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1. Profiel samenwerkingsverband 

 
Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht is opgericht op 31 ok-
tober 2013 in het kader van de Wet Passend onderwijs. Het betreft een samenvoeging 
van de samenwerkingsverbanden WSNS (OPOD en FBSD) en het speciaal onderwijs in de 
regio. 
 

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

Nr. Naam Plaats 

30582 

Stichting H3O voor  Chr. peuterwerk, kinderopvang, PO / 

VO Dordrecht 

30731 Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) Rotterdam 

41184 

Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderwijs op Alg. 

Grondslag Sliedrecht 

41417 Stichting Specialisten en Passend Onderwijs Papendrecht 

41412 Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland Rotterdam 

41518 Stichting 'Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht' Dordrecht 

46385 Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink Dordrecht 

62077 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Rotterdam 

83864 Vereniging 'Een School met de Bijbel' Dordrecht 

85256 Yulius Onderwijs Dordrecht 
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Het samenwerkingsverband vormt met het samenwerkingsverband Passend Voortgezet 

Onderwijs Dordrecht één werkorganisatie. 

Het samenwerkingsverband telt 37 reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal 

basisonderwijs (sbo). In Dordrecht bevinden zich twee scholen voor speciaal onderwijs. 

Het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband op de teldatum 1 oktober 2017 

bedraagt 9917 (Dashboard Mijn Vensters). 

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. 

Personeel 

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

2017 zeven personeelsleden op het bureau (de staf) en zes personeelsleden als BPO-er.  

Gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 

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

worden uitgekeerd. 

Kernwaarden van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband hanteert de volgende kernwaarden: 

 De leerling staat centraal, dat wil zeggen dat het samenwerkingsverband zich in 

haar beleidsvoering en activiteiten richt op de onderwijs- en ondersteuningsbe-

hoeften van de leerling 

 Een goed pedagogisch klimaat waar leerlingen zich veilig en geborgen weten 

 De gezamenlijke verantwoordelijkheid van deelnemende schoolbesturen, waar-

door daadkracht en besluitvaardigheid gewaarborgd zijn 

 Betrouwbaarheid en herkenbaarheid naar de ketenpartners; het samenwerkings-

verband wil herkenbaar zijn als een transparante organisatie, met korte lijnen 

naar de ketenpartners. De transparantie is terug te vinden in de gevolgde proce-

dures. 

Missie van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht heeft als missie de sa-

menwerking tussen de deelnemende schoolbesturen tot stand te brengen en te onder-

houden, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Ie-

dere Dordtse PO-leerling moet het onderwijs en de ondersteuning kunnen krijgen die hij 

of zij nodig heeft. Iedere leerling moet de gelegenheid krijgen zich binnen zijn/haar mo-

gelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen. Dit 

moet leiden tot een aansluiting van iedere leerling op het niveau in het voortgezet onder-

wijs dat passend is bij de cognitieve mogelijkheden en omstandigheden. 

Het samenwerkingsverband richt zich in het bijzonder op de groep leerlingen van wie 

vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is om te ko-

men tot een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces op het niveau van iedere leer-

ling. 

https://www.kienict.nl/
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De samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dor-

drecht levert meerwaarde op. 

Visie van het Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband streeft naar het verhogen van het niveau van de basisonder-

steuning in de scholen en naar integraliteit in de noodzakelijke ondersteuning aan kin-

deren. Leerlingen moeten ongehinderd hun schoolloopbaan kunnen doorlopen en over-

eenkomstig hun capaciteiten en mogelijkheden doorstromen naar het voortgezet onder-

wijs”. 

Het samenwerkingsverband zet in op een beweging van curatieve naar preventieve on-

derwijsondersteuning, van indiceren naar arrangeren op basis van handelingsgerichte di-

agnostiek en van sectoraal naar integraal denken en werken. 

Om bovenstaande te bereiken, zet het samenwerkingsverband in op: 

 Samenwerking met ketenpartners (ouders, gemeenten, jeugdteams, sociale wijk-

teams, voorschoolse voorzieningen), ook waar het gaat om leerlingenvervoer en 

huisvesting 

 Samenwerking met het voortgezet onderwijs 

 Hoog niveau van professionaliteit van de leerkracht en de ondersteuningsteams in 

de scholen 

 Het speciaal (basis-) onderwijs als een essentiële schakel in het dekkende netwerk 

Organisatie 

Het samenwerkingsverband kende tot en met 16-03-2017 een stichtingsvorm.  

Het grootste deel van de operationele taken werden belegd bij de directeur, die tevens 

verantwoordelijk was voor het SWV VO. De directeur was belast met de dagelijkse leiding 

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

taken van de stichting. 

Het mandaat van de directeur was vastgelegd in een managementstatuut. 

Het bestuur bestond tot 17 maart 2017 uit de directeur, Y.G. van Hoof-Imbos, en het al-

gemeen bestuur, welke gevormd wordt door de volgende personen: 

- N. Barendregt Voorzitter 

- J.P. Bijlstra  Lid 

- C. Gerdan  Lid 

- J. Ramaker  Lid 

- J.R.J. Rijk  Secretaris/penningmeester 

- I. Vervloet  Lid 

- M. Baan  Lid  

- G. Will   Lid 

- S. van Duijn  Lid  

Met ingang van 17-03-2017 is de structuur van het samenwerkingsverband gewijzigd in 

een verenigingsstructuur.  

Het samenwerkingsverband kent vanaf 17-03-2017 een directeur-bestuurder, zijnde me-

vrouw Y.G. van Hoof-Imbos. Deze is belast met het besturen van de vereniging.  

De directeur-bestuurder is verder belast met de dagelijkse leiding van het samenwer-

kingsverband en met het realiseren van de doelstellingen en wettelijke taken van de ver-

enigingen. De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de beide samenwer-

kingsverbanden en bestuurt (dagelijks) beide samenwerkingsverbanden en geeft leiding 

aan de medewerkers van de samenwerkingsverbanden. De Directeur-bestuurder is belast 



Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

5 
 

met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en activiteiten van het samenwer-

kingsverband. Ook is de directeur-bestuurder belast met het opstellen en uitvoeren van 

het ondersteuningsplan en de bijbehorende procedures, waaronder het op overeenstem-

ming gericht overleg met de gemeenten. Daarnaast voert de directeur-bestuurder over-

leg met de ondersteuningsplanraden.  

De directeur-bestuurder beheert de aan de samenwerkingsverbanden toegekende forma-

tieve en financiële middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedge-

keurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan. 

De aan de beide samenwerkingsverbanden (PO en VO) deelnemende schoolbesturen 

hebben via afzonderlijke algemene ledenvergaderingen invloed op de strategische koers 

van het samenwerkingsverband. Zij hebben naast deze verantwoordelijkheid ook een ei-

gen (schoolbestuurlijke) verantwoordelijkheid in passend onderwijs. 

Drie keer per jaar hebben de verenigingen een algemene ledenvergadering. De leden 

hebben bij de vorming van het samenwerkingsverband passend onderwijs gekozen voor 

het principe van 'one man, one vote'. Hiermee is niet alleen het vertrouwen in elkaar be-

nadrukt, maar is ook besloten dat de leden gelijkwaardig zijn als het gaat om het realise-

ren van passend onderwijs. De beide algemene ledenvergaderingen voeren een overlap-

pende agenda. 

De Algemene Ledenvergaderingen kennen een gezamenlijke renumeratiecommissie en 

een audit-commissie. Beide commissies bestaan uit een lid uit het PO, een lid uit het VO 

en een onafhankelijk voorzitter. 

Daarnaast kent het samenwerkingsverband: 

 Een, wettelijk voorgeschreven, ondersteuningsplanraad; 

 Een MR. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit elke functie in het sa-

menwerkingsverband. De beide samenwerkingsverbanden opereren als een werk-

organisatie en hebben daarom een gezamenlijke MR. 

 Een TLV-commissie, die procedureel de aangevraagde TLV’s toetst; 

 Een commissie voor bezwaar en beroep; 

 De mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion, in samenwerking met 

SWV Drechtsteden PO en het samenwerkingsverband SWV VO PasVOrm te Gorin-

chem; 

 Een directeurenberaad voor het PO en voor het VO. 

 Een netwerk van Intern begeleiders in het PO en een zorgcoördinatorenberaad in 

het VO.  

 Een werkgroep PO-VO, waarin operationele afstemming tussen PO en VO plaats-

vindt. 

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 

om klachten tegen de gevolgde procedures in verband met de aanvragen voor toelaat-

baarheidsverklaringen. De achterliggende gedachte is hier: hoe dichter 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 PasVOrm te 
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Gorinchem. Daartoe zijn afspraken met dat Samenwerkingsverband gemaakt. Verder be-

staat de mogelijkheid voor ouders en school (-besturen) een onderwijsconsulent in te 

schakelen. Tenslotte kan een geschil worden voorgelegd aan de (landelijke) Tijdelijke Ge-

schillencommissie toelating en verwijdering. Als ook de uitspraak van deze commissie 

geen oplossing 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 Speciaal Onderwijs (SO). De directeur van het samenwerkingsver-

band is hiertoe gemandateerd. Tegen besluiten tot toelaatbaarheidsverklaring kunnen 

ouders en betrokken schoolbesturen bezwaar indienen. Voor de afhandeling van derge-

lijke bezwaren is het samenwerkingsverband aangesloten bij de landelijke Bezwaar-

commissie. 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. 

Een klacht wordt pas als zodanig gezien als deze schriftelijk wordt ingediend. In het afge-

lopen jaar 2017 heeft het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

geen enkele klacht of geschil gehad. 

3. Doelstellingen 2016-2018 en realisatie 2017 

In onderstaande tabel zijn de doelstellingen uit het ondersteuningsplan weergegeven. 

