurende stijging in het SBO en SO. Ik heb er 
vertrouwen in dat we met de betrokken en gezamenlijk verantwoordelijke besturen ook deze stap zullen 
maken in de wetenschap dat we ondersteund worden door een groep zeer bevlogen medewerkers. 
 
 
 
Joke F.M. Zwanenburg 
Directeur-Bestuurder a.i. 
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1. Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs 
 

1.1 Stichting 
Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs (bestuursnummer 21626) vormt het regionale 
samenwerkingsverband van 124 scholen ressorterend onder de volgende 23 schoolbesturen: 

 St. Vrijescholen Athena 
 St. ATOS 
 De Basis-Fluvius (Flores Onderwijs vanaf 1 maart 2020) 
 Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 
 St. Cosmicus Onderwijs 
 Delta Scholengroep 
 St. Evangelische basisscholen 
 SIMON 
 St. De Linge 
 PPO De Link 
 St. Democratisch Onderwijs 
 St. Montessori en Traditioneel Onderwijs 
 De Onderwijsspecialisten 
 St. Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem e.o. 
 St. De Brouwer 
 PCBO Rheden 
 St. CPO Veenendaal e.o. 
 CorDeo scholengroep 
 St. Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) 
 Scholengroep Veluwezoom 
 St. Trivium 
 St. Katholiek Onderwijs St.Willibrordus 
 Wonderwijs 

 
De stichting Samenwerkingsverband PassendWijs is bij notariële akte opgericht d.d. 31 oktober 2013. De 
stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderlander onder dossiernummer 59154233. 

Doel en taken  
De stichting heeft ten doel:  

1. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van 
artikel 18a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs;  

2. Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 
tussen alle scholen;  

3. Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;  

4. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio 
woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.  

De stichting bereikt het doel door:  

1. Gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de 
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de deelnemers (het bevoegd 
gezag dat met het samenwerkingsverband een overeenkomst heeft gesloten);  

2. Het vaststellen van een ondersteuningsplan voor een periode van maximaal vier jaar en 
bijbehorende begroting en (financieel) jaarverslag;  

3. Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor 
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van 
het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;  
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4. Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd 
gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;  

5. Het uitoefenen van door de bevoegde gezagsorganen aan de stichting overgedragen 
bevoegdheden;  

6. Het inzetten van andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.  

De schoolbesturen binnen dit samenwerkingsverband hebben met elkaar de bindende afspraak gemaakt om 
de basis- en extra ondersteuning onderwijskundig in te richten, volgens de uitgangspunten van het 
handelingsgericht werken (HGW). 

1.2 Organogram 
Het organogram tot 11 november 2019: 
Er is een toezichthoudend en een dagelijks bestuur en daarnaast de directeur die met de organisatie 
uitvoering geeft aan het beleid.  

 

 
 

 

  

Toezichth. 
bestuur

Dagelijks 
bestuur

Directeur OPR

Directie 
secretaresse

Regio Arnhem
Regio Rheden 

Rozendaal
Regio O/L Regio Renkum

Beleidsmdw
Mdw admin

MRp

Schoolbesturen (eigenaren)
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Het organogram vanaf 11 november 2019: 
Er is een directeur-bestuurder die beleid ontwikkelt, uitvoert en evalueert. De deelnemersraad houdt 
toezicht op de inhoud en uitvoering van het beleid, de Raad van Toezicht op de bedrijfsvoering van het 
samenwerkingsverband. 

 
 

1.3 Governance: bestuur en toezicht  
Governance 
Per 11 november 2019 heeft er een wijziging in de governance plaatsgevonden. 
Tot die tijd was er sprake van model met een Dagelijks Bestuur (DB) door schoolbesturen. 
Alle aangesloten besturen uit Stichting PassendWijs vormden samen het Bevoegd Gezag van 
Samenwerkingsverband PassendWijs. Op basis van mandaatstelling was het DB bevoegd om voorgenomen 
besluiten te nemen over van tevoren afgesproken onderwerpen. De goedkeuring van de besluitvorming met 
betrekking tot het Ondersteuningsplan was voorbehouden aan de vergadering van alle aangesloten besturen: 
de Interne Raad van Toezicht. 
 
Vanuit de Code Goed Bestuur is er vanaf 11 november 2019 sprake van een Raad van Toezicht model met een 
scheiding tussen bestuur (in dit geval een directeur-bestuurder) en intern toezicht. 
Vanaf deze datum bestaat de Raad van Toezicht van Stichting PassendWijs uit vier personen, nl. twee 
onafhankelijke leden, extern geworven op basis van kwaliteitsprofielen en twee andere leden die afkomstig zijn 
uit de deelnemende besturen. Deze Raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, deze is geen lid 
van de Raad van Toezicht. 
 
In 2018 is reeds een start gemaakt met de inrichting van een passende Governance structuur voor het 
samenwerkingsverband. In oktober 2018 is de onafhankelijke voorzitter van het dagelijks bestuur en de interne 
Raad van Toezicht gestart met zijn werkzaamheden. In samenwerking met de directeur en in nauw overleg met 
het dagelijks bestuur en het toezichthoudend bestuur (interne Raad van Toezicht) is o.a. invulling gegeven aan 
het traject 'Inrichting Governance'. Dit traject is in 2019 vrijwel afgerond: 
Per 11 november 2019 zijn de statuten van het samenwerkingsverband aangepast naar de nieuwe governance 
structuur. Als onderdeel daarvan is de functie van de directeur gewijzigd in directeur-bestuurder, is er een 
deelnemersraad waarin alle aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd zijn en is de Raad van Toezicht 
opnieuw ingericht.  

Onderstaande uitleg over de deelnemersraad, de Raad van Toezicht en het bestuur is afkomstig uit de in het 
voorjaar van 2020 opgestelde reglementen en toezichtskader. Deze documenten worden goedgekeurd en 
vastgesteld in de loop van 2020, waarmee het trajet ‘Inrichting Governance’ technisch is afgerond.  

RvT
Deelnemers 

raad

Directeur / 
bestuurder

OPR

Bestuurs
secretaresse

Regio Arnhem
Regio Rheden 

Rozendaal
Regio O/L Regio Renkum

Beleidsmdw
Mdw admin

MRp

Schoolbesturen (eigenaren)
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De daadwerkelijke inbedding en gewenning aan nieuwe rollen en functies zal de komende periode zijn beslag 
krijgen. 

Deelnemersraad 
Elke deelnemer is door een afgevaardigde vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Deelnemers kunnen 
slechts zijn het bevoegd gezag van scholen die in de regio gevestigd zijn, dan wel het bevoegd gezag van een 
school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de 
Expertisecentra waarvan de vestiging(en) zijn gelegen buiten de regio en die als deelnemer wenst deel te 
nemen aan het samenwerkingsverband omdat zij onderwijs geeft aan leerlingen uit de regio. 

De deelnemersraad houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De deelnemersraad gaat over de inhoud 
van het beleid met betrekking tot onderwijs dat past, d.w.z. spreekt zich uit over de kwaliteit van het 
voorgestane beleid en de beleidskeuzes.  
De deelnemersraad betrekt daarbij het van de Raad van Toezicht ontvangen advies met betrekking tot de 
betaalbaarheid, uitvoerbaarheid, draagvlak en compliance van beleidsvraagstukken van de stichting, met 
uitzondering van het toezicht op de bedrijfsvoering, dat is voorgehouden aan de Raad van Toezicht.  
De deelnemersraad heeft in ieder geval de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 Bespreking van alle aangelegenheden die het samenwerkingsverband betreffen; 
 Goedkeuring ten aanzien van de jaarlijkse begroting, nadat de Raad van Toezicht advies heeft gegeven 

aan de deelnemersraad; 
 Goedkeuringsrecht ten aanzien van het profiel van de directeur-bestuurder; 
 Het benoemen van de directeur-bestuurder op voordracht van de Raad van Toezicht; 
 Schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder, na verkregen advies van de Raad van Toezicht; 
 Het benoemen van c.q. het beëindigen van de overeenkomst met de onafhankelijk voorzitter, op 

bindende voordracht van de Raad van Toezicht. 
 Benoemen van de leden van de Raad van Toezicht, op basis van vooraf openbaar gemaakte 

profielschetsen, waarbij de werving, selectie en voordracht geschiedt door de 
benoemingsadviescommissie; 

 Schorsen of ontslaan van een lid van de Raad van Toezicht, indien de deelnemersraad daartoe 
redenen aanwezig acht; 

 Vaststelling door de Raad van Toezicht en de deelnemersraad gezamenlijk van het reglement van 
toezicht; 

 Goedkeuren van besluiten tot 
- Vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting; 
- Vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en het onderwijskundige deel van het 

jaarplan van het samenwerkingsverband; 
- Vaststelling van de (meerjaren)begroting; 
- Vaststelling en wijziging van het bestuursverslag van de stichting; 

- Wijziging van de statuten, fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting. 
Tevens is goedkeuring van de deelnemersraad vereist voor een structuurwijziging en/of een 
wijziging waarbij de bevoegdheden van de deelnemersraad worden gewijzigd. 

Onafhankelijk voorzitter 
De onafhankelijk voorzitter fungeert als voorzitter van de raad van toezicht en de deelnemersraad, maar maakt 
hiervan geen deel uit en heeft hierin geen stemrecht.  

Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en 
de continuiẗeit van de organisatie van het samenwerkingsverband. Het toezicht kan betrekking hebben op de 
legaliteit, het draagvlak (legitimiteit), de uitvoerbaarheid en de financierbaarheid.  

De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 

 Voordragen van een directeur-bestuurder aan de deelnemersraad en het doen van een voorstel aan 
deze raad omtrent schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder; 
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 Jaarlijks houden van een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder; 
 Vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder; 
 Goedkeuring voor het aanvaarden van relevante nevenfuncties door de directeur-bestuurder; 
 Aanwijzen van een vervanger bij ontstentenis, schorsting of ontslag van de directeur-bestuurder; 
 Toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van 

zaken binnen de stichting; 
 Terzijde staan van de directeur-bestuurder met reflectie/advies; 
 Goedkeuren van besluiten tot 

- Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag; 
- Vaststelling en wijziging van het bestuursreglement; 
- Aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen; 
- Aanvraag van faillissement en surceance van betaling; 
- Wijziging van de statuten, fusie of splitsing en ontbinding van de stichting; 
- Aangaan van overeenkomsten,   

waarbij aan de stichting een krediet wordt verleend; 
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen; 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,  
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld  van 

een ander verbindt; 
langer dan één jaar die een bepaalde waarde vertegenwoordigen; 
het doen van uitgaven die de begroting te boven gaan met een bepaalde waarde; 
aanstellen van personeel met een vast jaarinkomen boven een bepaalde waarde; 
het verlenen van procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie 
verbonden. 

 Verlenen van opdracht aan de directeur-bestuurder om de jaarrekening door een door de Raad van 
Toezicht aangewezen registeraccountant te laten onderzoeken. 

De Raad van Toezicht bestaat de eerste twee jaar (2020 en 2021) uit twee bestuurders van aangesloten 
schoolbesturen en twee onafhankelijke leden. Een van de twee onafhankelijke leden wordt ook op voordracht 
van de Ondersteuningsplanraad (OPR) benoemd. De raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter 
die geen lid is van de raad.  
Bij een goed functionerende deelnemersraad zullen per 1 januari 2022 de twee leden vanuit de aangesloten 
schoolbesturen terugtreden en zal de Raad van Toezicht nog uitsluitend uit vier onafhankelijke leden bestaan.  

Situatie tot 11 november 2019 
Samenstelling Raad van Toezicht  
Het bestuur van de Stichting bestaat tot 11 november 2019 uit alle aangesloten schoolbesturen en is verdeeld 
in een toezichthoudend bestuur en een dagelijks bestuur. Het toezichthoudend bestuur zijn alle besturen 
minus het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat tot 11 november 2019 uit de volgende personen: 
Sylvia Veltmaat, Bestuurder Basis/Fluvius 
Hennie Loeffen, Bestuurder De Onderwijsspecialisten 
Hannelore Bruggeman, Bestuurder Scholengroep Veluwezoom 
Anje-Margreet Woltjer, Bestuurder Delta Scholengroep 
Eddy Verrips, Bestuurder Wonderwijs 
 
Directeur 
De directeur van het samenwerkingsverband heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. De 
bevoegdheden van de directeur staan beschreven in een managementstatuut.  
 
Situatie vanaf 11 november 2019 
De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen, te weten twee onafhankelijke leden en twee leden vanuit de 
deelnemersraad: 
Alien Cnossen, onafhankelijk lid en vanuit de voordrachtzetel van de OPR  
Yvonne Smits, lid (Bestuurder Wonderwijs) 
Lucas Middelhoff, onafhankelijk lid 
Michel Buurman, lid (Bestuurder PPO De Link) 
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De Raad van Toezicht en de deelnemersraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter: 
Willem van Leeuwen, onafhankelijk Voorzitter 
 
Directeur-bestuurder  
De directeur-bestuurder heeft zowel de dagelijkse leiding als ook de integrale eindverantwoordelijkheid van 
Stichting PassendWijs. Dit houdt onder meer in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de 
realisatie van de doelstelling van de stichting, met de voorbereiding en uitvoering van de strategie en het 
beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De directeur-bestuurder legt hierover 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de deelnemersraad en verschaft deze alle informatie die 
daarvoor benodigd is. De directeur-bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 
 

1.4 Organisatie 
Eind 2018 is de overstap gemaakt naar het administratie kantoor Onderwijsbureau Twente (ObT), de 
jaarrekening 2018 is nog afgewerkt door De Onderwijsspecialisten die de financiële administratie voorheen op 
zich hadden genomen. Medio 2019 heeft ObT de gehele financiële administratie over genomen, waaronder de 
financiële opzet en doorrekening van de (meerjaren)begroting 2020 (-2023). 
 
