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1. Profiel samenwerkingsverband 

 

het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband Passend VO Dordrecht is opgericht op 31 oktober 2013 in het 

kader van de Wet Passend onderwijs. 

Er zijn negen schoolbesturen aangesloten bij het samenwerkingsverband, te weten: 

 

Nr. Naam Plaats 

30582 Stichting H3O voor Chr. peuterwerk, kinderopvang, PO / VO 

 

Dordrecht 

41100 Stichting Wellant Houten 

41397 Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht Dordrecht 

41417 Stichting Specialisten in Passend Onderwijs Papendrecht 

41466 Stichting voor Praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht Dordrecht 

41513 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht Dordrecht 

62077 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Rotterdam 

85256 Stichting Yulius Onderwijs Dordrecht 
 

Het samenwerkingsverband  telt totaal elf deelnemende scholen. Van deze scholen vallen 

twee scholen onder cluster 3 en drie scholen onder cluster 4. 

Het totaal aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband op de teldatum 1 oktober 

2016 bedraagt 6853 (kijkglas 1 teldatum: 01-10-2016) . 

huisvesting 

Het samenwerkingsverband is gehuisvest in de Museumstraat 67, 3311 XP Dordrecht. In 

dit gebouw wordt ruimte gehuurd van de Stichting H3O te Dordrecht. De ICT-omgeving 

wordt ingericht en onderhouden door Kien.ICT (https://www.kienict.nl ) 

Omdat schuin tegenover het gebouw een parkeergarage is gevestigd, is het samenwer-

kingsverband voor iedereen goed bereikbaar. 

In het gebouw zijn verder gehuisvest: de Stichting H3O voor opvang en onderwijs (in 

Dordrecht) en de Leonardo-afdeling (voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen) van de 

Dr. H.Bavinckschool. Deze afdeling heeft een regionale functie gekregen. 

Personeel 

Er is in 2016 sprake van een gemiddelde toename van personeel ten opzichte van 2014 

& 2015 bij het samenwerkingsverband. In 2016 waren er gemiddeld 2,3 aan FTE perso-

neelsleden in dienst tegenover 0,85 FTE in 2014& 2015. 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht (PO en VO)  telde op 01-01-

2016 zes personeelsleden op het bureau (de staf) en zes personeelsleden als BPO-er. In 

maart 2016 werd een personeelslid aan de staf toegevoegd, op basis van detachering 

vanuit de CED – Rotterdam. Vanaf 01 augustus 2016 is dit laatste personeelslid vast in 

dienst getreden, deels als BPO-er. 

Gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 

In de verslagperiode is niemand ontslagen, waardoor er ook geen uitkeringen hoefden te 

worden uitgekeerd. 

missie 

https://www.kienict.nl/
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Het samenwerkingsverband VO Dordrecht 28-04 brengt samenwerking tussen de deelne-

mende schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op passend onderwijs voor 

alle leerlingen. De scholen van het samenwerkingsverband bieden zodanig onderwijs dat 

alle leerlingen hun schoolloopbaan gediplomeerd en met tenminste een startkwalificatie 

kunnen afsluiten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan bereiden scholen leerlingen voor op 

een arbeidsplaats of dagbesteding in de regio. Het samenwerkingsverband richt zich in 

het bijzonder op de groep leerlingen van wie vaststaat dat een orthopedagogische en or-

thodidactische benadering nodig is om te komen tot een ononderbroken leer- en ontwik-

kelingsproces op het niveau van iedere leerling. 

De samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

levert meerwaarde op. 

visie 

Het samenwerkingsverband streeft naar versterking van de basisondersteuning, met be-

houd van het goede. 

Het samenwerkingsverband zet in op het verbeteren van de doorlopende ondersteuning 

van primair/speciaal onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs en van voortgezet 

(speciaal) onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. 

Er wordt gestreefd naar maximale thuisnabijheid. iedere Dordtse jongere zou in Dor-

drecht naar school moeten kunnen gaan. 

Het samenwerkingsverband acht het belangrijk dat docenten en overige personeelsleden 

deskundig zijn. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie, passend binnen haar finan-

ciële mogelijkheden, naast de eigen gelden van de scholen ook middelen in te zetten 

voor de thema’s: onderwijs en differentiëren, het vaardig omgaan met ouders en leer-

lingen, klassenmanagement en instructiemodellen, het vergroten van de handelingsbe-

kwaamheid van alle personeelsleden in het bieden van antwoorden op specifieke onder-

steuningsbehoeften van leerlingen. 

 

Leerlingen die dat nodig hebben, moeten extra ondersteuning kunnen krijgen. De vastge-

stelde ondersteuningsvraag, gebaseerd op het geheel van belemmerende en stimule-

rende factoren van de leerling is het uitgangspunt voor de te bieden extra ondersteuning. 

Extra ondersteuning wordt altijd bij het loket van het samenwerkingsverband aange-

vraagd, door het loket ook toegekend en gemonitord. 

Het samenwerkingsverband zet in op de samenwerking met de ketenpartners (ouders, 

gemeente, scholen, jeugdteams, jeugdhulpverleners, etc.).Doel daarvan is te komen tot 

een integraal aanbod van zorg en onderwijs en een preventieve inzet van middelen en 

maatregelen. 

Het samenwerkingsverband wil de afstroom van leerlingen naar lagere onderwijsniveaus 

en de uitval van leerlingen uit het onderwijs tot een minimum reduceren. 

organisatie 

Het bestuur heeft ervoor gekozen het samenwerkingsverband in te richten als een stich-

ting volgens het Raad van Toezichtmodel. Er is gekozen voor een (onafhankelijke) Raad 

van Toezicht. 
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Met betrekking tot organisatie en communicatie, zijn in de statuten opgenomen de taken 

en bevoegdheden van het bestuur en de Raad van Toezicht, de geschillenregeling, mede-

zeggenschap, de procedure ondersteuningsplan in relatie tot de gemeenten, de onder-

steuningsplanraad (OPR) en de informatievoorziening aan de ouders. 

De Raad van Toezicht moet onder meer goedkeuring verlenen aan het ondersteunings-

plan en de begroting. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht wordt gedeeld met het samenwerkingsverband PO en bestaat uit 

twee leden. 

 

Samenstelling 

Het bestuur bestaat uit de directeur, Y.G. van Hoof-Imbos, en het algemeen bestuur, 

welke gevormd wordt door de volgende personen: 

- J. Ramaker  Voorzitter  

- H. Beesems  Lid tot 1 april 2016 

- J.P. Bijlstra  Secretaris/penningmeester 

- C. van Bostelen Lid vanaf 1 april 2016 

- H. Dekker  Lid 

- M. van der Krogt Lid 

- M. Baan  Lid vanaf 1 januari 2016 

- L. Verhoef  Lid 

- F. van der Vloed Lid 

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 

- P.M.M. van Ostaijen Voorzitter 

- C.J. van Mechelen Lid 

Het grootste deel van de operationele taken zijn belegd bij de directeur, die tevens ver-

antwoordelijk is voor het SWV PO. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van 

het samenwerkingsverband en met het realiseren van de doelstellingen en wettelijke ta-

ken van de stichting. 

Het mandaat van de directeur is vastgelegd in een managementstatuut. 

De huidige directeur wordt op termijn aangesteld als directeur-bestuurder.  

Daarnaast kent het samenwerkingsverband: 

 een, wettelijk voorgeschreven, ondersteuningsplanraad; 

 een directeurenberaad; 

 een zorgcoördinatorenberaad; 

 de BO / VO-overleggroep 

 de v(s)o / MBO-overleggroep 

 

2. Klachtenafhandeling 

Het Samenwerkingsverband kent een interne en externe klachtenregeling. 

De interne klachtenregeling is er op gericht klachten die bij het samenwerkingsverband 

worden ingediend via een snelle en klantgerichte procedure af te handelen. Het gaat hier 
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om klachten tegen de gevolgde procedures in verband met de aanvragen voor toelaat-

baarheidsverklaringen. De achterliggende gedachte is hier: hoe dichte bij de bron een 

klacht wordt afgehandeld, hoe groter de kans op een afhandeling naar ieders tevreden-

heid. Het samenwerkingsverband hanteert deze klachtenafhandeling ook als instrument 

om de werkwijzen van het Samenwerkingsverband nog verder te verbeteren. 

De externe klachtenregeling bestaat uit de mogelijkheid een second opinion aan te vra-

gen bij de naburige samenwerkingsverbanden:  Noordelijke Drechtsteden en Gorinchem. 

Daartoe zijn afspraken met dat Samenwerkingsverband gemaakt. Verder bestaat de mo-

gelijkheid voor ouders en school (-besturen) een onderwijsconsulent in te schakelen. 

Tenslotte kan een geschil worden voorgelegd aan de (landelijke) Tijdelijke  Geschillen-

commissie toelating en verwijdering. Als ook de uitspraak van deze commissie geen op-

lossing biedt, kan nog een beroepsprocedure worden gestart bij de rechtbank. 

Over de kwaliteit van de ondersteuning kan bij het samenwerkingsverband geen klacht 

worden ingediend. Daarvoor dient men zich te wenden tot het betrokken schoolbestuur. 

Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt beslissingen over de toelaatbaarheid 

van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De directeur van het samen-

werkingsverband is hiertoe gemandateerd. Tegen besluiten tot toelaatbaarheidsverkla-

ring kunnen ouders en betrokken schoolbesturen bezwaar indienen. Voor de afhandeling 

van dergelijke bezwaren is het samenwerkingsverband aangesloten bij de landelijke Be-

zwaarcommissie. Op basis van de uitspraken van deze commissie neemt het bestuur van 

het samenwerkingsverband een beslissing op het bezwaar. 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Stichting onderwijsgeschillen, een onaf-

hankelijk, professioneel loket waar alle bezwaarcommissies waar het samenwerkingsver-

band mee te maken heeft, zijn ondergebracht. 

In 2016 is er door het samenwerkingsverband eenmaal een second opinion gevraagd aan 

het samenwerkingsverband Gorinchem. Dit SWV trok dezelfde conclusie hetgeen is voor-

gelegd aan de ouders/school. Er is geen geschillencommissie aan te pas gekomen. De 

meeste klachten worden middels een gesprek opgelost. 

 

3. Activiteiten en voornemens 2014-2016 en realisatie 2016 

In het ondersteuningsplan is een aantal concrete activiteiten en voornemens benoemd, 

ter uitwerking in de planperiode 2016-2018. Hieronder wordt beknopt aangegeven op 

welke wijze in 2016 aan deze activiteiten en voornemens is gewerkt. 

Organisatie en overleg 

In het samenwerkingsverband functioneert een tweetal overleggen, te weten het direc-

teurenberaad en het zorgcoördinatorenberaad. Daarnaast functioneert een aantal werk-

groepen: de BO/VO-overleggroep en enkele V(S)O/MBO-overleggroepen (decanenbe-

raad, overleg kwetsbare jongeren, het ZOW-overleg en de VSV-overleggen ten behoeve 

van de invulling van gemeentelijk en regionaal VSV-beleid. Tenslotte heeft het samen-

werkingsverband een Ondersteuningsplanraad (OPR)-VO. 