Daarnaast is aangegeven op welke wijze in 2017 aan het bereiken van de doelstellingen 

is gewerkt. 

 Doelstelling Realisatie 

1 Het samenwerkingsverband streeft 

naar het verhogen van het niveau 

van basisondersteuning. 

Alle schoolbesturen PO ontvangen jaarlijks 

middelen voor lichte ondersteuning (€ 60,- 

per leerling). Hiervan kunnen de scholen de 

kwaliteit van de basisondersteuning ver-

sterken. Scholen leggen daarvoor verant-

woording af aan het SWV. Gebleken is dat 

de middelen heel divers worden ingezet, en 

dat het afgesproken niveau van basisonder-

steuning in het algemeen nog onvoldoende 

wordt gehaald. Anders dan de eerste twee 

jaren het geval was, heeft het samenwer-

kingsverband ‘schoolarrangementen’ gefa-

ciliteerd, bedoeld voor groepen leerlingen in 

de school van wie de ondersteuningsbe-

hoefte uitstijgt boven wat van de school op 

dat moment kan worden gevraagd. Scholen 

hebben daartoe een onderbouwd activitei-

tenplan ingediend. De looptijd van deze 

schoolarrangementen is twee jaar. Daarna 

moeten scholen deze extra ondersteuning 

hebben geborgd in hun basisondersteuning. 
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 Doelstelling Realisatie 

2 Het SWV heeft zicht op de ontwikke-

ling van de basisondersteuning door 

deze, met behulp van een monitor, 

op continue basis te evalueren. 

Ja, deze ontwikkeling wordt gevolgd door 

het samenwerkingsverband.  De resultaten 

van de inzet van de € 60,- per leerling wor-

den medio 2018 verwacht. De resultaten 

van de inzet op individuele leerlingen (Ar-

rangementen) worden in OnderwijsTrans-

parant bijgehouden. 

3 De flexibel opererende ondersteu-

ningsteams in de scholen zijn op 01-

08-2018 in staat de extra onder-

steuning die nodig is te formuleren 

op basis van de onderwijs- en on-

dersteuningsbehoefte van leerlingen, 

die op zijn beurt weer gebaseerd is 

op de formulering van de belemme-

rende en stimulerende factoren van 

een leerling. 

Het lukt basisscholen steeds beter de be-

lemmerende en stimulerende factoren van 

leerlingen te benoemen en daarop geba-

seerd de ondersteuningsbehoefte vast te 

stellen. Ook weten zij steeds beter de pas-

sende arrangementen te formuleren. Er 

werden in 2017 643 aanvragen gedaan 

voor extra ondersteuning. Daarvan kon 61 

% zonder aanpassingen worden gehono-

reerd. 32,2 % kon na een aanpassing wor-

den gehonoreerd. 5,9 % werd afgewezen. 

Een kleiner percentage werd buiten behan-

deling gesteld of door de basisschool terug-

getrokken. 

De aanpassingen betreffen hoofdzakelijk de 

duur van arrangementen en de kosten 

daarvan en veel minder de inhoud. 

Deze gegevens zijn terug te vinden in de 

loketmodule van OnderwijsTransparant.  

4 Alle leerlingen volgen onderwijs. Het 

SWV heeft zicht op de leerlingen 

voor wie dit niet het geval is (thuis-

zitters) en de aard van hun onder-

steuningsvraag. 

Een belangrijke doelstelling passend onder-

wijs is het terugbrengen van het aantal 

thuiszitters. Het samenwerkingsverband 

houdt hier goed zicht op en ontvangt in dit 

kader van de afdeling leerplicht Dordrecht 

elke maand een update. Daarnaast vindt 

frequent overleg met leerplicht plaats. 

Tot op heden is er steeds sprake geweest 

van ten hoogste drie  thuiszitters per op-

gave, die meestal na korte tijd toch weer 

naar school en of hulpverlening zijn terug-

geleid. 
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 Doelstelling Realisatie 

5 Het deelnamepercentage aan het 

speciaal basisonderwijs (exclusief 

SBO+) wordt in de periode 2016-

2018 geconsolideerd (onder voorbe-

houd van beredeneerde afwijkingen) 

op het landelijk gemiddelde van 

2,6%. 

Het deelnamepercentage sbo in het samen-

werkingsverband bevindt zich op de telda-

tum 1 oktober 2017 op 2,93 % (Dash-

board: Mijn Vensters). Het landelijk gemid-

delde is op peildatum 01-10-2017: 2,34 

(Dashboard Mijn Vensters). Gecorrigeerd 

met de zgn. sbo+ leerlingen op het sbo – 

dat zijn de leerlingen die feitelijk op het so 

categorie laag zijn aangewezen maar op 

het sbo zijn geplaatst (33 leerlingen) – be-

draagt het deelnamepercentage sbo 

2,55%. Daarmee is de destijds geformu-

leerde doelstelling niet gehaald. 

6 Het deelnamepercentage aan het 

speciaal onderwijs wordt in de peri-

ode 2016-2018 (onder voorbehoud 

van beredeneerde afwijkingen) in 

lijn gebracht met het landelijk ge-

middelde percentage 

Het deelnamepercentage SO is weliswaar 

gedaald (op 01-10-2017: 1,69 % (Dash-

board: Mijn Vensters), Het landelijk gemid-

delde is op peildatum 01-10-2017: 1,61. 

De doelstelling die destijds met de toen 

geldende percentages werd geformuleerd is 

net niet gehaald. 

 

 

 

7 Het samenwerkingsverband zet in op 

een ontwikkeling waarbij de bespre-

kingen in het OT van de scholen he-

lemaal gaat voldoen aan de princi-

pes van handelingsgericht werken: 

het samen met partners (ouders, 

externe deskundigen, leerkrachten, 

IB-ers) formuleren van een onder-

steuningsbehoefte en het kiezen van 

een passend arrangement daarbij. 

Uit het bij doelstelling drie genoemde gege-

ven dat 61 % van de aanvragen bij het lo-

ket zonder aanpassingen gehonoreerd kan 

worden, blijkt dat er weliswaar nog inzet op 

dit punt nodig is, maar dat de trend positief 

is. Het lukt, zo is de ervaring van de leden 

van het loket, basisscholen steeds beter 

deze doelstelling te realiseren. Zij worden 

daarin ondersteund door de inzet van de 

begeleiders passend onderwijs en de leden 

van het loket. 

8 Het samenwerkingsverband werkt 

naar een situatie waarin aanvragen 

voor arrangementen uitsluitend pro-

cedureel getoetst behoeven te wor-

den. 

Deze doelstelling is in 2017 nog niet be-

haald. Vooralsnog blijft het toekennen van 

een TLV of arrangement ter beoordeling 

van het Loket, en dient er voor een aan-

vraag altijd advies gevraagd te worden aan 

een BPO-er. Het loket betrekt bij zijn be-

slissingen een TLV af te geven altijd de be-

oogde S(B)O-school. 

 

Wat niet direct in een genummerde doelstelling is vervat 

Hoewel niet direct als aparte doelstelling opgenomen in het ondersteuningsplan 2016-

2018, zijn onderstaande doelstellingen het vermelden waard: 
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Integraliteit 

Ondanks dat de integraliteit van onderwijs en zorg niet in een aparte doelstelling is ver-

vat, is de integraliteit van indiceren wel degelijk een punt van aandacht geweest. Met 

name de zorgcomponent van leerlingen die aangewezen zijn op SO-onderwijs en de extra 

ondersteuning die geboden moest worden via een indicatie van de jeugdteams hadden 

de aandacht. Vaak werd de wens geuit, minder vaak werd de integraliteit ook bereikt. 

Deze doelstelling wordt dus wel nagestreefd, maar is nog niet bereikt. Door de inzet van 

OK (ouder-kind) -coaches in het onderwijs en het betrekken van deskundigen uit de 

jeugdteams op de desbetreffende dossiers van het Loket wil het samenwerkingsverband 

dichter bij het doel komen.  

Zo kunnen een loketbeslissing en een indicatie vanuit de jeugdteams na onderlinge af-

stemming vrijwel gelijktijdig afgegeven worden. Eerder al, op het niveau van de onder-

steuningsteams in de scholen, kan tot onderlinge afstemming van de inzet vanuit de 

jeugdteams (via de OK-coach) en de basisschool (al dan niet met een arrangement van 

het samenwerkingsverband) worden gekomen. 

Preventie 

De doelstelling om zo preventief mogelijk te werken en daarom ook zo vroeg mogelijk 

een TLV voor S(B)O aan te vragen is in 2017 vervat in een notitie. In 2017 is behoorlijk 

preventief gewerkt: van de 86 nieuwe SBO-aanvragen, werden er 75 (87,2%) aange-

vraagd voor leerlingen tot en met groep 5.  

De doelstelling van het samenwerkingsverband (geen toelaatbaarheidsverklaringen meer 

voor leerlingen na groep 5) zou nog een reductie van 11 leerlingen (12,8 %) hebben 

kunnen opleveren. Het betrof in alle gevallen een leerling uit groep 6. 

Voor het SO levert een ander beeld op: van de 42 nieuwe aanvragen voor een TLV SO 

zijn er 25 (59,5% %) aangevraagd voor leerlingen na groep 5. Het merendeel van de 

aanvragen voor een TLV SO na groep 5 is gedaan door het SBO en andere vormen van 

speciaal onderwijs (Auris bv.) 

Terugkeer vanuit S(B)O naar regulier onderwijs 

Het samenwerkingsverband stelt zich ook ten doel meer leerlingen vanuit het S(B)O te-

rug te laten keren naar het reguliere onderwijs. Dat gebeurt op een enkele uitzondering 

na, eigenlijk alleen maar aan het eind van het verblijf in het S(B)O. Deze doelstelling is 

dus in 2017 niet gehaald.  De SBO-notitie moet hier verandering in aanbrengen.  

