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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het Bestuursverslag 2020 van PassendWijs. 

 
Tijdens dit schrijven in mei 2020 bevinden wij ons nog steeds in een bijzondere situatie die veel van een ieder 
vraagt. Corona houdt de wereld in zijn greep. Op PassendWijs en de scholen van ons samenwerkingsverband 
heeft dit nog steeds de nodige impact. Tijdens de schoolsluitingen hebben wij scholen, leerlingen en ouders 
digitaal ondersteund en waar nodig fysiek. Veel kwetsbare kinderen zijn tijdens de sluitingen opgevangen en 
dit heeft het nodige gevergd van de professionals op de scholen. Complimenten zijn op zijn plaats omdat er 
bijna geen kinderen uit het zicht zijn verdwenen tijdens de schoolsluitingen in onze regio. 
De mensen van het ondersteuningsbureau werken nog veelal vanuit huis. Vergaderingen met de Raad van 
Toezicht en de deelnemersraad 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  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, er waren 
bestuurlijke wisselingen en er was een overstap naar een nieuw extern administratiekantoor. 
 

Tegelijkertijd is er continu doorgewerkt om de ambities van PassendWijs te realiseren, een extra woord van 
dank voor alle medewerkers op de scholen, bij de besturen en PassendWijs, is hier zeker op zijn plek. 
De leidraad van handelen is onze herijkte visie en het ondersteuningsplan 2019 - 2023. Het bijbehorende 
uitvoeringsplan 2020 hebben we op school, regionaal en bestuurlijk geëvalueerd ten behoeve van het jaarplan 
2021 en voorzien van de landelijke maatregelen die voortvloeiden uit de evaluatie Passend Onderwijs. 
 
PassendWijs staat in 2021 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. 
 
 
 
José Lemmers, 
Directeur-Bestuurder 
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1. Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs  

1.1 Stichting 
 

Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs (bestuursnummer 21626) vormt het regionale 
samenwerkingsverband van 120 scholen ressorterend onder de volgende 20 schoolbesturen: 

 Stg. Vrijescholen Athena 
 Stg. ATOS 
 Flores Onderwijs vanaf 1 maart 2020 (Tot 1 maart 2020 De Basis-Fluvius)  
 Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 
 Delta Scholengroep 
 Stg. Evangelische basisscholen 
 SIMON 
 Stg. De Linge 
 PPO De Link 
 Stg. Democratisch Onderwijs 
 Stg. Montessori en Traditioneel Onderwijs 
 De Onderwijsspecialisten 
 PCBO Rheden 
 Stg. CPO Veenendaal e.o. 
 CorDeo scholengroep 
 Stg. Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) 
 Scholengroep Veluwezoom 
 Stg. Trivium 
 Stg. 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. 
Webadres: https://www.swv-passendwijs.nl en e-mail adres: info@swv-passendwijs.nl . 
 

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;  

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;  

https://www.swv-passendwijs.nl/
mailto:info@swv-passendwijs.nl%20.
mailto:info@swv-passendwijs.nl%20.
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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.  

Missie en Visie 
Samenwerkingsverband PassendWijs heeft haar ondersteuningsplan vastgesteld voor de planperiode  
2019-2023. In januari 2020 hebben de deelnemende besturen de ambitie  en het begrip ‘zo thuisnabij 
onderwijs’ scherper geformuleerd. 

Missie 
 
‘We streven er naar dat ieder kind kan zijn en blijven op de school van voorkeur’ 
 
Visie 

 We kijken naar alle kinderen op een positieve manier. We spreken over onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van kinderen en vaardigheden en kennis van leerkrachten. De leerkrachten 
stemmen hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van het kind. Alle scholen voldoen aan de 
indicatoren van de basisondersteuning. We denken in kansen en mogelijkheden van kinderen.  

 Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelingsgericht en 
opbrengstgericht wordt gewerkt.  

 Samenwerking (S)BAO – SO is gericht op de realisatie van thuisnabij onderwijs.  
 Wij werken aan een dekkend onderwijsaanbod binnen het samenwerkingsverband.   
 Het samenwerkingsverband werkt vraaggericht, schoolbreed en waar nodig op maat voor het individuele 

kind.  
 De ondersteuning is gericht op versterking van leerkrachtvaardigheden, de leerkracht doet er toe.  
 De lichte ondersteuningsgelden voor passend onderwijs worden preventief ingezet op schoolniveau, 

ondersteunend in de basisondersteuning  
 Ouders en school van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag worden ondersteund door het 

samenwerkingsverband binnen de basisschool.  
 Ouders en school worden zo nodig ondersteund naar een passende onderwijsplek voor het kind.  
 Deelnemers binnen het samenwerkingsverband werken samen op basis van vertrouwen. Transparant, 

onderzoekend en loyaal aan de gezamenlijke ambitie.  
 Onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en ouders werken samen aan passende ondersteuning voor leerkracht 

en kind.  
 PassendWijs werkt mee aan een goed onderwijsklimaat binnen de aangesloten besturen door op 

schoolniveau expertise in te zetten om zodoende met de school passend onderwijs vorm te geven.  

 
 

1.2 Governance 
 

De directeur - bestuurder is belast met het besturen van de Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs. Het 
interne toezicht op de bedrijfsvoering binnen de stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De 
deelnemersraad houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de stichting met uitzondering van de 
bedrijfsvoering. 
 
De stichting heeft een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht 
en de deelnemersraad maar maakt hiervan geen deel uit en heeft geen stemrecht.  
De voorzitter heeft onder meer de navolgende taken: 
 Zorgen voor een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces. 
 Het stimuleren van verschillende gezichtspunten. 
 Het stimuleren van de participatie van alle deelnemers. 
 Periodiek overleg met het bestuur. 
 Het bewaken van een evenwichtige belangenafweging en van de kwaliteit van besluitvorming. 
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Governance code  
 

De grondslag voor de Governance code is vastgelegd in de Wet ‘Goed onderwijs en Goed bestuur PO/VO’. De 

directeur-bestuurder legt verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer terzake de bedrijfsvoering 

aan de Raad van Toezicht. Het beleidsinhoudelijke toezicht is belegd bij de deelnemersraad. 

In het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht is vastgelegd dat deze zo veel mogelijk aansluit bij de 

vigerende Code Goed Bestuur uit 2017.  

 

Het hanteren van deze code ten aanzien van het jaarverslag zorgt voor de volgende verplichtingen: 

 Vermelding dat deze code wordt gehanteerd. 

 Het stichtingsbestuur en het intern toezichtorgaan leggen verantwoording af over de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en horizontale dialoog. 

 In het jaarverslag wordt gemeld: 

-hoe de functies van het bestuur en intern toezicht worden uitgeoefend, welke organen daartoe 

zijn ingesteld, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is;  

-in hoeverre de instelling voldoet aan de bepalingen uit deze code en de uitleg voor eventuele  

afwijkingen; 

-welke resultaten op niveau van het Samenwerkingsverband zijn behaald.  

 Het intern toezichtorgaan is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het 

jaarverslag (inclusief het bestuursverslag) en de jaarrekening. 

 
De naleving van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is onderwerp van gesprek tussen de directeur-
bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht.  
 

 

1.3 Ondersteuningsplanraad (OPR) en Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) 
 
De OPR en MRp vormen de medezeggenschap van het 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-en, 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.  De Ondersteuningsplanraad maakt 
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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Organogram 

 
 

 
 
 

1.4 Organisatie ondersteuningsbureau 

 
Bedrijfsvoering 
 Voor de financiële administratie maakt PassendWijs gebruik van het administratiekantoor 

Onderwijsbureau Twente (ObT). 
ObT ondersteunt in de facturering, opmaak MARAP-rapportages en de meerjarenbegroting. In 2019 heeft  
ObT de financiële administratie overgenomen van haar voorganger. PassendWijs heeft in september 2020 
een interim controller aangesteld om de financiële bedrijfsvoering te optimaliseren en achterstanden weg 
te werken. In 2021 worden de controltaken deels naar ObT overgedragen. Daarmee verlagen wij de 
controlkosten. 

 Medewerkers die voor PassendWijs werkzaamheden verrichten zijn allen gedetacheerd vanuit de 
deelnemende besturen of extern ingehuurd.  

 De omvang van de interne organisatie is besproken in de deelnemersraad bij behandeling van de begroting 
voor kalenderjaar 2021. Belangrijke constatering was dat de budgetten van de aangesloten scholen onder 
druk staan en dat publieke middelen op een doelmatige manier ingezet moeten worden ten behoeve van 
onze gezamenlijke opdracht. 
Hierbij is vanuit de deelnemersraad de afspraak gemaakt om in 2021 de organisatie van de activiteiten van 
PassendWijs te evalueren. Hierbij zal ook de interne organisatie worden geschouwd. Belangrijke opdracht 
hierbij is de interne organisatie zo passend mogelijk in te richten. Ondersteunend aan de realisatie van de 
gezamenlijke ambitie en maatschappelijke opdracht. Dit proces wordt in 2021 afgerond.  

 
KindKans 
 Voor de verwerking van de toelaatbaarheidsverklaringen wordt gebruik gemaakt van KindKans. In 

2019/2020 is de inrichting van KindKans in samenwerking met de applicatie-ontwikkelaar zodanig ingericht 
dat er naast onze kwantitatieve monitor ook een inhoudelijke monitor gepresenteerd kan worden aan de 
deelnemende besturen. De kwalitatieve monitor ondersteund het monitoren van de realisatie van de 
doelen. Samenwerkingsverbandbreed en op bestuursniveau en schoolniveau.  

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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 Afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat de herinrichting van KindKans nog niet de gewenste 
resultaten heeft opgeleverd. In 2021 wordt de inhoudelijke monitor doorontwikkeld en worden gebruikers 
getraind. 