Daarnaast werkt het samenwerkingsverband, conform de voornemens in het ondersteu-

ningsplan,  

in overleg met de gemeente(n) aan samenwerking met de organisaties voor jeugdhulp-

verlening (de dienst Gezondheid en Jeugd, Jeugdzorgaanbieders, GGZ-instellingen, etc.). 
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Bovendien werkt het samenwerkingsverband samen met de gemeente(n) aan goede ver-

bindingen tussen de jeugdteams in Dordrecht en de ondersteuningsteams in de scholen 

en het loket van het samenwerkingsverband. 

Verder zijn er korte lijnen met cluster 1 en 2, en zijn er afspraken gemaakt ter afstem-

ming van onderlinge activiteiten en gebruikmaking van wederzijdse expertise. Eens per 

jaar vind overleg plaats met de vaste contactpersoon van cluster 1, en met cluster 2 

vindt regelmatig overleg plaats over leerlingen met arrangementen. 

A. Dekkende ondersteuningsstructuur 

Basisondersteuning 

Het samenwerkingsverband heeft met de scholen afgesproken dat de basisondersteuning 

zo breed mogelijk is. Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt het niveau van 

basisondersteuning vast. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen / 

scholen. 

De rol die het samenwerkingsverband voor zichzelf ziet weggelegd, is het organiseren en 

in stand houden van  een tweetal overlegvormen (directeurenberaad, zorgcoördinatoren-

beraad) langs welke gevolgd kan worden of de dagelijkse gang van zaken in de scholen 

overeenkomstig de kwaliteitseisen verlopen. 

In het ondersteuningsplan zijn enkele specifieke zaken benoemd ter versterking van de 

basisondersteuning: 

 

verbetering positie en competenties  

zorgcoördinatoren 

De competentie van zorgcoördinatoren 

wordt vergoot tijdens de onderlinge over-

leggen door het geven van instructies en 

voorlichting. Daartoe worden ook sprekers 

gevraagd (Trivium-Lindenhof, Landelijk 

werkverband Onderwijs-Epilepsie, Playing 

for Success). De CED-scholing (over de 

positie van de zorgcoördinator in de 

school) is afgerond. 

Aan het eind van 2016 is opgave ge-

vraagd van de facilitering van de zorgco-

ördinator bij de diverse scholen. Het sa-

menwerkingsverband wil in 2017, geba-

seerd op de analyse van die gegevens een 

impuls geven aan de versterking van de 

zorgcoördinator.  

gesprek met gemeente over structurele 

inzet jeugdhulpverlening in scholen 

Dit overleg vindt plaats, en is erop gericht 

zowel  

op schoolniveau als op samenwerkings-

verband niveau  te komen tot integrale ar-

rangementen van onderwijs en jeugdhulp-

verlening. 

De rol van schoolmaatschappelijk werk is 

vervangen door die van verbindingsfunc-

tionarissen, die toegang hebben tot de so-

ciale wijkteams en de jeugdteams en ook 
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deelnemen aan de gesprekken in de on-

dersteuningsteams van de scholen. Vanaf 

01-08-2016 wordt gewerkt met Ouder-

Kind coaches in de scholen. Nog meer dan 

de verbindingsfunctionarissen hebben 

deze OK-coaches toegang tot het jeugd-

team 

Er zijn met de jeugdteams afspraken ge-

maakt om de afgifte van ondersteunings-

verklaringen door het loket en de indica-

ties via de jeugdteams op elkaar aan te 

sluiten. dit moet leiden tot een integraal 

onderwijs-zorg aanbod. 

 

oriëntatie op instrumenten voor docenten 

om onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 

zo objectief mogelijk te kunnen vaststel-

len 

De oriëntatie heeft plaatsgevonden, met 

ingang van februari 2017 zal een pilot 

worden uitgevoerd op een vijftal scholen 

met het VPI-instrument. 

Invoeren van schoolarrangementen Met ingang van 01-08-2016 worden scho-

len gefaciliteerd om schoolarrangementen 

op te zetten. Deze arrangementen hebben 

een looptijd van twee jaar en moeten in 

de school (de basisondersteuning) worden 

geborgd. Alle Dordtse VO-scholen kennen 

nu een dergelijk arrangement. 

Themadag: “Het gebeurt in de School” Op 07-04 zijn workshops georganiseerd 

op uiteenlopende gebieden.  

invoering van HGW Op bestuurlijk niveau bestaat hiervoor 

draagvlak en de procedures van het sa-

menwerkingsverband zijn geënt op wer-

ken volgens HGW. Daadwerkelijke imple-

mentatie in de scholen is echter nog punt 

van aandacht. Voor de zorgcoördinatoren 

is een scholing rond dit onderwerp aange-

boden. Het samenwerkingsverband heeft 

een startnotitie gemaakt. in 2017 moet 

deze notitie worden uitgerold in de scho-

len. 

monitoring van de versterking van de ba-

sisondersteuning 

Dit is nog niet gebeurd. 

 

Het loket 

Zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan is er een efficiënt en slagvaardig loket inge-

richt, dat besluit op aanvragen om extra ondersteuning en TLV’s. Het loket komt in prin-

cipe elke twee weken bijeen. Daarnaast wordt voortdurend met de aanvragende scholen 

contact gehouden over de aanvragen die zijn gedaan of in voorbereiding zijn. Ook bij de 
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afhandeling van de arrangementsaanvraag worden scholen desgewenst door het samen-

werkingsverband ondersteund. 

Het loket heeft in 2016 590 besluiten genomen. Als we de besluiten : “aanwijzing lwoo” 

(182 aanwijzingen) en TLV Praktijkonderwijs” (64 TLV’s) buiten beschouwing laten om de 

inzet vergelijkbaar te maken met die in het PO, blijven er 344 besluiten over. Die zijn als 

volgt onder te verdelen: 

 vso: 193 besluiten (waarvan 36 nieuwe TLV’s) 

 ALC: 1 besluit 

 Pitstop: 24 besluiten 

 BPO: 4 besluiten (na 01-08-2016 niet meer mogelijk) 

 externe expertise: 73 besluiten 

 anders (buiten behandeling gesteld: 14, afgewezen: 34 en terug getrokken: 1 be-

sluiten): 49 besluiten 

B. Ondersteuningstoewijzing en ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Ondersteuningstoewijzing 

Binnen de gehele ondersteuningsroute in het samenwerkingsverband is de omslag in 

denken naar meer handelingsgericht kijken naar leerlingen en daarop een aanpak formu-

leren een belangrijk uitgangspunt. 

Cruciaal in de ondersteuningsroute is de rol van de BPO-ers. Zij ondersteunen de school 

bij het zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en kunnen stimuleren 

dat de ondersteuning zo preventief mogelijk wordt ingezet.  Bij het aanvragen van pas-

sende arrangementen daarbij wordt dan door het samenwerkingsverband altijd gevraagd 

naar de betrokken BPO-er bij het gehele traject. 

Dat kan zijn ter ondersteuning van een docent of van andere medewerkers, ter onder-

steuning van een individuele leerling of van een groep. Een  belangrijke taak van BPO-ers 

is het ondersteunen van de zorgcoördinator bij het in beeld brengen van de belemme-

rende en ondersteunende factoren bij leerlingen en het zoeken naar de daaruit voort-

vloeiende ondersteuningsbehoefte en een daarbij passend arrangement. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Het samenwerkingsverband werkt met de loketmodule van OnderwijsTransparant. Veel 

van wat in een OPP hoort te staan, heeft in het formulier waarmee arrangementen kun-

nen worden aangevraagd een plaats gekregen. Het samenwerkingsverband biedt blij-

vende ondersteuning van scholen in het gebruik van de loketmodule in OnderwijsTrans-

parant, waarbij wordt ingezet op het gebruik van het geheel van belemmerende en sti-

mulerende factoren en een daarop gebaseerde ondersteuningsvraag en een keus voor 

passende arrangementen. Tevens wordt ingezet op het verbinden van de scholen met 

externe deskundigen, de BPO-ers en collega-scholen. 

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een format OPP ontwikkeld en aan de scho-

len aangeboden. Het gebruik van dit format bevordert de uniformiteit van te beoordelen 

gegevens en maakt de communicatie tussen de scholen in Dordrecht en met het loket 

gemakkelijker. 

Procedureel beoordelen 

Ook in het voortgezet onderwijs wil het samenwerkingsverband komen tot een loket dat 

de arrangementsaanvragen alleen nog procedureel beoordeeld. Dat vereist dat de om-

slag naar handelingsgericht werken volledig is gemaakt. Daarvan is nog niet volledig 
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sprake in het VO. Van de 344 aanvragen (zonder lwoo en pro) werden er 198 zonder 

aanpassingen geaccepteerd: 57,6 %, werden 34 aanvragen afgewezen (9,9 %),  97 aan-

vragen na aanpassingen goedgekeurd (28,2 %) 14 aanvragen buiten behandeling gesteld 

(4,1 %) en 1 aanvraag teruggetrokken (0,3 %). Het aandeel direct goedgekeurde aan-

vragen moet omhoog. 

Deelname VSO 

Het samenwerkingsverband wordt geconfronteerd met een toename van deelname aan 

het VSO. Dat strookt niet met de inhoud van het ondersteuningsplan van het samenwer-

kingsverband en de inzet op arrangementen in de school. Het percentage VSO-leerlingen 

was in 2014, bij de start van passend onderwijs 3,29% (landelijk: 3,66%), maar in 2015 

al 3,58% (landelijk: 3,47%). Aan het eind van 2016 lijkt deelname te stabiliseren (kijk-

glas 1 – onderbouwing bekostiging) op 3,59%. Het landelijke percentage is nog niet be-

kend. 

 Om deelname aan het VSO omlaag te brengen, zet het samenwerkingsverband in op 

kortere geldigheidsduur van de TLV’s, inzet van integrale zorg-onderwijsarrangementen 

in het reguliere onderwijs (eventueel met gebruikmaking van de expertise in het VSO) en 

de inzet van schoolarrangementen. Bovendien wordt scheroper dan voorheen toegezien 

op de doelen die in het VSO behaald zouden moeten worden door leerlingen en op de tijd 

die daarmee gemoeid is. 

Terugplaatsingsbeleid VSO – regulier onderwijs 

Het actief werken aan de uitvoering van het geformuleerde terugplaatsingsbeleid van 

VSO naar regulier onderwijs heeft de blijvende aandacht. In 2016 is daarvan nog nauwe-

lijks iets van terecht gekomen. Het loket heeft bij de beoordeling van de herindicatie-

aanvragen op gewezen en de nodige coulance in acht genomen. De betrokkenen in de 

VSO-scholen is er echter op gewezen dat deze coulance in 2017 er veel minder zal zijn. 