Versterken van de rol van ouders 

De positie van ouders wordt kennelijk beter bewaakt: in 2017 werden maar weinig ou-

ders uitgenodigd voor een gesprek met leden van het loket over de toewijzing van extra 

ondersteuning. Die gesprekken verlopen naar tevredenheid van ouders. 

In 2017 is gewerkt aan het ontwerp van een ouderrol in OnderwijsTransparant. Naar ver-

wachting zal deze rol met ingang van 01-08-2018 operatief zijn. 

Het loket 

Een van de kernactiviteiten van het samenwerkingsverband is het loket. Het loket regelt 

de toewijzing van extra ondersteuning in de basisscholen en de afgifte van toelaatbaar-

heidsverklaringen voor S(B)O. 

Het loket beoordeelt de formulieren waarmee deze extra ondersteuning wordt aange-

vraagd en ziet daarmee dus ook toe op de kwaliteit van de toeleidingstrajecten, cq de 

kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning in de scholen en de zorgvuldigheid van de 

gevolgde procedures om een aanvraag voor extra ondersteuning te doen bij het samen-

werkingsverband. 
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Het loket komt elke twee weken bijeen en neemt over alle tijdig (minstens een week van 

tevoren) aangeleverde formulieren een beslissing. Daarmee voldoet het loket ruim-

schoots aan de wettelijke eis om uiterlijk zes weken na het indienen van een formulier 

een beslissing te nemen. 

Het loket bestaat uit vier personen: een voorzitter en drie orthopedagogen.  

Bereikte resultaten tabellen 

De percentages (afkomstig van de website: mijn.vensters.nl die in bovenstaande tekst 

genoemd zijn, staan ook in onderstaande tabel.  

 
Aantal 

ll BAO 

Aantal 

ll SBO 

Perc. 

ll SBO 

Perc SBO 

landelijk 

Aantal 

ll so 

Perc 

ll so 

Perc so 

landelijk 

01-10-2012 9975 318 3,09 2,60 181 1,76 1,63 

01-10-2013 9861 262 2,59 2,52 176 1,74 1,63 

01-10-2014 9709 269 2,72 2,47 173 1,73 1,63 

01-10-2015 9708 282 2,82 2,35 163 1,63 1,55 

01-10-2016 9553 286 2,86 2,31 167 1,70 1,58 

01-10-2017 9466 286 2,93 2,34 165 1,69 1,61 

 

De verdeling over de bekostigingscategorieën SO (zie: www.passendonderwijs.nl)  staat 

in onderstaande tabel: 

 
Cat 

1 

Cat 1 

aantal 

Cat 1 

lande-

lijk 

Cat 

2 

Cat 2 

aan-

tal 

Cat 2 

lande-

lijk 

Cat 

3 

Cat 3 

aan-

tal 

Cat 3 

lande-

lijk 

01-10-2012 1,50 154 1,33 0,08 8 0,09 0,18 19 0,21 

01-10-2013 1,46 148 1,34 0,09 9 0,09 0,19 19 0,20 

01-10-2014 1,47 147 1,34 0,08 8 0,10 0,18 18 0,19 

01-10-2015 1,38 139 1,27 0,11 11 0,10 0,14 14 0,18 

01-10-2016 1,40 138 ? 0,18 18 ? 0,11 11 ? 

01-10-2017 1,36 133 ? 0,21 20 ? 0,12 12 ? 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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4. Continuïteitsparagraaf SWV PO o.b.v. meerjarenbegroting 2017-2022, vast-

gesteld in de bestuursvergadering van 21 november 2017 

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

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

A. Gegevensset 

A1. Kengetallen (Leerlingenaantallen en formatie) 

Kengetal 
2017 

realisatie 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

2020 

begroting 

Aantallen leerlingen BO/SBO/SO  

(stand 1/10): 

9.917 9.884 9.879 9.874 

Personele bezetting in fte (stand 31/12):     

Directie  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Ondersteunend personeel 8,0 8,0 8,0 8,0 

Totaal 8,0 8,0 8,0 8,0 

De geraamde ontwikkeling van de leerlingenaantallen is beperkt, omdat de krimp in Dor-

drecht grotendeels achter de rug is. Een deel van het ondersteunend personeel wordt ge-

detacheerd bij het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Dordrecht.                 

De personele bezetting betreft eigen personeel dat volgens de CAO PO wordt verloond. 

Bij de gemelde personele bezetting is nog geen rekening gehouden met (gedeeltelijke) 

detachering van een aantal personeelsleden bij het samenwerkingsverband VO. Er is ook 

geen rekening gehouden met personeel (inclusief directie) vanuit het samenwerkingsver-

band VO dat gedeeltelijk is gedetacheerd bij het samenwerkingsverband PO. 

A2. Staat / Raming van baten en lasten 

Baten en lasten 
2017 

realisatie 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

2020 

begroting 

Rijksbijdragen 5.058.526   5.033.536 5.083.253 5.186.663 

Overige baten    170.720      157.700    157.700    157.700 

Totaal baten 5.229.246   5.191.236 5.240.953 5.344.363 

Personele lasten    677.764      724.000    724.000    724.000 

Afschrijvingen        1.095          1.000       1.000       1.000 

Huisvestingslasten        9.132        10.000      10.000      10.000 

Overige instellingslasten     131.073        85.267      85.152      85.152 

Doorbetalingen aan schoolbe-

sturen 

 4.834.084   4.573.216 4.421.811 4.531.774 

Totaal lasten  5.653.148   5.393.483 5.241.963 5.351.926 

Saldo baten en lasten    -423.902    -202.247      -1.010      -7.563 

Financiële baten         1.250         2.747       1.510       8.063 

Financiële lasten            295            500          500          500 

Saldo financiële baten en lasten            955         2.247       1.010       7.563 

EXPLOITATIESALDO    -422.947    -200.000              0              0 
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De meerjarenbegroting leidt tot een tekort in 2018 van € 200.000 en nihil in 2019 tot en 

met 2020. 

A3. Balans 

Balans 2017 

realisatie 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

2020 

begroting 

Materiële vaste activa       5.585      4.490       3.543      3.013 

Totaal vaste activa       5.585      4.490       3.543      3.013 

Vorderingen     82.347    82.347     82.347    82.347 

Liquide middelen   440.749  241.844   242.791  243.321 

Totaal vlottende activa   523.096  324.191   325.138  325.668 

TOTAAL ACTIVA   528.681  328.681   328.681  328.681 

Algemene reserve   378.863  178.863   178.863  178.863 

Bestemmingsreserves             0            0             0            0 

Totaal eigen vermogen   378.863  178.863   178.863  178.863 

Voorzieningen       6.175      6.175       6.175      6.175 

Kortlopende schulden   143.643   143.643   143.643  143.643 

Totaal vreemd vermogen   149.818   149.818   149.818  149.818 

TOTAAL PASSIVA   528.681   328.681   328.681  328.681 

 

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

  

Kengetallen  2017 

realisatie 

2018 

begroting 

2019 

begroting 

2020 

begroting 

Rentabiliteit  -8,1  -3,9   0,0   0,0 

Liquiditeit (current ratio)   3,6   2,3   2,3   2,3 

Solvabiliteit 71,7 54,4 54,4 54,4 

Weerstandsvermogen   7,2   3,4   3,4   3,3 

Kapitalisatiefactor 10,1   6,3   6,3   6,1 

 

De ratio’s voor liquiditeit en vermogen dalen iets in 2017 t/m 2020 vanwege het ge-

raamde negatieve resultaat in 2018 

 

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 
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Risicoparagraaf 

 

Het systeem van risicomanagement: 

In 2017 is gewerkt met de volgende 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 zijn hierop ingericht.  

 de planning & control cyclus: Een aantal keren per jaar vinden begrotingsbijstellingen 

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; 

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

het eigen vermogen (zie hierna). 

 

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

 

Overzicht risico’s/impactanalyse en minimaal benodigd weerstandsvermogen: 

 

 

Risico Kans  Im-

pact 

Som Kwantificering in 

weerstandsver-

mogen 

Toelichting 

Fluctuaties leer-

lingaantallen/ 

dalende leerling-

aantallen 

1 1 1 €   10.000 Demografische krimp 

in het PO is vrijwel 

voorbij 

Stijging van het 

aantal SO-leer-

lingen (boven lan-

delijk gemiddelde) 

3 4 12 € 120.000 Afname rijksvergoe-

ding/ toename ver-

mindering zware on-

dersteuning 

Stijging van het 

aantal 

SBO-leerlingen 

(>2%) 

3 3 9 €   90.000 Meer overdracht gel-

den 

Toename kosten 

individuele arran-

gementen 

3 1 3 €   30.000 Eventueel compense-

ren door lager be-

drag aan basisonder-

steuning per leerling 

Personele risico’s / 

financiële gevol-

gen van arbeids-

conflicten 

3 1 3 €   30.000 Eigen personeel rela-

tief kort in dienst 

Beëindiging additi-

onele gemeente-

lijke subsidies 

1 1 1 €   10.000 o.a. Playing for Suc-

cess 

Instabiliteit bekos-

tiging 

2 3 6 €   60.000  
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Onvolledige in-

dexatie van de be-

kostiging 

2 3 6 €   60.000  

Overige ri-

sico’s/restrisico’s 

(lage dan wel on-

voldoende kwalifi-

ceerbare risico’s) 

2 2 4 €   40.000  

      

Totaal risico    € 450.000  

      

Totaal risico, ge-

corrigeerd voor 

het feit dat al 

deze risico’s zich 

niet gelijktijdig 

zullen voordoen 

    

 

€ 300.000 

 

Buffer t.o.v. 

baten 

   Circa 6 %  

 

 

 

Toelichting kans:                   Toelichting impact: 

   

 
 

 

 
Voor de rijksvergoeding zware ondersteuning is de verevening positief waardoor op ter-

mijn hogere baten worden geraamd (bij gelijkblijvende leerlingaantallen). Belangrijkste 

risico is een stijging van het aantal SO-leerlingen. De ontwikkeling hiervan wordt scherp 

gevolgd.  