De interne organisatie is in 2019 tegen het licht gehouden, er is een start gemaakt met het bekijken van de 
consequenties voor het bemensen van het samenwerkingsverband. Dit proces wordt in 2020 afgerond. Te 
beantwoorden vragen hierbij zijn: 

 Wat is de meest effectieve inzet van de middelen  
 Wat is de meest effectieve inzet van de mensen in taken en verantwoordelijkheden 
 Van waaruit worden de medewerkers aangestuurd 

Dit leidt tot up-to-date functiebeschrijvingen voor de ondersteuningsorganisatie van het 
samenwerkingsverband. Medio 2020 wordt dit proces afgerond. 

1.5 Deelregio’s 
Het ondersteuningsplan beschrijft onze ambitie voor alle kinderen binnen ons samenwerkingsverband én de 
wijze waarop wij de ondersteuningsstructuur hebben ingericht.  
Het samenwerkingsverband is onderverdeeld in vier regio’s, te weten Arnhem, Overbetuwe-Lingewaard, 
Rheden-Rozendaal en Renkum. In de vier regio's heeft zich een (school)bestuurlijk overleg gevormd waarin het 
passend onderwijs wordt vormgegeven binnen de regionale context. 
 
Het ondersteuningsplan 2019-2023 is eind 2019 en begin 2020 verder uitgewerkt in een vierjarige 
uitwerkingsagenda 2020-2023. Sommige onderdelen worden op samenwerkingsverband niveau opgepakt, 
andere onderdelen worden in de regio’s opgepakt en verder uitgewerkt. In deze regioplannen worden het 
‘wat, hoe en wanneer’ SMART uitgewerkt en worden aangevuld met regio specifieke onderwerpen. 
 

Het jaarplan 2020 (en verder) geeft de voorwaarden aan wanneer accentverschillen tussen de regio’s 
mogelijk zijn. De ambitie dat we er naar streven dat elk kind kan zijn en blijven op de school van voorkeur is 
de toetssteen. 
Accentverschillen in de regio kunnen er zijn, mits: 

 Er transparantie is in wat men doet, goed communiceren is hierbij belangrijk; 
 De wijze van werken effectief en efficient is; 
 Het niet tot meer bureaucratie zal leiden; 
 Er verantwoording wordt afgelegd. Het schoolbestuur legt verantwoording af over de besteding 

van de middelen aan het samenwerkingsverband. 
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1.6 Ondersteuningsplanraad (OPR) en Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) 
De OPR en MRp vormen de medezeggenschap van Samenwerkingsverband PassendWijs. Zij hebben een 
gezamenlijk medezeggenschapsstatuut.  
 
De Ondersteuningsplanraad heeft een aantal bevoegdheden, waaronder het instemmingsrecht ten aanzien van 
de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is voor het 
samenwerkingsverband het belangrijkste document. Het regelt hoe de ondersteuning van leerlingen, 
leerkrachten en ouders vorm krijgt, hoe het geld besteed wordt en wie waarover zeggenschap heeft. 
Daarnaast gelden de bepalingen voor de algemene taken en bevoegdheden voor de MR’s, alsmede het 
algemeen informatierecht, ook voor de Ondersteuningsplanraad. De Ondersteuningsplanraad heeft het recht 
om te overleggen met het bestuur van het samenwerkingsverband en op alle inlichtingen die zij voor het 
vervullen van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
Naast de instemming op het Ondersteuningsplan heeft de OPR ook instemming op de onderliggende 
jaarplannen en volgt de OPR de voortgang van het ondersteuningsplan.  Ook maakt de 
Ondersteuningsplanraad jaarlijks een eigen jaarverslag van haar werkzaamheden.  
De samenstelling van de OPR is als volgt: de helft van de leden wordt gekozen uit het personeel van de scholen, 
de andere helft bestaat uit ouders. 
 
Volgens de wet geldt dat elk samenwerkingsverband waar personeel werkzaam is, formeel een MR voor 
personeel (MRp) moet vormen. Er is sprake van personeel als er twee of meer personeelsleden werkzaam zijn 
voor het samenwerkingsverband. Ook medewerkers die voor meer dan zes maanden bij het 
samenwerkingsverband zijn gedetacheerd of worden ‘ingehuurd’ worden tot het personeel gerekend. De MRp 
is er voor het personeel in het samenwerkingsverband en heeft een eigen MRp reglement. Dit is door het 
bestuur van het samenwerkingsverband opgesteld met instemming van de MRp. De MRp heeft bevoegdheden 
op het gebied van bijvoorbeeld aanstellings- of ontslagregelingen van de leiding van het 
samenwerkingsverband, afspraken over (na-)scholing, arbeidsomstandigheden en taakbeleid. 
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2. Beleid 
 
Samenwerkingsverband PassendWijs heeft het ondersteuningsplan vastgesteld, dat lopende het begrotingsjaar 
2019 in werking is gesteld. In de loop van 2019 is vastgesteld dat het ondersteuningsplan 2019-2023 nadere 
concretisering behoeft. Het ondersteuningsplan is dermate stratetisch, globaal van aard, dat het onvoldoende 
eenduidige richting geeft aan de concretisering van het jaarplan en de (meerjaren)begroting.  
Daarom is er op 6 december 2019 een beleidsdag geweest, waar er een nieuwe duiding is gegeven. Deze 
concretisering/aanscherping is vervolgens vastgesteld en uitgewerkt in een uitwerkingsagenda voor de looptijd 
van het ondersteuningsplan. 
 
Deze vierjarige uitwerkingsagenda (2020-2023) wordt op onderdelen opgepakt op overstijgend 
samenwerkingsverband niveau. Sommige onderdelen worden in de regio’s opgepakt (al dan niet met 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband) en uitgewerkt in de regioplannen 2020. De 
uitwerkingsagenda is leidend voor de regioplannen, die SMART zijn en waarin het ‘wat, hoe en wanneer’ wordt 
uitgewerkt.  
 
Veel onderwerpen zijn integraal met elkaar verbonden en worden verder uitgewerkt in de meerjarenplanning 
2020-2023. Dit betekent dat in dit hoofdstuk niet wordt teruggekeken naar de beleidsresultaten van 2019, 
aangezien in 2019 is gewerkt aan de overgang van het ondersteuningsplan naar het jaarplan 2020 (en verder). 
 
De doelen uit dit jaarplan worden hieronder toegelicht bij paragraaf 2.1 t/m 2.4. 
 

2.1  Aanscherpen Missie - ‘ Zo thuisnabij mogelijk Onderwijs’ 
Vanuit de beleidsdag met alle deelnemende besturen op 6 december 2019 en de plenaire terugkoppeling 
tijdens de deelnemersraad van 20 januari 2020 zijn we tot de volgende gedeelde definitie gekomen: 
‘We streven er naar dat ieder kind kan zijn en blijven op de school van voorkeur’. 
Hiermee kiezen we voor inclusiever onderwijs. Wij erkennen het feit dat er specifieke situaties zijn waarbij 
de school na planmatig handelen en extra ondersteuning onvoldoende kan aansluiten bij de 
onderwijsbehoefte van het kind en het naar een speciale setting gaat in de vorm van een S(B)O school. 
 
Het doel van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen van bepaalde expertise (versterken 
basisondersteuning) op de scholen. Tevens het meer inclusief werken, het zo thuisnabij mogelijk onderwijs 
verzorgen. Het resultaat van deze doelen is het dalen van het deelnamepercentage S(B)O. Dit resultaat is 
zeer bepalend voor de financiële bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband en de beschikbare 
(overblijvende) middelen voor de reguliere schoolbesturen.  
In 2019 is het aantal verwijzingen echter niet gedaald maar gestegen en hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Er zijn een aantal elementen die debet zijn aan deze stijging en zorgen voor een negatieve 
spiraal: 
In het algemeen is de werkdruk op de basisscholen onverminderd hoog, dit wordt o.a. veroorzaakt door het 
oplopende lerarentekort. Dit zorgt in een aantal gevallen voor een hoger ziekteverzuim, waardoor de 
werkdruk nog verder oploopt etc. Dit maakt dat er minder tijd kan worden besteed aan het versterken van 
de basisondersteuning, die voorwaardelijk is voor het terugdringen van het aantal verwijzingen.  
Ook de verandering in de jeugdzorg (invoering jeugdwet 2015 waarbij de jeugdzorg onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeentes kwam) lijkt bij te dragen aan het stijgen van het aantal 
verwijzingen, er wordt meer gedragsproblematiek ervaren. Het is gebleken dat gemeenten vaak te klein 
zijn om de jeugdzorg in hun eentje te kunnen regelen en opbrengen. Eind 2019 is door het kabinet besloten 
het jeugdzorgstelsel opnieuw op de schop te nemen. 

 

2.2 Versterken basisondersteuning 
Dit doel valt uiteen in een aantal subdoelen: 

 Elke stichting draagt zorg voor een dekkend aanbod basisondersteuning. 
 Elke school heeft, vanuit het principe van handelingsgericht werken in de basisondersteuning, de 

juiste mindset en krijgt ondersteuning vanuit de eigen stichting en vanuit het 
samenwerkingsverband om hier optimaal voor te kunnen gaan. 

 Het is van belang dat de basisondersteuning van scholen helder is. Het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) dient up-to-date, transparant en realistisch te zijn. 
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 Goede samenwerking en kennisdeling tussen de scholen binnen een stichting en stichting 
overstijgend binnen een regio over wat mogelijk is c.q. nodig is om BAO-BAO verwijzingen te 
vergroten. 

 Er is structureel overleg tussen de aangesloten schoolbesturen en de directeur-bestuurder en 
regio coördinatoren van het samenwerkingsverband via regio overleggen. 

 
Expliciete verbeteringen in de basisondersteuning doorvoeren is een continu en cyclisch proces.  
Het samenwerkingsverband werkt decentraal aan de uitvoering van het versterken van de 
basisondersteuning. Elke regio heeft een passende ondersteuningsstructuur en heeft ook 
schoolcontactpersonen (SCP)/orthopedagogen die werkzaam zijn voor het doen van onderzoek en het 
geven van handelingsgerichte adviezen. 

 

 2.3 Terugdringen bureaucratie 
Ook hier een aantal subdoelen: 

 Er is sprake van een snelle inzetbare extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband waar 
nodig; 

 PassendWijs zal haar werkwijze/ondersteuning evalueren; 
 Er worden op samenwerkingsverbandniveau inhoudelijke scenario’s ontwikkelt waarbij de inzet 

van de middelen wordt losgekoppeld van institutionele belangen; 
 Er wordt gekeken naar de consequenties voor het bemensen van het samenwerkingsverband; 
 De volume aanvragen strookt niet altijd met het maximale beschikbare volume ondersteuners. 

 
De routes voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen worden zo kort mogelijk gehouden. 
In 2018 is een start gemaakt met de herinrichting van Kindkans, het online platform voor de aanvraag van 
TLV’s en arrangementen. Deze herinrichting is in oktober 2019 opgeleverd.  
Hiermee is tegemoet gekomen aan het verminderen van bureaucratie voor scholen, wordt de privacy beter 
gewaarborgd (het proces om 2-factor-authenticatie in te voeren, loopt nog) en wordt in het kader van 
monitoring tevens zichtbaar welke extra ondersteuning (interventies/arrangementen) op welke school 
wordt verricht vanuit het samenwerkingsverband.  
De bedoeling is om in de toekomst financiële budgetten toe te voegen in Kindkans, hetgeen de monitoring 
nog verder verbeterd.  
Waar in 2019 zich vooral de interne blik heeft gefocust, wordt in 2020 in samenwerking met de 
schoolbesturen onderzocht waar procedures en processen nog als vertragend/onvoldoende efficiënt/te 
weinig flexibel wordt ervaren.  
 

 

2.4 Samenwerking met kernpartners versterken 
Dit doel valt uiteen in twee subdoelen: 

 Er wordt optimaal samengewerkt met andere ketenpartners, zoals onder andere 
schoolmaatschappelijk werk, gemeenten en jeugdzorg binnen onderwijs; 

 In kaart brengen wie de thuiszitters zijn door middel van het uitwisselen van de gegevens en 
procedure afspraken maken in het kader van preventie. 

 
- Er is een warme overdracht van kinderopvang naar onderwijs.  
- Er is een doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. 
- Er is een convenant ‘Sluitende aanpak Passend Onderwijs-Jeugdhulp-Jeugdgezondheidszorg in het 

werkgebied van het samenwerkingsverband (een werkgroep is hiermee bezig). In de huidige 
ondersteuningsstructuur (MDO, ZAT+) wordt een verbinding gelegd naar de jeugdwet en de JGZ. Er 
worden afspraken gemaakt ten aanzien van de ondersteuning naar scholen. De samenwerking met 
kernpartners is helpend om de werkdruk op de scholen te verminderen.  