C. OPDC 

De scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen gebruik maken van een OPDC 

(Pitstop). De bekostiging van dit arrangement dat door de Stichting Hans Petri en Tri-

vium-Lindenhof gezamenlijk wordt vorm gegeven, geschiedt uit de middelen van de ge-

meente (BDU/J), bekend als de gemeentelijke VSV-middelen. 

In 2016 is 24 maal een arrangement Pitstop toegekend voor in totaal 21 leerlingen. Om-

dat leerlingen die van deze voorziening gebruik maken ook een indicatie vanuit de jeugd-

teams nodig hebben,opdat een geïntegreerd aanbod van onderwijs en hulpverlening ont-

staat, zijn afspraken gemaakt om de beide indicatiestellingen (via het loket van het sa-

menwerkingsverband en de indicatiecommissie van de jeugdteams synchroon te laten lo-

pen). medio 2017 zal een evaluatie plaatsvinden van deze voorziening. 

D. Positie lwoo en PrO 

In 2016 zijn 182 aanwijzingen leerwegondersteuning en 64 toelaatbaarheidsverklaringen 

praktijkonderwijs afgegeven. Zowel voor leerwegondersteuning als praktijkonderwijs zijn 

alle uiteindelijk doorgezette aanvragen gehonoreerd. voor leerwegondersteuning zijn 

echter 11 aanvragen terug gezet naar de scholen (met het verzoek om aanvulling van 

gegevens) en niet meer opnieuw bij het samenwerkingsverband ingediend. Bij het prak-

tijkonderwijs is dat tweemaal voorgekomen. 
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Het samenwerkingsverband heeft niet gekozen voor “opting-out” en is dus gehouden aan 

dezelfde criteria die destijds ook door de RVC werden gehanteerd.  

E. Samenwerken met ouders 

Bij zorg- en verwijzingstrajecten worden ouders gezien als volwaardig pedagogisch en 

educatief partner. Het in positie brengen van ouders is een essentieel onderdeel van han-

delingsgericht werken. Vanaf het eerste moment van signalering worden ouders bij be-

trokken bij het zoeken naar een oplossing.  

De regierol blijft daarbij altijd bij de professional (in het geval van onderwijsproblematiek 

de leerkracht).  

Het samenwerkingsverband blijft ook de komende planperiode investeren in de relatie 

met ouders. 

De ervaring is dat ouders steeds beter betrokken worden door de scholen bij het aanvra-

gen van extra ondersteuning. Op een enkel geval na, zijn er geen gesprekken meer met 

ouders door het loket van het samenwerkingsverband. Wel weten ouders ons goed te 

vinden om op voorhand advies in te winnen. Ook hulpverleners en scholen vragen veel-

vuldig ons advies. 

F. Relatie gemeenten, instellingen jeugdhulpverlening en andere netwerkpartners 

Conform het ondersteuningsplan heeft op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 

plaatsgevonden met de gemeente Dordrecht en de omringende gemeenten over het 

nieuwe ondersteuningsplan 2016-2018 

Daarnaast is, om de samenwerking vorm te geven, een regionaal overleg Passend ver-

binden ingericht. Voor dit overleg is een uitvoeringsagenda vastgesteld, bestaande uit 

negen thema’s, die nader worden uitgewerkt. Het centrale uitgangspunt daarbij is: “één 

kind – één plan”. Dat betekent ook dat de doorgaande ontwikkellijn van een kind als uit-

gangspunt wordt genomen. 

Het samenwerkingsverband voert op allerlei relevante beleidsterreinen (huisvesting, leer-

lingvervoer, verbinding ondersteuningsteams in scholen en jeugdteams, bestrijden 

vroegtijdig schoolverlaten, onderwijs aan asielzoekers, etc) overleg met de ketenpart-

ners. 

G. Kwaliteitszorg en –borging 

Het kwaliteitszorgbeleid is erop gericht gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de 

kwaliteit van het samenwerkingsverband en waar nodig te verbeteren, op basis van sys-

tematisch onderzoek. Het kwaliteitszorgbeleid stelt daarmee het bestuur van het samen-

werkingsverband in staat om met voldoende inzicht te sturen op gewenste beleidsresul-

taten, en bijbehorende inzet van middelen. 

Dit beleid is nog volop in ontwikkeling. 

De werkprocessen in het samenwerkingsverband zijn onderwerp van gesprek tijdens 

werkoverleggen en worden, indien nodig aangepast. Na een eerste jaar (2014-2015) van 

werken zijn deze werkprocessen allemaal kritisch bekeken en zijn afspraken gemaakt. 

Vooral de processen rond de toewijzing van extra ondersteuning in de scholen, de afgifte 

van TLV’s, de uitbetaling van de gelden die hiermee gemoeid zijn en de communicatie 

hierover met betrokkenen werden ook in 2016  verder aangescherpt. Het operationeel 

worden van een monitor in OnderwijsTransparant veranderde voor de administratieve 

processen het nodige. 
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De uitwerking van het beleid op de financiële meerjarenplanning is herhaaldelijk een punt 

van aandacht.  

De in het ondersteuningsplan genoemde voornemens – kiezen kwaliteitszorgsysteem, op-

stellen meerjarenplanning en starten werkprocessen in het primair proces en de onder-

steuningstoewijzing – zijn in 2015 nog niet gerealiseerd. 

H. Communicatie 

Inmiddels is, conform het ondersteuningsplan, uitvoering gegeven aan het ontwikkelen 

van een goede website. Deze website wordt goed bijgehouden en redelijk goed bezocht. 

Er is een intranet gecreëerd waarop alle agenda’s en verslagen van overleggen op wor-

den gepubliceerd. Deelnemers aan deze overleggen hebben op dit intranet een inlog. 

Viermaal is een nieuwsbrief voor scholen uitgegeven. 

Uiteraard wordt in de eerder genoemde overleggen (zie organisatie) veel informatie ge-

deeld. 

 

Financiën 

De financiële situatie van het samenwerkingsverband is gunstig te noemen. De positieve 

verevening is daar één van de oorzaken van. Er is aanvullend beleid geformuleerd, om-

dat naar ons oordeel de weerstandsreserve te groot werd. De schoolarrangementen zijn 

daarvan een uitwerking. 

Wat de uitvoering rond de financiën betreft wordt, zoals voorgenomen, worden in de be-

groting inmiddels de activiteitenplannen gekoppeld aan de beschikbare budgetten.  

 

Kengetallen en trends 

Hieronder volgen enige kengetallen en trends in de leerlingenontwikkeling. 

leerlingaantallen VO1: 

01-10-11 01-10-12 01-10-13 01-10-14 01-10-15 01-10-16 

6927 6809 6857 6937 6901 6853 

Deelnamepercentages VSO2: 

 
Aantal 

ll VO 

Aantal 

ll VSO 

Perc. 

ll VSO 

Perc VSO 

landelijk 

01-10-2011 6927 209 3,02 3,46 

01-10-2012 6809 203 2,98 3,51 

01-10-2013 6857 224 3,27 3,61 

01-10-2014 6937 228 3,29 3,66 

01-10-2015 6901 247 3,58 3,47 

01-10-2016 6853 246 3,59 ? 

Verdeling TLV’s over de bekostigingscategorieën : 

 
Cat 

1 

Cat 1 

aan-

tal 

Cat 1 

lande-

lijk 

Cat 

2 

Cat 2 

aan-

tal 

Cat 2 

lande-

lijk 

Cat 

3 

Cat 3 

aan-

tal 

Cat 3 

lande-

lijk 

                                                 
1 De gegevens tot en met 01-10-2015 zijn afkomstig van de website: www.passendon-

derwijs.nl Het laatste gegeven uit kijkglas 1 (DUO). 

2 Idem, landelijke gegevens nog niet beschikbaar 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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01-10-

2011 
2,76 191 3,04 0,07 5 0,11 0,19 13 0,31 

01-10-

2012 
2,64 180 3,08 0,07 5 0,11 0,26 13 0,31 

01-10-

2013 
2,98 204 3,15 0,03 5 0,11 0,26 18 0,34 

01-10-

2014 
3,01 209 3,19 0,03 2 0,12 0,25 17 0,35 

01-10-

2015 
3,23 223 3,04 0,03 2 0,12 0,32 22 0,32 

Deelname lwoo en pro3: 

 
Lwoo 

aantallen 

Pro 

aantallen 
Percentage 

lwoo 

Percentage 

Lwoo 

landelijk 

Percentage 

pro 

Percentage  

Pro 

landelijk 

01-10-2011 721 264 10,41 10,61 3,81 2,80 

01-10-2012 693 298 10,18 10,71 4,38 2,84 

01-10-2013 687 308 10,02 10,67 4,49 2,92 

01-10-2014 713 279 10,28 10,61 4,02 2,95 

01-10-2015 670 272 9,71 10,23 3,94 2,98 

01-10-2016 675 269 9,85 ? 3,93 ? 

 

 

4. Continuïteitsparagraaf SWV PO o.b.v. meerjarenbegroting 2017-2021, vast-

gesteld in de bestuursvergadering van 28 november 2016 

 

In het bestuursverslag is een continuïteitsparagraaf verplicht voorgeschreven. Deze be-

staat uit een onderdeel A. Gegevensset en een onderdeel B. Rapportages.  

A. Gegevensset 

A1. Leerlingenaantallen en formatie 

Kengetal 2016 

realisatie 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

Aantallen leerlingen VO/VSO incl. VAVO 

(stand 1/10): 

7.118 7.160 7.075 6.970 

Personele bezetting in fte (stand 31/12):     

Directie  0,5 0,5 0,5 0,5 

Onderwijsgevend personeel 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ondersteunend personeel 1,8 1,8 1,8 1,8 

Totaal 2,3 2,3 2,3 2,3 

De geraamde ontwikkeling van de leerlingenaantallen is het gevolg van de krimp van het 

aantal leerlingen in Dordrecht. Een deel van het ondersteunend personeel wordt gedeta-

cheerd bij het samenwerkingsverband passend onderwijs PO Dordrecht.  

 

 

 

                                                 
3 Idem, landelijke gegevens nog niet beschikbaar 
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A2. Staat / Raming van baten en lasten 

Baten en lasten 2016 

realisatie 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

Rijksbijdragen   1.135.038  1.071.683    984.326  1.078.020 

Overige overheidsbijdragen      525.469     525.469    525.469     525.469 

Overige baten        74.743       73.805      73.652       73.652 

Totaal baten   1.735.250  1.670.957 1.583.447  1.677.141 

Personele lasten      419.712     459.108    469.108     484.257 

Afschrijvingen         1.062         1.225       1.225        1.077 

Huisvestingslasten         9.256         8.800       8.800        8.800 

Overige instellingslasten   1.063.629  1.458.500 1.508.500  1.488.500 

Totaal lasten   1.493.659  1.927.633 1.987.633  1.982.634 

Saldo baten en lasten      241.591   -256.676  -404.187   -305.493 

Financiële baten         5.200        7.176       4.687        5.993 

Financiële lasten            145           500          500           500 

Saldo financiële baten en lasten         5.055        6.676       4.187        5.493 

EXPLOITATIESALDO     246.646   -250.000  -400.000   -300.000 

 

De meerjarenbegroting 2017 – 2019 van het samenwerkingsverband passend onderwijs 

VO Dordrecht is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 november 2016. Deze laat 

elk jaar een licht negatief resultaat zien. Per eind 2016 is sprake van een eigen ver-

mogen van circa ruim 1 miljoen euro. Het berekende minimale benodigde weerstands-

vermogen komt uit op circa 4 ton. Er is dus ruimte voor een nog meer beleidsrijke invul-

ling van de te besteden ruimte de komende jaren, nog nader in te vullen in het nieuw op 

te stellen ondersteuningsplan voor de periode 2018-2020. 