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

ken: 

Hoewel per eind 2017 nog sprake is van afdoende weerstandsvermogen is de risicobe-

reidheid laag te noemen. Wanneer de meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020 onge-

wijzigd blijft dan daalt het eigen vermogen onder het minimale benodigde weerstands-

vermogen. 

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. 
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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 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 SO-leerlingen (boven landelijk gemiddelde). 

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de 

kijkglazen (DUO) laten in 2017 een zeer lichte daling zien van deelname aan het 

SO. Bovendien houden we rekening met een afname van de rijksvergoeding voor 

de zware ondersteuning. 

Bij de toekenning van aanvragen TLV SO wordt inmiddels sterker ingezet op de 

tijdelijkheid van plaatsing in het SO, TLV’s krijgen een nog kortere geldigheids-

duur (max. 2 jaar). 

 Risico: Stijging van het aantal SBO-leerlingen (>2%). 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: De meest recente gegevens uit de kijkgla-

zen (DUO) en het dashboard passend onderwijs laten een stijging zien van deel-

name aan het SBO. Deels veroorzaakt door deelname aan de SBO+ voorziening. 

Een notitie met aanvullend beleid is inmiddels geaccordeerd en wordt als uit-

gangspunt gehanteerd bij het nemen van beslissingen. Dat beleid moet vooral lei-

den tot een verhoging van het aantal leerlingen dat vanuit het SBO weer terug-

keert naar het reguliere onderwijs. 

 Risico:Toename kosten individuele arrangementen: 

De aanvragen voor individuele arrangementen stegen in aantal. De deelname aan 

SBO en SO nam niet significant af. Met ingang van de nieuwe planperiode (2018-

2020) heeft het samenwerkingsverband een plafond ingesteld per schoolbestuur 

aan de te besteden middelen voor individuele arrangementen. De € 60 euro per 

leerling wordt gevoegd bij de middelen ten behoeve van schoolarrangementen en 

groepsarrangementen, maar het totale bedrag daarvoor wordt in overeenstem-

ming gebracht met de begroting. 

 Overige vermelde risico’s: 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Deze risico’s zijn wat moeilijker intern te 

beheersen en voor deze risico’s dient vooral een gedeeltelijke reservering van het 

minimaal benodigde weerstandsvermogen aanwezig te zijn. 
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5. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 afgenomen met € 292.832,-. 

 

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 2017 en vergelijkende cijfers 2016. 

 

3.1 Rijksbijdragen  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal (Rijks)bijdra-

gen OCW 

  

5.058.526 

  

4.900.170 

  

4.867.737 

 

Toelichting: 

 

Vergelijking realisatie 2017 versus begroting 2017: 

 

De rijksbijdragen zijn circa € 158.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste verschillen: 

De vergoeding lichte ondersteuning en vergoeding zware ondersteuning vallen iets hoger 

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

het jaar.  Totaal leverde dit circa € 54.000 extra bekostiging op aan vergoeding lichte on-

dersteuning en circa € 104.000 extra bekostiging aan vergoeding zware ondersteuning.  

 

Vergelijking realisatie 2017 ten opzichte van realisatie 2016: 

 

De rijksbijdragen zijn circa € 190.000 hoger dan in 2016. 

Belangrijkste verschillen: 

De vergoeding lichte ondersteuning en vergoeding zware ondersteuning vallen iets hoger 

uit ten gevolge van een indexering van de bekostiging naar boven bijgesteld. Totaal le-

verde dit € 45.000 aan hogere vergoeding lichte ondersteuning op en € 152.000 aan ho-

gere vergoeding zware ondersteuning. De niet-geoormerkte subsidies (schoolmaatschap-

pelijk werk risico-leerlingen) viel totaal € 7.000 lager uit omdat de gewichten volgens de 

gewichtenregeling waren gedaald in voorgaande jaren.  

 

 

 

3.5 Overige baten  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal overige baten  170.720  201.397  191.950 

        

 

 

Verschil realisatie 2017 versus begroting 2017: 

 

Totaal zijn de overige baten circa € 31.000 lager dan begroot als volgt te verklaren: 

De vergoeding detachering valt € 43.000 lager uit dan begroot. In eerste instantie was 

een detacheringsvergoeding voor totaal 2,8 fte begroot. De uiteindelijke gerealiseerde 

detacheringsinzet vanuit het samenwerkingsverband PO naar VO bedroeg zo’n 2,2 fte. 

Deze uiteindelijke mindere inzet met 0,6 fte levert een lagere vergoeding detachering 

van € 43.000 op. 

Ten opzichte van de begroting 2017 was er een extra bate van circa € 12.000 euro subsi-

die Poortwachter EED-zorg.  
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Verschil realisatie 2017 versus realisatie 2016: 

 

De overige baten waren totaal circa € 22.000 lager in verband met een lagere detache-

ringsopbrengst ten gevolge van iets minder inzet personeel van het samenwerkingsver-

band PO ten behoeve van het samenwerkingsverband VO van totaal circa € 34.000 en 

een hogere bate/subsidie poortwachter EED van € 12.000. 

 

 

4.1 Personele lasten  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal   677.764  645.425  570.779 

        

 

Verschil realisatie 2017 versus begroting 2017 personele lasten: 

 

De personele lasten zijn in 2017 circa € 32.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste verklaringen: 

 In de begroting 2017 was geen nadere onderverdeling gemaakt tussen lonen en 

salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. Exclusief overige personele lasten en 

zonder rekening te houden met de vergoeding van het vervangingsfonds in 2017 

was sprake van een toename van personele lasten van zo’n € 42.000,-. Deze stij-

ging wordt verklaard door de aanname van extra personeel in 2017.  

 In tegenstelling tot 2016 was in 2017 sprake van een positieve bate/vergoeding 

vervangingsfonds van ongeveer € 51.000.. 

 De overige personele kosten zijn circa € 41.000 gestegen. 

 

Verschil realisatie 2017 versus realisatie 2016 personele lasten: 

 

Ten opzichte van 2016 zijn de personele lasten met circa € 107.000 gestegen  

De belangrijkste oorzaken: 

 De salariskosten zijn met circa € 102.000 euro gestegen en de overige personele 

lasten met circa € 56.000.  

 Hier staat tegenover dat in 2017 sprake van een bate/vergoeding vervangings-

fonds van € 51.000 euro tegenover nihil in 2016. 

 

 

4.1.2 Overige personele lasten  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal   159.800  117.973  102.980 

        

 

Toelichting Overige personele lasten:  

 

Vergelijking 2017 versus begroting 2017: 

 

De werkelijke kosten vallen circa € 42.000 hoger uit dan begroot.  

 De belangrijkste verklaring is de stijging van kosten van inhuur derden met circa 

€ 35.000. De kosten van inhuur derden betreffen de kosten van inleen van perso-

neel van het samenwerkingsverband VO. Omdat de directeur/bestuurder vanaf 20 

maart 2017 een volledige dienstbetrekking heeft bij het samenwerkingsverband 

VO vallen de doorberekende detacheringskosten uiteindelijk ook hoger uit. 

 Voor programma 2: Jeugdwet Poortwachter EED is totaal circa € 11.000 meer uit-

gegeven dan begroot. Hier staat ook een subsidiebate tegenover. 

 De overige kosten vallen circa € 4.000 lager uit dan begroot. 



Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

20 
 

 

Vergelijking 2017 versus realisatie 2016: 

 

De werkelijke kosten vallen uiteindelijk circa € 56.000 hoger uit dan de realisatie 2016.  

De belangrijkste verklaringen zijn: 

 de stijging van kosten van inhuur derden (SWV VO) met circa € 37.000 euro  

 € 8.000 kostenstijging in overige kosten.  

 Verder zijn er meer uitgaven Programma 2: Jeugdwet poortwachter EED: circa € 

11.000. 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

 

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

 

 

 

 

Toelichting: 

 

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

van Stichting h3o. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. De overige kosten betref-

fen schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten die licht kunnen fluctueren. 

 

 

 

 
Toelichting: 

 

Vergelijking realisatie 2017 versus begroting 2017: 

 

In totaal zijn de overige lasten circa € 4.000 hoger dan begroot.  

4.2 Afschrijvingen  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

        

 Totaal afschrijvingen  1.095 

 

 1.095     

 

 1.062 

 

4.3 Huisvestingslasten  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie  

2016 

   €  €  € 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 9.132 

 

 8.800 

 

 9.256 

4.4 Overige lasten  Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal overige lasten  131.073 

 

 127.071 

 

 168.106 



Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

21 
 

Deze € 4.000 betreffen kleine verschillen in overige lasten ten opzichte van de initiële be-

groting van 2017. 

 

 

Vergelijking realisatie 2017 versus realisatie 2016: 

 

In totaal is circa € 37.000 minder uitgegeven dan in 2016. 

De belangrijkste verklaringen zijn: 

 Minder uitgaven Programma 2: schoolmaatschappelijk werk: circa € 45.000. 

 Overig/diverse posten: meer uitgaven: circa € 8.000 

 

 

 

 

 
Toelichting: 

 

Vergelijking realisatie 2017 versus begroting 2017: 

 

In totaal is er zo’n € 361.000 euro meer besteed dan initieel begroot. 

 

 

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW (teldatum 1-10) is circa  € 113.000 

hoger dan begroot. 