- Er is een professionaliseringsaanbod neveninstromers. 
 
 
Hieronder een uitleg van het beleid rondom aanmelden en toelaatbaarheidsverklaringen en een uitleg 
waar ouders met vragen terecht kunnen. 
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 2.5 Procedures aanmelden en toelaatbaarheidsverklaringen 
Aanmelden 
Ouders kunnen hun kind aanmelden op een school vanaf de leeftijd van drie jaar. Op de website van de school 
van keuze staan een aanmeldingsformulier en het schoolondersteuningsprofiek (SOP). In dit SOP staat 
beschreven hoe de ondersteuning op de school is georganiseerd en wat de school eventueel nog aan extra 
ondersteuning kan bieden.  
Minimaal 10 weken voordat het kind start, moeten ouders hun kind schriftelijk aanmelden. Hierna heeft de 
school zes weken de tijd (met een verlenging van vier weken) om het kind te plaatsen, extra onderzoek te 
verrichten of, als dat nodig is, te zoeken naar een andere passende school. 
De meeste scholen kennen een intakegesprek. In het intakegesprek met de school is het de bedoeling dat 
ouders alle relevante informatie geven over hun kind, zodat de school kan inschatten of en welke 
ondersteuning nodig is en of de school dat kan bieden.  
Voor de meeste aanmeldingen geldt dat het kind wordt ingeschreven op de school van aanmelding. Maar soms 
is meer informatie of onderzoek nodig om in te kunnen schatten welke ondersteuning nodig is. Als het nodig is 
doet het samenwerkingsverband, met toestemming van de ouders, extra onderzoek of wordt het 
multidisciplinair team van de school bij de aanvraag betrokken. Alle gegevens en uitkomsten worden 
samengevoegd met de informatie van ouders over hun kind. Zo krijgt de school een beeld van wat het kind aan 
extra ondersteuning nodig heeft.  
De school van aanmelding bekijkt of zij die ondersteuning op de eigen school kan bieden, eventueel met extra 
aanpassingen of met hulp van externe deskundigen. Wordt het kind ingeschreven, en krijgt het deze extra 
ondersteuning, dan wordt dat beschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP). 
Als de school van aanmelding de extra ondersteuning niet kan bieden, dan bekijkt de school in overleg met de 
ouders op welke school dat wel het geval is. Soms is dat bij een andere basisschool in de buurt. Dan wordt het 
kind daar in overleg met de ouders aangemeld. Indien de reguliere school de extra ondersteuning niet kan 
bieden, dan wordt bekeken of plaatsing op een S(B)O school mogelijk is. Hiervoor is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Indien de school van aanmelding, samen met deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog, een psycholoog 
of een arts) en in overleg met ouders, tot de conclusie komt dat extra ondersteuning niet op een reguliere 
school geboden wordt of onvoldoende effect heeft, dan kan het kind (tijdelijk) beter op zijn plek zijn binnen het 
speciaal (basis)onderwijs. De school van aanmelding vraagt dan bij het samenwerkingsverband 
een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of er een toelaatbaarheidsverklaring 
wordt afgegeven. 
De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school, waar de leerling 
staat ingeschreven. Om te kunnen beoordelen of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt, vraagt het 
samenwerkingsverband in elk geval advies aan deskundigen: 

 Minimaal een 1e deskundige te weten een pedagoog of GZ- psycholoog én een 2e deskundige. 
 De 2e deskundige kan een kinder- of jeugdpsycholoog, een orthopedagoog, een maatschappelijk 

werker, een kinderpsychiater of een arts zijn. 
 De 2e deskundige wordt ingezet via de regiocoördinator. 
 Het is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling welke 2e deskundige wordt ingezet. 
 De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school, als 

de orthopedagoog of psycholoog en de geraadpleegde 2e deskundige. 
 
Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring op basis 
van: 

1. Onderzoek en de constatering dat zij geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke 
ondersteuning te geven op een andere reguliere school in het samenwerkingsverband (met 
of zonder extra ondersteuning); 

2. De afspraken die in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd: 
a. Indicatoren basisondersteuning 
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b. Beschrijving in het groeidocument of het groeidocument onderinstroom  en de 
onderbouwingen van twee deskundigen 

c. De beschrijving zorgplicht alle regio’s reguliere basisschool, speciale (basis)school 
van het samenwerkingsverband. 

d. Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring 
wordt in elk geval toegestuurd naar de aanvrager, de ouders/verzorgers c.q. de 
meerderjarige en handelingsbekwame leerling en de school waar de leerling wordt 
ingeschreven. 

 2.6 Informatie voor ouders, het samenwerkingsverband heeft een vraagbaakfunctie 
Er is een landelijke website waarop informatie voor ouders te vinden is: Ouders en Onderwijs is er voor alle 
ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen daar terecht voor advies en antwoorden op 
hun vragen.  
Uiteraard kan ook op de eigen website van PassendWijs de nodige informatie gevonden worden. Diverse 
procedures, zoals ook bij paragraaf 2.5 beschreven zijn hier terug te vinden. 
Via het contactformulier kan een vraag worden gesteld en het managementteam is ook bereikbaar via de 
website. 

 
  



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

15 

3. Toekomstige ontwikkelingen 
 
In 2020 worden door de directeur-bestuurder samen met de Raad van Toezicht en de deelnemersraad 
verdergaande keuzes gemaakt om de doelen uit het ondersteuningsplan (efficiënt) gerealiseerd te krijgen. 
Voorafgaand aan deze keuzes wordt inzichtelijk gemaakt aan welke knoppen gedraaid kan worden, hoe 
kunnen zaken anders georganiseerd worden, welke scenario’s zijn mogelijk en welke consequenties volgen 
daaruit voort? 
 
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van informatie uit ‘Zicht op de besteding van de middelen voor 
passend onderwijs’, een verkennend onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs (december 2018). 
 
Verdeelmodel 
PassendWijs maakt momenteel gebruik van zowel het schoolmodel (gelden worden verdeeld onder de 
schoolbesturen op basis van het leerlingaantal), het expertisemodel (het samenwerkingsverband heeft een 
eigen netwerk van voorzieningen ingericht) als het leerlingmodel (extra ondersteuningsmiddelen komen 
beschikbaar op basis van arrangementen). 
Steeds meer wil PassendWijs werken met overkoepelende beleidsprogramma’s, hierin worden activiteiten 
en budgetten opgenomen om de doelen conform het ondersteuningsplan te realiseren. Het is ook een 
manier om te monitoren of de middelen die het samenwerkingsverband krijgt, op de juiste wijze besteed 
worden. 
Vanaf 2020 wordt ook gewerkt met specifieke projecten, dit betreft extra gelden die het 
samenwerkingsverband inzet en ten laste worden gebracht van specifieke subsidies voor dit project. 
 
Scenario keuzes 
Bovenstaande uitleg laat zien dat de huidige werkwijze een mix (in de volgorde van school-expertise-
leerling model) van diverse instrumenten en modellen is. Welke knoppen geeft dat om aan te draaien? 
Het kiezen voor één model op macro niveau. Ofwel het samenwerkingsverband als doorgeefluik van gelden 
aan schoolbesturen, ofwel het samenwerkingsverband stort geen geld door maar plaatst mensen met 
specifieke expertise op scholen, ofwel geld volgt leerling staat centraal, waarbij gelden alleen dan worden 
verstrekt indien er een specifieke aanvraag voor een leerling onderligt.  
Het kiezen voor een model impliceert verdere keuzes op inrichtingsniveau van het samenwerkingsverband: 
De keuze voor het schoolmodel maakt dat het samenwerkingsverband weinig expertise nodig heeft en ook 
het ondersteuningsbureau kan minimaal zijn. Dit betekent weinig personele kosten en ook andere lasten 
kunnen laag blijven (huur kantoorruimte, afschrijvingskosten ICT etc.). 
Het is een simpel en transparant model maar er is ook weinig centrale sturing, hetgeen de realisatie van 
doelstellingen van het samenwerkingsverband kan bemoeilijken (ook de verantwoording over de ingezette 
middelen is nauwelijks te maken). Er zijn immers geen specifieke programma’s waarmee het 
samenwerkingsverband de focus op bepaalde activiteiten kan leggen. 
Bij het expertisemodel zorgt het samenwerkingsverband voor een dekkend aanbod van ondersteuning, 
waardoor het ondersteuningsbureau een behoorlijke omvang krijgt. Dit betekent het nodige qua sturing en 
organisatie (personele en werkgeverszaken, communicatie en informatiemanagement, ICT en AVG, 
financiële zaken en control). Het realiseren van doelstellingen heeft het samenwerkingsverband op deze 
manier beter in de hand (wanneer het ondersteuningsplan is opgezet aan de hand van programma’s en 
budgetten), maar er is risico op het creëren van vraag vanuit de schoolbesturen. 
Vanuit het leerlingmodel keert het samenwerkingsverband alleen gelden uit wanneer er een specifieke 
aanvraag wordt gedaan. Vanuit de missie ‘We streven er naar dat ieder kind kan zijn en blijven op de school 
van voorkeur’ is dit een effectieve werkwijze (het is meetbaar indien het ondersteuningsplan is opgezet aan 
de hand van arrangementen en budgetten). Het werkt wellicht ook bureaucratie in de hand en hoe wordt 
ervoor gezorgd dat het budget van het samenwerkingsverband niet wordt overschreden? Ook in dit model 
moet er een ondersteuningsbureau met de omvang en facetten zijn zoals genoemd bij het expertisemodel. 
 
Eigen vermogen 
Van belang bij het efficiënt realiseren van doelen is ook de hoogte van het eigen vermogen van het 
samenwerkingsverband. 
Een deel van het eigen vermogen is het buffervermogen, deze buffer is bedoeld om tegenvallers op te 
vangen en bepaalde risico’s, zoals personele fricties, hoge verwijzingsaantallen naar het S(B)O en ter 
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dekking van het wegvallen van de negatieve verevening per augustus 2020 (Ook PassendWijs gaat in 
augustus 2020 een extra uitkering doen aan de schoolbesturen, zie verder in hoofdstuk 6 Financiën). 
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat alle aangesloten schoolbesturen moeten voorzien in een 
tekort bij het samenwerkingsverband, indien zij niet in staat is om te voldoen aan financiële verplichtingen 
ten aanzien van verwijzingen naar S(B)O. Uiteraard streeft PassendWijs een gezonde bedrijfsvoering na. De 
eigenaren van het samenwerkingsverband zijn uiteindelijk de schoolbesturen. Wanneer de financiële 
verplichtingen van het samenwerkingsverband door de schoolbesturen moeten worden opgehoest, snijden 
zij zichzelf daarmee in de vingers.  
Een voorbeeld zijn de medewerkers die door de schoolbesturen worden gedetacheerd. Jaarlijks kan het 
samenwerkingsverband aangeven of en van hoeveel medewerkers zij gebruik wil maken. Bij sterke 
fluctuatie kunnen de schoolbesturen hiervan nadelige gevolgen ondervinden, hetzij door grotere aantallen 
medewerkers die zij niet kunnen leveren ofwel het omgekeerde, dat zij medewerkers niet kunnen 
detacheren en er binnen het eigen bestuur geen werk voor hebben. In dit laatste geval geldt wel een 
afgesproken solidariteitsprincipe voor evt boventallige medewerkers. Deze lasten worden dan door alle 
schoolbesturen naar evenredigheid gedeeld. Overigens is er geen verplichting voor het 
samenwerkingsverband om personeel af te nemen van de schoolbesturen. PassendWijs kan personeel 
aannemen, echter aangezien PassendWijs geen werkgever is, worden deze medewerkers in dienst 
genomen bij een van de schoolbesturen en vanuit daar gedetacheerd aan het samenwerkingsverband. 
Het mag duidelijk zijn dat bovenstaande te maken keuzes gevolgen hebben voor de benodigde hoogte van 
het eigen vermogen van PassendWijs (hierover wordt verder gesproken in hoofdstuk 6 Financiën). 

Verantwoording 
In 2020 wil het samenwerkingsverband ook een slag slaan in het verantwoording afleggen aan elkaar over de 
inzet van ondersteuningsmiddelen en de daarmee behaalde resultaten. Verantwoording ook op verschillende 
niveaus: vanuit de leraar/interne begeleider richting de schooldirectie, vanuit de schooldirectie richting het 
schoolbestuur, vanuit het schoolbestuur richting het bestuur van het samenwerkingsverband, vanuit het 
bestuur van het samenwerkingsverband richting de interne toezichthouders en ten slotte vanuit het 
samenwerkingsverband naar de externe belanghebbenden. 
Het gaat erom dat er verantwoording aan elkaar wordt afgelegd. Op die manier wordt er een lerende situatie 
gecreëerd waarbij uiteindelijk de leerling is gediend. 
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4. Bedrijfsvoering 
 
Jaarplan 

PassendWijs heeft het ondersteuningsplan 2019-2023 vastgesteld op 26 juni 2019. Het plan is lopende het 
kalenderjaar 2019 in werking getreden. 2020 is het eerste volledige jaar waarop het plan betrekking heeft. 
Voor het jaar 2020 is een en ander geconcetriseerd in een jaarplan. Vanuit een van de doelen uit het jaarplan 
2020, nl. Het terugdringen van de bureaucratie, wordt de planning & controlcyclus met bijbehorende 
jaarkalender verder geprofessionaliseerd. Enerzijds wordt gekeken wanneer bepaalde zaken moeten gebeuren, 
anderzijds worden de werkwijzen en procedures zelf onder de loep genomen: kan het effciënter waardoor de 
bureaucratie verminderd kan worden. 