 

 

A3. Balans 

Balans 2016 

realisatie 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

Materiële vaste activa         6.680        5.585       4.360       3.283 

Totaal vaste activa         6.680        5.585       4.360       3.283 

Vorderingen       27.060      27.060     27.060     27.060 

Liquide middelen  1.105.270    856.365   457.589   158.667 

Totaal vlottende activa  1.132.330    883.425   484.650   185.727 

TOTAAL ACTIVA  1.139.010    889.010   489.010   189.010 

Algemene reserve  1.055.180    805.180   405.180   105.180 

Bestemmingsreserves              0              0             0             0 

Totaal eigen vermogen  1.055.180    805.180   405.180   105.180 

Voorzieningen         7.133        7.133       7.133       7.133 

Kortlopende schulden       76.697      76.697     76.697     76.697 

Totaal vreemd vermogen       83.830      83.830     83.830     83.830 
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TOTAAL PASSIVA  1.139.010    889.010   489.010    189.010 

 

De mutaties in het eigen vermogen vloeien voort uit de geraamde resultaten. 

Voor 2019 is sprake van een daling van het eigen vermogen onder het berekende mini-

male benodigde weerstandsvermogen. Mocht dit scenario werkelijkheid worden, dan zal 

hierop ingespeeld dienen te worden via het nieuw op te stellen ondersteuningsplan voor 

de periode 2018-2020. 

 

  

Kengetallen  2016 

realisatie 

2017 

begroting 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

Rentabiliteit  14,2  -14,9 -25,2 -17,8 

Liquiditeit (current ratio)  14,8   11,5    6,3    2,4 

Solvabiliteit  92,6   90,6  82,9  55,6 

Weerstandsvermogen  60,6   48,0  25,5    6,2 

Kapitalisatiefactor  65,4   53,0  30,8  11,2 

 

De ratio’s voor liquiditeit en vermogen dalen iets in 2017 t/m 2019 vanwege de ge-

raamde negatieve resultaten. De ratio’s zijn echter nog ruim voldoende om op een ver-

antwoorde manier beleidsrijke uitgaven te kunnen doen.  

 

B. Overige rapportages 

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle-

systeem en B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. 

 

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle-

systeem 

 

Risicoparagraaf 

 

Verbeteringen in het systeem van risicomanagement: 

Om tot verbetering van de begrotingsramingen en beheersing van de risico’s te komen, 

is in 2016 het volgende gerealiseerd aan risicobeheersingsmaatregelen: 

 het beleid en de doelstellingen uit het ondersteuningsplan zijn in verbinding gebracht 

met de benodigde middelen op basis van prestatie-indicatoren/kritische succesfacto-

ren met streefwaarden en meetsystemen hierop in te richten.  

 De planning & controlcyclus is geïntensiveerd. Een aantal keren per jaar vinden be-

grotingsbijstellingen plaats en worden de realisatiecijfers besproken in samenhang 

met de strategische doelstellingen. 

 Het voeren van een (meerjarige) verplichtingenadministratie via Onderwijs Transpa-

rant, zodat enerzijds voor de jaarrekening de volledigheid van de schuldenpositie kan 

worden beoordeeld en anderzijds de flexibiliteit in toekomstige ramingen zichtbaar 

wordt; 
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 een risicoanalyse op te stellen welke wordt gekoppeld aan de wenselijk omvang van 

het eigen vermogen (zie hierna). 

Een verplichtingenadministratie is inmiddels ingevoerd in OT (Onderwijs Transparant). 

Het nieuwe tweejarige ondersteuningsplan 2016-2018 is opgesteld.  

Daarnaast is in maart 2016 in opdracht van de VO- en PO-raad een notitie risicomanage-

ment door samenwerkingsverbanden uitgebracht inzake: 

 de evaluatie van de  financiële positie van een samenwerkingsverband;  

 vorm en inhoud van risicomanagement; 

 good practices over afspraken die samenwerkingsverbanden hebben gemaakt over de 

informatievoorziening in het kader van het monitoren en verantwoorden van de reali-

satie van de doelstellingen vanuit het ondersteuningsplan met aan de schoolbesturen 

beschikbaar gestelde middelen. 

Naar aanleiding van deze notitie risicomanagement is in 2016 een risico-inventarisatie 

uitgevoerd met een berekening van het minimaal benodigde weerstandsvermogen (zie 

hierna). 

 

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. 

 

Risico Kans  Im-

pact 

Som Kwantificering in 

weerstandsver-

mogen 

Toelichting 

Fluctuaties leerling-

aantallen/ 

dalende leerlingaan-

tallen 

5 1 5 €    50.000 Totaal afname 

VO leerlingen, 

echter af-

name vereve-

ning in de 

tijd. 

Stijging van het aantal 

VSO-leerlingen 

3 4 12 €  120.000 Afname rijks-

vergoeding/ 

toename ver-

mindering 

zware onder-

steuning 

Toename LWOO en 

PrO-leerlingen 

3 4 12 € 120.000 Afname rijks-

vergoe-

ding/onder-

steuningsbe-

kostiging 

Toename kosten indi-

viduele arrangemen-

ten 

3 3 9 €    90.000 Niet te com-

penseren door 

lager bedrag 

aan basis on-

dersteuning 

per leerling 

Personele risico’s / fi-

nanciële gevolgen van 

arbeidsconflicten 

3 1 3 €   30.000 Meeste perso-

neel relatief 

kort in dienst 

Beëindiging additio-

nele gemeentelijke 

subsidies 

3 3 9 €   90.000 o.a. subsidie 

VSV 

Instabiliteit bekosti-

ging 

2 3 6 €   60.000  



Jaarverslag en jaarrekening 2016 
Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

17 
 

Onvolledige indexatie 

van de bekostiging 

2 3 6 €   60.000  

Overige risico’s/restri-

sico’s (lage dan wel 

onvoldoende kwalifi-

ceerbare risico’s) 

2 2 4 €   40.000  

      

Totaal risico    € 660.000  

      

Totaal risico, gecor-

rigeerd voor het feit 

dat al deze risico’s 

zich niet gelijktijdig 

zullen voordoen 

    

 

€ 400.000 

 

Buffer t.o.v. totaal 

baten 

   Circa 25%  

 

 

 

 

Toelichting kans:    

 

 
 

 

Toelichting impact: 

 

  
 

 

Bereidheid om de voornaamste risico’s en onzekerheden al dan niet af te dek-

ken: 

Hoewel per eind 2016 sprake is van afdoende weerstandsvermogen is de risicobereidheid 

laag te noemen.  
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Getroffen beheersingsmaatregelen inzake de voornaamste risico’s en onzeker-

heden: 

 Risico: geen aansluiting aangegane verplichtingen uit hoofde van individuele ar-

rangementen en uitbetaalde/verantwoorde bedragen. 

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Er heeft een afstemming tussen Onderwijs 

Transparant (verplichtingenadministratie) met uitbetaalde individuele arrange-

menten plaatsgevonden. 

 

 

 Risico: Beleidsvoornemens uit Ondersteuningsplan 2016-2018 worden niet be-

haald. 

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: De beleidsvoornemens uit het Ondersteu-

ningsplan 2016-2018 zijn uitgewerkt in een monitor beleidsvoornemens KSF KPI. 

Deze monitor is periodiek gespreksonderwerp tijdens bijeenkomsten met onder 

andere bestuurders en Raad van Toezicht om de voortgang van de realisatie van 

de beleidsvoornemens te bewaken. 

 

Hieronder treft u aan de meest recente monitor beleidsvoornemens KSF KPI 
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 Risico: Fluctuaties leerlingaantallen/dalende leerlingaantallen 

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de 

kijkglazen (DUO) geven de kengetallen in dezen. Uit die gegevens blijkt een af-

vlakking van de daling van het aantal leerlingen. Daartegenover staat een afname 

van de afroming van de verevening. 

 

 Risico: Stijging van het aantal VSO-leerlingen 

Getroffen beheersingsmaatregel: Kijkglas 2 laat een groei zien van deelname aan 

het VSO. De gegevens van de verschillende kijkglazen worden echter niet congru-

ent aangeleverd. Op dit moment wordt een systeem van afspraken ontworpen om 

hier mee om te gaan. Bovendien worden de leerlinglijsten naast de gegevens van 

de kijkglazen en het eigen systeem OnderwijsTransparant gelegd om hier meer 

grip op te krijgen. Zeker is dat een zevental oude CVI-beschikkingen tegen de af-

spraken in nog zijn meegeteld in de kijkglazen en één inmiddels verlopen TLV. 

Daarnaast wordt expliciet ingezet op terugkeer vanuit het VSO naar regulier on-

derwijs en op een kortere verblijfsduur in het VSO. 

 

 Risico: Toename LWOO en PrO-leerlingen 

Getroffen beheersingsmaatregel: De recente gegevens laten een stijging zien van 

deelname aan het VMBO met lwoo bij één van de deelnemende scholen. Op dit 

moment worden de leerlinglijsten van die school vergeleken met de afgifte van 

LWOO_beschikkingen in het verleden door de RVC (waar het SWV geen grip op 

had) en de toekenning van aanwijzingen lwoo door het samenwerkingsverband 

vanaf 01-01-2016. 

We houden rekening met een afname van de rijksvergoeding/onder-steuningsbe-

kostiging in een nog door de overheid te ontwikkelen bekostigingssystematiek. 

Met ingang van 01-08-2018 hoopt het samenwerkingsverband de huidige criteria 

te kunnen loslaten, waarna eigen beleid kan worden ontwikkeld. 
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 Risico: Toename kosten individuele arrangementen 

 

Getroffen beheersingsmaatregel: Verlagen van het percentage deelname aan VSO 

zal in eerste instantie leiden tot een verhoging van het aantal individuele arrange-

menten. Door het inzetten van schoolarrangementen wordt een verhoging van het 

niveau van de basisondersteuning nagestreefd. Dat op zijn beurt leidt weer tot 

een verlaging van het aantal individuele arrangementen. Dit proces is gaande. 