Onderwijskundig 

In de verdere ontwikkeling naar een dekkend continuüm zijn er voorzieningen bestaande uit: 
 Consultatie handelingsgericht werken 
 Interventies (gedrag; hoogbegaafdheid; (zeer)moeilijk lerend; traumasensitief lesgeven 
 Groepsinterventies zoals groepsdynamiek en meidenvenijn 
 Arrangementen 
 Aanvullende ondersteuning (middelen in combinatie met arrangement) 
 Observatieplaatsing BAO/SBAO/SO (2020) 
 Crisisplaatsingen Ommezwaai (SO) 
 Jeugdhulp binnen Onderwijs/zorg binnen Onderwijs (2020) 
 Plaatsing SBO of SO  
 Arrangement voltijd begaafdheidsonderwijs binnen eigen samenwerkingsverband of daarbuiten (2020). 
 

 

 

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. 
 

De regionale ambities worden verwoord in regio(jaar)plannen die zijn verbonden aan het jaarplan van 
samenwerkingsverband PassendWijs. Dat is weer verbonden aan het ondersteuningsplan 2019-2023. 
 

Regioverschillen 
De regio Overbetuwe/Lingewaard werkt op een meer autonome wijze, waarbij de regiocoördinator, de 
orthopedagogen en het ondersteuningsteam nadrukkelijker zijn gekoppeld aan vaste scholen. De regio Arnhem 
heeft in 2020 een eigen onderzoek ingesteld en zoekt naar een directere aansturing van de 
schoolcontactpersonen/orthopedagogen aan de eigen besturen in de toekomst. Een soortgelijke beweging is 
waarneembaar in de regio's Rheden/Rozendaal en in Renkum. De vier regio's zitten hiermee in verschillende 
ontwikkelingsfasen waar het de wens om directe en/of indirectere aansturing van medewerkers van 
PassendWijs betreft. Tevens zijn er verschillen tussen de wensen en organisatiekracht van de kleine en grote 
besturen, hier zal in 2021 terdege rekening mee worden gehouden. 
 

In 2020 verliep de samenwerking in de diverse regio's veelal soepel op het niveau van de scholen en het 
samenwerkingsverband. De afstemming op bestuurlijk regionaal en interregionaal vlak vereiste meer 
afstemming. Enerzijds door de doorontwikkeling van de eigen schoolbesturen op het gebied van onderwijs- en 
zorg. Anderzijds door wisselingen van bestuurder(s), regiocoördinator en de interpretatie van de inhoudelijke 
doelen van het samenwerkingsverband in relatie tot het eigen bestuur, de regio en het 
samenwerkingsverband. Dit vereiste meer afstemming dan verwacht en zal in 2021 ook veelvuldig aandacht 
vergen. 
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1.6  Kwaliteitszorg 
 
Het samenwerkingsverband (SWV) heeft haar plannen uitgewerkt in het ondersteuningsplan 2019-2023 en 
hiervan afgeleide jaarplannen én per regio een regioplan. 
Om de realisatie en voortgang te monitoren wordt er planmatig en gestructureerd geëvalueerd (PDCA cyclus), 
dat gebeurt op basis van de (regio)plannen. Vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband én vanuit 
de schoolbesturen zelf. 
 

In 2020 heeft deze evaluatie van het jaarplan online plaatsgevonden in november, december en de 
vooruitblik naar 2021 is geconcretiseerd in twee beleidsoverleggen in januari. De conclusie van de 
deelnemers was, dat het centraal stellen van de inhoud waardevol en zinvol was. En tegelijkertijd het een 
lastig proces is om met vier diverse regio's, die in ontwikkelingsfase verschillen, te komen tot gedragen 
doelen. Dat blijkt ook uit het jaarplan 2021 waarin verhoudingsgewijs meer procesdoelen dan 
inhoudsdoelen  zijn beschreven. Doel vanuit de bestuurder van het SWV is om in de deelnemersraad en de 
regiobijeenkomsten in 2021 de inhoudelijke doelstellingen nadrukkelijker te bespreken. 
 

Monitoring als stuurinstrument van ambities 
De kwartaalmonitor is één van de belangrijkste instrumenten om inzicht te verkrijgen in de realisatie van de 
gezamenlijke doelen en ambitie. De monitorgegevens dienen als thermometer van het bestuurlijke 
handelen en geven feedback op de realisatie. De monitor geeft de hoofdtrends weer over de afgelopen zes 
jaar en is hiermee een sterk instrument om in te zetten voor scholen, besturen en het 
samenwerkingsverband als geheel. 

 
De volgende (kwantitatieve) gegevens zijn gepresenteerd: 

 Leerlingenaantallen 
 Deelnamepercentage SBO en SO 
 Thuiszittende leerlingen 
 Nieuwe TLV's SBO per schooljaar, per regio, bestuur en school 
 Nieuwe SO TLV's per catogorie en regio, bestuur en school 
 Onderinstroom. 

 
In 2020 is een start gemaakt met verdiepingsslagen per thema zoals: 

 Onderinstroom 
 Bekostigingscatogorieën SO 
 BAO - BAO verwijzingen  
 Invloed wegingsfactor scholen 
 Uitstroom profiel SBO en SO. 

 
In 2020 is de monitor besproken in: 
De raad van toezicht (hoe loopt het proces op hoofdlijnen, inzicht in trends) 
Deelnemersraad (inzicht op samenwerkingsverbandniveau, wat pakt men op) 
Ondersteuningsplanraad 
Jaarlijkse gesprekken met besturen en scholen 
Regionaal bestuurlijk overleg (RBO). 
 
Jaarlijkse vinden evaluatiegesprekken plaats in de diverse gremia. 
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2. Beleid  
 
Samenwerkingsverband PassendWijs heeft het ondersteuningsplan 2019 - 2023 vastgesteld, dat hiermee 
de leidraad voor ons handelen voor de lange termijn vormt. Middels jaarplannen worden de lange termijn 
ambities geconcretiseerd in interactie met alle bestuurders. De genoemde ambities vormen de basis voor 
de regioplannen en tegelijkertijd vormen deze plannen ook weer input voor het jaarplan op 
samenwerkingsverband niveau. 
 

Werkwijze evaluatie jaarplan 2020 en inhoud jaarplan 2021 
In de periode november 2020 – januari 2021 hebben de besturen en het samenwerkingsverband het 
uitvoeringsplan 2020 gezamenlijk geëvalueerd en tevens een prioritering aangebracht voor 2021. Hiervoor 
is een apart evaluatiedocument voorhanden. Het jaarplan 2021 beschrijft, op basis van de doelen uit het 
ondersteuningsplan en het jaarplan 2020, de ambities en doelen die nog niet helemaal zijn gerealiseerd. 
Tevens zijn lopende het jaar nieuwe inzichten verworven, bijvoorbeeld over de ondersteuningsstructuur, 
en regionale werkprocessen. Alsmede waren er vanuit het ministerie nieuwe richtlijnen, zoals over de 
eventuele bovenmatige financiële reserve en de inrichting van een oudercontactpunt, waarop wordt 
geanticipeerd. 
Al deze ontwikkelingen zijn vervat in het jaarplan 2021. 
  
We realiseerden ons, zeker ook in het coronajaar 2020, dat (online) samenwerken de sleutel is om onze 
ambitie te realiseren. Dat regionale verschillen waardevol zijn, leiden tot een meer inhoudelijke discussie 
en draagvlakverhogend werken. En tegelijkertijd het uitdagend blijft om elkaars ‘taal te spreken’ en te 
pendelen tussen ieders bestuurlijke verantwoordelijkheid in relatie tot de regionale plannen en de 
collectieve verantwoordelijkheid op het niveau van het samenwerkingsverband. We zochten en zoeken dan 
ook de inhoudelijke discussie en dialoog om met elkaar te blijven groeien. 
  
Het jaarplan 2021 blijkt medio maart eerder een groeidocument te worden, omdat het lastig blijkt om tot 
inhoudelijke vaststelling door de deelnemersraad te komen. Hier kruisen regionale ontwikkelingen en 
ambities, bestuurlijke wisselingen en interpretatieverschillen van de plannen zich. En blijkt er meer tijd 
nodig te zijn om bestuurlijk tot overeenstemming te komen. Dit staat echter de uitvoering niet in de weg, 
waardoor PassendWijs haar rol goed kan blijven vervullen. 
 
De ambitie is het jaarplan 2021 in het voorjaar onderwijskundig vast te stellen in de deelnemersraad. 
Waarna ook de route met de OPR en MRp zal worden doorlopen. 
De uitdaging voor 2021 - 2022 is om de inhoudelijk ambities nadrukkelijker te koppelen aan de financiën, 
waardoor in 2022 een beleidsrijke begroting kan worden vastgesteld. Dit in het licht van de strategische 
ambities en voorzien van een meerjarenbegroting. 
Andere onderdelen worden in de regio’s opgepakt (al dan niet met ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband) en uitgewerkt in de regioplannen 2021. 
  
Veel onderwerpen zijn integraal met elkaar verbonden en zullen gedurende de looptijd van het 
ondersteuningsplan door Raad van Toezicht,  deelnemersraad, OPR en MRp door middel van tussentijdse 
overleggen en evaluaties gemonitord en geïnformeerd worden. Sleutelwoord is hier ook afstemming en 
communicatie, waarbij de bestuurder en het managementteam van PassendWijs een sleutelrol vervullen. 

 
De doelen voor het jaarplan 2021 worden hieronder toegelicht. 
 

OP Doel 1: Versterken basisondersteuning 

Doel 1a. Besturen zijn verantwoordelijk voor de basisondersteuning, het SWV voor de extra ondersteuning. 
Zij versterken elkaar om de missie te verwezenlijken. Waarbij er wordt ingespeeld op regionale verschillen. 
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Doel 1b. Elke school heeft, vanuit het principe van handelingsgericht werken in de basisondersteuning, de 
juiste mindset zoals geformuleerd in het OP 2019-2023 en krijgt ondersteuning vanuit de eigen stichting en 
vanuit het samenwerkingsverband om hier optimaal voor te kunnen gaan.  
Dit in het verlengde van de aangescherpte visie (2020) ‘We streven er naar dat ieder kind kan zijn en blijven 
op de school van voorkeur’, waarbij per bestuur wordt ingezet op het versterken van de basisondersteuning.  