AVG 
In 2019 is de AVG implementatie afgerond en zijn er meerdere bijeenkomsten voor (een deel van) de 
medewerkers van PassendWijs geweest, zodat zij op de hoogte zijn van de geldende privacyregels van de AVG. 
PassendWijs maakt voor de AVG gebruik van het programma Cupella, hierin staat  
het privacybeleid beschreven, er is een register van relevante verwerkingsactiviteiten, de  
procedure meldplicht datalekken staat hierin beschreven en ook met wie we allemaal een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Het up-to-date houden in Cupella en het verbeteren van 
processen rondom de AVG wordt gedaan door een interne beleidsmedewerker, zij wordt hierin ondersteund 
door het externe bedrijf Lumen Group, daar hebben wij ook de fg-functie belegd. Één van de nog verder op te 
pakken punten voor 2020 is de twee-factor-authenticatie, waardoor persoonsgegevens nog beter kunnen 
worden beveiligd. 

Vertrouwenspersoon  
Per 1 februari 2018 is er een extern vertrouwenspersoon benoemd t.b.v. de medewerkers die werkzaamheden 
verrichten voor het samenwerkingsverband. De vertrouwenspersoon heeft zich voorgesteld aan alle 
medewerkers. Er is zorgvuldig gecommuniceerd met de medewerkers. Deze zorgvuldigheid heeft te maken met 
het dienstverband van betrokken medewerkers. Zij zijn namelijk in dienst van schoolbesturen. Schoolbesturen 
die ook vertrouwenspersonen en klachtenprocedures kennen. De afstemming bij het zgn. doorverwijzen was 
hierbij een belangrijk aandachtspunt.  

In het jaaroverzicht 2019 van de vertrouwenspersoon blijkt dat er vanuit de medewerkers geen contact is 
gezocht met de vertrouwenspersoon.  

Geschillenregeling (intern en extern)  
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie die adviseert over 
bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van 
leerlingen tot onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs in het 
samenwerkingsverband.  

Regeling bezwaar toelaatbaarheid  
Eén van de taken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs is het beoordelen van de toelaatbaarheid 
van leerlingen tot een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
(van het samenwerkingsverband) (artikel 18a lid 6 sub c WPO).  

In dezelfde wet is bepaald dat het samenwerkingsverband een adviescommissie moet instellen, die adviseert 
over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18a lid 12 WPO). 
De adviescommissie is een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht. 

De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat het samenwerkingsverband een oordeel uitspreekt over de 
toelaatbaarheid op het verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of 
ingeschreven. Dat verzoek kan niet door ouders worden gedaan. Zij zijn echter wel belanghebbende. Daarom 
staat de landelijke bezwaarprocedure niet alleen voor het betreffende bevoegde gezag open, maar ook voor de 
ouders.  
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Voor de nadere uitwerking van de regeling bezwaar toelaatbaarheid gaan we uit van het protocol dat is 
opgesteld door de PO-Raad.  

Ouders en/of school kunnen het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband aangaande de 
toelaatbaarheidsverklaring. In dat geval kan binnen zes weken na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring 
bezwaar aangetekend worden. Het bezwaarschrift moet bij het samenwerkingsverband PassendWijs ingediend 
worden. Er kan gebruik worden gemaakt van het model bezwaarschrift dat op de website is terug te vinden.  

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs / (voortgezet) 
speciaal onderwijs. 
Het samenwerkingsverband PassendWijs is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie 
Toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs (LBT). Deze commissie 
bestaat uit onafhankelijke juristen en deskundigen op het gebied van de diagnostiek met betrekking tot het 
speciaal onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij geschillen zal de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie bezwaren beoordelen aan de hand van de door het desbetreffende 
samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid.  

De procedure rondom het indienen van het bezwaarschrift staat op de website. 
Indien nodig kan advies of ondersteuning bij de betreffende regiocoördinator van het samenwerkingsverband 
gevraagd worden. 

Applicatie 
Het samenwerkingsverband maakt gebruik van Kindkans. Kindkans faciliteert het verdelen van middelen, het 
toewijzen van arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, 
gemeente zorg en ouders.  
In 2018 heeft er een herinrichting van Kindkans plaatsgevonden, waarbij zowel de maker van Kindkans als 
eigen medewerkers (de regiocoördinatoren) van PassendWijs zijn betrokken. In oktober 2019 was dit project 
afgerond. Betrokkenen, medewerkers scholen, medewerkers PassendWijs zijn getraind volgens de nieuwe 
workflow. 
In 2020 wordt een evaluatie uitgevoerd, waarbij specifiek wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn om de 
in te voeren gegevens in Kindkans beter te laten aansluiten bij de monitor die ieder kwartaal wordt gemaakt. 

Monitor en management rapportage (marap) 
Met kwaliteitzorg wordt bedoeld alle inspanningen om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. 
Kwaliteitszorg biedt een samenhangend kader op basis van de PDCA-cyclus en de monitor en de management 
rapportage zijn hierbij de middelen om te checken hoe de werkelijke uitvoering ten opzichte van de bedoelde 
uitvoering is geweest (zowel op kwalitatief/kwantitatief als budgettair niveau).  
In het jaarplan 2020 (en verder) staat vermeld dat het samenwerkingsverband zorgdraagt voor een 
kwantitatieve en kwalitatieve monitor die structureel wordt verstrekt aan de besturen. 
In 2019 is met behulp van een externe kracht de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring opgepakt en 
verbeterd en is deze monitor onderdeel geworden van de periodieke gesprekken met de schoolbesturen. 
Verdere optimalisatie is gewenst, de analyse op basis van de cijfers moet versterkt worden en aansluiten bij het 
jaarplan. Aangezien het eerste jaarplan betrekking heeft op 2020, wordt ook dan het gehele proces aangepakt: 
wat zijn de smart doelen uit het jaarplan, welke indicatoren (kunnen we deze indicatoren uit Kindkans halen, 
dit betekent ook iets voor de invoer van gegevens in Kindkans) hebben we nodig om de resultaten te kunnen 
meten en hoe vertaalt zich dat in een monitor. Het belangrijkste hierbij is het gesprek met de diverse gremia: 
de regiocoördinatoren, de Raad van Toezicht, de deelnemersraad en uiteraard de directeur-bestuurder. Wat 
vinden zij belangrijk om terug te zien in de monitor, wat hebben ze nodig om enerzijds bij te kunnen sturen om 
de doelen te bereiken, verantwoording af te leggen over de al dan niet behaalde resultaten en anderzijds om 
over de juiste informatie te beschikken als toezichthouder? Dit betekent dat er uiteindelijk wellicht een 
monitor met een meer of mindere detaillering per gremium komt.  
Daarnaast is een goed financieel overzicht belangrijk, worden de doelen binnen de budgetten van de begroting 
bereikt? 2019 was een overgangsjaar voor de financiële administratie, de overstap naar het 
administratiekantoor ObT midden in het kalenderjaar zorgde ervoor dat de kwartaalrapportage voor de eerste 
keer gereed kwam na het eerste kwartaal in 2020. De kwartaalrapportage biedt inzicht in de huidige stand van 
zaken en geeft een doorkijkje naar de eindejaarsverwachting, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden. 
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De volgende stap is om de doelen in het jaarplan te verbinden aan de (programma’s in de) begroting 2021, 
waardoor de monitor en de financiële marap geïntegreerd kunnen worden en een compleet beeld geven aan 
de diverse stakeholders. Immers, het jaarplan en de begroting zijn onderling integraal met elkaar verbonden. 
Wanneer de doelen SMART zijn geformuleerd en hierbij passende acties worden bedacht voor de uitvoering 
van deze doelen, dan kunnen deze acties worden vertaald in financiële cijfers. 
 
Format verantwoording middelen 
Zoals ook in hoofdstuk 3 Toekomstige ontwikkelingen is aangegeven, wil PassendWijs inzetten op meer 
verantwoording aan elkaar, om zo de doelen van het ondersteuningsplan gerealiseerd te krijgen én zicht te 
krijgen op de doelmatigheid van de ingezette middelen. 
In het voorjaar van 2020 is een nieuw format ontwikkeld, waarin ruimte is voor zowel financiële input als 
kwalitatieve informatie, waarmee de schoolbesturen zich horizontaal kunnen verantwoorden over de 
besteding van de ontvangen middelen passend onderwijs. Verantwoording is immers de andere kant van de 
medaille van de bestedingsvrijheid van de lumpsumfinanciering en logisch aangezien er met publiek geld 
gewerkt wordt. Niet alles is meetbaar, dat moet ook geen doel op zich worden. Om die reden is het 
kwalitatieve onderdeel in het format toegevoegd.  
Het ingevulde format is vervolgens de basis voor het gesprek in de deelnemersraad en binnen de 
schoolbesturen en daarmee onderdeel van de PDCA-cyclus van het samenwerkingsverband.  
PassendWijs ziet het format dan ook nadrukkelijk niet als controle-instrument maar als basis om (van elkaar) te 
leren. Het proces om te komen van ‘verantwoording afleggen als afreken-mechanisme’ naar ‘verantwoording 
afleggen als middel om gezamenlijk van te leren’ is nog in volle gang. De gesprekken, de dialoog die een 
onmisbaar onderdeel is in dit veranderingsproces, vergroot het draagvlak om horizontale verantwoording aan 
elkaar af te leggen. 
 
Office365 
In 2019 is gewerkt via de ‘Qwezz Cloud’, er wordt ingelogd op deze Qwezz Cloud waarmee er toegang is tot de 
bestanden en documenten. Het bedrijf Qwezz waarmee al jarenlang een ondersteuningscontract is afgesloten, 
biedt online dataopslag, zodanig dat de documenten van PassendWijs veilig op hun servers worden 
opgeslagen. Op deze manier wordt het samenwerkingsverband ontzorgt, er zijn geen eigen investeringen nodig 
in servers of beheer, het is schaalbaar en flexibel en toegankelijk vanaf verschillende devices. 
Toch begint deze manier van werken (er wordt eigenlijk niet echt in de cloud gewerkt, maar via een server die 
bij een ander staat en door die ander wordt beheert) achterhaald te worden, het echte werken in de cloud 
heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In het voorjaar van 2020 gaat PassendWijs over op 
Office365. Office365 is eigenlijk zowel een server als een werkplek in de cloud. De server handelt e-mail af, 
slaat documenten veilig op en biedt een gezamenlijk samenwerkings- en communicatieportaal. De werkplek 
bestaat uit alle bijbehorende Office apps zoals Outlook, Word, Excel, Powerpoint en Teams en naast de 
persoonlijke OneDrive een Sharepoint omgeving waar documenten kunnen worden 
opgeslagen/geordend/gedeeld/geopend/bewerkt vanaf elk apparaat en voor meerdere personen tegelijkertijd. 
Teams heeft een belangrijke meerwaarde, ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag (april 2020) zit 
Nederland midden in de ‘intelligente lockdown’ vanwege de Corona-crisis. Er wordt door een ieder zoveel 
mogelijk vanuit huis gewerkt en Teams kan veilig worden gebruikt voor video-overleggen. 
Na de overstap en implementatie zal het maandelijkse bedrag voor werkplekbeheer en support behoorlijk 
dalen. 
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5. Verslag Raad van Toezicht  
 
Governance  
In het verslagjaar is de governance aangepast. Met goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) heeft het 
bestuur ervoor gekozen de bestuurlijke verantwoordelijkheid neer te leggen bij de directeur. Mede onder 
invloed van politieke opvattingen en de afspraak die de PO Raad met de minister van OCW heeft gemaakt, is er 
bovendien voor gekozen de RvT anders in te richten en na een overgangsperiode van twee jaar volledig 
onafhankelijk te doen zijn. De aangesloten schoolbesturen vormen in de nieuwe structuur samen een 
deelnemersraad. 
PassendWijs volgt zonder uitzonderingen in de governance de Code Goed Bestuur PO Raad. 
 
Tot de besluitvorming in de vergadering van 11 november 2019 was de governance als volgt ingericht. Het 
bestuur bestond uit vijf bestuurders van aangesloten schoolorganisaties. Alle overige bestuurders van 
aangesloten schoolorganisaties vormden de Raad van Toezicht. De jure was er dus een scheiding van bestuur 
en toezicht. In de beleving van politieke stakeholders was het toezicht niet onafhankelijk en droeg het bestuur 
een dubbele pet: die van het eigen schoolbestuur en die van het samenwerkingsverband. De dagelijkse 
uitvoering van het beleid en leiding van de organisatie was opgedragen aan een directeur met een ruim 
mandaat.  
Eind 2018 werd een onafhankelijk extern voorzitter van het bestuur en van de RvT benoemd met als specifieke 
opdracht on de governance structuur te professionaliseren en in overeenstemming te brengen met de 
hedendaagse eisen.  
 