 De doorbetalingen op basis van 1 februari zijn totaal circa € 58.000 lager dan be-

groot (groei). 

 De overige doorbetalingen aan scholen zijn circa € 306.000 hoger dan begroot. 

 

Ten aanzien van de verplichte afdrachten uit te voeren door OCW waren we bij de initiële 

begroting 2017 uitgegaan van lagere leerlingaantallen SO op basis van teldatum dan de 

uiteindelijke realisatie. Ook is in eerste instantie nog geen rekening gehouden met in-

dexatie van de verplichte afdrachten. Hierdoor vallen de verplichte afdrachten uiteindelijk 

circa € 113.000 euro hoger uit 

 

De doorbetalingen op basis van 1 februari betreffen de afdrachten SO op basis van peil-

datum alsmede de afdracht SBO op basis van teldatum en peildatum. De belangrijkste 

verklaring voor het totaal van circa € 58.000 aan minder kosten komt door minder af-

dracht SO op basis van peildatum voor totaal circa € 59.000. Een en ander wordt ver-

klaard door het feit dat bij de initiële begroting voorzichtigheidshalve rekening was ge-

houden met een hoger groeipercentage dan uiteindelijk gerealiseerd. 

 

De hogere uitgaven van circa € 306.000 inzake hogere doorbetalingen aan scholen zijn 

als volgt te verklaren: 

 Niet voorziene uitgaven voor grensverkeer: circa € 25.000. 

 Hogere uitgaven programma 4: individuele arrangementen: circa € 281.000 hoger 

dan begroot. 

In de initiële begroting was hiervoor € 400.000 begroot en via begrotingsbijstellin-

gen was dit bedrag verhoogd naar € 600.000,-. Uiteindelijk bedroegen de uitga-

ven voor 2017 zo’n € 681.000,- 

 Hogere uitgaven programma 5: Voorzieningen JRK Kompas: circa € 19.000. 

4.5 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

 Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal overige lasten  4.834.084 

 

 4.473.960 

 

 4.444.624 



Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

22 
 

Initieel was € 122.500 begroot en na begrotingsbijstellingen was € 140.000 be-

groot. Uiteindelijk bedroegen de uitgaven € 141.250,-. 

 Minder uitgaven Playing for Succes: circa € 19.000.  

Uiteindelijk zijn er minder groepen opgestart. 

 

 

Vergelijking realisatie 2017 versus realisatie 2016: 

 

In totaal is in 2017 in totaal voor circa € 389.000,- meer aan uitgaven gerealiseerd dan 

in 2016.  

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 

 Toename afdracht SO op basis van teldatum van circa € 12.000 

 Toename doorbetalingen op basis van 1-2 (peildatum) van circa € 52.000 

 

Verder was er sprake van totaal circa € 325.000 aan hogere overige doorbetalingen aan 

scholen dan in 2016 in de vorm van: 

 

 Programma 4: individuele arrangementen: circa € 230.000 meer uitgaven dan in 

2016 

 Programma 4: schoolarrangementen: circa € 184.000 meer uitgaven dan in 2016. 

 Grensverkeer: € 25.000 hoger dan in 2016. 

 Overdracht rugzakjes: circa 175.000 minder uitgaven dan in 2016. 

 Programma 5: voorziening SBO Plus Toekomst: circa € 26.000 meer uitgaven dan 

in 2016 

 Programma 5: voorziening JRK Kompas: circa € 33.000 euro meer uitgaven dan in 

2016 

 Iets meer uitgaven Playing for Succes voor circa € 6.000. 

 Iets minder overdracht lichte ondersteuning: circa € 4.000 

 

 
Toelichting: 

 

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

na aftrek van bankkosten/financiële lasten. De rentevergoeding is het afgelopen jaar 

enorm gedaald, iets waarmee bij het samenstellen van de initiële begroting nog geen re-

kening is gehouden. 

 

 

 

 

 

Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (ont-

trekkingen van) voorzieningen 

 

De mutaties in liquide middelen bedroegen in het jaar 2017 totaal -/- € 420.300. De be-

langrijkste verklaring voor deze afname betrof het negatieve saldo van baten en lasten uit 

gewone bedrijfsuitoefening van -/- € 423.902 . Een uitgebreide toelichting treft u aan onder 

onderdeel B4 (Kasstroomoverzicht 2017, vergelijkende cijfers 2016).  

 

 

5 Financiële baten en las-

ten 

 Realisatie 

2017 

 Begroting 

2017 

 Realisatie 

2016 

   €  €  € 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 955 

 

 4.784 

 

     4.025 
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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 

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-

2017 

(€) 

31-12- 

2016 

(€) 

Passiva 31-12-

2017 

(€) 

31-12- 

2016 

(€) 

Materiële vaste  

Activa 

   5.585 

 

    6.680 

 

Eigen vermogen 378.863 801.810    

Vorderingen 

 

 82.347             27.516 Voorzieningen    6.175        6.022 

Liquide middelen 

 

440.749          

 

861.049 

 

Kortlopende  

schulden 

143.643         87.413 

Totaal activa 528.681 895.245 Totaal passiva 528.681          895.245 

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa 

 

De materiële vaste activa betreffen inventaris en ICT-apparatuur. In 2017 is voor € 1.095 

afgeschreven. 

De vorderingen betreffen hoofdzakelijk nog door te berekenen salariskosten voor personeel 

dat gedetacheerd is bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Dordrecht, 

een nog te vorderen bedrag van het vervangingsfonds en een tweetal overige vorderingen.  

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

verklaring voor de afname van het saldo liquide middelen is het negatieve saldo van baten 

en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening in 2017 van € 423.902. 

 

 

Passiva 

 

De algemene reserve is afgenomen door het negatieve exploitatieresultaat over 2017 ten 

bedrage van € 422.947,-.  

De voorziening betreft een voorziening voor jubilea. 
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De kortlopende schulden bestaan onder andere uit de volgende posten: pensioenpremies, 

loonheffingen, vervangings- en participatiefonds, crediteuren, reservering vakantiegeld, 

vooruitontvangen posten en overige kortlopende schulden nog af te wikkelen.  

De toename van de kortlopende schulden betreft voornamelijk een stijging van de post 

crediteuren per ultimo boekjaar 2017. 

 

Resultaat 
 

De begroting van 2017 liet een resultaat zien van negatief € 150.000,-. Het uiteindelijke 

negatieve resultaat  bedraagt negatief € 422.947,-. Het negatieve resultaat over het boek-

jaar 2016 bedroeg negatief € 130.115,-. In de navolgende paragraaf treft u een vergelij-

king aan tussen het voorgaande boekjaar en begroting, en een specificatie van de belang-

rijkste 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 2017: 

 

 

€ Realisatie 

2017 

Begroting 

2017 

Verschil Realisatie 

2016 

Verschil 

Baten 

Rijksbijdragen OCW 5.058.526 4.900.170 158.356 4.867.737 190.789 

Overige baten 170.720 201.397 -30.677 191.950 -21.230 

Totaal baten 5.229.246 5.101.657       127.679 
 

5.059.687 169.559 
 
 

 

Lasten 

Personele lasten 677.764 645.425 -32.339     570.779 -106.985 

Afschrijvingen 1.095 1.095 0 1.062 -33 

Huisvestingslasten 9.132           8.800 -332 9.256                124 

Overige lasten 131.073        127.071 -4.002 168.106            37.033 

Doorbetalingen 

aan schoolbesturen 

4.834.084 4.473.960 
 

-360.124 
 

4.444.624 -389.460 

Totaal lasten 5.653.148 5.256.351 -396.797 5.193.827 -459.321 

 

Saldo baten en lasten -423.902 -154.784 -269.118 -134.140       -289.762 

 

Financiële baten en las-

ten 

955 4.784 -3.829 

 

4.025           -3.070 

 
 

 

Nettoresultaat -422.947 -150.000 

 

-272.947 -130.115     -292.832 

 

 

Kengetallen 

 

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

melden wij onderstaand de kengetallen. 
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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 2017 71,7% 

Kengetal 2016 89,6% 

 

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

 

Kengetal 2017 72,8% 

Kengetal 2016 90,2% 

 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 72,8 % van het totale vermogen uit eigen 

vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt  dat 27,2 % 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 2017   3,6 

Kengetal 2016 10,2 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,6 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 2017 de beschikking over € 440.749,- aan liquide mid-

delen en heeft daarnaast € 82.347,- 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 € 143.643,- 

De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor nog steeds 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 2017  -8,1 % 

Kengetal 2016  -2,6 % 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procenten van de totale opbrengsten omgezet wordt in 

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

€ 5.229.246,-, een negatief resultaat behaald van € 422.947,-. 

In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2017 

procentueel hoofdzakelijk meer kosten zijn verantwoord dan in het voorafgaande jaar 

2016. 
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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 2017 10,1 % 

Kengetal 2016 17,7 % 

 

 

 

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 2017   7,2 % 

Kengetal 2016  15,8 % 

 

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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Verslag Toezichthoudend Orgaan 

 

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan. 

 

VERSLAG INTERN TOEZICHT 

 

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

 

1 Algemeen 

Bij de beide samenwerkingsverbanden is gekozen voor een organieke scheiding tussen 

bestuur en toezicht.  

De beide verenigingen hebben als organen: 

- Een directeur-bestuurder, mw. Y.G. van Hoof-Imbos, functioneert als verenigings-

bestuur 

- Een Algemene Vergadering (AV), functioneert als intern toezichthoudend orgaan. 

