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A  TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVER-
SLAG 

Bestuursverslag 
1. Profiel Samenwerkingsverband 

1. Missie 

2. Visie 

3. Kernwaarden 

4. Governance structuur 

5. Personeel 

6. Doelmatigheid 

2. Klachtenafhandeling 

3. Onze activiteiten, de realisatie en onze voornemens van 2021ll 

4. Continuïteitsparagraaf 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

 

Voorwoord 
In Dordrecht vormen de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet 

onderwijs een werkorganisatie. Daarom werken we ook met een ondersteuningsplan, om-

dat we werken met eenzelfde missie en visie, eenzelfde uitwerking daarvan en eenzelfde 

beleid. Wat we ermee voorstaan is de doorgaande lijn van zorg; het liefst van de VVE-

instellingen tot en met het mbo (0 tot 23 jaar). Er is een directeur-bestuurder en eenzelfde 

structuur van de beide samenwerkingsverbanden. Slechts de financiën zijn gescheiden.  

 

De afgelopen jaren “passend onderwijs” hebben een grote omslag te weeg gebracht: van 

het formuleren van problemen en die vervolgens door anderen te laten oplossen naar het 

formuleren van een ondersteuningsbehoefte, het vinden van een passend arrangement 

van onderwijs en jeugdhulpverlening en het deels zelf uitvoering geven aan arrangementen 

(al dan niet met expertise van buiten de scholen). De discussies in en met scholen gaan 

nu over heel andere dingen dan vier jaar geleden. Op deze weg willen we voortgaan. De 

scholen en de schoolbesturen ook veel meer betrekken bij de grote lijnen (welke centrale 

ontwikkeling willen we in Dordrecht zien: meer opvang van leerlingen in (V)SO of juist veel 

inclusiever gaan denken? We willen de scholen en schoolbesturen meer betrekken bij de 

financiële consequenties van het beleid. Idealen en mooie woorden willen we meer dan 

voorheen omzetten in krachtige daden, ook op financieel gebied. 

 

De samenwerking met de zorgpartners en gemeenten is belangrijk voor de uitvoering van 

passend onderwijs. Passend onderwijs is echt meer dan alleen maar onderwijs. Samen met 

de gemeente werken we hard aan de verbinding van de sociale wijkteams aan de ene kant 

en de ondersteuningsteams in de scholen en het loket van het samenwerkingsverband aan 

de andere kant. Deze samenwerking van onderwijs en gemeenten moet voor leerlingen 

die dit nodig hebben, langs een weg van integraal arrangeren, leiden tot geïntegreerde 

onderwijs-zorgarrangementen. Alles bij elkaar moet leiden tot een onderwijs-zorgaanbod 

aan alle jongeren in Dordrecht die daardoor, overeenkomstig hun capaciteiten en moge-

lijkheden deel leren te nemen aan de samenleving. 

 

Desalniettemin zullen we komende periode, mede met de opdracht te komen tot een nieuw 

ondersteuningsplan, in nauwe samenspraak met het werkveld het Dordtse Passend Onder-

wijslandschap vorm willen geven. Daar waar reeds panelgesprekken zijn gevoerd met sta-

keholders om zo een zo gedegen mogelijk plan vorm te geven met hulp van Perspectief op 

School.  

 

Johan Gadella 

Directeur-Bestuurder  
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Samenwerkingsverband Passend Primair- en Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

 

1. Profiel Samenwerkingsverband 

 

1.1 Missie 

 

Het SWV heeft als missie om via ondersteuning op kennis, professionalisering en middelen 

te realiseren dat de scholen in Dordrecht in staat zijn om met elkaar te borgen dat elke 

Dordtse leerling binnen een pedagogisch sterk schoolklimaat het onderwijs en de onder-

steuning krijgt, die nodig is om zich volledig te kunnen ontplooien.  

 

1.2 Visie 

De samenwerkingsverbanden streven ernaar om in nauwe samenwerking met de scholen 

in de regio te komen tot een werkstructuur waarin aandacht is voor elke jongere. Hierbij 

gaan wij ervan uit dat de basisondersteuning in scholen op orde is. Daar voegen we wel 

de ambitie aan toe dat op de langere termijn het effect van de samenwerkingsverbanden 

is dat het niveau van ondersteuning in scholen zal stijgen tot op het niveau dat elke jongere 

de optimale ondersteuning mogelijk krijgt. 