Vanaf 11 november is de governance anders ingericht. Op die datum is de RvT in nieuwe samenstelling 
benoemd. Deze bestaat uit vier personen. Twee leden zijn onafhankelijk. Een van hen is op voordracht van de 
OPR benoemd. De twee andere leden zijn uit de kring van de deelnemers geworven en voor twee jaar 
benoemd.  
Vooruitlopend op de nieuwe structuur is in de zomer met ingang van 11 november de directeur tot directeur-
bestuurder benoemd.  
De onafhankelijk voorzitter is voorzitter van de deelnemersraad en de RvT maar is daarvan geen lid en heeft 
daarin geen stem.  
 
De deelnemersraad gaat als eigenaar en netwerkorganisatie over het beleid op hoofdlijnen. Onderdeel van de 
vernieuwing van de governance is het verstevigen van de wijze waarop de deelnemersraad het ‘eigenaarschap’ 
van het beleid met betrekking tot het passend onderwijs invulling geeft. De wijze waarop de doelmatige inzet 
van middelen door de schoolbesturen wordt verantwoord, is bij de invulling van het ‘eigenaarschap’ betrokken. 
De RvT ziet toe op de besturing en bedrijfsvoering en adviseert de deelnemersraad met betrekking tot de 
goedkeuring van beleid, begroting en jaarstukken.  
 
Samenstelling RvT 
In de vergadering van 11 november 2019 zijn de leden van de RvT op voordracht van de 
Benoemingsadviescommissie (BAC) benoemd. De BAC hanteerde daarbij de profielschetsen die eerder dat jaar 
door bestuur en RvT waren goedgekeurd en hadden de instemming van de OPR. De 
benoemingsadviescommissie bestond uit twee leden door en uit de deelnemers benoemd en de voorzitter van 
de OPR. De onafhankelijk voorzitter en de directeur-bestuurder a.i. waren als adviseurs van de BAC bij de 
procedure betrokken.  
De RvT bestaat uit vier leden. Twee leden zijn door en uit de deelnemersraad benoemd. Een lid is onafhankelijk 
openbaar geworven en neemt de voordrachtszetel van de OPR in. Het tweede onafhankelijke lid is eveneens 
openbaar geworven.  
De RvT heeft begin 2020 in de nieuwe structuur twee commissies ingesteld: een renumeratiecommissie en een 
auditcommissie. 
 
 
Toezicht 
De RvT in oude samenstelling is in het verslagjaar 2 keer bijeen geweest. Naast de managementrapportages is 
onder meer gesproken en besloten over de volgende onderwerpen:  

 De governancestructuur inclusief de profielschetsen van de RvT leden  
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 De benoeming van de leden van de BAC 
 De benoeming van de leden van de RvT 
 De benoeming van de directeur tot directeur-bestuurder 
 De aanstelling van een interim directeur-bestuurder bij ziekte van de directeur-bestuurder 
 De begroting en het benodigde weerstandvermogen 
 De jaarstukken inclusief het accountantsverslag en de risico-inventarisatie 
 Het ondersteuningsplan 2019-2023 
 Het functioneren van de directeur-bestuurder 

De RvT in nieuwe samenstelling heeft behalve de startbijeenkomst op 11 november 2019 geen formele 
vergadering in 2019 gehad. Op 6 december is een beleidsdag voor alle deelnemers bijgewoond en op 13 
januari 2020 heeft de eerste vergadering plaatsgehad.   
 
Renumeratiecommissie 
In de oude structuur vormde het bestuur een renumeratiecommissie die als werkgever van de directeur 
functioneerde. In formele zin is Flores Onderwijs (v/h De BasisFluvius) de werkgever en werkt de directeur op 
detacheringsbasis.  
 
Auditcommissie 
In de oude structuur tot 11 november 2019 was er geen auditcommissie. Één van de leden van het Dagelijks 
Bestuur gaf toelichting op de jaarrekening. 
 
Rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
De RvT is van mening dat de middelen van samenwerkingsverband PassendWijs conform de 
begroting rechtmatig en doelmatig zijn ingezet. Wat betreft de doelmatigheid van de middelen die aan de 
schoolbesturen beschikbaar zijn gesteld ligt de verantwoording bij de betreffende besturen. 
 
Klankbord 
De RvT en de directeur-bestuurder ad-interim zijn onmiddellijk na de inwerkingtreding van de nieuwe structuur 
vanuit de klankbordrol intensief met elkaar in gesprek gegaan. Het aantal complexe onderwerpen waarmee 
bestuur en raad werden geconfronteerd, vergen extra aandacht en inzet.  
De voorzitter heeft tenminste eenmaal voor elke vergadering van de RvT (en de deelnemersraad) bilateraal 
overleg met de directeur-bestuurder (in de oude structuur met de directeur). In dat overleg komen alle 
onderwerpen ter sprake waarover de bestuurder van gedachten wil wisselen. Ook de ontwikkeling van de 
directeur-bestuurder, van het team en eventuele weak signals komen aan de orde. Tussentijds is er contact 
indien daar aanleiding toe is.   
 
Samenstelling en vergoeding 
 

Naam Rol Schoolbestuur (of 
primaire functie) 

Relevante overige 
functies 

Be-
noemd 

Aftre-
dend  

Willem van 
Leeuwen 

Onafhankelijk 
voorzitter 
 

Directeur CS&G 
Consultancy bv 

Onafhankelijk 
voorzitter bij SWV Rijn 
& Gelderse Vallei, SWV 
De Eem en op interim 
basis bij ProfiPendi. 

  

Lucas 
Middelhoff 

Onafhankelijk lid. 
Voorzitter remuneratie 
commissie 

Eigenaar 
Middelhoff Advies 
en Toezicht 
 

Voorzitter Adviesraad 
Sociaal Domein 
gemeente Waalwijk 
Lid RvT stichting 
Severinus 
Lid RvT stichting 
S&Lzorg 
Lid Landelijk Bestuur 
Oudervereniging 
Balans 
Lid bestuur 
Nederlandse Stichting 

2019-11 2023-11 
 



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

22 

voor Sociaal 
Pedagogische Zorg 
Lid RvT stichting 
Cadans Primair 
 

Alien Cnossen Onafhankelijk id.  
Voorzitter 
Auditcommissie 

Directeur AVS 
Academie 
 

Voorzitter van het 
bestuur van De Groene 
Hart Bibliotheek in 
Woerden 
Lid Raad van Toezicht 
Lowijs Porquin in 
Bergen op Zoom 
Lid Raad van Toezicht 
Kalisto Woerden 

2019-11 2023-11 

Yvonne Smits Lid  
Lid remuneratie 
commissie  

Bestuurder 
Wonderwijs 

 
2019-11 2021-11 

Michel 
Buurman 

Lid 
Lid Auditcommissie 

Bestuurder 
PPO DeLink 

 2019-11 2021-11 

 
Vergoeding 
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding op jaarbasis van € 3.000 exclusief eventueel in rekening te 
brengen BTW. Met de externe onafhankelijke voorzitter is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. 
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6. Financiën 
 
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en 
lasten. In de jaarrekening worden de afzonderlijke posten en de financiële kengetallen weergegeven. 
 
Het samenwerkingsverband heeft het ondersteuningsplan 2019-2023 opgesteld en vanwege  de globale aard 
en de strategische insteek van het plan dit verder geconcretiseerd in het jaarplan 2020 (en verder). De doelen 
uit het jaarplan:  

 Aanscherpen Missie - ‘Zo thuisnabij mogelijk Onderwijs’ 
 Versterken basisondersteuning 
 Terugdringen bureaucratie 
 Samenwerking met ketenpartners versterken 

 
Het kalenderjaar 2019 heeft voor het samenwerkingsverband PassendWijs in het teken gestaan van een 
bijzonder jaar: 

 De overgang vanuit de governance naar het model van een directeur-bestuurder met een Raad van 
Toezicht en een deelnemersraad; 

 Wegens langdurige ziekte van de directeur Mw. José Lemmers wordt zij sinds 16 augustus 2019 
vervangen door Mw. Joke F.M. Zwanenburg; 

 De overdracht van de financiële administratie die voorheen door De Onderwijsspecialisten (DOS) werd 
verricht naar het administratiekantoor ObT; 

 
Bovenstaande redenen zijn er de oorzaak van dat in 2019 de focus heeft gelegen op continuïteit van de 
organisatie en het staande beleid.  
 
Ook de afdrachten voor het schooljaar 2019-2020 richting de schoolbesturen zijn gebaseerd op staand beleid. 
De bedragen per leerling voor de afdrachten zware ondersteuning en lichte ondersteuning zijn hetzelfde 
gehouden als in schooljaar 2018-2019.  
Dit heeft gevolgen gehad voor het resultaat van 2019. Dit wordt hieronder verder toegelicht.   
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6.1 Exploitatierekening 
 

De indeling conform het EFJ model ziet er als volgt uit: 

 

 
 

In 2019 heeft het samenwerkingsverband PassendWijs een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 
255.000. Dit is € 249.400 hoger dan het begrote positieve resultaat van € 5.900. 
Vanwege eerder genoemde redenen was er in 2019 weinig ruimte voor nieuw beleid en heeft het 
samenwerkingsverband zich gefocust om in elk geval de bestaande situatie te kunnen continueren. 
 
Gedurende 2019 is er veelvuldig contact geweest tussen het administratiekantoor en PassendWijs om de 
financiële situatie goed te monitoren.  
  

Het resultaat van € 255.300 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve, hiermee wordt 
de  totale reserve opgehoogd tot ruim € 1.1m. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om in 2020 een extra 
uitkering aan de schoolbesturen te doen ter compensatie van de forse daling van het bedrag van zware 
ondersteuning per leerling (redenen voor deze daling zijn het einde van de vereveningsperiode per 1-8-2020, 
de stijging in het S(B)O en de krimpsituatie). 
In de continuiteïtsparagraaf wordt een nadere toelichting gegeven.  
 
Omdat bovenstaand exploitatieoverzicht op basis van het EFJ-model (Electronische Financiële Jaarrekening, 
een universeel model voor alle onderwijs sectoren van OCW, maar voor alle sectoren aangepast aan de 
specifieke situatie) niet voldoende inzicht geeft in de activiteiten van het samenwerkingsverband, worden 
hieronder de begroting en de realisatie per programma nader toegelicht in het programmaoverzicht over 2019: 

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.607.600  16.156.500  16.336.600  

Totaal baten 16.607.600  16.156.500  16.336.600  

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 2.065.800    2.051.100    1.757.200    

4.2 Afschrijvingen 12.000          8.800            9.800            

4.3 Huisvestingslasten 32.400          30.000          30.000          

4.4 Overige lasten 204.000       200.000       144.600       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 14.038.000  13.860.700  13.804.600  

Totaal lasten 16.352.200  16.150.600  15.746.200  

Saldo baten en lasten 255.400       5.900            590.400       

5 Financiële baten en lasten

5.5 Financiële lasten 100               -                     100               

Saldo financiële baten en lasten 100-               -                     100-               

Totaal resultaat 255.300       5.900            590.300       
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Baten 
De baten zoals hierboven beschreven kunnen worden opgesplitst in drie bekostigingsstromen: 
Lichte ondersteuning 
Zware ondersteuning 
Schoolmaatschappelijk werk 
Binnen de lichte en zware ondersteuning wordt onderscheid gemaakt in personele en materiële bekostiging. 
Dit komt hieronder verder aan bod. 
 
Lichte ondersteuning 
De lichte ondersteuning bestaat uit een personeel deel en een materieel deel en wordt gebaseerd op het 
leerlingaantal binnen het samenwerkingsverband vermenigvuldigt met een normbedrag. Het leerlingaantal van 
het personele deel heeft als grondslag T-1 (voor schooljaar 2019-2020 dus 1 oktober 2018) en wordt beschikt 
op schooljaar.  

Begroting Realisatie Realisatie -/- % afwijking t.o.v.

begroting begroting

Totaal baten 16.156.800€  16.607.600€  450.800€        2,8%

Bekostiging lichte ondersteuning SWV 4.908.300€     5.042.200€     133.900€        3%

Bekostiging zware ondersteuning SWV 10.837.200€  11.132.700€  295.500€        3%

Verevening zware ondersteuning 294.700€        308.300€        13.600€          5%

Schoolmaatschappelijk werk 116.600€        124.400€        7.800€             7%

Totaal Afdrachten (via DUO) 6.586.300€     7.014.800€     428.500€        6,5%

afdracht so, teldatum (via DUO) 6.586.300€     € 7.014.800 € 428.500 7%

Totaal resteert voor programma's 9.564.600€     9.337.600€     -227.000€       -2%

Programma's

866 Management en Organisatie 702.000€        874.000€        172.000€        25%

868 Groeibekostiging 591.000€        660.000€        69.000€          12%

875 Afdrachten zware ondersteuning 2.098.700€     2.049.400€     -49.300€         -2%

876 Afdrachten lichte ondersteuning 2.052.900€     2.012.200€     -40.700€         -2%

1510 Afdrachten inzet LO 975.000€        986.200€        11.200€          1%

874 SBO > 2% 912.000€        979.600€        67.600€          7%

889 Groeiregeling SBO 215.700€        253.100€        37.400€          17%

1514 Expertise SO Ondersteuningsteam 1.292.200€     1.247.300€     -44.900€         -3%

1512 LO Projecten 295.600€        257.700€        -37.900€         -13%

1513 ZO Projecten 429.500€        18.100€          -411.400€       -96%

Saldo financiële baten en lasten -€                      100€                100€                0%

Saldo baten en lasten 5.900€             255.300€        249.400€        4227%

2019
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Het materiële deel wordt beschikt op kalenderjaar en heeft ook als grondslag T-1 (voor 2019 geldt dus het 
leerlingaantal op 1 oktober 2018). 
 