 

 Risico: Beëindiging additionele gemeentelijke subsidies 

 

Getroffen beheersingsmaatregel: De gemeentelijke subsidie ad € 525.500 zou 

kunnen wegvallen. Dan vallen echter ook de kosten die gemoeid zijn met de op-

vangvoorziening Pitstop weg. De kosten van OnderwijsTransparant en van de 

overstap van groep 8 PO naar leerjaar 1 VO (bureau 678-onderwijsadvisering) 

blijven echter bestaan. 

 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2014 & 2015 afgenomen met € 561.887,-. 

 

In de jaarrekening vindt u in onderdeel B6 Toelichting op de te onderscheiden posten van 

de staat van baten en lasten voor een nadere detaillering van de verschillen tussen reali-

satie en begroting jaar 2016 en vergelijkende cijfers 2014 & 2015. 

 

3.1 Rijksbijdragen  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal (Rijks)bij-

dragen OCW 

  

1.135.038 

  

1.187.895 

  

1.207.103 

 

Toelichting:                                          

 

Vergelijking realisatie 2016 versus begroting 2016: 

 

De rijksbijdragen zijn circa € 52.000 lager dan begroot. 

Belangrijkste verschillen: 

De vergoeding lichte ondersteuning en vergoeding zware ondersteuning valt iets hoger 

uit ten gevolge van een indexering van de bekostiging naar boven bijgesteld gedurende 

het jaar.  Totaal leverde dit circa € 40.000 extra bekostiging op.  

De afdracht VSO o.b.v. teldatum valt circa € 13.000 hoger uit omdat ook hier een in-

dexatie op de in te houden bedragen heeft plaatsgevonden. 

De afdracht VSO o.b.v. peildatum valt circa € 56.000 lager uit omdat bij de begroting re-

kening is gehouden met een groeipercentage dat hoger was dan de werkelijke groeiper-

centage. 

Het belangrijkste verschil zit in de ondersteuningsbekostiging LWOO: in november 2016 

werd pas bekend dat de stand per oktober 2015 hoger was dan eerder geraamd. Dit le-

vert een negatief verschil op van circa € 138.000,-. 

 

Vergelijking realisatie ten opzichte van realisatie 2014 en 2015: 

 

Belangrijkste verschillen: 

De vergoeding lichte ondersteuning in 2014 & 2015 heeft betrekking op de periode au-

gustus 2014 t/m december 2015. De vergoeding lichte ondersteuning in 2016 betreft een 

geheel kalenderjaar. 
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De vergoeding zware ondersteuning in 2014 & 2015 heeft betrekking op de periode au-

gustus t/m december 2015. De vergoeding zware ondersteuning in 2016 heeft betrek-

king op een geheel jaar (voor het personele deel). Hetzelfde geldt voor de afdracht S.O. 

o.b.v. teldatum. 

 

3.2 Overige overheids-

bijdragen 

 Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal overige baten  525.469  525.469  819.445 

        

 

Toelichting: 

Dit betreft de gemeentelijke subsidie VSV (voortijdig schoolverlaters). 

 

 

3.5 Overige baten  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal overige ba-

ten 

 74.743  0   58.582 

        

 

Toelichting: 

 

Verschil realisatie 2016 versus begroting 2016: 

 

Zowel de kosten als de vergoeding detachering waren in de initiële begroting voor 2016 

nog niet geraamd. Bij de begrotingsbijstellingen van 2016 is hier wel rekening mee ge-

houden.  

 

Verschil realisatie 2016 versus realisatie 2014 & 2015: 

 

Er is sprake van een toename van personeel in 2016 tegenover in 2014 & 2015. Dit per-

soneel wordt deels gedetacheerd waardoor de vergoeding detachering is toegenomen. 

 

 

 

4.1 Personele lasten  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal   419.712            403.850  346.864 

 

Verdere toelichting inzake personele lasten: 

 

Verschil realisatie 2016 versus begroting 2016 inzake personele lasten: 

 

In de begroting 2016 was geen nadere onderverdeling gemaakt tussen lonen en salaris-

sen, sociale lasten en pensioenlasten. In de oorspronkelijke begroting was in eerste in-

stantie uitgegaan van een volledige bezetting door eigen personeel in 2016 met een to-

taal aan kosten van € 305.000,-.  De uiteindelijke invulling betrof zo’n € 198.000,- aan 

eigen personeelskosten en zo’n € 192.000,- aan inleenkosten van personeel van het sa-

menwerkingsverband PO. Tegenover de eigen salariskosten van zo’n € 198.000,- staat 
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gedeeltelijk een detacheringsopbrengst wegens uitleen aan het samenwerkingsverband 

PO van zo’n € 71.000,-. 

 

Verschil realisatie 2016 versus realisatie 2014 & 2015 personele lasten: 

 

De toename in lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten is verklaarbaar door 

de toename in personeel. 

 

 

Toelichting afschrijvingen: 

 

Dit betreft afschrijving op meubilair & inventaris en afschrijvingen op ICT. 

 

 

Toelichting huisvestingslasten: 

 

Vanaf augustus 2014 worden op het adres Museumstraat 67 een aantal lokalen gehuurd 

van Stichting h3o. De kosten van 2014 & 2015 betreffen een huurperiode van totaal 17 

maanden tegenover een 12-maandsperiode voor de verantwoorde huurkosten voor het 

jaar 2016. 

 

Toelichting overige lasten: 

 

Vergelijking realisatie 2016 versus begroting 2016: 

 

In totaal is er zo’n € 111.000 euro meer besteed dan initieel begroot. 

 

Via begrotingsbijstellingen is in 2016 besloten om meer beleidsrijke uitgaven te doen, 

waaronder: 

4.2 Afschrijvingen  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Meubilair en inventaris              

 & ICT-apparatuur  1.062  1.000         761 

        

 Totaal afschrijvingen  1.062 

 

 1.000 

 

        761 

4.3 Huisvestingslasten  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 9.256 

 

 7.600 

 

   13.296 

4.4 Overige lasten  Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal overige lasten  1.063.629 

 

    952.968 

 

 921.368 
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 Programma 4: schoolarrangementen: uiteindelijk € 225.000,- meer dan initieel 

begroot. Via begrotingsbijstellingen was voor 2016 hiervoor uiteindelijk € 25.000,- 

per school begroot (11 scholen ad € 25.000 per school). De bedragen voor school-

jaar 2016/2017 zijn in 2016 volledig als verplichtingen verantwoord en uitbetaald. 

 Programma 4: preventieve arrangementen: € 125.000,- lager dan initieel be-

groot. De Pilot kwaliteitsimpuls zorg is uiteindelijk niet doorgegaan in 2016. 

 Programma 4: Playing for Succes: In de initiële begroting was nog geen rekening 

gehouden met dit project. Uiteindelijk is in 2016 aan dit project € 11.000,- be-

steed. 

 

Vergelijking realisatie 2016 versus realisatie 2014 & 2015: 

 

In totaal is in 2016 in totaal voor € 142.000,- meer aan uitgaven gerealiseerd dan in 

2014 & 2015. 

Via begrotingsbijstellingen is in 2016 besloten om meer beleidsrijke uitgaven te doen, 

waaronder: 

 Programma 2: VSV:  circa € 325.000 minder dan in 2014 & 2015. De periode 

2014 & 2015 betreft een langere periode vanaf augustus 2014 (totaal 17 maan-

den) en de 2016-cijfers betreffen 12 maanden.   

 Programma 4: individuele arrangementen:  uiteindelijk circa € 157.000 hoger dan 

in 2014 & 2015.  

 Programma 4: schoolarrangementen: totaal zo’n € 275.000 meer dan in 2014 & 

2015. 

 Programma 4: Playing for Succes: € 11.000 meer dan in 2014 & 2015. 

 
 

 

Toelichting: 

 

Het saldo aan financiële baten en lasten heeft betrekking op rentebaten op liquide middelen 

na aftrek van bankkosten/financiële lasten. De realisatie 2014 & 2015 heeft betrekking op 

de periode augustus 2014 t/m december 2015. De rentebaten waren bij de begroting 2016 

laag ingeschat, waardoor de uiteindelijke realisatie aan rentebaten hoger was dan ge-

raamd. 

 

Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (ont-

trekkingen van) voorzieningen 

 

De mutaties in liquide middelen bedroegen in het jaar 2016 totaal  € 165.878,-. De be-

langrijkste verklaringen voor deze afname waren het positieve saldo van baten en lasten 

uit gewone bedrijfsuitoefening van 241.591 €  en een mutatie van het werkkapitaal/kort-

lopende schulden ten bedrage van -/- € 96.209,-. Een uitgebreide toelichting treft u aan 

onder onderdeel B4 (Kasstroomoverzicht 2016, vergelijkende cijfers 2014 & 2015).  

 

Treasuryverslag 

 

De stichting hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen lenen en 

derivaten OCW/EZ 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor 

5 Financiële baten en las-

ten 

 Realisatie 

2016 

 Begroting 

2016 

 Realisatie 

2014 & 2015 

   €  €  € 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 5.055 

 

 2.055 

 

     5.692 
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onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is 

dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.. 

 

De stichting heeft een terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van 

spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle rekening-

courant rekeningen zijn ondergebracht bij de ABN-AMRO bank. 

 

Financiële positie 
 

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende 

overzichten. Deze zijn gebaseerd op gegevens uit de jaarrekening. 

 

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op 

de gegevens uit de balans: 

 

Vergelijkend balansoverzicht 

(na verwerking resultaatbestemming) 

 

 

Activa 31-12-

2016 

(€) 

31-12- 

2015 

(€) 

Passiva 31-12-

2016 

(€) 

31-12- 

2015 

(€) 

Materiële vaste  

Activa 

6.680 

 

    6.442 

 

Eigen vermogen 1.055.180 808.533    

Vorderingen 

 

27.060 40.820 Voorzieningen       7.133 5.214 

Liquide middelen 

 

1.105.270 

 

939.391 

 

Kortlopende  

schulden 

    76.697 172.906 

Totaal activa 1.139.010 986.653 Totaal passiva 1.139.010 986.653 

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa 

 

De materiële vaste activa betreffen inventaris en ICT-apparatuur. In 2016 is voor € 1.301 

geïnvesteerd in inventaris en er is voor € 1.062 afgeschreven. 

De overige vorderingen betreffen hoofdzakelijk nog door te berekenen salariskosten voor 

personeel dat gedetacheerd is bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO te 

Dordrecht. In 2016 heeft vaker een tussentijdse doorberekening plaatsgevonden waardoor 

de vorderingen per ultimo boekjaar zijn afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar. 

De liquide middelen betreffen bankrekeningen bij de ABN-Amro bank. De belangrijkste 

verklaring voor de toename van het saldo liquide middelen is het positieve saldo van baten 

en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening in 2016 van € 241.591,-. 

 

 

Passiva 

 

De algemene reserve is toegenomen door het positieve exploitatieresultaat over 2016.  

De voorziening betreft een voorziening voor jubilea. Door een gemiddelde perso-

neelstoename gedurende het jaar 2016 is deze voorziening ook toegenomen in 2016. 