 

Toelichting:  
Het versterken van de basisondersteuning zal zorgen 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 beoogde resultaat van het versterken van de basisondersteuning 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 2020, mede onder invloed van Covid-19, blijft het deelnemerspercentage boven het landelijk gemiddeld. 
Verder constateren we een toename van het verwijzingspercentage en de onderinstroom. Deze 
onderwerpen staan ook in 2021 nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda's. 

 
 

OP Doel 2: Terugdringen bureaucratie, accentverschillen in werkprocessen en structuur + nieuw thema's 
M25 minister Slob 

Doel 2a. Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband: 
 Er wordt ingezet op het steeds preventiever inzetten van de ondersteuning. Deze ontwikkeling wordt onder 
andere in het IB netwerk, OT en SCP overleg inhoudelijk besproken. 

Doel 2b. Er is sprake van een snelle inzetbare extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband waar 
nodig.  
• PassendWijs zal in samenwerking met de besturen onderzoeken waar procedures/Processen nog als 
vertragend/onvoldoende efficiënt/te weinig flexibel wordt ervaren. 

Doel 2c. PassendWijs zal haar werkwijze/ondersteuning evalueren. 
 - Wat zijn de effecten van de huidige structuur op het vaardigheidsniveau van 
 Leerkrachten en de ontwikkeling van het kind.       
- Wat zijn de succesfactoren. (Een analyse met data en percentages.)    
Doel 2d. Er worden op samenwerkingsverband niveau inhoudelijke scenario’s ontwikkelt waarbij  
de inzet van de van de middelen wordt losgekoppeld van institutionele belangen. 
  

Doel 2d. Centraal in 2021 zal een nieuwe inrichting staan van PassendWijs. 

Doel 2e. Er worden op samenwerkingsverband niveau inhoudelijke scenario’s ontwikkelt waarbij de inzet 
van de van de middelen wordt losgekoppeld van institutionele belangen. 

Doel 2f. De volume aanvragen strookt niet altijd met het maximale beschikbare volume ondersteuners. 
 • PassendWijs zorgt voor verwachtingenmanagement door transparant te communiceren over de 
mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband                                                                                                          
• PassendWijs zorg voor een optimalere inzet en toegankelijkheid van KindKans 

Nieuwe thema's nav evaluatie Passend Onderwijs en M25 minister Slob 

Doel 2g. PassendWijs geeft opvolging aan de M25 maatregelen passend bij de missie en binnen de wettelijke 
kaders 
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Toelichting:  
In 2020 heeft de nadruk gelegen op het efficiënter en effectiever inrichten van werkprocessen en 
procedures, alsmede KindKans. Het toepassen van deze processen en het ondersteunen van de gebruikers 
van KindKans wordt in 2021 doorgezet. Met als doel tijdig de juiste ondersteuning aan kinderen te kunnen 
bieden, vanuit de gescheiden rollen en financiële middelen van besturen en het samenwerkingsverband. 
Tevens wordt in 2021 nadrukkelijk ingestoken op een herinrichting van de structuur, in de vier regio's, die 
dit doel verder ondersteunt. 
 

 

OP Doel 3: Het terugbrengen van het aantal verwijzingen SO naar het landelijk gemiddelde 

Doel 3a. De ambitie van Passend Wijs is ‘We streven er naar dat ieder kind kan zijn en blijven op de school 
van voorkeur’.  
- Het aantal verwijzingen laat de afgelopen jaren binnen ons samenwerkingsverband een grillig verloop zien. 
Het percentage ligt weliswaar onder het percentage bij de start van PassendWijs, maar boven het landelijk 
gemiddelde. 
 - Er wordt een waarderend onderzoek gestart naar het oplopende percentage plaatsingen SO. De 
onderwijskundige samenwerking tussen BAO/SBO/SO wordt geïntensiveerd.  
 

Doel 3b. Er wordt structureel gewerkt aan de versterking van de vaardigheden van directeuren, 
 Interne begeleiders en leerkrachten om kinderen met een extra onderwijsbehoefte op  
de school van voorkeur te kunnen houden. 
 • In gesprekken met besturen en scholen geven medewerkers van het SWV input aan de gezamenlijke 
missie en inhoudelijk advies waar nodig. 
 • Middels de inzet van extra ondersteuning (interventies/arrangementen) ligt de focus op verdere 
ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden die ook effectief zijn in de basisondersteuning.  

Doel 3c. Vanuit samenwerkingsverband ism schoolbesturen: 
 • Vanuit het project Hoogbegaafdheid (2020-2023) is er een 4 jarig professionaliseringstraject onder 
begeleiding van de Projectleider HB. 
  

 

 
Toelichting:  
PassendWijs hanteert een kwartaalmonitor die inzicht geeft in een aantal relevante ontwikkelingen, 
inmiddels met een trend van zes jaar. De resultaten, die achterblijven bij doel drie ‘terugbrengen van het 
aantal verwijzingen’ zijn nadrukkelijk onderwerp van gesprek in de deelnemersraad en de regio-overleggen. 
De besturen zullen in 2021 nadrukkelijker inzetten op het versterken van de basisondersteuning, 'best 
practices’ zullen worden gedeeld, en andere vormen van samenwerking tussen S(B)O en regulier zullen 
worden uitgewerkt in diverse regio's. De medewerkers van PassendWijs ondersteunen gevraagd en 
ongevraagd op de scholen de leerkrachten, IB-ers en directeuren om zoveel mogelijk de kinderen op de 
school van voorkeur te houden. 
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OP Doel 4: Samenwerking met ketenpartners versterken 

4a. Er wordt optimaal samengewerkt met andere ketenpartners, zoals onder andere 
schoolmaatschappelijke werk, gemeenten en jeugdzorg binnen onderwijs. 
 In de huidige ondersteuningsstructuur (MDO, ZAT+) is een verbinding gelegd naar de jeugdwet 
(aanwezigheid wijkcoach/maatschappelijk werk) en de JGZ (aanwezigheid 
jeugdverpleegkundigen/Jeugdarts in aanpakwijken). 
 • Binnen de verschillende regio’s zijn er diverse initiatieven vanuit de besturen, Gemeenten  
en vanuit PassendWijs, met als doel optimale ontwikkeling van het kind. Vaak zijn deze  
initiatieven divers, van detailafspraken tot hoog over afspraken, op uitvoerend niveau tot  
bestuurlijk niveau en soms overlappend. Van belang is ook hierin helderheid te verschaffen 

 en te komen tot 1 (ontwikkel)agenda. Het samenwerkingsverband stemt af met de  
besturen op regio niveau.  
• Heldere transparante afspraken van het samenwerkingsverband en gemeente ten aanzien van 
de ondersteuning naar de scholen vastleggen. 
  

 

Toelichting:  
Er is een convenant ‘Sluitende aanpak Passend Onderwijs-Jeugdhulp-Jeugdgezondheidszorg in het 
werkgebied van het samenwerkingsverband. In de huidige ondersteuningsstructuur (MDO+, ZAT+) wordt 
een verbinding gelegd naar de jeugdwet en de jeugdgezondheidszorg. 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. In de regio's wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking in de 
keten, bijvoorbeeld in wijkteams. 
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3. Wettelijke regelingen 
 
AVG 
Samenwerkingsverband PassendWijs maakt gebruik van de Cupella AVG Risicoscan, hierin worden alle 
privacy verplichtingen concreet gemaakt en vertaald naar praktische beheersmaatregelen. Elk kwartaal 
vindt er een actualisatie van de beheersmaatregelen plaats. 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 Lumen Group.  
In 2020 heeft PassendWijs met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten en is er een 
register van verwerkers gemaakt. Het register van verwerkingsactiviteiten is geüpdatet. Ook is het 
bewaarbeleid op onderdelen aangepast aan de nieuwste inzichten. Met betrekking van de rechten van 
betrokkenen is er een werkprocedure en een register gemaakt. De Functionaris Gegevensbescherming van 
de Lumen Group heeft in januari 2020 een AVG-steekproef gedaan. Als vervolg hierop heeft in oktober 
2020 een monitoringsgesprek plaatsgevonden.  

 
Vertrouwenspersoon  
Per 1 februari 2018 is er een extern vertrouwenspersoon benoemd t.b.v. de medewerkers die werkzaamheden 
verrichten voor het samenwerkingsverband. In het jaaroverzicht 2020 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.  

In het jaar 2020 is er één keer bezwaar gemaakt door ouder(s) bij de afgifte de TLV SO. Het bezwaar ging over 
de looptijd van de TLV. De ouder(s) wilden een TLV voor één schooljaar en niet voor twee schooljaren. Dit is 
gehonoreerd door de Directeur-Bestuurder. 

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.  

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.  
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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. 

Format verantwoording middelen 
In het voorjaar van 2020 is een format ontwikkeld waarin de schoolbesturen verantwoording afleggen over 
de doelmatige inzet van de ontvangen middelen passend onderwijs. Enerzijds voldoet het 
samenwerkingsverband daarmee aan de wettelijke opdracht maar evenzo belangrijk is het stimuleren van 
het lerend vermogen op weg naar meer inclusie. Verantwoording vindt horizontaal plaats. Welke keuzes 
hebben besturen gemaakt en met welk resultaat voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte.  
De verantwoording van de ontvangen middelen, met bijbehorende analyse van het 
samenwerkingsverband, had in de deelnemersraad besproken moeten worden. Dit is uiteindelijk niet 
gebeurd omdat aan de ingevulde formats op geen enkele manier conclusies en/of lessen waren te 
verbinden. Een aantal besturen daargelaten waren de meeste formats te summier ingevuld.  
In 2020 heeft minister Slob n.a.v. de landelijke evaluatie passend onderwijs 25 verbeterpunten opgesteld. 
Daarmee beoogd de minister o.a. een duidelijke rolverdeling tussen de verantwoordelijkheden van het 
samenwerkingsverband als ondersteuningsbureau en de netwerkorganisatie op samenwerkingsniveau van de 
besturen. 
De schoolbesturen worden nog nadrukkelijker verantwoordelijk voor de basisondersteuning en leggen 
daarmee verantwoording van de doelmatig ingezette middelen (lichte ondersteuning, zware ondersteuning) af 
in hun eigen bestuursverslag aan het ministerie, de interne toezichthouder en de (G)MR waarbij de missie van 
het samenwerkingsverband leidend is. 
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt verantwoording af over de ingezette middelen op het 
ondersteuningsbureau en de beschikkingen aan de schoolbesturen. 
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4. Verslag Raad van Toezicht  
 
Governance  
Eind 2019 is de governance aangepast. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is neergelegd 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 Raad van Toezicht (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. 
 