Zware ondersteuning 
In de beschikkingen van de zware ondersteuning wordt een normatief bedrag per leerling in het 
samenwerkingsverband bekostigd. De zware ondersteuning personeel wordt net als de lichte ondersteuning op 
schooljaarbasis bekostigd, de zware ondersteuning materieel op kalenderjaar. 
 
Daarnaast ontvangt het samenwerkingsverband een vereveningsbijdrage op basis van het verschil tussen het 
landelijk deelnamepercentage SO en het eigen deelnamepercentage SO op 1 oktober 2011.  
Samenwerkingsverband PassendWijs kent een negatieve verevening. Dit betekent dat de bijdrage afneemt tot 
€ 0 vanaf het schooljaar 2020-2021. Op basis van het daadwerkelijke leerlingenaantal in het SO (aan de hand 
van de categorie-indeling licht, midden en hoog) worden vervolgens bedragen in mindering gebracht op de 
brutobaten.  
 
In bijgaand schema staan de vereveningspercentages (op school- en kalenderjaar): 

 

Personeel 
schooljaar 

Negatieve verevening Materieel 
kalenderjaar 

2015-2016 100% 2015 

2016-2017 95% 2016 

2017-2018 80% 2017 

2018-2019 60% 2018 

2019-2020 30% 2019 

2020-2021 0% 2020 

 

Te zien is dat in schooljaar 2015-2016 het vereveningsbedrag 100 % was. 2016-2017 laat een kleine daling zien 
(95% van het vereveningsbedrag wordt dan nog betaald), maar de hoge daling vindt plaats vanaf schooljaar 
2017-2018 (van 80 % in 2017-2018 naar 0 % in 2020-2021). 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Voor ‘gewichtenleerlingen’ binnen het samenwerkingsverband is de subsidie schoolmaatschappelijk werk in 
het leven geroepen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de beschikking voor schoolmaatschappelijk werk 
gebaseerd op de nieuwe norm, de achterstandscores. Deze worden berekend op basis van gegevens van het 
CBS. Voor het schooljaar 2019-2020 wordt per achterstandscore een tarief uitgekeerd van € 12,68 per score. 
In 2019 heeft het samenwerkingsverband net wat meer middelen ontvangen dan begroot (€ 7.800). 
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6.2 Programma’s  
Hieronder wordt per programma toegelicht wat er in 2019 is gerealiseerd. 
 
866 Management en Organisatie 
Het programma Management en Organisatie is boven de begroting uitgekomen (€ 172.000). De belangrijkste 
oorzaken zijn extra loonkosten in verband met vervangingskosten voor een regiocoördinator, veel hogere 
scholingskosten dan begroot (o.a. voor de herinrichting van Kindkans en de implementatie AVG) en nagekomen 
facturen van de schoolbesturen voor inhuur van extern personeel uit 2018.  
 
868 Groeibekostiging 
In 2019 is hieraan € 69.000 meer uitgegeven. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de 
groeibekosting voor 2018-2019 en 2019-2020 hoger uitpakten dan begroot. Voor de begroting van 2020 is dan 
ook uitgegaan van dit hogere bedrag. 
 
875 Afdrachten zware ondersteuning 
De lagere afdracht inzake zware ondersteuning wordt veroorzaakt door een hogere afname van het totaal 
aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. 
 
876 Afdrachten lichte ondersteuning 
Ook deze lagere afdracht dan begroot wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere afname van het 
leerlingaantal dan begroot waardoor het totaal aantal beschikbare middelen is afgenomen. 
 
1510 Afdrachten inzet LO 
Dit programma betreft de afdracht die het samenwerkingsverband doet aan de aangesloten schoolbesturen 
die de schoolcontactpersonen in dienst hebben. In 2019 is hieraan net wat meer uitgegeven dan begroot. Dit 
wordt veroorzaakt door extra kosten in verband met ziektevervanging. Dit is niet begroot, ook niet in de 
begroting 2020. 
 

874 SBO >2% 
Aan dit programma is ruim € 67.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er uiteindelijk meer 
leerlingen in het SBO zitten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hierdoor is deze verplichte 
bijdrage aan het SBO toegenomen. 
 
877 Schoolmaatschappelijk werk 
De uitkering voor dit programma geschiedt op basis van plannen die de schoolbesturen kunnen indienen bij het 
samenwerkingsverband. In 2019 zijn er geen plannen ingediend waardoor er geen lasten te zien zijn in de 
exploitatie met betrekking tot dit programma. Het grootste deel van deze niet uitgekeerde bedragen is op de 
balans gezet. De reservering voor dit programma is inmiddels opgelopen tot een bedrag van € 531.000. In 2020 
worden deze gelden gedeeltelijk (€ 245.000) uit gekeerd aan de schoolbesturen om hiermee tijdelijk het fors 
lager geworden bedrag per leerling voor de zware ondersteuning te compenseren. 
 
889 Groeiregeling SBO 
Deze afdracht is voor de groei van het sbo van 2 oktober tot 1 februari. Bij groei van het SBO in die periode 
moet het samenwerkingsverband hiervoor verplicht een bijdrage leveren aan deze groei. In totaal is hieraan € 
37.400 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een grotere toename van de 
groeibekostiging voor het schooljaar 2019-2020 dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. 
 
 
1514 Expertise SO ondersteuningsteam 
Voor de inzet van de diverse ambulant begeleiders binnen de regio heeft het samenwerkingsverband een 
bedrag opgenomen en dit komt ten laste van de zware ondersteuningsmiddelen. 
Voor de bepaling van de hoogte van dit bedrag is het vastgestelde bedrag uit de begroting 2019 voor het 
schooljaar 2017-2018 genomen. Het daarbij behorende totale leerlingaantal is op 100% gesteld. De bedragen 
voor de komende jaren zijn vervolgens vastgesteld door de nieuwe leerlingaantallen hieraan te relateren en dit 
percentage los te laten op het destijds vastgestelde bedrag. Hierdoor varieert het te begroten bedrag met de 
ontwikkeling van het leerlingaantal. 
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In 2019 is er net wat minder gebruik gemaakt van de inzet van de ambulant begeleiders dan waar in de 
begroting rekening mee was gehouden. 
 
1512 LO Projecten 
Naast de afdrachten voor lichte ondersteuning heeft het samenwerkingsverband een aantal uitgaven die ten 
laste worden gebracht van de middelen voor lichte ondersteuning. 
In de begroting was rekening gehouden met een post voor uitgaven aan hoogbegaafdheid. Hieraan is in 2019 
niks uitgegeven. Dit is de belangrijkste oorzaak voor de lagere uitgaven aan dit programma. 
 
1513 ZO Projecten 
Voor dit project zijn de volgende bedragen begroot: 

- Nieuwe TLV  € 349.500 
- Bovenregionale inzet € 80.000 

De kosten voor dit project zitten verweven in de andere projecten. In 2019 was er vrijwel geen specificatie van 
de facturen van de aangesloten schoolbesturen, waardoor het niet mogelijk was om deze kosten apart te 
registreren. Ook is het, vanwege het ontbreken van duidelijke specificaties, achteraf niet mogelijk om deze 
kosten te herrubriceren onder de andere projectnummers. 

 
6.3 Continuiteïtsparagraaf  
In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het voorgenomen 
beleid. Dit komt tot uiting in de meerjarenbalans en de meerjarenbegroting. 
 
In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan 
in de drie verslagjaren volgend op het huidig verslagjaar. 
 
Onderdelen van de continuiteïtsparagraaf betreffen: 
Balansramingen 
Kengetallen (personeel per categorie en leerlingenaantallen) 
Meerjarenprognose van baten en lasten 
Toelichtingen op deze onderdelen 
 
Leerling prognose 

 

 
 
De verwachte daling komt voort uit de krimpregio’s waarin het samenwerkingsverband zich bevindt. Deze 
lijn/prognose volgt in redelijke mate de al gerealiseerde daling van het aantal leerlingen in de periode 2011-
2018. 
 
Het aantal leerlingen in het SO voortkomend uit het samenwerkingsverband is leidend voor de aftrek. Voor de 
prognose van het aantal leerlingen in het SO vanaf 1 oktober 2020 is nog een lichte toename begroot, daarna 
een zeer lichte daling. Met de kennis van de huidige situatie en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is het 
realistisch om een hoger percentage voor 2020 te hanteren in de meerjarenbegroting.  
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De leerlingaantallen in het SO leiden tot de bovenstaande deelnamepercentages, deze tabel geeft de 

werkelijke percentages weer tot en met 1 oktober 2019. De prognoses zijn gebaseerd op iets teruglopend 

deelnamepercentage na de stijging per 1 oktober 2020. 

 

Personeel 

Samenwerkingsverband PassendWijs heeft geen personeel in dienst. 

 
  

1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

SO% 1,90% 1,96% 1,95% 1,77% 1,66% 1,73% 1,84% 1,91% 2,08% 2,15% 2,14% 2,12% 2,13%

SBAO% 2,94% 3,03% 2,89% 2,99% 2,71% 2,70% 2,74% 2,78% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86%

Teldatum

Gegevens DUO

Definitieve leerlingaantallen 1-10-2019

Prognose 1-10-2020 tot en met 1-10-2023
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Meerjarenbegroting 

 

 
 
De begroting 2020 sluit af met een tekort van € 160.123.  

Hieraan liggen vooral een aflopende vereveningstoeslag (€ 113.000 tot augustus) aan ten grondslag, evenals de 

toename van zowel het aantal SBAO-leerlingen als het aantal SO-leerlingen (van 525 leerlingen in 2018 naar 

568 in 2019). Deze toename van zowel leerlingen SBAO als SO moet worden gezien in het licht van de 

krimpende leerlingaantallen, hetgeen de percentuele stijging nog extra verhoogt. 

Door de stijging van het aantal SO-leerlingen neemt de rechtstreekse afdracht zware ondersteuning via DUO 

toe van € 7.010.000 naar bijna € 7.380.000 in 2020. De verwachting is dat het aantal SO-leerlingen verder 

oploopt in 2020, de verplichte afdracht neemt daardoor toe tot € 7.840.000 in 2022. Vanaf 2021 is begroot dat 

het aantal SO-leerlingen weer afneemt, hier ligt een forse opdracht voor het samenwerkingsverband (en dus de 

schoolbesturen als eigenaar). 

De stijging van het aantal SBAO-leerlingen heeft tot gevolg dat de verplichte afdracht “SBAO >2%” stijgt en de 

“Groei SBAO” neemt toe (programma’s 874 en 889). Dit betekent minder geld voor het reguliere onderwijs 

(zijnde de afdrachten lichte en zware ondersteuning, programma’s 875, 876 en 1510). In 2019 zullen deze 

afdrachten uitkomen op € 5.050.000. Voor 2020 is er bijna € 4.340.00 beschikbaar. In 2021 zal dit verder 

afnemen naar € 3.360.000. De jaren daarna dalen deze bedragen licht naar € 3.160.000 in 2023. 

 

Vanaf 2020 ontvangt het samenwerkingsverband een subsidie voor hoogbegaafdheid. Tot en met 2023 is dit 

jaarlijks een bedrag van € 56.500 (de betaalmomenten van deze subsidie zijn van november 2019 t/m juni 

2022). Deze subsidie is verwerkt onder de overige baten. De uitgaven zijn eveneens begroot op € 56.500, 

waardoor deze post budgetneutraal in de boeken staat bij het samenwerkingsverband. 

Zoals eerder vermeld in de Uitgangspunten van de begroting wordt er ook een programma hoogbegaafdheid 

voorzien (voor vier jaren) voor een bedrag van € 43.500 per jaar. 

De financiële positie van samenwerkingsverband PassendWijs is ruim voldoende om het begrote tekort van € 

160.123 voor 2020 te dragen, voor de jaren na 2020 wordt evenwel gestuurd op een neutraal (0) resultaat. Dit 

betekent dat met verder afnemende toekomstige baten, de lasten (en daarmee de afdrachten richting de 

aangesloten schoolbesturen) verder mee moeten dalen. 
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Meerjarenbalans 

 

 
 
In 2020 heeft het samenwerkingsverband PassendWijs een tekort begroot waarmee het de algemene reserve 
in dat jaar naar beneden wil brengen om zo de overtollige middelen terug te laten vloeien naar het onderwijs. 
Voor nu is er daarna voor gekozen om de meerjarenbegroting exploitatieneutraal in te steken. Het jaar 2020 zal 
gebruikt worden om een meer beleidsrijke begroting te maken waarbij ook zal worden gekeken naar de hoogte 
van de vermogenspositie van het samenwerkingsverband. 
In de hierboven weergegeven meerjarenbalans zitten dan ook geen bijzondere ontwikkelingen, dat zal pas bij 
de volgende begroting het geval zijn. Deze meerjarenbalans is gebaseerd op vigerend beleid waarbij het 
resultaat de komende jaren op nul is gehouden. 
 