 

Samenstelling 

De Algemene Vergadering van de Vereniging SWV Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

bestaat uit de volgende personen 

Voorzitter J.T.M. Menting Ambassadeur zorglandschap Jeugd VWS  

Lid N. Barendregt Voorzitter College van Bestuur OPOD 

Lid J.R.J. Rijk Uitvoerend bestuurder Dordtse Schoolvereniging 

voor bao op Algemene Grondslag 

Lid J. Ramaker Voorzitter College van Bestuur H3O 

Lid G.Will Directeur-bestuurder Scholen van Oranje 

Lid S. van Duijn Voorzitter College van Bestuur SKOBA 

Lid C. Gerdan Voorzitter College van Bestuur Sipor 

Lid J. Gommers Voorzitter College van Bestuur SVZH 

Lid M. Baan Directeur Yulius Onderwijs 

Lid J.P. Bijlstra Voorzitter College van Bestuur SPON 

 

 

De Algemene Vergadering van de Vereniging SWV Passend Voortgezet Onderwijs Dor-

drecht bestaat uit de volgende personen 

 

Voorzitter J.T.M. Menting Ambassadeur zorglandschap Jeugd VWS 

Lid J.M. Bos Lid College van Bestuur H3O 

Lid J.P. Bijlstra Voorzitter College van Bestuur SPON 

Lid M. van der Krogt Voorzitter College van Bestuur St. Voor Openbaar 

Onderwijs Dordrecht 

Lid H. Dekker Lector/rector Joh. de Witt-gymnasium 

Lid M. van Leeuwen Directeur-bestuurder St. Horizon, Instituut voor 

Jeugdzorg en Onderwijs 

Lid J. Ramaker Bestuurder St. voor Praktijkonderwijs Dordrecht 

Lid Y. Ouwens Regiodirecteur Stichting Wellant 

Lid M. Baan M. Baan directeur Yulius Onderwijs 

 

 

De AV heeft gebruik gemaakt van de in de statuten opgenomen mogelijkheid om de ver-

gaderingen van de AV te laten leiden door een onafhankelijk technisch voorzitter. In de 

vergadering van 11 juli heeft de AV de heer J.T.M. Menting als zodanig benoemd. Voorts 

heeft de AV gebruik gemaakt van de in de statuten opgenomen mogelijkheid om binnen 



Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

28 
 

de vereniging commissies in te stellen. Op 20 maart 2017 is door de AV het besluit geno-

men tot het instellen van een auditcommissie en een remuneratiecommissie en zijn de 

leden van de beide commissies benoemd. De taken en werkwijzen van de beide commis-

sies zijn bij reglement vastgelegd, welke reglementen in de AV van 20 maart 2017 zijn 

vastgesteld. Op 11 juli 2017 is voor beide commissies een onafhankelijk lid, tevens voor-

zitter benoemd, waarna deze commissies operationeel zijn geworden. 

 

De auditcommissie bestaat uit: 

de heer M.W.J. Frima, voorzitter, management consultant  

mw. M. van der Krogt, lid namens VO 

de heer N. Barendregt, lid namens het PO 

 

De auditcommissie ondersteunt de AV bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden als 

intern toezichthoudende orgaan, specifiek bij het uitoefenen van het toezicht op de recht-

matigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de vereniging en de 

financiële sturing door de directeur-bestuurder. 

 

De remuneratiecommissie bestaat uit: 

mw. M.W. van Hattum, lid College van Bestuur Achterhoek VO 

de heer J. Ramaker, lid namens het VO 

de heer G. Will, lid namens het PO 

 

De remuneratiecommissie ondersteunt de AV bij het uitvoeren van de verantwoordelijk-

heden als intern toezichthoudend orgaan, specifiek bij het uitvoeren van de werkgevers-

rol richting de directeur-bestuurder.    

 

De leden van de auditcommissie en de remuneratiecommissie die zijn benoemd vanuit de 

AV ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De onafhankelijk externe 

voorzitters ontvangen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. 

 

Taken en bevoegdheden 

 

De Algemene Vergadering heeft tot taak intern toezicht te houden op het functioneren 

van de directeur-bestuurder en de besturing van de organisatie, een en ander met het 

oog op de belangen van de vereniging. De Algemene Vergadering heeft in haar vergade-

ring van 11 juli 2017 een Toezichtskader vastgesteld. 

De AV heeft de volgende taken: 

- goedkeuren van een vastgesteld dan wel gewijzigd vastgesteld ondersteuningsplan 

- goedkeuren van de (meerjaren)begroting van de vereniging 

- goedkeuren van het jaarverslag van de vereniging 

2 Verslag over afgelopen jaar 

 

De leden van de auditcommissie zijn in 2017 eenmaal bij elkaar geweest. Zij hebben zich 

gebogen over de bijstelling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting tot en met 

2022, inclusief de 2e bijstelling van de begroting 2017. Op de vergadering van de AV van 

21 november 2017 heeft dat geresulteerd in een positieve advisering aan de leden van 

de AV ten aanzien van de goedkeuring van de begroting 2018. 

 

De remuneratiecommissie heeft in 2017 eenmaal vergaderd. Zij heeft zich gebogen over 

de beoordelings- en functioneringscyclus van de directeur-bestuurder. Dit heeft geresul-

teerd in het voorleggen van een concept beoordelingskader, inclusief functieprofiel- en 

beschrijving op de vergadering van de AV op 21 november 2017 en een positieve advise-

ring daarop. 
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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. 
 
Stelselwijziging: 

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor Basis- en Voortgezet 

Onderwijs en Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband als gelden passend 

onderwijs heeft doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen onder categorie 4.5 

Doorbetalingen aan schoolbesturen en de uitsplitsing daarvan verwerkt. Dit betreft een 

stelselwijziging. In de vergelijkende cijfers en de begroting zijn deze bedragen aangepast 

en onder categorie 4.5.3  verwerkt. Deze stonden in de jaarrekening 2016 en de goedge-

keurde- en vastgestelde begroting 2017 gepresenteerd als negatieve baten onder 

3.1.3.1. Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden en/of 4.5 overige lasten. 

 

Voor de definitieve jaarrekening 2016 en de vergelijkende cijfers 2016 in de jaarrekening 

2017 zijn de effecten als volgt: 

 

 De rijksbijdragen zijn in de vergelijkende cijfers 2016 in de jaarrekening 2017 to-

taal € 4.867.737. Deze betroffen in de jaarrekening 2016 totaal € 1.822.124. Der-

halve een verschil van € 3.045.613. 

 De overige lasten zijn in de vergelijkende cijfers 2016 in de jaarrekening 2017 to-

taal € 168.106. Deze betroffen in de jaarrekening 2016 totaal € 1.567.117. Der-

halve een verschil van € 1.399.011. 

 De doorbetalingen aan schoolbesturen zijn in de vergelijkende cijfers 2016 in de 

jaarrekening 2017 totaal € 4.444.624. Deze betroffen in de jaarrekening 2016 to-

taal € 0. Derhalve een verschil van € 4.444.624. 

 De stijging van de rijksbijdragen in de vergelijkende cijfers 2016 in de jaarreke-

ning 2017 ten opzichte van de cijfers 2016 ad € 4.867.737 valt dus weg tegen 

een daling van de overige lasten van € 1.399.011 en een stijging van de doorbe-

talingen aan schoolbesturen van € 4.444.624. 

 

Het saldo van bovenstaande aangegeven afwijkingen is nihil, aangezien er geen resul-

taatimpact is op de cijfers van 2016. 
 

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 
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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  
 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het 
bestuur. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die 
niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen 
die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de 
financiële vaste activa. 
 

Eigen vermogen  

 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door 

(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestem-

mingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en 

reserves uit publieke middelen. 

 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instel-

ling. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ont-

staan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In ge-

val van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 

 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is 

het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. 

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur be-

paald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.  

 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het 

aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. 
 

Voorzieningen  
 

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de 

hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verlichtingen en risico’s 

niet op activa in minderling zijn gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de 

nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen 

voor de contante waarde. 

 

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft 

betrekking op het deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het 

langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan één jaar. 
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Voorziening jubilea: 

Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor 

toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de 

datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt 

de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 

40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een 

rekenrente van 0,6 %.  

 

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. 

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Ver-

liezen 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. 

De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling 

van de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming. 

 

(Rijks)bijdragen 
 

De Rijksbijdragen betreffen de (bruto) door OCW toegekende vergoedingen. Doorbetalin-

gen aan de onderwijsinstellingen zijn verantwoord onder de overige instellingslasten.. 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 

waarop de toekenning betrekking heeft. 

 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gun-

ste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidi-

eerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen 

worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra 

de bestedingstermijn is 

verlopen op balansdatum. 

 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 
 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt 

door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het 

jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wan-

neer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verant-

woord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities 

voor ontvangst kan aantonen. 
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Overige baten 
 

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door 

het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De ove-

rige baten (waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. 

 

Personele lasten (Personeelsbeloningen) 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De belonin-

gen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 

zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds be-

taalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag. 
 

Pensioenen 

De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds 

ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instel-

ling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert 

ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sec-

toren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen 

indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze ver-

schuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 

dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog 

niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2017 is 104,4% 

Per ultimo 2016 was deze 96,6% 

 

Afschrijvingen 
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven 

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten en Doorbetalingen aan schoolbesturen 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspra-

ken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan 

het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Tevens worden hier de doorbetalingen aan 

de onderwijsinstellingen verantwoord. Deze zijn onderscheiden in de verplichte afdrach-

ten, generieke afdrachten op basis van het ondersteuningsplan en specifieke afdrachten 

(arrangementen). 

 

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

Algemeen 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij 

het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans 

opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire fi-

nanciële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van 

de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. 

Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor specu-

latieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van 

het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico. 

 

Marktrisico 

 De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil. 

 De instelling loopt geen prijsrisico's. 

 De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedra-

gende schulden. 

 

Kredietrisico 

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 

 

Liquiditeitsrisico 

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit 

heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquidi-

teitsrisico's beheerst. De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meer-

dere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere 

zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 

 

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële 

waarde. 
 