Op 11 november 2019 zijn de statuten van de stichting aangepast. 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 komen uit de kring van de deelnemers en zijn voor 
twee jaar benoemd.  
 
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. De onafhankelijk voorzitter is in de nieuwe governance structuur voorzitter van 
de deelnemersraad en van 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.  
De commissie woont zoveel als mogelijk de deelnemersraadvergaderingen bij en geeft desgevraagd een 
nadere toelichting op haar adviezen.  

 
Toezicht 2020 
Algemeen 
De RvT is in het verslagjaar zeven keer bijeengeweest. Naast de managementrapportages is onder meer 
gesproken en besloten over de volgende onderwerpen:  

 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 
 Het jaarplan 2020 
 Het bestuursreglement  
 Huishoudelijk reglement raad van toezicht 
 Profielschets en sollicitatieprocedure nieuwe onafhankelijk voorzitter 
 Planning en aanpak evaluatie raad van toezicht 
 Planning themabijeenkomst (uitgesteld door Covid-19) 
 Kennismakingsgesprek (twee onafhankelijke leden) met een aantal leden van het team 

PassendWijs. 
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Covid-19 
Met enige regelmaat heeft de raad van toezicht met de directeur-bestuurder gesproken over de effecten 
van Covid-19. Effecten voor het werk op de scholen en effecten op het welbevinden van de medewerkers. 
De RvT heeft geconstateerd dat steeds de balans werd gezocht en gevonden tussen de continuïteit van het 
werk en de beperking van de risico’s van verspreiding. Met bewondering heeft de raad gezien hoe 
wendbaar de medewerkers en de organisatie zijn. Nieuwsgierig blikte de raad al eens vooruit naar de wijze 
waarop alles wat er door de nood geboren is geleerd, blijvend toepasbaar zal blijken. Met de directeur-
bestuurder, medewerkers en de aangesloten schoolbesturen van ons samenwerkingsverband, maken we 
ons zorgen over de achterstanden die leerlingen en zeker leerlingen in kwetsbare situaties hebben 
opgelopen. Tegelijk mag ook geconstateerd worden dat leerlingen ongelooflijk veel hebben geleerd en 
ervaren wat ze, los van het curriculum, blijvend zullen kunnen inzetten.  
 
Werkgeversfunctie, Remuneratiecommissie 
Vanaf de start van het schooljaar 2019/20 was de directeur (vanaf november 2019 directeur-bestuurder), 
mw. José Lemmers, niet in staat haar functie uit te oefenen. De RvT had vanaf zijn aantreden te maken met 
een interim-directeur-bestuurder, mw. Joke Zwanenburg.   
De raad heeft in het verslagjaar meer dan eens gesproken over het herstel van de directeur-bestuurder en 
de condities voor re-integratie. De remuneratiecommissie heeft enkele keren gesproken met mw. Lemmers 
en met het bestuur van Flores, het schoolbestuur van waaruit de directeur-bestuurder bij de stichting is 
gedetacheerd. Gelukkig kon mw. Lemmers vanaf het schooljaar 2020/21 haar functie weer op zich nemen 
en werd onder dank afscheid genomen van mw. Zwanenburg.  
 
De remuneratiecommissie bestond in het verslagjaar uit de heer Lucas Middelhoff, voorzitter en mevrouw 
Yvonne Smits. 
 
Verantwoording en Auditcommissie 
De RvT heeft de jaarstukken beoordeeld, het accountantsverslag met de accountant besproken en in de 
deelnemersraadvergadering positief advies gegeven met betrekking tot de goedkeuring van de jaarstukken 
en de decharge van de directeur-bestuurder.  
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. 
 
De auditcommissie bestond in het verslagjaar uit mevrouw Alien Cnossen, voorzitter en de heer Michel 
Buurman. De auditcommissie vergaderde 3 maal. 
 
De RvT heeft door middel van haar verslag in het jaarverslag 2019 in juni van het verslagjaar 
verantwoording afgelegd over het gehouden toezicht.   
 
Klankbord 
De RvT en de (interim) directeur-bestuurder zijn bij verschillende complexe onderwerpen vanuit de 
klankbordrol intensief met elkaar in gesprek geweest.  
De voorzitter heeft tenminste eenmaal voor elke vergadering van de RvT (en de deelnemersraad) bilateraal 
overleg met de directeur-bestuurder. In dat overleg komen alle onderwerpen ter sprake waarover de 
directeur-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.   
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Zelfevaluatie  
Begin 2021 heeft de raad zijn functioneren geëvalueerd. Vanuit de deelnemersraad hebben drie 
deelnemende schoolbestuurders de raad laten weten hoe vanuit de deelnemersraad het functioneren 
wordt gezien en gewaardeerd. Ook de directeur-bestuurder heeft reflectie geboden. Ter voorbereiding 
heeft de voorzitter met de afzonderlijke leden gesproken en daaruit enkele bespreek- en verbeterpunten 
gedestilleerd. Na een openhartige gedachtewisseling heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de start 
van de raad met een interim-directeur-bestuurder, een nieuwe accountant, covid-19 niet optimaal was. De 
twee onafhankelijke leden hebben weliswaar begin 2020 kennis gemaakt met enkele medewerkers van de 
organisatie maar over het algemeen genomen had het inwerkprogramma beter gemoeten. De raad heeft 
enkele verbeterpunten vastgesteld. Ook heeft de raad geconstateerd dat wat hen betreft de 
deelnemersraad voldoende eigenaarschap aan het ontwikkelen is om het besluit dat de Raad van Toezicht 
vanaf november 2021 volledig uit onafhankelijke leden zal bestaan, uit te voeren. De raad verwacht dat de 
deelnemersraad na evaluatie tot eenzelfde conclusie zal komen.   

 
 
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 (tot juni 
2020). 

  

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 voor Sociaal 
Pedagogische Zorg 
Lid RvT stichting Cadans 
Primair 
 

2019-11 2023-11 
 

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 
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Yvonne 
Smits 

Lid  
Lid remuneratie 
commissie  

Bestuurder 
Wonderwijs 

 
2019-11 2021-11 

Michel 
Buurman 

Lid 
Lid Auditcommissie 

Bestuurder 
PPO DeLink 

 2019-11 2021-11 

 
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. 
 
Vooruitblik 
In 2021 moeten de samenwerkingsverbanden aan de slag met de verbeterpunten die minister Slob in 
november in een brief aan de Tweede Kamer opsomde. Met name het gezamenlijke plan met betrekking 
tot de vermogensinzet zal nog wel het nodige overleg vergen. In dat verband verdient het aanbeveling dat 
de samenwerkingsverbanden met elkaar nadenken over de wijze waarop hun belangen worden behartigd. 
In 2021 kiezen we een nieuwe volksvertegenwoordiging en zal er op enig moment een nieuw kabinet 
aantreden. We zijn benieuwd naar de onderwijsparagraaf in het regeerakkoord. De 
verkiezingsprogramma’s en de verkiezingsdebatten op weg naar 17 maart lieten zien dat het onderwijs 
hoog op de politieke agenda blijft staan. De druk op de samenwerkingsverbanden om meer werk te maken 
van passend onderwijs in het perspectief van inclusief onderwijs zal naar verwachting eerder toe dan 
afnemen!  
 
De deelnemers van PassendWijs hebben besloten om de structuur van het samenwerkingsverband aan te 
passen. Er zal een nieuwe balans worden gezocht tussen het gemeenschappelijke beleid en het 
ondersteuningsplan enerzijds en de ruimte voor uitwerking en eigen inhoud op het niveau van de vier sub- 
regio’s, de regionale bestuurlijk overleggen. De raad wenst de schoolbesturen in de sub-regio’s veel succes 
met het verder vormgeven van hun samenwerking en het realiseren van de doelen van passend onderwijs. 
 
In 2021 eindigt, een jaar later dan gepland als gevolg van de uitval van de directeur-bestuurder, de heer 
Van Leeuwen als tijdelijk voorzitter en zal de deelnemersraad in maart 2021 een nieuwe onafhankelijke 
voorzitter voor de RvT en de deelnemersraad benoemen.  
Ook is voorzien in het aftreden van de twee schoolbestuurders in de RvT en de werving en selectie van 
twee onafhankelijke RvT leden die dan ultimo 2021 door de deelnemersraad benoemd kunnen worden. 
 
Dank 
De raad is zich er terdege van bewust dat 2020 een zwaar jaar was voor allen die betrokken zijn bij het 
passend onderwijs in de regio PassendWijs. Dat geldt voor leerkrachten, IB-ers en schoolondersteuners, 
voor de medewerkers van het samenwerkingsverband, voor alle leidinggevenden en bestuurders. De raad 
heeft veel bewondering voor de wendbaarheid die het onderwijsveld heeft laten zien en voor de 
veerkracht van de medewerkers. Onze dank gaat uit naar allen, niet in de laatste plaats naar de 
medewerkers van onze stichting en de directeur-bestuurder! 
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5. Deelnemersraad 
 
Alle aangesloten besturen bij het samenwerkingsverband vormen gezamenlijk de deelnemersraad. De 
deelnemersraad heeft tot taak het interne beleidsinhoudelijk toezicht te houden op het bestuur. 
 