De eenmalige uitkering aan de schoolbesturen van een bedrag ter hoogte van de bestemmingsreserve in 
augustus 2020 (ter compensatie van de lagere beschikbare middelen voor zware ondersteuning) betekent dat 
het tekort in 2020 extra oploopt met de hoogte van het bedrag van de bestemmingsreserve. 
 
In paragraaf 6.4 zal een nadere toelichting gegeven worden op de vermogenspositie en de risico’s. 

 

6.4 Risicoparagraaf 
Het samenwerkingsverband PassendWijs besteedt in de sturing van de organisatie toenemend aandacht aan 
risicobeheersing. Onder risicobeheersing wordt in dit verband verstaan het geheel aan maatregelen en 
activiteiten die erop gericht zijn de risico's binnen een aanvaardbaar niveau te houden. 
 
Bij de risicobeheersing is balans tussen zogenaamde 'hard' en 'soft' controls het uitgangspunt. Waarbij kort 
gezegd de 'hard' controls beogen onder meer gewenst gedrag af te dwingen door bijvoorbeeld procedures, 
functiescheidingen en administratieve systemen. De 'soft' controls leggen de nadruk op de cultuur en 
gedragingen van het management en medewerkers. Hierbij wordt gestuurd op waarden en integriteit als basis 
voor de interne beheersing. 
 
 

Activa per 31-12 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 66.000 57.700 52.700 47.700 67.700 52.700

Totaal vaste activa 66.000 57.700 52.700 47.700 67.700 52.700

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 384.500 0 0 0 0 0

1.7 Liquide middelen 3.039.400 2.890.400 2.480.000 2.485.000 2.465.000 2.480.000

Totaal vlottende activa 3.423.900 2.890.400 2.480.000 2.485.000 2.465.000 2.480.000

Totaal activa 3.489.900 2.948.100 2.532.700 2.532.700 2.532.700 2.532.700

Passiva per 31-12 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen

Algemene reserve 854.600 854.600 694.500 694.500 694.500 694.500

Bestemmingsreserve Publiek 0 255.300 0 0 0 0

Totaal Eigen vermogen 854.600 1.109.900 694.500 694.500 694.500 694.500

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.524.900 1.121.600 1.121.600 1.121.600 1.121.600 1.121.600

Overige kortlopende schulden 542.500 531.000 531.000 531.000 531.000 531.000

Overlopende passiva 567.900 185.600 185.600 185.600 185.600 185.600

Totaal kortlopende schulden 2.635.300 1.838.200 1.838.200 1.838.200 1.838.200 1.838.200

Totaal passiva 3.489.900 2.948.100 2.532.700 2.532.700 2.532.700 2.532.700
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Belangrijkste risico's, onzekerheden en maatregelen 
Risico's worden onderscheiden op vier domeinen, te weten strategische risico's, operationele risico's, financiële 
risico's en risico's vanwege wet en regelgeving. Waar mogelijk worden passende maatregelen 
(beheersmaatregelen) genomen om deze risico's en onzekerheden het hoofd te bieden. Onvermijdelijk 
resteren er niet (volledig) beheersbare risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. Instandhouding van 
een minimale financiële buffer moet borgen dat deze risico's de continuïteit van de organisatie niet in gevaar 
kunnen brengen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat maximale beheersmaatregelen kunnen leiden tot een 
minimaal weerstandsvermogen. En daarmee tot zoveel mogelijk geld direct inzetbaar voor onderwijs. Op basis 
van een gewogen risicoanalyse, dat wil zeggen geïdentificeerd risico = impact X kans, wordt het totale risico 
van samenwerkingsverband PassendWijs gekapitaliseerd op € 300.000.  
Het gewogen risico is als volgt te specificeren: 
 

Nr. Omschrijving Bedrag 

1 Crediteurenbetalingen € 150.000 

2 Onderwijsarrangementen € 12.500 

3 Toewijzingscommissie € 12.500 

3 Groeibekostiging € 50.000 

4 Inzet specifieke deskundigen € 12.500 

5 Bestuur, directie en organisatie € 12.500 

6 Risico wet- en regelgeving € 50.000 

   

 Totaal bedrag buffervermogen € 300.000 

 
 
Op grond van het risicoprofiel van de organisatie is derhalve als bufferfunctie een eigen vermogen van € 
300.000 minimaal noodzakelijk.  
 
In juni 2019 is er een rapport verschenen van een door de inspectie uitgevoerde verkenning naar de 
doelmatige omvang van de reserves in het onderwijs. In deze verkenning is er over samenwerkingsverbanden 
het volgende terug te lezen: 
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn in het geheel van instellingen nogal atypisch. Zij verzorgen 
immers (in principe) zelf geen onderwijs, hebben ook zelf geen leerlingen en zijn primair een instrument voor 
middelenallocatie opdat er een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en 
tussen de scholen is georganiseerd.  
Hoewel een samenwerkingsverband formeel-juridisch een zelfstandige rechtspersoon is, zijn daar in 
bedrijfseconomisch opzicht wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. De Commissie Don (2009) neemt de 
economische zelfstandigheid van publieke organisaties als een belangrijk, onderscheidend criterium in haar 
overwegingen mee. Publieke organisaties zijn economisch zelfstandig als zij hun eigen inkomsten genereren 
door het afzetten van hun producten of diensten. Hiernaar gemeten zijn de huidige samenwerkingsverbanden 
aan te merken als economisch onzelfstandige instellingen, ondanks hun rechtspersoonlijkheid. De commissie 
stelt dat voor economisch onzelfstandige instellingen de traditionele kengetallen voor het eigen vermogen aan 
betekenis inboeten.  
De inspectie adviseert bij de indicator weerstandsvermogen een signaleringspercentage van 5 procent voor de 
gewenste maximale omvang. De berekening vindt dan als volgt plaats:  

(Eigen vermogen -/- privaat vermogen) ≤ (5% * netto totale baten). 
Toepassing van het voorgestelde signaleringspercentage op de digitale jaargegevens  

Dit geeft over 2019 het volgende beeld: de netto totale baten waren 9.337.600 euro. 5% hiervan is 466.880 
euro als gewenste maximale omvang van het eigen vermogen.  
Hiermee wordt behoorlijk afgeweken van de indicator solvabiliteit in het PO, die 30% bedraagt. Deze 
signaleringsgrens komt uit op een maximaal gewenst vermogen van 884.430 euro in 2019. 

Belangrijk is dat kengetallen een momentopname weergeven, de berekening is namelijk per balansdatum. 
In hoofdstuk 3 Toekomstige ontwikkeling zijn een aantal keuzes geschetst die het samenwerkingsverband kan 
maken, keuzes die helpend zijn bij de uitvoering van het beleid. In het licht van de geschetste mogelijke keuzes 
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moet ook de maximale gewenste hoogte van het eigen vermogen worden bezien. Dit maximum bedrag is 
immers meer dan alleen een technische berekening, juist de samenhang met beleidsvoornemens, doelen uit 
het ondersteuningsplan en de specifieke context van PassendWijs is bepalend. 
 
De (algemene + bestemmings) reserve ultimo 2019 van € 1.109.000 voldoet in ieder geval ruimschoots aan de 
verschillende normbedragen. Dit betekent dat in 2020 nieuwe plannen gemaakt kunnen worden, waarbij (een 
deel van) het overschot beleidsrijk besteed kan worden. 
Dit is ook het juiste moment om een nieuw risicoprofiel te maken van de organisatie. 
 
Liquiditeitsbuffer 
Per ultimo 2019 heeft samenwerkingsverband PassendWijs een liquiditeitsbuffer van 17%. Dit nieuwe kengetal 
(liquiditeit als percentage van de bruto baten) voor het bepalen van de vermogenspositie van een 
samenwerkingsverband is door de Onderwijsinspectie geadviseerd om te gebruiken als kengetal om te bepalen 
of een samenwerkingsverband te veel vermogen heeft. Als signaleringsgrens wordt een percentage gehanteerd 
van 3,5%  met een minimum van € 250.000. 
PassendWijs heeft met 17% dus een te ruime liquiditeitsbuffer. Zoals al eerder aangegeven gaat  PassendWijs 
2020 gebruiken om plannen te ontwikkelen waarmee deze buffer omlaag gebracht kan worden. 
 

Corona-crisis 
Halverwege maart 2020 ging Nederland grotendeels op slot vanwege de corona-crisis, ontstaan door de 
uitbraak van de infectieziekte COVID-19.    
De uitbraak leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke verkeer voor een 
groot deel werd stilgelegd. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, cafés, kapperszaken, musea, 
bioscopen en restaurants sloten op last van de landelijke overheid hun deuren. De centrale eindexamens op 
alle middelbare scholen werden geschrapt. Sportwedstrijden en tal van andere evenementen werden afgelast. 
Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te 
reizen als dat niet echt noodzakelijk was. Daarnaast werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven en zo 
mogelijk vanuit huis te werken. Iedereen van buiten Nederland werd opgedragen alleen nog naar Nederland af 
te reizen als dat strikt noodzakelijk was. De regering stelde een economisch hulpplan op om bedrijven die in 
geldnood kwamen te ondersteunen.  
Ook voor PassendWijs heeft deze crisis grote gevolgen gehad, weliswaar niet op de bedrijfsvoering van het 
samenwerkingsverband (er is geen gevaar voor de bedrijfsvoering), maar er zijn wel sociaal-emotionele 
gevolgen: 
Leerkrachten moeten op stel en sprong online lessen verzorgen, schoolleiders hebben in korte tijd moeten 
improviseren om alle processen in de school her in te richten. Dit vertaalt zich naar een interne focus, 
samenwerken met o.a. schoolcontactpersonen/orthopedagogen en regiocoördinatoren heeft in een dergelijke 
crisissituatie niet de eerste prioriteit. Iedereen werkt thuis, dus contacten en overleggen zijn allemaal digitaal, 
hetgeen in het begin zeker onwennig is en vertragend werkt.  
Er zijn ook gevolgen voor het multidisciplinair overleg (MDO) en het bovenschools overleg (ZAT+/MDO+) en de 
ronde tafelgesprekken. Dit zijn overleggen waarin onderwijspartners, functionarissen vanuit de jeugdwet, 
ouders en medewerkers van het samenwerkingsverband participeren. Tijdens deze overleggen kunnen emoties 
oplopen, er wordt dan ook situationeel gekeken of een dergelijk overleg op afstand (online) of toch binnen de 
richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) face to face plaats moet vinden.  
De impact van deze crisis op het samenwerkingsverband ligt kort samengevat in de relationele sfeer: 
De overheidsmaatregelen zorgen voor verlies van structuur en reorganisatie van zowel werk als privé. Net zoals 
voor de meeste Nederlanders is het voor de medewerkers voor PassendWijs en voor de medewerkers op de 
scholen jongleren tussen verschillende rollen: we zijn tegelijk werknemer, ouder, leerkracht, partner. Allemaal 
vanuit één plek: de thuisomgeving. Het zorgt soms voor verwarring, frustratie en onderlinge spanningen.  
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Gebeurtenis(sen) na balansdatum 
Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten 
aanzien van de continuïteit van de stichting. Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de 
toekomstige exploitaties.  
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en de kwaliteit van het 
onderwijs. 
Wij verwachten dat de Coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de daarmee benodigde inzet van 
ambulantbegeleiders. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.        

 

 

 

6.5 Treasury  
Het samenwerkingsverband heeft een treasurystatuut uit 2017, het is goedgekeurd op 11 juli 2017. De 

treasuryfunctie van PassendWijs heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het 

reduceren van financieringskosten. 
De kaders voor het beleggingsbeleid zijn vastgelegd in het treasury-statuut. 
 
Op dit moment heeft het weinig nut om een actief beleggingsbeleid in te voeren. De rente is vrijwel nihil, vanaf 
mei 2020 moet er zelfs vanaf bepaalde bedragen (de hoogtes zijn verschillend per bank, er geldt een behoorlijk 
hoog vrijstellingsbedrag) rente worden betaald. Voor PassendWijs betekent dit dat de vrijstelling 2,5 mln. euro 
bedraagt. Een mogelijkheid om (in ieder geval op korte termijn) geen rente te moeten betalen is om over te 
stappen op schatkistbankieren. Deze mogelijkheid wordt in 2020 onderzocht en, indien de voordelen een 
dergelijke overstap interessant maken, wordt schatkistbankieren aangevraagd. Één van de toegestane 
treasury-instrumenten die genoemd worden in het treasury-statuut is schatkistbankieren. 
De liquiditeit van het samenwerkingsverband is ook in 2019 geheel in rekeningcourant aangehouden. 
PassendWijs is niet in het bezit van derivaten of andere vormen van financiële beleggingsproducten.  
 