De kortlopende schulden bestaan onder andere uit de volgende posten: pensioenpremies, 

loonheffingen, crediteuren, reservering vakantiegeld, vooruitontvangen posten en overige 

kortlopende schulden nog af te wikkelen. Eind 2015 moest de afwikkeling van de onder-

linge doorberekening vanuit het samenwerkingsverband PO naar VO nog plaatsvinden. 
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Deze post was per ultimo 2016 aanzienlijk lager, waardoor er per saldo sprake is geweest 

van een afname van de kortlopende schulden. 

 

Resultaat 
 

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 350.000,-. Het uiteindelijke 

negatieve resultaat  bedraagt positief € 246.646,-. Het positieve resultaat over het boek-

jaar 2014 & 2015 bedroeg positief € 808.533,-. In de navolgende paragraaf treft u een 

vergelijking aan tussen het voorgaande boekjaar en begroting, en een specificatie van de 

belangrijkste verschillen. 

 

 

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig 

jaar versus begroting 

 

Onderstaande tabel is een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van 

gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2016: 

 

 

€ Realisatie 

2016 

Begroting 

2016 

Verschil Realisatie 

2014 & 

2015 

Verschil 

Baten 

Rijksbijdragen OCW 1.135.038 1.187.894 -52.856 1.207.103 -72.065 

Overige overheids- 

bijdragen 

525.469 525.469 0 819.445 -293.976 

Overige baten 74.743 0      74.743 58.582 16.161 

Totaal baten 1.735.250 1.713.363      21.887 
 

2.085.130 -349.880 
 

 

 

Lasten 

Personele lasten 419.712 403.850 -15.862     346.864 -72.848 

Afschrijvingen 1.062 1.000      -      62 761               -301 

Huisvestingslasten 9.256         7.600 -1.656 13.296             4.040       

Overige lasten 1.063.629 952.968 
 

-110.661 
 

921.368        -142.261   

Totaal lasten 1.493.659 1.365.418 -128.241 1.282.288 -211.370 

 

Saldo baten en lasten 241.591 347.945 -106.354 802.841      -561.250 

 

Financiële baten en lasten 5.055 2.055 3.000 
 

5.692             -637             
 
 

 

Nettoresultaat 246.646 350.000 

 

-103.354 808.533     -561.887 
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Kengetallen 
 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen ver-

melden wij onderstaand de kengetallen. 

 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft 

dus inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft ook aan in hoeverre de instelling op lange 

termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

 

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. 

 

Kengetal 2016 92,6% 

Kengetal 2015 81,9% 

 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totaal vermogen 

 

Kengetal 2016 93,3% 

Kengetal 2015 82,5% 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 93,3% van het totale vermogen uit eigen 

vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt  dat slechts 6,7% van 

het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting zeer goed is. 

De stichting is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen 

voldoen. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. 

 

Definitie: de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen 

en voorraden) en de kortlopende schulden. 

 

Kengetal 2016 14,8 

Kengetal 2015  5,7 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 14,8 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlo-

pende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, credi-

teuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. 

De stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 1.105.270,- aan liquide 

middelen en heeft daarnaast € 27.060,- openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de open-

staande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 76.697,- 

De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen. 

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat 

in relatie tot de totale baten.  

 

Definitie: resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten). 

 

Kengetal 2016 14,2 % 

Kengetal 2015 38,7 % 
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De rentabiliteit geeft aan hoeveel procenten van de totale opbrengsten omgezet wordt in 

uiteindelijk resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten  

€ 1.735.250,-, een positief resultaat behaald van € 246.646,-. 

In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2016 

procentueel hoofdzakelijk meer kosten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar 2014 

& 2015. 

 

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren 

of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten 

voor de vervulling van hun taken. 

 

Definitie: de activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroe-

rende goederen gedeeld door de totale baten. 

 

Kengetal 2016 65,4 % 

Kengetal 2015 47,2 % 

 

 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere be-

drijfsvoering behorende risico’s op te vangen. 

 

Definitie: het eigen vermogen, gedeeld door de totale baten. 

 

Kengetal 2016  60,6 % 

Kengetal 2015  66,5 % 

 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 

functionerende van de planning en control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het 

opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstands-

vermogen hebben of opbouwen. 
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B3 Rapportage toezichthoudend orgaan. 

 

Verslag Raad van Toezicht 

 
Belangrijke gebeurtenis: 

De Raad van Toezicht heeft op 28 oktober 2016 haar laatste vergadering gehad en is 

toen opgeheven. Deze opheffing hangt samen met het besluit tot overgang van de be-

stuursstructuur van stichting naar vereniging zoals hieronder onder punt 7 verder toege-

licht. 

 
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht: 

Deze taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bestaan volgens de wet mini-

maal uit: 

 Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag; 

 Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichting en code goed bestuur; 

Het samenwerkingsverband voldoet aan de geldende eisen voor good governance. Er is 

gekozen voor een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. 

 Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de 

middelen. 

De besturen van de samenwerkingsverbanden VO en PO hebben in hun vergadering van 

27 september 2016 het concept van het treasurystatuut besproken. Vervolgens is het de-

finitieve statuut geaccordeerd door de Directeur van de Samenwerkingsverbanden VO en 

PO te Dordrecht op 19 december 2016. De Raad van Toezicht was op dat moment al op-

geheven. 

 Aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend or-

gaan; 

De aanwijzing van de accountant is in de zomer 2016 gebeurd na telefonisch overleg met 

de Raad van Toezicht. Deze actie is niet formeel vastgelegd in een verslag van de Raad 

van Toezicht. 

 Verantwoording afleggen van uitvoering van bovengenoemde taken in het be-

stuursverslag.  

Hieronder treft u het uitgebreide verslag van de Raad van Toezicht aan zoals opgesteld 

door de voorzitter van de Raad van Toezicht op 22 februari 2017: 

 

Verslag Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Pas-

send Onderwijs PO/VO Dordrecht 2016.  
 

1. In dit verslag geeft de Raad van Toezicht PO/VO een uiteenzetting van haar werk-

zaamheden en bevindingen in 2016. Dit verslag wordt opgenomen in het Jaarverslag 

van de Samenwerkingsverbanden. De Raad van Toezicht bestaat in 2016 uit:  

- de heer Drs. P.M.M. van Ostaijen, voorzitter RvT.   

- de heer Drs. C.J. van Mechelen, lid RvT. 

 

2. De RvT heeft in 2016 gewerkt conform het Toezichtkader d.d. 18 juni 2015, waarin 

visie, werkwijze en te bespreken onderwerpen zijn beschreven.   

 

3. Wij als RvT hebben in 2016 driemaal vergaderd in aanwezigheid van de directeur van 

het SWV en de bestuursvoorzitters van PO en VO.  In deze vergaderingen zijn telkens 

de lopende ontwikkelingen binnen het SWV besproken en heeft besluitvorming plaats-

gevonden. Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt.   
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4. In de vergadering van 6 juni 2016 zijn voor het PO en VO de beleidsrijke concept On-

dersteuningsplannen 2016-2018 besproken en vastgesteld.  Ter vertaling hiervan is er 

een aanzienlijke aanpassing van de  begrotingen (2016/2017) aan de orde geweest en 

zijn deze begrotingen, alsmede de meerjarenbegrotingen 2016-2018, besproken en 

vastgesteld.  De stukken (ondersteuningsplannen en begrotingen) zijn van goede kwa-

liteit en bieden  inzicht in de gemaakte keuzen en beleidsvoornemens. De RvT onder-

schrijft het beleid van het Samenwerkingsverband  om alle beschikbare middelen ook 

daadwerkelijk in te zetten voor de behoeften aan ondersteuning die binnen de scholen 

bestaan. Reserves zullen niet groter zijn dan de noodzakelijk aan te houden bedragen.  

 

5. Voorts zijn in de vergadering van 30 juni 2016 de Jaarverslagen PO en VO voor de 

periode augustus 2014 – december 2015 besproken en vastgesteld.   

 

6. Als leden van de RvT hebben wij in 2016 enkele scholen bezocht. De daarbij ge-

hoorde wensen en verwachtingen sluiten goed aan bij beleid dat is opgenomen in de 

begrotingen 2016/2017. Hiermee stelt het SWV (directeur en medewerkers van Het 

Loket ) zich  naar onze mening op ten dienste van wat er in de scholen leeft. Ook is er 

een goede overlegstructuur in en met de scholen en speelt de directeur van het SWV 

hierin een richtinggevende en enthousiasmerende rol. Zij en haar medewerkers zijn 

benaderbaar en staan open voor overleg. Er is ruimte voor inspraak, voor de leerkrach-

ten en voor ouders.  

 

7. In mei/juni 2016 is met bestuurders overlegd over een nieuw effectief bestuur- en toe-

zichtmodel. Doel was te komen tot een model dat een goede balans mogelijk maakt 

tussen enerzijds de invloed en betrokkenheid van alle individuele schoolbesturen en 

anderzijds onafhankelijkheid van het toezicht. Op 28 oktober 2016 zijn twee afzonder-

lijke vergaderingen voor PO en VO belegd, waarin geagendeerd een voorstel tot goed-

keuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot aanpassing van de bestuursstructuur 

van het samenwerkingsverband door omzetting van de stichting in een vereniging 

door wijziging van de statuten  van de stichting. Het voorstel is in beide vergaderingen 

onderbouwd met stukken ingebracht.  Wij hebben als RvT in beide vergaderingen het 

voorstel besproken en besloten de statutair vereiste goedkeuring te verlenen. 

 

8. Op de vergadering van 28 oktober 2016 is een ‘Voorstel vergoeding RvT 2016’ vast-

gesteld. 

 

9. De Raad van Toezicht concludeert dat het algemene proces van analyse, het maken 

van beleid, het uitvoeren daarvan en de monitoring goed verlopen. Er is sprake van 

een Samenwerkingsverband dat de dienstverlening naar scholen, leerkrachten, ouders 

en leerlingen op orde heeft en meerwaarde weet toe te voegen.  Scholen leren hun ei-

gen ondersteuningsbehoefte beter te formuleren doordat het Samenwerkingsverband in 

de vorm van individuele- en schoolarrangementen en op maat opleidingen voor het 

personeel faciliteert. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat  positieve 

lijnen worden doorgetrokken.  

 

w.g. Drs. P.M.M. van Ostaijen, voorzitter Raad van Toezicht.  

 

Dordrecht, 22 februari 2017.  
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B  JAARREKENING 
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B1 Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaat-
bepaling 

 

Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs.  
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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 ver-
krijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
 

Materiële vaste activa 
 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclu-
sief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de ver-
wachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs be-
staat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toe-
rekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Subsidies op investeringen 
worden opgenomen bij de overlopende passiva. Jaarlijks wordt de subsidie in de balans 
verminderd met een bedrag overeenkomend met de omvang van de afschrijvingen op de 
desbetreffende investeringen.  
 
De ondergrens voor activeren bedraagt € 1.000. De afschrijvingspercentages zijn: 

 Verbouwing/ aanpassing   5% - 20 jaar 
 Kantoormeubilair    10% - 10 jaar 
 Installaties en machines   10% - 10 jaar 
 ICT      divers afhankelijk van gebruiksduur 

 

 

Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.  
 