Bepaling reële waarde 

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de re-

ële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarde-

rings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende 

methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspun-

ten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting 

dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is. 

De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstro-

men contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende 

risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquidi-

teitsopslagen.  
 

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 31-12-2017, vergelijkende cijfers per 31-12-2016 
(na verwerking resultaatbestemming) 

 

   31-12-

2017 

 31-12-

2016 

   €  € 

  

 

 

 

ACTIVA 

    

      

1.2 Materiële vaste activa  5.585  6.680 

 

 

1.5 Vorderingen  82.347  27.516 

      

      

      

1.7 Liquide middelen  440.749  861.049 

      

      

      

 TOTAAL ACTIVA  528.681  895.245 

 

 

 

 

 

 

2 Passiva  31-12-

2017 

  31-12-

2016 

   €  € 

 VERMOGEN     

      

2.1 Eigen vermogen     

2.1.1 Algemene reserve  378.863  801.810 

      

 Voorzieningen  6.175  6.022 

      

      

2.4 Kortlopende schulden     

2.4.9 Overige kortlopende schulden  143.643   87.413 

      

 TOTAAL PASSIVA  528.681   895.245 
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B3 Staat van baten en lasten 2017, vergelijkende cijfers 2016 
 

 

   2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

3 Baten       

3.1 Rijksbijdragen OCW  5.058.526  4.900.170  4.867.737 

        

3.5 Overige baten  170.720  201.397  191.950 

 Totaal baten  5.229.246  5.101.567  5.059.687 

        

4 Lasten       

4.1 Personele lasten  677.764  645.425  570.779 

4.2 Afschrijvingen  1.095  1.095  1.062 

4.3 Huisvestingslasten  9.132  8.800  9.256 

4.4 Overige lasten  131.073  127.071  168.106         

4.5 Doorbetalingen aan school-

besturen 

 4.834.084  4.473.960  4.444.624 

 Totaal lasten  5.653.148  5.256.351  5.193.827 

        

 Saldo baten en lasten  -423.902  -154.784  -134.140 

        

5 Financiële baten en lasten  955  4.784  4.025 

        

 Nettoresultaat  -422.947  -150.000  -130.115 
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B4 Kasstroomoverzicht 2017, vergelijkende cijfers 2016 
 

 
 

 
Rekening 

2017 
Rekening 

2016 

   

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsoefening -423.902 -134.140 

Afschrijvingen 1.095 1.062 

Mutaties werkkapitaal:   

- Vorderingen -54.831 57.589 

- Kortlopende schulden 56.230 -6.424 

Mutaties voorzieningen 153 864 

Saldo financiële baten en lasten 955 4.025 

Kasstroom uit operationele activiteiten -420.300 -77.024 

   

(Des)investeringen materiele vaste activa 0 - 1.300 

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 - 1.300 

   

Mutaties overige langlopende schulden 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

   

Mutaties liquide middelen -420.300 -78.324 

   

Beginstand liquide middelen 861.049 939.373 

Mutaties liquide middelen -420.300 -78.324 

Eindstand liquide middelen 440.749 861.049 
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

 

 

  Materiële vaste activa 
 
  

Omschrijving 

 

Aanschaf-

waarde 

Afschrijvin-

gen  

t/m 2016 

Boekwaarde 

31-12-2016 

(Des)In-

ves-terin-

gen 2017 

Afschrij-

vingen 

2017 

Boekwaarde 

31-12-2017 

       

1.2.2. Meubilair & inventaris 4.472 305 4.167 0 289 3.878 

1.2.2. ICT 4.031 1.518 2.513 0 806 1.707 

Subtotaal inventaris en apparatuur 8.503 1.823 6.680 0 1.095 5.585 

       

       

1.2. Totaal  8.503 1.823 6.680 0 1.095 5.585 

 

      In 2017 zijn er geen investeringen geweest. 

 

 

 

 

 Vlottende activa 

 

Vorderingen 

 

 

 

    

   2017  2016 

   €  € 

1.5.7. Overige vorderingen  77.200  21.088 

1.5.8 Overlopende activa  5.147  6.428 

 Totaal overige vorderingen  82.347  27.516 

      

 

 

 

 

     

      

1.7 Liquide middelen     

   2017  2016 

   €  € 

1.7.1 Kasmiddelen  40  60 

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  440.709  860.989 

 Totaal liquide middelen  440.749  861.049 

      

 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-

12-2016 

Resultaat 

2017 

Overige 

mutaties 

Stand 

per 31-

12-2017 

  € € € € 

2.1.1 Algemene reserve 801.810  -422.947 - 378.863 

  

 

 

 

Totaal algemene re-

serve 

 

801.810 

 

-422.947 

 

- 

 

378.863 

  Stand 

per 31-

12-2016 

Resultaat 

2017 

Overige 

mutaties 

Stand 

per 31-

12-2017 

  € € € € 

 Totaal eigen vermogen 801.810 -422.947 - 378.863 

 

 

 

2.2 Voorzieningen 

 

2.2.1 Personeelsvoorzienin-

gen 

Stand 

per 31-

12-2016 

Dotaties Onttrek-

kin-

gen/Vrij-

val 

Stand 

per 31-

12-2017 

  € € € € 

2.2.1. Voorziening jubilea 6.022         4.662 -4.509     6.175 
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2.4. Kortlopende schulden  2017  2016 

   €  € 

2.4.7 Belastingen en premie sociale verzeke-

ringen 

 26.263  18.680 

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  7.576  4.848 

 Crediteuren  65.870  16.291 

2.4.9 Overige kortlopende schulden  24.049  31.708 

2.4.10 Overlopende passiva  19.885  15.886 

 Totaal kortlopende schulden  143.643  87.413 

      

      
 
 

 

2.4.7 Belasting en premie sociale verze-

keringen 

 2017  2016 

   €  € 

2.4.7.1 Loonheffingen  23.267  16.099 

2.4.7.3 Vervangingsfonds- en participatiefonds  2.996  2.581 

 Totaal   26.263  16.680 

 

 

 

 

2.4.9 Overige kortlopende schulden  2017  2016 

   €  € 

2.4.9.2 Overige kortlopende schulden  24.049  31.708 

 Totaal   24.049  31.708 

 

 

 

 

2.4.10 Overlopende passiva  2017  2016 

   €  € 

2.4.10.5 Nog te betalen vakantiegeld  19.885  15.886 

 Totaal   19.885  15.886 
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten 
en lasten 

 

3 Baten       

        

3.1 Rijksbijdragen  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Vergoeding lichte 

ondersteuning 

  

1.646.729 

  

1.592.738 

  

1.601.200 

 Vergoeding zware on-

dersteuning 

 3.328.876  3.224.167  3.176.775 

 Niet-geoormerkte sub-

sidies 

 82.921  83.265  89.762 

        

 Totaal (Rijks)bijdra-

gen OCW 

  

5.058.526 

  

4.900.170 

  

4.867.737 

 

 

 

 

 

 

3.5 Overige baten  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Vergoeding detachering  158.781  201.397  191.942 

 Overige baten  11.939  0  8 

 Totaal overige baten  170.720  201.397  191.950 

        

 Totaal baten  5.229.246  5.101.567  5.059.687 

 

 

 

 

 

4 Lasten       

 

 

       

4.1 Personele lasten  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Lonen en salarissen  421.395  527.452  348.507 

 Sociale lasten  88.781  0  78.862 

 Pensioenlasten  59.330  0  40.430 

 Vergoeding Vervan-

gingsfonds 

 - 51.542  0  0 

 Overige personele las-

ten 

 159.800  117.973  102.980 

 Totaal   677.764  645.425  570.779 
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Gemiddeld aantal werknemers: 

 

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 7,3 werknemers in dienst op basis van een vol-

ledig dienstverband (2016: 6,2). 

 

 

Pensioenlasten:  

Voor de pensioenregeling is het samenwerkingsverband aangesloten bij het ABP.  

De dekkingsgraad van het ABP was per eind 2017 104,4 % tegenover eind 2016 slechts 

96,6%, hetgeen helaas nog steeds het risico van toekomstige premiestijgingen oplevert. 

Het ABP streeft namelijk naar een minimale dekkingsgraad van circa 128%. 

 

        

        

 

 
4.1.2 Overige personele lasten  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Mutatie jubilea  153  0  864 

 Inhuur derden  123.808  88.805  86.355 

 Programma 2: Jeugdwet 

poortwachter EED 

 11.262  0  0 

 Kosten Raad van Toezicht  0  0  6.280 

 Nascholingskosten  18.762  10.000  9.311 

 Werkkosten  179  0  170 

 Overige personele kosten  5.636  19.168  0 

 Totaal   159.800  117.973  102.980 

        

 

 

 

 

 

4.2 Afschrijvingen  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Meubilair en inventaris              

 & ICT-apparatuur  1.095  1.095      1.062 

        

 Totaal afschrijvingen  1.095 

 

 1.095 

 

     1.062 

4.3 Huisvestingslasten  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

 Huur Museumstraat  8.006  7.500     7.990 

 Huur externe ruimtes  0  1.200            0 

 Schoonmaakkosten  61  100        227 

 Overig huisvesting  1.065  0      1.039 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 9.132 

 

 8.800 

 

     9.256 
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4.4 Overige lasten  2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

        

        

 Aanschaf kleine inventaris   815                               1.000  774 

 Vakliteratuur  83                   0  55 

 ICT-kosten  2.077  1.500  0 

 Reproductiekosten                 0  1.500  154 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: personeel 

 4.132           15.000  10.724 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: materieel 