De deelnemersraad is in het verslag jaar vier maal bijeengeweest. Over de volgende onderwerpen is 
gesproken en besloten: 

 De begroting en het benodigde weerstandvermogen 
 De uitwerking van de beleidsdag die op 6 december 2019 is gehouden opmaat naar het jaarplan 

2020 
 De werkwijze van de nieuwe raad van toezicht 
 Het jaarverslag inclusief het accountantsverslag en de risico-inventarisatie 
 Observatie- en crisisplaatsen 
 Verlenging benoeming bepaalde tijd voorzitter  
 Profielsschets voor nieuwe voorzitter 
 Afscheid interim directeur -bestuurder 
 Evaluatie ondersteuningsstructuur vanuit samenwerkingsverband en evaluatie vanuit de besturen 
 Aanzet tot eventuele (her)inrichting. 

 
 
Daarnaast is er in juni 2020 een beleidsdag geweest met alle aangesloten besturen. 
Het doel van deze dag was het concretiseren van de richtinggevende uitspraken die op 6 december tijdens 
de eerste beleidsdag zijn gedaan. Het jaarplan 2020 en verder om te zetten in acties. Wat, wie en hoe?, 
samenwerkingsverbandbreed, regio en stichting. 
 
Aan onderstaande onderwerpen uit de uitvoeringsagenda 2020 is prioriteit gegeven en heeft naast de 
algehele evaluatie van het ondersteuningsplan geleid tot input op het jaarplan 2021 

 Goede samenwerking en kennisdeling tussen de scholen binnen een stichting en stichting  
overstijgend binnen een regio over wat mogelijk c.q. nodig is om BAO – BAO verwijzingen te 
vergroten. 

 PassendWijs zal haar werkwijze/ondersteuning evalueren.  
 
De deelnemende besturen werken vanaf 2020 samen in de deelnemersraad volgens het nieuwe 
Governance model. Belangrijk element was het laden van het begrip ‘eigenaarschap’ voor de 
maatschappelijke opdracht, het realiseren van passend onderwijs en de gezamenlijke ambitie van 
PassendWijs in het bijzonder. De beleidsdagen werden als waardevol en verbindend ervaren. Bij de 
overschakeling naar digitaal vergaderen was het moeilijk een modus te vinden om met 20 besturen de 
betrokkenheid van een ieder hoog te houden. 
In het perspectief van het opheffen van de coronamaatregelen zullen wij de fysieke bijeenkomsten weer 
kunnen oppakken. 
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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 2020 heeft voor het samenwerkingsverband PassendWijs wederom 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; 

 Na langdurige ziekte de terugkeer van de Directeur-Bestuurder mevrouw José Lemmers; 
 Wijziging van de controller in de loop van 2020. 

 
Bovenstaande heeft ervoor gezorgd dat 2020 in het teken heeft gestaan van de verdere structurering van de 
interne organisatie. Daarbij is een analyse gemaakt van de interne procedures en is een begin gemaakt met de 
verdere aanscherping van de eigen regels en zijn de aangesloten partijen aangespoord tot tijdige facturatie om 
op die manier de betrouwbaarheid van de cijfers te verhogen. 
 
De afdrachten richting de schoolbesturen voor 2019-2020 waren gebaseerd op staand beleid. De afdrachten 
voor 2020-2021 waren daarentegen al meer gebaseerd op het beleid van PassendWijs en sloten al beter aan bij 
de eigen begroting en het ondersteuningsplan. Zo is ook besloten om het overschot uit 2019 uit te keren aan 
de aangesloten schoolbesturen en is 50% van de op de balans geparkeerde gelden inzake 
schoolmaatschappelijk werk uitgekeerd.  
 
In de volgende hoofdstukken volgt een nadere analyse van de financiën in 2020 met een voorzichtige doorkijk 
naar de toekomst in de continuïteitsparagraaf waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de nieuwe 
signaleringswaarde publiek eigen vermogen en de afbouw van de reserves de komende jaren. 
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6.1 Exploitatierekening 
 

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

 

 
 

Het resultaat tot en met december van Samenwerkingsverband PassendWijs is uitgekomen op een tekort van  
€ 128.340. Het begrote resultaat voor januari tot en met december betreft een tekort van € 160.130.  
 
PassendWijs heeft in augustus 2020 een extra uitkering aan de scholen gedaan, om de scholen tegemoet te 
komen in de afdrachten voor zware ondersteuning 2020-2021. Deze afdrachten zijn namelijk flink lager 
vanwege meer doorverwijzing van leerlingen naar het SO (en omdat er gelijktijdig sprake is van krimp in het 
reguliere onderwijs) waardoor de rechtstreekse afdracht van DUO toeneemt. Tevens houdt per augustus 2020 
de verevening op, waardoor het uit te keren bedrag daalt. 
Voor de extra uitkering is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd ter hoogte van het resultaat van 2019. 
Naast deze uitkering is in augustus 2020 ook de helft van de gelden voor schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
die op de balans staan, uitgekeerd aan de schoolbesturen als extra ondersteuning. Omdat dit een uitkering 
betreft die op de balans staat (het is als het ware reeds opzijgezet) is dit niet terug te vinden in de exploitatie. 
 
Analyse 
Het daadwerkelijke negatieve resultaat voor 2020 ligt dicht bij het begrote negatieve resultaat. Op het eerste 
gezicht lijkt daarmee het resultaat in lijn te liggen met de begroting. Dit beeld wordt echter vertekend door de 
uitkering van het positieve resultaat uit 2019. Hoewel voor de uitkering van het resultaat uit 2019, zijnde  
€ 255.300, een bestemmingsreserve gevormd is, moet dit ten laste worden gebracht van het resultaat van 
2020. Wanneer deze extra uitkering buiten beschouwing wordt gelaten, dan komt het resultaat uit op een 
positief resultaat van € 126.960. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband te maken gehad met nagekomen 
facturen inzake groeibekostiging 2017-2018, AWBZ compensatie 2019, niet gefactureerde loonkosten 2019 en 
een nagekomen afrekening van loonkosten. In totaal gaat het daarbij om zo’n € 180.000 aan nagekomen 
kosten die ten laste zijn gekomen van 2020. Als ook deze kosten buiten beschouwing worden gelaten (ze 
behoren immers toe aan eerdere jaren) dan zou het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in 2020 zijn 
uitgekomen op een winst van ongeveer € 300.000.  
 

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.989.140  16.320.280  16.607.600  

3.5 Overige baten 194.350       -                     -                     

Totaal baten 17.183.490  16.320.280  16.607.600  

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten 895.530       815.000       789.250       

4.2 Afschrijvingen 12.610          15.000          12.000          

4.3 Huisvestingslasten 33.500          32.000          32.400          

4.4 Overige lasten 586.530       407.080       204.000       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 15.783.170  15.211.330  15.314.550  

Totaal lasten 17.311.340  16.480.410  16.352.200  

Saldo baten en lasten 127.850-       160.130-       255.400       

5 Financiële baten en lasten

5.5 Financiële lasten 490               -                     100               

Saldo financiële baten en lasten 490-               -                     100-               

Totaal resultaat 128.340-       160.130-       255.300       
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Dit toont eens te meer het belang van tijdige facturering aan. Met tijdige facturering neemt de 
betrouwbaarheid van de cijfers toe. En dit is weer belangrijk omdat deze cijfers worden gebruikt tijdens de 
gesprekken van de directeur-bestuurder met de schoolbesturen en er aan de hand van de cijfers kan worden 
bijgestuurd wat weer helpt bij de besluitvorming omtrent de ruimte die er is voor de afdrachten richting de 
schoolbesturen. Het blijkt ook dat facturen die de schoolbesturen indienen, nog steeds onvoldoende zijn 
gespecificeerd, dit maakt dat de kosten niet of lastig op de juiste manier in de administratie (ten laste van het 
juiste programma) kunnen worden verwerkt. 
 
De belangrijkste reden voor het betere resultaat dan begroot (ook wanneer we kijken naar het eerder 
genoemde resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening) zijn de fors hogere baten van DUO en het feit dat bij een 
aantal programma’s een onderbesteding te zien is. De baten van DUO zijn hoger door bijstelling van de 
tarieven door het Ministerie.  
De onderbestedingen zijn te vinden bij de programma’s: 889-Afdrachten Groei SBAO en 1512-LO programma’s. 
Naast deze onderbestedingen is er bij een aantal programma’s sprake van een overbesteding. Die zijn 
voornamelijk te vinden bij het programma’s 866-Management en ondersteuning, 868-Groeibekostiging, 1510-
Afadrachten: Inzet LO en 1514-Expertise SO Ondersteuningsteam. 
 
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 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma overzicht exploitatie 
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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 vermenigvuldigd 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.  
Het materiële deel wordt beschikt op kalenderjaar en heeft ook als grondslag T-1 (voor 2020 geldt dus het 
leerlingaantal op 1 oktober 2019). 

Begroting Realisatie Realisatie -/- % afwijking

begroting begroting

Totaal baten 16.320.270€  17.183.480€  863.210€     5,3%

Bekostiging lichte ondersteuning SWV 4.988.170€     5.199.930€     211.760€     4%

Bekostiging zware ondersteuning SWV 11.033.650€  11.471.880€  438.230€     4%

Verevening zware ondersteuning 113.280€        121.600€        8.320€          7%

Schoolmaatschappelijk werk 128.670€        136.760€        8.090€          6%

Overige baten/subsidies 56.500€          253.310€        196.810€     348%

Totaal Afdrachten (via DUO) 7.381.790€     7.716.740€     334.950€     4,5%

afdracht so, teldatum (via DUO) 7.381.790€     € 7.716.740 € 334.950 5%

Totaal resteert voor programma's 8.938.480€     9.466.740€     528.260€     6%

Programma's

866 Ondersteuningsbureau 864.580€        1.018.820€     154.240€     18%

868 Groeibekostiging 650.000€        743.850€        93.850€       14%

874 Afdrachten: SBAO > 2% 1.091.860€     1.090.680€     -1.180€        0%

889 Afdrachten: Groei  SBAO 312.680€        252.890€        -59.790€      -19%

876 Afdrachten: Lichte onderst 1.829.690€     1.856.030€     26.340€       1%

875 Afdrachten: Zware onderst 1.534.270€     1.534.260€     -10€              0%

1510 Afdrachten: Inzet LO 974.970€        1.057.770€     82.800€       8%

877 Afdrachten: SMW -€                      -€                      -€                   0%

1511 Projecten 56.500€          58.960€          2.460€          4%

1512 LO Programmas 418.000€        229.340€        -188.660€    -45%

1513 ZO Programmas 110.000€        110.120€        120€             0%

1514 Expertise SO Ondersteuningsteam 1.256.060€     1.307.630€     51.570€       4%

9999 Uitbetaling overschot 2019 -€                      255.300€        255.300€     0%

9999 Grensverkeer -€                      78.940€          78.940€       0%

Saldo financiële baten en lasten -€                      -490€               -490€            0%

Saldo baten en lasten -160.130€       -128.340€       31.790€       -20%

2020 tm december



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2020 

 

25 

 
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. 
Het tarief is voor het schooljaar 2020-2021 verhoogd naar € 13,31 per score. 
 