Liquide middelen  
 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 

Eigen vermogen  
 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve.  
 
 

Voorzieningen  
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Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzie-
ningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden ge-
waardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.  
 
Voorziening jubilea 
 
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstver-
band van de werknemers. De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van toe-
komstige uitkeringen. 
 

Langlopende en kortlopende schulden  
 
Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamor-
tiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Bij de eerste opname van kortlo-
pende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval 
van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-
veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te 
rekenen transactiekosten.   
 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
Algemeen 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 

Opbrengstverantwoording 
 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde presta-
ties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in 
totaal te verrichten diensten. 
 
Overige opbrengsten bestaan uit baten uit detachering en overige baten. 
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Overheidssubsidies 
 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer 
een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord 
als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ont-
vangst kan aantonen. 
 
 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van inge-
bruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. Indien een schat-
tingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 
 

Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
 
De toegezegde pensioenregelingen bij het bedrijfstakpensioenfonds (ABP) worden ver-
werkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Voor toegezegde bijdrage-
regelingen worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioen-
fondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald. Behalve de betaling van premies zijn er 
geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regelingen. De premies worden verant-
woord als personeelskosten.  
 

Bijzondere posten 
 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties 
die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de ver-
gelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele 
karakter van de post. 
 

Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de ef-
fectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.  
 

 

Toelichting kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht (B4) is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte 

methode wordt het resultaat als basis aangenomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de 

in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 

 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomover-

zicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het ver-

mogen van de instelling om geldstromen te genereren. 
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B2 Balans per 31-12-2016, vergelijkende cijfers per 31-12-2015 
(na verwerking resultaatbestemming) 

 

   31-12-   

2016 

 31-12-

2015 

   €  € 

  

 

 

 

ACTIVA 

    

      

1.2 Materiële vaste activa  6.680  6.442 

 

 

1.5 Vorderingen  27.060  40.820 

      

      

      

1.7 Liquide middelen  1.105.270  939.392 

      

      

      

 TOTAAL ACTIVA  1.139.010  986.653 

 

 

 

2 Passiva  31-12-

2016 

 31-12-

2015 

   €  € 

 VERMOGEN     

      

2.1 Eigen vermogen     

2.1.1 Algemene reserve  1.055.180  808.533 

      

 Voorzieningen  7.133  5.214 

      

      

2.4 Kortlopende schulden     

2.4.9 Overige kortlopende schulden  76.697   172.906 

      

 TOTAAL PASSIVA  1.139.010   986.653 
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B3 Staat van baten en lasten 2016, vergelijkende cijfers 2014 & 2015 
 

 

   2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

3 Baten       

3.1 Rijksbijdragen OCW  1.135.038  1.187.894  1.207.103 

 Overige overheidsbijdragen  525.469  525.469  819.445 

        

3.5 Overige baten  74.743  0  58.582 

 Totaal baten  1.735.250  1.713.363  2.085.130 

        

4 Lasten       

 Personele lasten  419.712  403.850  346.864 

 Afschrijvingen  1.062  1.000  761 

4.3 Huisvestingslasten  9.256  7.600  13.296 

4.4 Overige lasten  1.063.629  952.968  921.368         

 Totaal lasten  1.493.659  1.365.418  1.282.288 

        

 Saldo baten en lasten  241.591  347.945  802.841 

        

5 Financiële baten en lasten  5.055  2.055  5.692 

        

 Nettoresultaat  246.646  350.000  808.553 
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B4 Kasstroomoverzicht 2016, vergelijkende cijfers 2014 & 2015 
 

 
 

 

Rekening 
2016 

Rekening 
2014 & 
2015 

   

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsoefening 241.591 802.842 

Afschrijvingen 1.062 761 

Mutaties werkkapitaal:   

- Vorderingen 13.760 - 40.820 

- Kortlopende schulden -96.209 172.905 

Mutaties voorzieningen 1.919 5.214 

Saldo financiële baten en lasten 5.055 5.692 

Kasstroom uit operationele activiteiten 167.179 946.594 

   

(Des)investeringen materiele vaste activa - 1.301 - 7.202 

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.301 - 7.202 

   

Mutaties overige langlopende schulden 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

   

Mutaties liquide middelen 165.878 939.392 

   

Beginstand liquide middelen 939.392 0 

Mutaties liquide middelen 165.878 939.392 

Eindstand liquide middelen 1.105.270 939.392 
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

 

 

  Materiële vaste activa 
 
  

Omschrijving 

 

Aanschaf-

waarde 

Afschrijvin-

gen  

t/m 2015 

Boekwaarde 

31-12-2015 

(Des)In-

vesteringen 

2016 

Afschrij-

vingen 

2016 

Boekwaarde 

31-12-2016 

       

1.2.2. Meubilair & inventaris 3.171 49 3.122 1.301 256 4.167 

1.2.2. ICT 4.031 712 3.319 0 806 2.513 

Subtotaal inventaris en apparatuur 7.202 761 6.442 0 1.062 6.680 

       

       

1.2. Totaal  7.202 761 6.442 1.301 1.062 6.680 

 

      De investering in 2016 betreft een investering in kantoormeubilair. 

 

 

 

 

 Vlottende activa 

 

Vorderingen 

 

 

 

    

   2016  2014 & 

2015 

   €  € 

1.5.7. Overige vorderingen  13.903  29.715 

1.5.8 Overlopende activa  13.157  11.404 

 Totaal overige vorderingen  27.060  40.820 

      

 

 

 

 

     

      

1.7 Liquide middelen     

   2016  2014 & 

2015 

   €  € 

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  1.105.270  939.392 

 Totaal liquide middelen  1.105.270  939.392 

      

 De liquide middelen staan ter vrije be-

schikking van de stichting 
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B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS  

(Vervolg) 

 

 
2 Passiva     

      

2.1 Eigen vermogen     

      

2.1.1 Algemene reserve Stand 

per 31-

12-2015 

Resultaat 

2016 

Overige 

mutaties 

Stand per 

31-12-

2016 

  € € € € 

2.1.1 Algemene reserve 808.533 246.646 - 1.055.180 

  

 

 

 

Totaal algemene re-

serve 

 

808.533 

 

246.646 

 

- 

 

1.055.180 

  Stand 

per 31-

12-2015 

Resultaat 

2016 

Overige 

mutaties 

Stand per 

31-12-

2016 

  € € € € 

 Totaal eigen vermogen 808.533 246.646 - 1.055.180 

 

 

 

2.2 Voorzieningen 

 

2.2.1 Personeelsvoorzienin-

gen 

Stand 

per 31-

12-2015 

Dotaties Onttrek-

kin-

gen/Vrij-

val 

Stand 

per 31-

12-2016 

  € € € € 

2.2.1. Voorziening jubilea 5.214         1.919 0     7.133 
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2.4. Kortlopende schulden  2016  2015 

   €  € 

2.4.7 Belastingen en premie sociale verzeke-

ringen 

 9.514  6.473 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  2.351  2.226 

 Crediteuren  15.986  8.275 

2.4.9 Overige kortlopende schulden  41.516  150.904 

2.4.10 Overlopende passiva  7.330  5.028 

 Totaal kortlopende schulden  76.697  172.906 

      

      
 
 

 

2.4.7 Belasting en premie sociale verze-

keringen 

 2016  2015 

   €  € 

2.4.7.1 Loonheffingen  9.514  6.473 

 Totaal   9.514  6.473 

 

 

 

 

2.4.9 Overige kortlopende schulden  2016  2015 

   €  € 

2.4.9.2 Overige kortlopende schulden  41.516  150.904 

 Totaal   41.516  150.904 

 

 

 

 

2.4.10 Overlopende passiva  2016  2015 

   €  € 

2.4.10.5 Nog te betalen vakantiegeld  7.330  5.028 

 Totaal   7.330  5.028 
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten 
en lasten 

 

3 Baten       

        

3.1 Rijksbijdragen  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 2015 

   €  €  € 

 Vergoeding lichte 

ondersteuning 

  

660.794 

  

658.914 

  

939.421 

 Vergoeding zware 

ondersteuning 

 3.053.125  3.015.381  1.452.812 

 Overgangsbekosti-

ging 

 0  0  222.979 

 Afdracht VSO. o.b.v. 

teldatum 

 -2.566.215  -2.553.382  -1.093.054 

 Afdracht VSO. o.b.v. 

peildatum 

 -81.917  -137.576  -111.375 

 Overdracht rugzakjes  -57.923  -62.175  -203.680 

 Ondersteuningsbe-

kosting LWOO 

 -623  138.362  0 

 Ondersteuningsbe-

kosting PRO 

 127.797  128.371  0 

 Totaal (Rijks)bij-

dragen OCW 

  

1.135.038 

  

1.187.895 

  

1.207.103 

 

 

 

 

 

 

3.2 Overige overheids-

bijdragen 

 2016  Begroting 

2016 

 2014 & 2015 

   €  €  € 

 Gemeente: VSV- 

subsidie 

 525.469  525.469  819.445 

 Totaal overige baten  525.469  525.469  819.445 

        

 

 

 

 

 

 

3.5 Overige baten  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 2015 

   €  €  € 

 Vergoeding detache-

ring 

 70.971  0  27.594 

 Overige baten  3.772  0  30.988 

 Totaal overige ba-

ten 

 74.743  0   58.582 
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4 Lasten       

 

 

       

4.1 Personele lasten  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 2015 

   €  €  € 

 Lonen en salarissen  156.939  305.223  92.908 

 Sociale lasten  20.610  0  10.928 

 Pensioenlasten  20.207  0  12.121 

 Overige personele 

lasten 

 221.956  98.627  230.907 

 Totaal   419.712            403.850  346.864 

        

        

 
 

Gemiddeld aantal werknemers. 

 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 2,3 werknemers in dienst op basis van een volle-

dig dienstverband (2014 & 2015: 0,9). 

 

 

Pensioenlasten:  

Voor de pensioenregeling is het samenwerkingsverband aangesloten bij het ABP.  

De dekkingsgraad van het ABP was per eind 2016 slechts 96,6%, hetgeen het risico van    

toekomstige premiestijgingen oplevert. 

 

 

 

        

         

 
4.1.2 Overige personele lasten  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 2015 

   €  €  € 

 Mutatie jubilea  1.919  0  5.214 

 Inhuur derden (interim- 

directeur) 

 0  0  19.670 

 Inhuur derden (SWV PO)  191.942  0  164.657 

 Inhuur derden (deskundig-

heid) 

 14.385  55.000  5.670 

 Kosten Raad van Toezicht  6.280  0  2.475 

 Nascholingskosten  7.301  25.000  31.784 

 Werkkosten  129  0  794 

 Overige personele kosten  0  18.627  643 

 Totaal   221.956  98.627  230.907 
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Toelichting overige personeelslasten:  

 

Vergelijking 2016 versus begroting 2016: 

 

Bij de initiële begroting 2016 was nog geen rekening gehouden met zowel baten als kos-

ten van detacheringen tussen de beide samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk bedroegen 

deze detacheringskosten zo’n € 192.000,-. 