 9.096            0  1.919 

 Programma 2: school-

maatschappelijk werk 

 54.800             48.571  100.558 

 Programma 2: Onderwijs 

Transparant 

 16.681             10.000  10.246 

 Programma 2: onder-

zoeken 

 3.749  0  0 

 Programma 4: Preven-

tieve arrangementen 

 0  10.000  0 

 Uitbesteding administratie  22.385         22.000  26.871 

 Accountantskosten jaarre-

kening 

 7.926             4.000  9.105 

 Contributies  1.203            1.000  708 

 Verzekeringen  2.680            2.500  2.236 

 Vergaderkosten            69  0  30 

 Representatiekosten             439  1.000  788 

 Reis-en verblijfkosten            522  1.500  0 

 Portokosten         146  250  172 

 Kantoorbenodigdheden           103  250  52 

 Kosten telecommunicatie       1.669  0  1.552 

 PR       336  1.000  1.349 

 MR (OPR)          0  1.500  223 

 

 

Overige          2.162  4.500  590 

 Totaal overige lasten     131.073         

 

 127.071 

 

 168.106 
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4.5 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

 2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te 

voeren door OCW (teldatum 

1-10) 

 1.839.813  1.726.852  1.827.490 

4.5.2 Doorbetalingen op basis 1-2 

(peildatum) 

 512.373  570.828  460.510 

4.5.3 Overige doorbetalingen aan 

scholen 

 2.481.898  2.176.280  2.156.624 

        

 Totaal   4.834.084  4.473.960  4.444.624 

        

 

 

 
4.5.1 Verplichte afdrachten uit 

te voeren door OCW (tel-

datum 1-10) 

 2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

4.5.1.1 Afdracht S.O. o.b.v. telda-

tum 

 1.839.813  1.726.852  1.827.490 

        

 Totaal   1.839.813  1.726.852  1.827.490 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 

van het resultaat gebracht: 

        

   2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

4.4.1.1. Controle van de jaarreke-

ning 

 7.926 

 

 4.000   9.105 

   7.926  4.000    9.105 
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4.5.2 Doorbetalingen op basis 

van 1-2 (peildatum) 

 2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

4.5.2.1 Afdracht S.O. o.b.v. peilda-

tum 

 26.042  85.258  52.586 

4.5.2.2 Afdracht SBO o.b.v. telda-

tum 

 389.188  378.995  335.367 

4.5.2.2 Afdracht SBO o.b.v. peilda-

tum 

 97.143  106.575  72.557 

        

 Totaal   512.373  570.828  460.510 

        

 

 

 

 

 

  

4.5.3 Overige doorbetalingen 

aan scholen 

 2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

        

        

4.5.3. Overdracht lichte  578.605  578.780  582.515 

 Ondersteuning       

4.5.3 Overdracht rugzakjes  0  0  175.097 

4.5.3 Grensverkeer  24.882  0  0 

4.5.3 Programma 1: herbeste-

dingsverplichting Ambu-

lante Begeleiding 

            0  0  344 

4.5.3 Programma 4: individuele 

arrangementen 

 681.580             400.000  451.123 

4.5.3 Programma 4: schoolar-

rangementen 

 900.081             900.000  716.320 

4.5.3 Programma 4: Playing for 

Succes 

 20.500             40.000  14.500 

4.5.3 Programma 5: voorzie-

ning SBO Plus Toekomst 

 135.000             135.000  108.750 

4.5.3 Programma 5: voorzie-

ning JRK Kompas 

 141.250             122.500  107.975 

 

 

 Totaal    2.481.898  

 

 2.176.280 

 

 2.156.624 

        

        

5 Financiële baten en las-

ten 

 2017  Begroting 

2017 

 2016 

   €  €  € 

5.1 Rentebaten  1.250  5.284       4.189     

5.5 Rentelasten  295  500         164 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 955 

 

 4.784 

 

      4.025 
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B7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

Huurovereenkomst. 

 

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht huurt sinds 

augustus 2014 samen met de Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 

Onderwijs 2,5 lokaal van Stichting H3O. 

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Voor 2017 bedroegen 

deze kosten op jaarbasis € 8.006. 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 2017 ad - € 422.947 als volgt over de 

reserves: 

 

 

 

(Voorstel) Bestemming van het resultaat: 

 

 

 

        Resultaat 2017 

Resultaat t.l.v. algemene reserve   €   -422.947 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

 

Er waren begin 2018 geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
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Ondertekening bestuur 
 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dor-

drecht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 de-

cember 2017 te hebben opgesteld en goedgekeurd. 

 

 

 

 

Dordrecht, 5 juni 2018 

 

 

 

 

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

directeur-bestuurder 
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Model E 
 

 

E Verbonden partijen 

 

Naam Juridi-

sche 

vorm 

2017 

Statutaire  

zetel 

Code 

activi-

teiten 

Eigen 

ver-

mogen  

31-12-

2017 

Resul-

taat jaar 

2017 

 Art 2: 

403 BW 

Deel-

name % 

Consolida-

tie 

         

30582 Stichting Dordrecht 4 NB NB     Nee NB            Nee 

Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, PO & VO 

 

30731 Stichting Rotterdam 

4 

NB NB     Nee NB            Nee 

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) 

 

41184 Vereniging Dordrecht 4 NB NB        Nee NB             Nee 

Dordtse Schoolvereniging voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag 

         

41412 Stichting  Rotterdam 4 NB NB      Nee NB             Nee 

Stichting Vrije Scholen Regio Rotterdam 

         

41417 Stichting Papendrecht 4 NB NB      Nee NB            Nee 

Stichting Specialisten in Passend Onderwijs 

         

41518 Stichting Dordrecht 4 NB NB       Nee NB            Nee 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht 

         

46385 Stichting  Dordrecht 4 NB NB        Nee NB            Nee 

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink 

 

62077                  Stichting         Rotterdam               4              NB              NB             Nee               NB               Nee 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs Rotterdam 

 

83864 Vereniging Dordrecht 4 NB NB         Nee        NB            Nee 

Vereniging Een School met de Bijbel te Dordrecht (Scholen van Oranje) 

         

85256 Stichting Dordrecht 4 NB NB         Nee NB          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 Toewijzing  

Kenmerk Datum 

 

 

Bedrag 

van de 

toewij-

zing 

EUR 

Ontvan-

gen t/m 

verslag-

jaar 

EUR 

 De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking 

    Geheel uitgevoerd en              Nog niet geheel  

    afgerond                                   afgerond 

          

          

Totaal    0  0      

 
 
G2 Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule 
 
G2-A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – A Aflopend per ultimo 
2017 
 
 
 

Omschrijving Toewijzing  

Kenmerk Datum 

 

 

Bedrag 

van de 

toewij-

zing 

EUR 

Ontvan-

gen t/m 

verslag-

jaar                          

EUR          

   Totale kosten      Te verrekenen 

                             ultimo verslagjaar 

 

 

          EUR                       EUR     

                                    

          

          

Totaal    0  0            0       0   

 
 
 
G2-B Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – B Doorlopend na 2017 
 
 
 

Omschrijving Toewijzing  

Kenmerk Datum 

 

 

Bedrag van 

de toewij-

zing  

 

 

 

EUR 

Saldo 

01-01-

2017-1  

 

 

 

EUR 

 

 

Ontvangen     Lasten in     Totale           Saldo 

t/m verslag-  verslagjaar  kosten          nog te  

jaar                                     31-12-2017 besteden 

                                                                ultimo 

                                                                verslag 

                                                                jaar  

   EUR                  EUR             EUR             EUR 

 

          

          

Totaal    0  0        0    0    0 0 
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Model H 

 
   
WNT-verantwoording 2017 Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht   

        
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.  

   

De WNT is van toepassing op Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht.  
 

Het voor Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht toepasselijke  
bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000,-. 
 

       

        
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

       

 
       

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende  
 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
  

 
       

        

Bezoldiging topfunctionarissen        

        
Bedragen x € 1 Y.G. van Hoof-   Y.G. van Hoof-     
  Imbos   Imbos     
Functiegegevens Directeur-  Directeur-     

 bestuurder  bestuurder     
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-19/3  20/03-31/12     
        
Omvang dienstverband (in fte) 0,5  0,5     
        
Gewezen topfunctionaris nee  nee     
        
(Fictieve) dienstbetrekking ja  nee     
        

        

        

        
Bezoldiging           
Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
ding € 12.420  € 43.856 (1)   

        
Beloningen betaalbaar op termijn € 1.461        

        
Subtotaal € 13.881  € 43.856     

        
Individueel bezoldigingsmaximum € 19.340  € 71.161     

        
-/- onverschuldigd betaald bedrag          

        
Totaal bezoldiging € 13.881  € 43.856     

        

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

        
Gegevens 2016           
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Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01-31/12  01/01-31/12     
Omvang dienstverband 2016 (fte) 0,5  0,0     
        
Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
ding € 42.003  € 0     
Beloningen betaalbaar op termijn € 5.538  € 0     

        
Totaal bezoldiging 2016 € 47.541  € 0     

        
ad (1): mevrouw Y.G. van Hoof-Imbos wordt vanaf 20 maart 2017 voor 0,5 FTE gedetacheerd vanuit het   
          Samenwerkingsverband VO naar het Samenwerkingsverband PO: dit bedrag ad € 43.856  
          betreft de betaalde detacheringsvergoeding. 

        
 

       
 

 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder 

 

De algemene ledenvergadering vormt het toezichthoudend orgaan en ieder schoolbestuur aangeslo-
ten bij het samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door een afgevaardigde in de ledenverga-
dering. Deze afgevaardigden zijn niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon. Zowel de afgevaar-
digde als het desbetreffende schoolbestuur zijn onbezoldigd. 

 

 

 

 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging 

boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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D  OVERIGE GEGEVENS 
 

 



57 

 

Controleverklaring 
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