Overige baten 
Daarnaast zijn er overige baten ontvangen. Dit betreft uitgaande facturen inzake grensverkeer. Het SWV heeft 
besloten, naar aanleiding van een te betalen factuur inzake grensverkeer door een ander SWV, om zelf ook 
facturen te sturen inzake uitgaand grensverkeer. De nog te verwachten facturen inzake inkomend grensverkeer 
zijn opgenomen als schuld op de balans. 
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6.2 Programma’s  
Hieronder wordt per programma toegelicht wat er in 2020 is gerealiseerd. 
 
866 Ondersteuningsbureau 
De kosten van het ondersteuningsbureau zijn fors hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
de extra inhuur van een controller (€ 19.500), niet begrote kosten inzake de inzet van deskundigen, 
psychologische onderzoeken, interventies en arrangementen (€ 90.000), kosten inhuur ergo  
(€ 43.000), niet begrote vervangingskosten en hogere loonkosten dan begroot vanwege de verhoogde cao in 
het primair onderwijs. 
 
868 Groeibekostiging 
Naast het feit dat de daadwerkelijke groei hoger lag dan begroot is een belangrijke reden voor de 
overbesteding de eerder genoemde nagekomen factuur van Entrea Onderwijs inzake 2017-2018 van bijna  
€ 45.000. 
 
874 Afdrachten: SBO >2% 
Over dit programma (groei van het aantal leerlingen in het SBO) zijn geen bijzonderheden te melden. De 
daadwerkelijke uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. 
 
889 Afdrachten: groei 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 
bijna € 60.000 minder uitgegeven dan begroot. De verwachte groei was derhalve lager dan waar in de 
begroting rekening mee is gehouden. 
 
875 Afdrachten: zware ondersteuning 
Ook bij dit programma zijn geen bijzonderheden. De uitgaven liggen in lijn met de begroting. 
 
876 Afdrachten: lichte ondersteuning 
De hogere afdrachten lichte ondersteuning worden veroorzaakt door de afdrachten voor het schooljaar 2019-
2020. Deze lagen in de eerste zeven maanden van 2020 net wat hoger dan begroot. 
 
1510 Afdrachten: inzet LO 
Dit programma betreft de afdracht die het samenwerkingsverband doet aan de aangesloten schoolbesturen 
die de schoolcontactpersonen in dienst hebben. De afdracht is hoger dan begroot vanwege meer inzet van 
schoolcontactpersonen en verhoogde loonkosten in verband met de gewijzigde cao. 
 
877 Schoolmaatschappelijk werk 
De uitkering voor dit programma geschiedt op basis van plannen die de schoolbesturen kunnen indienen bij het 
samenwerkingsverband. In 2020 zijn er geen plannen ingediend waardoor er geen lasten te zien zijn in de 
exploitatie met betrekking tot dit programma. In 2020 is een deel van de op balans geparkeerde gelden uit te 
keren aan de aangesloten schoolbesturen. Een bedrag van € 245.000 is uitgekeerd. Omdat dit een schuld 
betreft die is opgenomen op de balans zijn deze uitgaven niet terug te vinden in de exploitatie. De baten voor 
2020 zijn, conform de gemaakte afspraken, weer op de balans gezet. 
 
1511 Projecten 
Onder dit programma worden de uitgaven inzake de subsidie hoogbegaafdheid geregistreerd. De uitgaven in 
2020 waren net wat hoger dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. 
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1512 LO Projecten 
De begroting voor dit programma voor heel 2020 bestaat uit: 

 Crisisplaatsingen   € 129.500  
 2e deskundige TLV  €   31.000  
 Hoogbegaafdheid  €   43.500  
 Observatieplekken  €   45.000  
 SBAO grensverkeer  € 100.000  
 SBAO onvoorziene verplichtingen €   50.000  
 Maatwerktraject thuiszitters €     5.000  
 Ontwikkelbudget   €   14.000 

 
De realisatie tot en met december valt ruim € 188.000 lager uit dan begroot. Dit komt doordat er voor de 
meeste projecten niet of nauwelijks uitgaven zijn geweest. Wel sprongen een aantal project in het oog. De 
uitgaven voor crisisplaatsingen lagen net wat hoger dan begroot. Hieraan is uiteindelijk € 136.400 uitgegeven in 
2020. Aan observatieplekken en de inzet van deskundigen is ruim € 106.000 uitgegeven (begroot € 76.000). En 
tenslotte is er een factuur ontvangen inzake SBAO grensverkeer van € 48.000. 
 
1513 ZO Projecten 
Voor dit project zijn de volgende bedragen begroot: 

- Compensatie AWBZ € 30.000 
- Bovenregionale inzet € 80.000 

 
Hoewel de uitgaven nagenoeg gelijk zijn aan de begroting is hier wel wat over te melden. In 2020 heeft 
PassendWijs een factuur inzake de compensatie AWBZ ontvangen uit 2019 van € 54.000. Daarnaast is er een 
factuur ontvangen van € 30.000 voor de compensatie van 2020. Daarmee zijn de uitgaven voor de compensatie 
AWBZ ruim € 54.000 hoger dan begroot. Doordat echter de uitgaven aan bovenregionale inzet lager zijn 
uitgevallen passen de totale uitgaven voor dit programma binnen de begroting. 
 
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. 
 
In 2020 is er net wat meer gebruik gemaakt van de inzet van de ambulant begeleiders dan waar in de begroting 
rekening mee was gehouden. 
 
9999 Uitbetaling overschot 2019 
Zoals eerder beschreven is het positieve exploitatieresultaat van 2020 gelabeld als bestemmingsreserve. Dit 
bedrag is in 2020 uitgekeerd aan de aangesloten schoolbesturen. Hier was geen rekening mee gehouden in de 
begroting omdat dit in een later stadium besloten is. 
 
9999 Grensverkeer 
Zoals eerder aangegeven heeft het SWV besloten om in 2020 facturen te versturen naar andere 
Samenwerkingsverbanden inzake uitgaand grensverkeer op basis van de gegevens uit Kijkglas 5. Op basis van 
deze gegevens is er ook een schuld opgenomen inzake inkomend grensverkeer voor nog te verwachten 
facturen.  
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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 2021 is nog een lichte toename begroot, daarna is 
de verwachting dat het aantal stabiel blijft.  
 

 
 

 
 
De leerlingaantallen in het SO leiden tot de bovenstaande deelnamepercentages, deze tabel geeft de 

werkelijke percentages weer tot en met 1 oktober 2020. De prognoses zijn gebaseerd op iets teruglopend 

deelnamepercentage na de ingezette daling per 1 oktober 2020. 

 

Personeel 

Samenwerkingsverband PassendWijs heeft geen personeel in dienst. 
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Meerjarenbegroting 
 

 
 
De begroting 2021 sluit af met een tekort van ruim € 196.000.  

De belangrijkste reden voor dit tekort is het besluit van SWV PassendWijs om Passend Onderwijs te bieden op 

het niveau dat nodig is. Voor 2021-2022 zijn de afdrachten per leerling hoger dan voorgaand jaar was begroot. 

Feitelijk leidt dit tot een vermindering van het eigen vermogen SWV PassendWijs. Het beleid is erop gericht om 

de reserves meer in lijn te brengen met het gewenste eigen vermogen van de risicoanalyse en de nieuw 

vastgestelde signaleringswaarde door het Ministerie. Om dit te realiseren is de afdracht zware ondersteuning 

(programma 875) voor het jaar 2021-2022 eenmalig verhoogd met € 350.000. Dit zorgt ervoor dat SWV 

PassendWijs de reservepositie met bijna € 400.000 omlaag brengt in de komende twee jaar.  

 

Ondanks de daling van het aantal SO-leerling per 1 oktober 2020 ten opzichte van 2019, is in de begroting 

rekening gehouden met een lichte toename in oktober 2021.   

Daarna is op basis van gedegen prognoses begroot dat het aantal SO-leerling gaat afnemen. Dit is dan ook 

terug te vinden in de rechtstreekse afdracht aan DUO. Die gaat na een toename in het schooljaar 2022-2023 

weer afnemen in het schooljaar 2023-2024. Dit heeft een gunstig effect op de afdrachten voor lichte en zware 

ondersteuning. 
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We moeten in meerjarenperspectief een behoorlijk voorbehoud maken met betrekking tot de verwachte 

ontwikkeling in het SO. Dit laat zich moeilijk voorspellen. Het is ook niet duidelijk of de daling per 1/10 2020 

t.o.v. 1/10 2019 ook daadwerkelijk een daling zal blijken.  

 

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. 

 

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. 

Activa per 31-12 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 57.700 46.270 31.270 46.270 41.270

Totaal vaste activa 57.700 46.270 31.270 46.270 41.270

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 0 206.160 206.160 206.160 206.160

1.7 Liquide middelen 2.890.400 1.855.670 1.674.499 1.459.906 1.464.906

Totaal vlottende activa 2.890.400 2.061.830 1.880.659 1.666.066 1.671.066

Totaal activa 2.948.100 2.108.100 1.911.929 1.712.336 1.712.336

Passiva per 31-12 2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.109.900 981.560 785.389 585.796 585.796

Totaal Eigen vermogen 1.109.900 981.560 785.389 585.796 585.796

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.121.600 543.830 543.830 543.830 543.830

Overige kortlopende schulden 531.000 396.040 396.040 396.040 396.040

Overlopende passiva 185.600 186.670 186.670 186.670 186.670

Totaal kortlopende schulden 1.838.200 1.126.540 1.126.540 1.126.540 1.126.540

Totaal passiva 2.948.100 2.108.100 1.911.929 1.712.336 1.712.336
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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 de 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. 
 