De kosten van inhuur van andere derden zijn uiteindelijk beperkt gebleven  tot zo’n € 

15.000,- in plaats van € 55.000,- begroot 

De nascholingskosten vallen uiteindelijk zo’n € 18.000 lager uit dan begroot. 

 

Vergelijking 2016 versus realisatie 2014 & 2015: 

 

De kosten inhuur derden 2014 & 2015 betroffen zo’n € 20.000,- kosten inhuur interim-

directeur en zo’n € 164.000,-  detacheringskosten inhuur personeel samenwerkingsver-

band PO vanaf augustus 2014 en € 6.000,- inhuur externe deskundigheid. 

De kosten inhuur derden 2016 zijn hierboven bij de vergelijking 2016 versus begroting 

2016 nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Afschrijvingen  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

 Meubilair en inventaris              

 & ICT-apparatuur  1.062  1.000         761 

        

 Totaal afschrijvingen  1.062 

 

 1.000 

 

        761 

4.3 Huisvestingslasten  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

 Huur Museumstraat  7.990  7.500    10.625 

 Huur externe ruimtes          1.693 

 Schoonmaakkosten  227  100        134 

 Overig huisvesting  1.039          844 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 9.256 

 

 7.600 

 

   13.296 
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4.4 Overige lasten  2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

 Aanschaf kleine inventaris            774                        1.500  0 

 Vakliteratuur             15  0  0 

 Reproductiekosten           154  1.500  0 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering-personeel 

              0  0  0 

 Programma 1: AWBZ 

compensatieregeling 

              0  0  3.950 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: personeel 

       7.791        0  4.444 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: materieel 

       1.371  0  0 

 Programma 2: VSV/OPDC     202.592       200.468  489.320 

 Programma 2: VSV/zorg-

structuur Da Vinci 

    190.058           190.000  292.813 

 Programma 2: VSV/on-

derwijs transparant 

     72.459            50.000  62.435 

 Programma 2: VSV/ over-

gang PO-VO onderzoeken 

     37.271            85.000  11.841 

 Programma 2: VSV/kwali-

teitsimpuls zorg scholen 

     27.177  0  0 

 Programma 4: individuele 

arrangementen 

    190.651            200.000  33.372 

 Programma 4: school ar-

rangementen 

     275.000  50.000  0 

 Programma 4: preven-

tieve arrangementen 

              0     125.000  0 

 Programma 4: Playing for 

succes 

      11.000  0   0 

 Uitbesteding administratie      27.420        32.000  9.027 

 Accountantskosten jaarre-

kening 

       9.831          3.000  2.420 

 Accountantskosten ove-

rige controles (VSV) 

       2.251  0  0 

 Contributies        1.408            0  0 

 Verzekeringen        2.236            2.000  2.833 

 Vergaderkosten              30  0  55 

 Representatiekosten          239  0  165 

 Reis-en verblijfkosten          519   1.500  799 

 Portokosten          112  250  100 

 Kantoorbenodigdheden              52  250  100 

 Kosten telecommunicatie         1.552  1.500  2.138 

 PR       1.349  1.000  2.677 

 MR (OPR)            249  1.500  322 

 

 

Overige              68  6.500  2.557 

 Totaal overige lasten  1.063.629 

 

    952.968 

 

 921.368 
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 In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 

van het resultaat gebracht: 

        

   2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

4.4.1.1. Controle van de jaarreke-

ning 

 9.831 

 

 3.000  2.420 

   9.831  3.000  2.420 

        

        

        

        

5 Financiële baten en las-

ten 

 2016  Begroting 

2016 

 2014 & 

2015 

   €  €  € 

5.1 Rentebaten  5.200  2.555    5.844       

5.5 Rentelasten  145  500      152 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 5.055 

 

 2.055 

 

     5.692 
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B7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

Huurovereenkomst. 

 

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht huurt sinds 

augustus 2014 samen met de Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet On-

derwijs 2,5 lokaal van Stichting H3O. 

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Voor 2016 bedroegen 

deze kosten op jaarbasis € 7.990,--,. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. 
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C  OVERIGE TOELICHTING 
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Bestemming van het resultaat 
 

 

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2016 ad € 246.646,- als volgt over de 

reserves: 

 

 

 

(Voorstel) Bestemming van het resultaat: 

 

 

 

        Resultaat 2016 

Resultaat t.g.v. algemene reserve   €   246.646,- 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

 

Eind 2016 is besloten om met ingang van 2017 de organisatiestructuur in de vorm van 

een stichting om te zetten naar een verenigingsstructuur. 

 

Hierdoor was per eind 2016 feitelijk geen sprake meer van het nog actief zijn van een 

Raad van Toezicht. 

  



Jaarverslag en jaarrekening 2016 
Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

51 
 

 

 

Ondertekening bestuur 
 

 

 

Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dor-

drecht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 de-

cember 2016 te hebben opgesteld en goedgekeurd. 

 

 

 

 

Dordrecht, 8 juni 2017 

 

 

 

 

w.g. mevr. Y.G. van Hoof-Imbos, 

directeur-bestuurder 
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Model E 
 

 

E Verbonden partijen 

 

Naam Juridi-

sche 

vorm 

Statu-taire  

zetel 

Code 

activi-

teiten 

Eigen 

ver-

mogen  

31-12-

2016 

Exploita-

tieresul-

taat 

2016 

Omzet 

2016 

Verkla-

ring  

artikel 

2:403 

BW 

Consolida-

tie 

         

30582 Stichting Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, PO & VO 

 

41100 Stichting Houten 

4 

NB NB NB Nee Nee 

Stichting Wellant 

 

41397 Stichting Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht 

         

41417 Stichting Papendrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting Specialisten in Passend Onderwijs 

         

41466 Stichting Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting voor Praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht 

         

41513 Stichting  Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting Johann de Witt-gymnasium te Dordrecht 

         

62077 Stichting Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

         

85256 Stichting Dordrecht 4 NB NB NB Nee Nee 

Stichting Yulius Onderwijs 

         

         

         

 

 
Toelichting: 
 
Code activiteiten: 
 
1: Contractonderwijs 
2: Contractonderzoek 
3: Onroerende zaken 
4: Overige 
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Model G 
 
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-

zing 

Saldo 

2015 

Ontvan-

gen 2016 

Lasten 

2016 

Totale 

lasten 

Saldo 

2016 

Prestatie 

afgerond 

          

          

Totaal   0 0 0 0 0 0  

 
G2a Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – A Aflopend per ultimo 2016 
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-

zing 

Saldo 

2015 

Ontvan-

gen t/m 

2016 

Lasten 

2016 

Totale 

lasten 

Saldo 

2016 

         

         

Totaal   0 0 0 0 0 0 

 
G2b Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – B Doorlopend na 2016 
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-

zing 

Saldo 

2015 

Ontvan-

gen 2016 

Lasten 

2016 

Totale 

lasten 

Saldo 

2016 

         

         

         

Totaal   0 0 0 0 0 0 
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Model H 

 
 

WNT-verantwoording 2016 Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs 

Dordrecht. 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs van toepassing zijnde regelgeving: Regeling 

bezoldiging Topfunctionarissen OCW-sectoren. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 

Onderwijs Dordrecht  is € 179.000,-. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 

dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 

2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de 

opdracht als voor het uurtarief. 
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

bedragen x € 1 
Y.G van Hoof-

Imbos 
H. Beesems J.P. Bijlstra 

Functiegegevens Directeur Lid bestuur Secretaris/pen-

ningmeester 

bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 0,5 n.v.t. n.v.t. 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee Nee 

Individueel WNT-maximum 89.500 44.750 179.000 

Beloning 42.864 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen        62 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn   5.855 0 0 

Subtotaal 48.781 0 0 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - 0 0 

Totaal bezoldiging 48.781 0 0 

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2014 

en 2015 
1/12/14 - 

31/12/15 

1/8/14 – 31/12/15 1/8/14 - 31/12/15 

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,5 n.v.t. n.v.t. 

Beloning 44.257 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen      140 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn   6.586 0 0 

Totaal bezoldiging 2014 -2015 50.983 0 0 
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1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

bedragen x € 1 H. Dekker M. van der Krogt J. Ramaker 

Functiegegevens Lid bestuur Lid bestuur Voorzitter bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee Nee 

Individueel WNT-maximum 179.000 179.000 179.000 

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Subtotaal 0 0 0 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2014 

en 2015 
1/8/14 – 31/12/15 1/8/14 – 31/12/15 1/8/14 – 31/12/15 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 0 0 0 

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totaal bezoldiging 2014 -2015 0 0 0 
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1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling 

bedragen x € 1 L. Verhoef F. van der Vloed  

Functiegegevens Lid bestuur Lid bestuur  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) n.v.t. n.v.t.  

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee Nee  

Individueel WNT-maximum 179.000 179.000  

Beloning 0 0  

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0  

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0  

Subtotaal 0 0  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0  

Totaal bezoldiging 0 0  

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2014 

en 2015 (verlengde boekjaar) 
1/8/14 – 31/12/15 1/8/14 – 31/12/15  

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 0 0  

Beloning 0 0  

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0  

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0  

Totaal bezoldiging 2014 -2015 0 0  
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

 

bedragen x € 1 C. van Bostelen M. Baan  

Functiegegevens Lid bestuur Lid bestuur  

Aanvang en einde functievervulling 

(uiterlijk maand 12) 

1/4 – 31/12 1/1 – 31/12  

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling vóór 2016 
0 0   

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling in 2016 
9 12   

Aantal uren functievervulling in 2016 0 0  

    

Individueel WNT-maximum 198.000 252.000  

Maximum uurtarief 175 175  

     

Uitgekeerde bezoldiging in 2016 

(t/m maand 12) 
0 0  

Bezoldiging per uur 0 0  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0  

    

Totaal bezoldiging 0 0  

    

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 
P.M.M. van 

Ostaijen 
C.J. van Mechelen  

Functiegegevens Voorzitter Raad 

van Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 28/10 1/1 - 28/10  

    

Individueel WNT-maximum 22.215 14.810  

    

Beloning 2.625 1.750  

Belastbare onkostenvergoedingen      49      14  

Beloningen betaalbaar op termijn         -        

Subtotaal 2.674 1.764  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag        - -  

    

Totaal bezoldiging 2.674 1.764  

    

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  

Gegevens 2014-2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2014 

en 2015 
1/8/14 – 31/12/15 1/8/14 – 31/12/15  

    

Beloning 1.000 500  

Belastbare onkostenvergoedingen      64   17  

Beloningen betaalbaar op termijn 1.064 517  

Totaal bezoldiging 2014-2015 1.064 517  
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking 

     Niet van toepassing (n.v.t) 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op 

grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de 

WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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D  OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring 
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