In 2020 wordt het treasury-statuut aangepast, in ieder geval aan de nieuwe governance-structuur.  
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7. Instellingsgegevens 
 
Algemene gegevens    
 

Bestuursnummer : 21626 

Naam instelling : Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs 

Adres : Beverweerdlaan 3 

Postadres : Postbus 2044 

Postcode : 6825 AE | 6802 CA 

Plaats : Arnhem 

Telefoon : 026-7600934 

E-mailadres : info@swv-passendwijs.nl 

Website : www.swv-passendwijs.nl 

Contactpersoon : Mw. Joke F.M. Zwanenburg 

Telefoon : 026-7600934 

E-mailadres : j.zwanenburg@swv-passendwijs.nl 
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8. Kengetallen en grafieken 
 

Kengetallen   
Signalerings-
grens PO Streefwaarde  2015 2016 2017 2018 2019 

                    

Financiële kengetallen               

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 - - - 1,17 1,30 1,57 

Solvabiliteit 1 <  30% - - - 16% 24% 38% 

Rentabiliteit   3 jaar negatief - - - 0% 4% 2% 

Weerstandsvermogen <  5% - - - 2% 5% 6% 

                    

                    

Toelichting                 

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden         

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.   

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva           

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.   

Rentabiliteit: resultaat / totale baten             

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.       

Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW     

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de  

Rijksbijdragen.               

                    

                    

                    

                    
 

  
 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  
 

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2015 2016 2017 2018 2019

Solvabiliteit 1

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

2015 2016 2017 2018 2019

Rentabiliteit

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2015 2016 2017 2018 2019

Weerstandsvermogen



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

37 

 
 
 

DEEL B  
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2019 
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1. Grondslagen 
 

 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting 
Samenwerkingsverband PassendWijs bestaan 
voornamelijk uit het vormen en in stand houden 
van een regionaal samenwerkingsverband. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van Stichting PassendWijs en nauwe verwanten 
zijn verbonden partijen. 
 
 
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 
van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 

Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2019 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
Operational leasing 
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan  
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die  
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting  
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als  
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van  
operationele leasing worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht 
over de looptijd van het contract. 
 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde.  
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikname van het materieel vast actief. Over 
terreinen en wordt niet afgeschreven. De 
gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 1.000. 
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Computerapparatuur 5 jaar 

Kantoormeubilair 10 jaar 

 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de overige personele lasten worden de 
lasten opgenomen die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extern personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief.  
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Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 
toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De 
geldmiddelen die in de verworven 
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 
aankoopprijs in mindering gebracht. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
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2. Balans per 31 december 2019 
(Na bestemming van het resultaat over 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur 57.700            66.000           

1.2 Materiële vaste activa 57.700            66.000           

Totaal vaste activa 57.700            66.000           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.8 Overlopende activa -                       384.500         

1.5 Vorderingen -                       384.500         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 2.890.400      3.039.400      

1.7 Liquide middelen 2.890.400      3.039.400      

Totaal vlottende activa 2.890.400      3.423.900      

Totaal activa 2.948.100      3.489.900      

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 854.600         854.600         

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 255.300         -                       

2.1 Eigen vermogen 1.109.900      854.600         

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 140.500         650.400         

2.4.5 Verbonden partijen 981.100         874.500         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 531.000         542.500         

2.4.10 Overlopende passiva 185.600         567.900         

2.4 Kortlopende schulden 1.838.200      2.635.300      

Totaal passiva 2.948.100      3.489.900      
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3. Exploitatieoverzicht 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.607.600  16.156.500  16.336.600  

Totaal baten 16.607.600  16.156.500  16.336.600  

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 2.065.800    2.051.100    1.757.200    

4.2 Afschrijvingen 12.000          8.800            9.800            

4.3 Huisvestingslasten 32.400          30.000          30.000          

4.4 Overige lasten 204.000       200.000       144.600       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 14.038.000  13.860.700  13.804.600  

Totaal lasten 16.352.200  16.150.600  15.746.200  

Saldo baten en lasten 255.400       5.900            590.400       

5 Financiële baten en lasten

5.5 Financiële lasten 100               -                     100               

Saldo financiële baten en lasten 100-               -                     100-               

Totaal resultaat 255.300       5.900            590.300       
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4. Kasstroomoverzicht 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 255.400        590.400        

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 12.000           9.800             

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 384.500        98.700           

    - Kortlopende schulden 2.4 797.100-        1.207.100     

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 145.200-        1.906.000     

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 100                100                

100-                100-                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 145.300-        1.905.900     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 3.700-             47.600-           

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 3.700-             47.600-           

Mutatie liquide middelen 149.000-        1.858.300     

Beginstand liquide middelen 1.7 3.039.400     1.181.100     

Mutatie l iquide middelen 1.7 149.000-        1.858.300     

Eindstand liquide middelen 2.890.400     3.039.400     
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Activa 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.4 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Inventaris en 

apparatuur

Kantoormeub

ilair

ICT

Aanschafprijs 78.800          38.600           40.200           78.800           

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

12.800          2.900             9.900             12.800           

Stand per 1 januari 2019 66.000          35.700           30.300           66.000           

Mutaties 2019

Investeringen 3.700            -                 3.700             3.700             

Afschrijvingen 12.000          3.700             8.300             12.000           

Saldo 8.300-            3.700-             4.600-             8.300-             

Aanschafprijs 82.500          38.600           43.900           82.500           

Investeringssubsidies -                 -                 -                 -                 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

24.800          6.600             18.200           24.800           

Stand per 31 december 2019 57.700          32.000           25.700           57.700           
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1.5 Vorderingen

-                        384.500          

1.5.8 -                        384.500          

Totaal vorderingen -                        384.500          

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.7 Liquide middelen

1.7.2 2.890.400       3.039.400      

2.890.400       3.039.400      

2.1 Passiva

Saldo Stand per

1-1-2019 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 854.600          -                        -                        854.600          

2.1.2 -                       255.300          -                        255.300          

854.600          255.300          -                        1.109.900      

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.3 140.500          650.400          

2.4.5 981.100          874.500          

531.000          542.500          

2.4.9 531.000          542.500          

129.200          567.900          

56.500            -                       

2.4.10 185.700          567.900          

1.838.300       2.635.300      

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Totaal kortlopende schulden

Banken

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2019

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Groeibekostiging

De vorderingen hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Overlopende passiva

Subsidie hoogbegaafdheid

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Crediteuren

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserve (publiek)

Schoolmaatschappelijkwerk

Verbonden partijen

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2019 

 

46 

6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief) niet uit de 
balans blijkende rechten (actief) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten

Contractpartij Betreft Bedrag per maand < 1 jaar >=1 en < 5 > = 5 jaar 2019

jaar

Qwezz Overeenkomst 17-4-2014 nvt € 2.800 33.600€      40.400€      

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak

Periode van t/m
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7. Toelichting op de exploitatierekening over 2019 
 

 

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 16.607.600   16.156.500   16.336.600   

Totaal 16.607.600   16.156.500   16.336.600   

4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.2 Overige personele lasten 2.065.800      2.051.100      1.757.200      

Totaal 2.065.800      2.051.100      1.757.200      

Uitsplitsing -                       -                       -                       

4.1.2 Overige personele lasten

Personeel niet in loondienst 2.000.300      2.000.000      1.708.300      

Onderzoeken/begeleidingsdienst 18.000           15.000           -                       

Scholing 46.900           35.000           34.700           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 600                 1.100              2.700              

Overige -                       -                       11.500           

Totaal 2.065.800      2.051.100      1.757.200      

4.2 Afschrijvingen

4.2.3 Inventaris en apparatuur 12.000           8.800              9.800              

Totaal 12.000           8.800              9.800              

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 31.400           30.000           30.000           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 1.000              -                       -                       

Totaal 32.400           30.000           30.000           

-                       -                       -                       

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 87.200           80.000           76.200           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 85.000           80.000           30.200           

4.4.4 Overige 31.800           40.000           38.200           

Totaal 204.000         200.000         144.600         

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 17.400           20.000           9.600              

Accountantskosten * 6.000              6.000              5.400              

Kantoorbenodigdheden 3.100              3.000              2.700              

Telefoonkosten 100                 3.000              2.700              

Portokosten 1.700              2.000              -                       

Overige beheerslasten 55.800           43.000           55.800           

Juridische ondersteuning 3.100              3.000              -                       

Totaal 87.200           80.000           76.200           
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* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 6.000              6.000              5.400              

  Accountantskosten 6.000              6.000              5.400              

4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur -                       -                       500                 

ICT-verbruikskosten 59.800           60.000           9.700              

ICT-licenties 25.200           20.000           20.000           

Totaal 85.000           80.000           30.200           

4.4.4 Overige

Representatiekosten 8.600              5.000              3.100              
PR/Schoolkrant -                       15.000           18.800           

Verzekeringen -                       -                       3.200              

Abonnementen 9.700              10.000           5.000              

Verbruiksmateriaal onderwijs 8.000              5.000              4.200              

Kopieerkosten 5.500              5.000              3.900              

Totaal 31.800           40.000           38.200           

13.500           10.000           8.100              

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdracht uit te voeren OCW 7.014.800      7.011.300      6.419.900      

4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari 660.000         650.000         1.286.300      
4.5.3 Overige doorbetalingen schoolbesturen 6.363.200      6.199.400      6.098.400      

Totaal 14.038.000   13.860.700   13.804.600   

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 100                 -                       100                 

Totaal 100                 -                       100                 

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de in rekening gebrachte kosten van het 

aanhouden van een rekening-courant.
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8. (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 255.300 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve 854.600        -                      -                      854.600        

854.600        255.300        -                      1.109.900     
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9. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten 
aanzien van de continuïteit van de stichting. Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de 
toekomstige exploitaties. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de 
leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. 
Wij verwachten dat de Coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de daarmee benodigde inzet van 
ambulantbegeleiders. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.        

 
 
 
 
 
10. Overzicht verbonden partijen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen 

beslissende zeggenschap)

Naam Juridische 

vorm

St. Vri jescholen Athena Stichting

St. Atos Stichting

De Bas is -Fluvius Stichting

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Stichting

St. Cosmicus  Onderwi js Stichting

St. Evangel ische bas isscholen Stichting

SIMON Stichting

St. De Linge Stichting

PPO De Link Stichting

St. Democratisch Onderwi js Stichting

St. Montessori  en Traditioneel  Onderwi js Stichting

De Onderwi jsspecia l i s ten Stichting

St. Orthopedagogische Onderwi js instel l ingen 

Arnhem e.o.

Stichting

St. De Brouwer Stichting

PCBO Rheden Stichting

St. CPO Veenendaal  e.o. Stichting

CorDeo scholengroep Stichting

St. Kathol iek Onderwi js  Veluwe-Val lei  (SKOVV) Stichting

Scholengroep Veluwezoom Stichting

St. Trivium Stichting

St. Kathol iek Onderwi js  St.Wi l l ibrordus Stichting

Wonderwi js Stichting

Rheden

Veenendaal

Leusden

Ede Gld

Arnhem

Arnhem

Statutaire zetel

Deventer

Zetten

Rotterdam

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Huissen

Rhenen

Driel

Doesburg

Dieren

Zetten

Herveld

Els t Gld
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11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector 
 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

bedragen x € 1 Mevr. J. Lemmers       

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-02 - 31-12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                   0,8000     

Dienstbetrekking? Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         96.015,00     

Beloningen betaalbaar op termijn  €                        -       

Subtotaal  €         96.015,00     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €      142.018,63     

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                        -       

Totale bezoldiging  €         96.015,00     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 

‘Overige vorderingen’.

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs.

Het voor Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 

194.000 (bezoldigingsmaximum voor samenwerkingsverbanden).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2019 2018 2019 2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 

einde)
01/01 - 31/01 01/02 - 31/12 01/01 - 31/03

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 1 11 3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar €187 €182 €187 €182 

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 19.600 € 247.300 € 0 € 75.900

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief?
Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 8.737 € 93.929 € 0 € 15.730

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 0 0 0

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 8.737 € 93.929 € 0 € 15.730

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen’.

Directeur Directeur a.i.

€ 266.900

€ 102.666

€ 75.900

€ 15.730

De vergoeding (opslagpercentage van 14,5%) over de periode 01-02-2018 t/m 31-12-2018 van € 11.894,88 die SWV PassendWijs voor J. 

Lemmers betaalt, is door een te late facturatie niet opgenomen in de jaarrekening van 2018. In bovenstaande overzicht is dit 

gecorrigeerd. Dit verschil leidt niet tot een onverschuldigde betaling.

Mevr. J. Lemmers Mevr. H. Norder
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Mevr. J. Zwanenburg Directeur a.i.

Mevr. S. Veltmaat Lid

Dhr. H. Loeffen Lid

Mevr. H. Bruggeman Lid

Mevr. A.M. Woltjer Lid

Dhr. E. Verrips Lid

Mevr. A. Cnossen Lid

Mevr. Y. Smits Lid

Dhr. L. Middelhoff Lid

Dhr. M. Buurman Lid
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DEEL C  
 
 
 
 
 

Overige gegevens 
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1. Controle verklaring 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
T: 088 277 11 00 - E: Enschede@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur/de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs te
gemeente Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwerkingsverband Passend
Wijs op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

n zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. het exploitatieoverzicht over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.



GEEN CONTROLEWERKZAAMHEDEN VERRICHT TEN AANZIEN VAN DE
ANTICUMULATIEBEPALING VAN ARTIKEL 1.6A WNT EN ARTIKEL 5 LID 1(J)
UITVOERINGSREGELING WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel
of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.



BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR/DE RAAD VAN TOEZICHT VOOR
DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

n het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

n het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan/de Raad van Toezicht onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Enschede, 22 juni 2020

MAZARS N.V.

G.J.H. Oude Voshaar RA