Eigen vermogen en signaleringswaarde 
Vlak voor de zomervakantie heeft de Onderwijsinspectie een brief gestuurd naar alle schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden over de nieuwe signaleringswaarde voor (publieke) reserves van 
onderwijsinstellingen. Voor samenwerkingsverbanden is de formule voor de signaleringswaarde 3,5% van de 
totale bruto baten (circa € 600.000), met minimaal een risicobuffer van € 250.000. Over het jaarverslag 2020 
moeten de samenwerkingsverbanden zich voor het eerst over de hoogte van de reserves verantwoorden in het 
jaarverslag. Op peildatum 01-01-2020 bedraagt het eigen vermogen € 1.109.900. Zoals aangegeven is in 
augustus een extra uitbetaling gedaan van € 255.300 zijnde het positieve exploitatieresultaat 2019.  
Met het huidige negatieve exploitatie resultaat van € 128.340 komt het eigen vermogen uit op € 981.560 per 
eind december 2020. Daarmee komt het eigen vermogen van PassendWijs nog steeds ruim boven de 
signaleringswaarde van het Ministerie en het eigen gewenste eigen vermogen van € 300.000 uit. Zie hieronder 
een tabel met daarin het verloop van het vermogen op basis van de huidige meerjarenbegroting afgezet tegen 
het eigen gewenste vermogen en het normatieve vermogen: 
 

 
 
Op basis van de bovenstaande cijfers is de conclusie gerechtvaardigd dat de stichting in 2022 nagenoeg zal 
uitkomen op het gewenste normatieve eigen vermogen zoals dit door het Ministerie gehanteerd wordt.  
Wanneer SWV PassendWijs binnen de afgegeven meerjarenbegroting weet te blijven, dan zou dat voldoende 
moeten zijn om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Ministerie om de reserves af te bouwen. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023

Stand 1 januari 1.109.900€  981.560€      785.390€      585.790€      

Uitbetaling resultaat 2019 -255.300€    -€                   -€                   -€                   

Exploitatieresultaat 126.960€      -196.170€    -199.600€    -€                   

Stand 31 december 981.560€      785.390€      585.790€      585.790€      

Gewenst eigen vermogen o.b.v. risicoanalyse 300.000€      300.000€      300.000€      300.000€      

Normatief eigen vermogen (3,5% van de brutobaten) 600.000€      565.000€      560.000€      560.000€      
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Het gewogen risico is als volgt te specificeren: 
 

Nr. Omschrijving Bedrag 

1 Crediteurenbetalingen € 150.000 

2 Onderwijsarrangementen € 12.500 

3 Toewijzingscommissie € 12.500 

4 Groeibekostiging € 50.000 

5 Inzet specifieke deskundigen € 12.500 

6 Bestuur, directie en organisatie € 12.500 

7 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.  
Bovenstaand risicoprofiel is in 2019 opgesteld en er is in 2020 geen nieuw risicoprofiel opgesteld. Voor 2021, 
mede gegeven de in hoofdstuk 3 opgenomen beleidsvoornemens, wenselijk een nieuw risicoprofiel op te 
stellen. Hierbij is sprake van een risico op het moment dat sprake is van twee belangrijke aspecten er is sprake 
van onvoorzienbaarheid en onbeheersbaarheid.  
Belangrijke thema's, onleent aan landelijk onderzoek van de Inspectie voor het onderwijs, zijn voor het op te 
stellen risicoprofiel samenwerkingsverband PassendWijs:  

 Onvoorziene toename (of afname) leerlingen (regulier, SBO en SO);  

 Fluctuaties in verwijzingen;  

 Onderwijskwaliteit;  

 Vaste voet voor uitvoeringsrisico's  in de bedrijfsvoering en organisatie en  

 Restrisico's (verzameling van een aantal kleinere deelrisico's)  
  
Coronacrisis  
Halverwege maart 2020 ging Nederland grotendeels op slot vanwege de coronacrisis, ontstaan door de 
uitbraak van de infectieziekte COVID-19.   De door het kabinet getroffen maatregelen raken ieder van ons.   
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.  
Gedurende 2020 en 2021 is het beleid diverse malen aangepast, zo werd een avondklok ingevoerd, de 
mondkapjesplicht in publieke ruimten, niet essentiële winkels werden gesloten en werden ook half december 
de basisscholen en middelbare scholen gesloten. Een uitzondering betrof de leerlingen in het examenjaar, 
praktijkonderwijs en kinderen die extra begeleiding nodig hebben.  
Vanaf februari en maart 2021 zijn er weer wat versoepelingen doorgevoerd met name op het gebied sporten, 
kappers gingen weer open en gedeeltelijk openstellen van het MBO.  
  
Gelukkig is in 2021 de verwachting uitgesproken dat iedereen in juli 2021 is gevaccineerd. Indien dat zo 
is kunnen we uitzien naar het langzaam terugkeren naar het ‘oude’ normaal.   
  
  
Gebeurtenis(sen) na balansdatum  
Op 11 december 2020 hebben de samenwerkingsverbanden een brief ontvangen waarin de minister het 

bestuur informeert over de nadere invulling van maatregel 23 uit de verbeteragenda passend onderwijs om 

eventueel aanwezige bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden versneld af te bouwen.  

De samenwerkingsverbanden hebben hiertoe een Sectorplan aangeboden aan de minister hetgeen op 29 

januari 2021 door hem is goedgekeurd.  



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2020 

 

33 

Op 7 mei 2021 dient samenwerkingsverband PassendWijs een plan voor de versnelde afbouw van het eigen 

vermogen in te dienen. Binnen de begroting is voor 2021-2022 rekening gehouden met een negatief 

exploitatieresultaat over de kalenderjaren 2021 en 2022. Feitelijk bij de totstandkoming en de vaststelling 

van de begroting is ervoor gekozen om eigen vermogen in te zetten ten behoeve van het voorzetten van de 

geplande activiteiten. Hiermee werd feitelijk vooruitgelopen op het verzoek van de minister en is de 

verwachting dat er eind 2022 geen sprake meer is van bovenmatig eigen vermogen.  

 

 

 

 

 

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 2020 geheel in rekeningcourant aangehouden. 
PassendWijs is niet in het bezit van derivaten of andere vormen van financiële beleggingsproducten.  
 
In 2021 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 : Mevrouw José Lemmers 

Telefoon : 026-7600934 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetallen

Signalerings-

grens PO Streefwaarde 2016 2017 2018 2019 2020

Financiële kengetallen

Liquidi tei t (current ratio) <  0,75 1,17 1,30 1,57 1,83

Solvabi l i tei t 1 <  30% 16% 24% 38% 47%

Rentabi l i tei t 3 jaar negatief 0% 4% 2% -1%

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

Signaleringswaarde < € 250.000 € 0 € 581.266 € 601.422

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.

De signaleringswaarde berekent het normatieve publieke vermogen van de stichting. Als het werkelijke publieke 

eigen vermogen hoger is dan de signaleringsgrens, is dit een signaal dat er mogelijk  sprake is van bovenmatig 

eigen vermogen. 

Signaleringswaarde: (0,035 x totale bruto baten)
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8  Kengetallen en grafieken       
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DEEL B  
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2020 
  



Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs - Jaarverslag 2020 

 

38 

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 2019 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2020 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. 
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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.   
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Computerapparatuur 5 jaar 

Kantoormeubilair 10 jaar 

 
 
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 kasstroom genererende 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. 
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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 personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van 
extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 
gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 
incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
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 2020 
(Na bestemming van het resultaat over 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur 46.270            57.700           

1.2 Materiële vaste activa 46.270            57.700           

Totaal vaste activa 46.270            57.700           

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.7 Overige vorderingen 8.020              -                       

1.5.8 Overlopende activa 198.140         -                       

1.5 Vorderingen 206.160         -                       

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 1.855.670      2.890.400      

1.7 Liquide middelen 1.855.670      2.890.400      

Totaal vlottende activa 2.061.830      2.890.400      

Totaal activa 2.108.100      2.948.100      

2 Passiva 31-12-2020 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 981.560         854.600         

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                       255.300         

2.1 Eigen vermogen 981.560         1.109.900      

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 88.300            140.500         

2.4.5 Verbonden partijen 455.530         981.100         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 396.040         531.000         

2.4.10 Overlopende passiva 186.670         185.600         

2.4 Kortlopende schulden 1.126.540      1.838.200      

Totaal passiva 2.108.100      2.948.100      
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3. Exploitatieoverzicht 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.989.140  16.320.280  16.607.600  

3.5 Overige baten 194.350       -                     -                     

Totaal baten 17.183.490  16.320.280  16.607.600  

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.1 Personeelslasten 895.530       815.000       789.250       

4.2 Afschrijvingen 12.610          15.000          12.000          

4.3 Huisvestingslasten 33.500          32.000          32.400          

4.4 Overige lasten 586.530       407.080       204.000       

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 15.783.170  15.211.330  15.314.550  

Totaal lasten 17.311.340  16.480.410  16.352.200  

Saldo baten en lasten 127.850-       160.130-       255.400       

5 Financiële baten en lasten

5.5 Financiële lasten 490               -                     100               

Saldo financiële baten en lasten 490-               -                     100-               

Totaal resultaat 128.340-       160.130-       255.300       
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4. Kasstroomoverzicht 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasstroomoverzicht over 2020 Referentie 2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 127.850-        255.400        

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 12.610           12.000           

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 206.160-        384.500        

    - Kortlopende schulden 2.4 711.660-        797.100-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.033.060-     145.200-        

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 490                100                

490-                100-                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.033.550-     145.300-        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 1.180-             3.700-             

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.180-             3.700-             

Mutatie liquide middelen 1.034.730-     149.000-        

Beginstand liquide middelen 1.7 2.890.400     3.039.400     

Mutatie l iquide middelen 1.7 1.034.730-     149.000-        

Eindstand liquide middelen 1.855.670     2.890.400     
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Activa 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.4 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Inventaris en 

apparatuur

Kantoor-

meubilair

ICT

Aanschafprijs 82.490          38.560           43.930           82.490           

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

24.790          6.560             18.230           24.790           

Stand per 1 januari 2020 57.700          32.000           25.700           57.700           

Mutaties 2020

Investeringen 1.180            -                 1.180             1.180             

Afschrijvingen 12.610          3.700             8.910             12.610           

Saldo 11.430-          3.700-             7.730-             11.430-           

Aanschafprijs 83.670          38.560           45.110           83.670           

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

37.400          10.260           27.140           37.400           

Stand per 31 december 2020 46.270          28.300           17.970           46.270           
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1.5 Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

1.5 Vorderingen

1.5.7 8.020               -                       

194.350          -                       

3.790               -                       

1.5.8 198.140          -                       

Totaal vorderingen 206.160          -                       

1.7 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

1.7 Liquide middelen

1.7.2 1.855.670       2.890.400      

1.855.670       2.890.400      

2.1 Passiva

Saldo Stand per

1-1-2020 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 854.600          126.960          -                        981.560          

2.1.2 255.300          255.300-          -                        -                       

1.109.900      128.340-          -                        981.560          

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

2.4.3 88.300            140.500          

2.4.5 455.530          981.100          

212.010          531.000          

132.450          -                       

51.580            -                       

2.4.9 396.040          531.000          

132.650          129.100          

54.030            56.500            

2.4.10 186.670          185.600          

1.126.540       1.838.200      

De kortlopende schulden hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

De vorderingen hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Subsidie hoogbegaafdheid

Overige kortlopende schulden

Schoolmaatschappelijk werk

Grensverkeer (uitgaand)

Crediteuren

Verbonden partijen

Bestemmingsreserve (publiek)

Totaal eigen vermogen

Algemene Reserve

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstell ing.

Mutaties 2020

Overlopende activa

Overige vorderingen

Grensverkeer (inkomend)

Vooruitbetaalde kosten
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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 2020

jaar

Qwezz Overeenkomst 17-4-2014 nvt 3.206,50€             38.478€      40.332€  

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak

Periode van t/m
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7. Toelichting op de exploitatierekening over 2020 
 

 
 

3 Baten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 16.930.180   16.263.780   16.607.600   

3.1.2 Overige subsidies OCW 58.960           56.500           -                       

Totaal 16.989.140   16.320.280   16.607.600   

3.1.2 Overige subsidies OCW

Subsidie Hoogbegaafdheid 58.960           56.500           -                       

Totaal 58.960           56.500           -                       

-                       -                       -                       

3.5 Overige baten

3.5.6 Grensverkeer (inkomend) 194.350         -                       -                       

Totaal 194.350         -                       -                       

4 Lasten Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019

4.1 Personeelslasten

4.1.2 Overige personele lasten 895.530         815.000         789.250         

Totaal 895.530         815.000         789.250         

4.1.2 Overige personele lasten

Personeel niet in loondienst 846.040         789.000         723.750         

Onderzoeken/begeleidingsdienst 1.060              -                       18.000           

Scholing 43.540           25.000           46.900           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 1.480              1.000              600                 

Arbo-dienstverlening 3.410              -                       -                       

Totaal 895.530         815.000         789.250         

4.2 Afschrijvingen

4.2.3 Inventaris en apparatuur 12.610           15.000           12.000           

Totaal 12.610           15.000           12.000           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 33.500           32.000           31.400           

4.3.8 Overige huisvestingslasten -                       -                       1.000              

Totaal 33.500           32.000           32.400           

-                       -                       -                       

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 62.110           90.780           87.200           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 92.870           74.800           85.000           

4.4.4 Overige 431.550         241.500         31.800           

Totaal 586.530         407.080         204.000         

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 16.710           45.000           17.400           

Accountantskosten * 8.000              8.000              6.000              

Kantoorbenodigdheden 2.080              3.000              3.100              

Telefoonkosten 1.530              -                       100                 

Portokosten 1.310              1.500              1.700              

Overige beheerslasten 29.930           33.280           55.800           

Juridische ondersteuning 2.550              -                       3.100              

Totaal 62.110           90.780           87.200           
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* Specificatie honorarium accountant

Realisatie 

2020

Begroting 

2020

Realisatie 

2019
4.4.2 Inventaris en apparatuur

ICT-verbruikskosten 67.060           49.800           59.800           

ICT-licenties 25.810           25.000           25.200           

Totaal 92.870           74.800           85.000           

4.4.4 Overige

Wervingskosten 3.330              -                       -                       

Representatiekosten 1.650              -                       8.600              

Crisisopvang 136.370         223.500         -                       

Uitbetaling resultaat 2019 255.310         -                       -                       

Verzekeringen 5.580              -                       -                       

Abonnementen 10.270           6.000              9.700              

Verbruiksmateriaal onderwijs 15.590           12.000           8.000              

Kopieerkosten 3.450              -                       5.500              

Totaal 431.550         241.500         31.800           

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdracht uit te voeren OCW 7.716.740      7.381.800      7.014.800      

4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari 743.850         650.000         660.000         
4.5.3 Overige doorbetalingen schoolbesturen 7.322.580      7.179.530      7.639.750      

Totaal 15.783.170   15.211.330   15.314.550   

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 490                 -                       100                 

Totaal 490                 -                       100                 

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

aanhouden van een rekening-courant.

- onderzoek jaarrekening
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8. (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 128.340 negatief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en toe te voegen danwel 

te onttrekken aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020

Algemene Reserve 854.600        126.960        -                      981.560        

Bestemmingsreserve (publiek) 255.300        255.300-        -                      -                      

1.109.900     128.340-        -                      981.560        
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9. Gebeurtenissen na balansdatum 

 

 
 
 
 
10. Overzicht verbonden partijen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

Naam Juridische 

vorm

St. Vri jescholen Athena Stichting

St. Atos Stichting

Flores  Onderwi js Stichting

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Stichting

Delta  Scholengroep 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

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

Dieren

Zetten

Herveld

Els t Gld

Rheden

Veenendaal

Leusden

Ede Gld

Arnhem

Arnhem

Zetten

Arnhem

Arnhem

Arnhem

Huissen

Rhenen

Driel

Doesburg

Arnhem

Deventer

Statutaire zetel

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
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11. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en 
semipublieke sector 

 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 Mevr. J. Lemmers

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                   0,8000 

Dienstbetrekking? Nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         97.104,34 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                        -   

Subtotaal  €         97.104,34 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €      160.800,00 

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

Totale bezoldiging  €         97.104,34 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

Gegevens 2019

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 

Totale bezoldiging  €         96.015,00 

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

bedragen x € 1
Mevr. J. 

Zwanenburg

Functiegegevens
Interim-

bestuurder

Kalenderjaar 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 

einde)
01/01 - 20-07

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 6,67

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar €121 

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 14.241

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
€ 94.989

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief?
Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 74.457

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 74.457

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 74.457

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

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

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs.

Het voor Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020              

€ 201.000 (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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bedragen x € 1 Mevr. J. Lemmers
Mevr. J. 

Zwanenburg *

Functiegegevens Directeur
Interim-

bestuurder

Kalenderjaar 2019 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 

einde)
01/01 - 31/01 19-08 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 1 4,42

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar €117 €117 

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 19.600 € 10.975

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
€ 19.600 € 48.182

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief?
Ja Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 8.737 € 27.356

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 8.737 € 27.356

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

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 8.737 € 27.356

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

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

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1
Mevr. A. 

Cnossen
Mevr. Y. Smits

Dhr. L. 

Middelhof

Dhr. M. 

Buurman

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €     3.500,00  €     3.000,00  €     3.419,18  €     3.000,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  € 20.100,00  € 20.100,00  € 20.100,00  € 20.100,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
       €                -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  nvt  nvt  nvt  nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt  nvt  nvt  nvt 

Gegevens 2019

bedragen x € 1
Mevr. A. 

Cnossen
Mevr. Y. Smits

Dhr. L. 

Middelhof

Dhr. M. 

Buurman

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 11-11 31-12 11-11 31-12 11-11 31-12 11-11 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                -    €                -      €                -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €   3.233,33  €   3.233,33  €   3.233,33  €   3.233,33 

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. S. Veltmaat Lid

Dhr. H. Loeffen Lid

Mevr. H. Bruggeman Lid

Mevr. A.M. Woltjer Lid

Dhr. E. Verrips Lid

* De loonkosten van mevr. J. Zwanenburg over 2019 zijn pas in de loop van 2020 in 

rekening gebracht bij SWV Passend Wijs en waren daardoor niet opgenomen in het 

jaarverslag over 2019.
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DEEL C  
 
 
 
 
 

Overige gegevens 
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1. Controle verklaring 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs te Arnhem gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwerkingsverband Passend Wijs op 31 december 

2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (hierna WNT);  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 

begroting in met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals openomen in 

paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. het exploitatieoverzicht over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en het Controleprotocol Wet normering 

topinkomens (WNT) 2020 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. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekking 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:  

• bestuursverslag;  

• de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse 

standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- 

en regelgeving.  

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de bepalingen van en krachtens de wet 

WNT. 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 begroting en 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 en fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de organisatie 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 organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben de accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn,  het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel   

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

• Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 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 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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 . 

 

Almelo, 9 juni 2021 

 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

WAS GETEKEND 

 

 

drs. J.W.F. Löwik RA 

 

 


	SWV Passend Wijs jaarverslag dd 31-5-21.pdf
	passend wijs verkl 2020 WG.pdf

		2021-06-09T14:14:09+0200
	Jan-Willem Franciscus Löwik
	Ik keur dit document goed