 

Dit is haalbaar aangezien alle scholen gezamenlijk in principe antwoord kunnen geven op 

alle onderwijs (ondersteunings-) vragen in de regio. Hierbij vinden wij dat passend onder-

wijs vertrekt vanuit de talenten en mogelijkheden van leerlingen en actief zoekt naar een 

passend aanbod voor hen. Dit passend aanbod moet ertoe leiden dat alle leerlingen in de 

regio uitzicht hebben op een ongehinderde schoolloopbaan. Leerlingen moeten erop kun-

nen vertrouwen dat zij voortdurend overeenkomstig hun capaciteiten en mogelijkheden 

onderwijs kunnen genieten. Dit vergt vloeiende overgangen tussen de verschillende on-

derwijsvormen, niet alleen vanuit het PO naar het VO en vanuit het VO naar het vervolg-

onderwijs, maar ook tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen. Om dit te bereiken 

zullen het (voortgezet speciaal) onderwijs, jeugdhulp en de zorg de jongere integraal moe-

ten ondersteunen. 

 

1.3 Kernwaarden 

Het samenwerkingsverband stelt de volgende kernwaarden centraal om hun identiteit vorm 

te geven: 

 Denken vanuit mogelijkheden 

Binnen de samenwerkingsverbanden wordt ons handelen bepaald door de zienswijze dat 

we denken vanuit de mogelijkheden van leerlingen. Scherp neergezet: we willen geen pro-

blemen oplossen (negatieve insteek), maar kansen bieden (positieve insteek). Dat vergt 

creativiteit van scholen. Het samenwerkingsverband wil de scholen daarbij ondersteunen. 

 

 Ouders in hun kracht 

Handelingsgericht werken brengt met zich mee dat scholen en ouders gezamenlijk verant-

woordelijk zijn voor het realiseren van de randvoorwaarden waaronder een kind zich opti-

maal kan ontwikkelen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de 

opvoeding van hun kind, scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van (passend) 

onderwijs. Bij ondersteunings- en verwijzingstrajecten worden ouders gezien als volwaar-

dig pedagogisch en educatief partner.  

 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk om daadkrachtige en besluitvaardige sa-

menwerkingsverbanden te vormen. Zij delen verantwoordelijkheden met elkaar en spre-

ken elkaar hier ook op aan. De eindverantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief 

goed (passend) onderwijs ligt bij de individuele schoolbesturen die vallen onder het sa-

menwerkingsverband. Samenwerken impliceert echter automatisch dat men bereid moet 

zijn om een deel van de eigen autonomie in te leveren, teneinde te komen tot afstemming 

over bundeling van de krachten.  
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De samenwerkingsverbanden creëren de randvoorwaarden, waaronder het organiseren 

van de route van ondersteuningstoewijzing, het faciliteren van arrangementen in de scho-

len waarmee het niveau van de basisondersteuning verhoogd kan worden en het maken 

van bindende afspraken over (de output van) basisondersteuning. De borging van de 

schoolarrangementen in de ondersteuningsstructuur van de scholen is de taak van de in-

dividuele scholen, daartoe gefaciliteerd door de schoolbesturen. 

 

 Betrouwbaar en herkenbaar 

De samenwerkingsverbanden vormen een betrouwbare en herkenbare werkorganisatie. 

Kenmerkend zijn transparantie in procedures, het nemen van verantwoordelijkheid en on-

derhouden van korte lijnen naar ketenpartners (ouders, speciaal onderwijs, gemeenten, 

jeugdzorg etc.). Onze positie als samenwerkingsverbanden is herkenbaar gedefinieerd bin-

nen de domeinen onderwijs en jeugdzorg. 

 

 Gericht op samenwerking/leren van elkaar   

De samenwerkingsverbanden willen op basis van samenwerking met en tussen schoolbe-

sturen en ketenpartners hun doelstellingen realiseren. Om die reden werken de samen-

werkingsverbanden in één werkorganisatie samen met elkaar, met de gemeente Dor-

drecht, met partijen in de jeugdhulpketen en met de omringende samenwerkingsverban-

den. Daarmee moet de doorgaande lijn van zorg worden gediend. 

 

Samenwerking tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs levert meerwaarde 

op. Maar ook een verbinding met de peuterspeelzalen levert meerwaarde op. Daardoor is 

het mogelijk extra ondersteuning preventiever in te zetten. En een preventief aanbod van 

extra ondersteuning om aan de ondersteuningsbehoeften te voldoen leidt tot een minder 

zware vorm van begeleiding en hulpverlening in een later stadium. Samenwerking maakt 

het mogelijk te leren van elkaar. Expertise van de ene school wordt geïmplementeerd in 

de andere school. Maar ook de expertise vanuit de jeugdhulpketen kan soms worden ge-

implementeerd in scholen. 

 

1.4 Governance structuur 

 

De formele inrichting van het Samenwerkingsverband Passend Primair en Voortgezet On-

derwijs Dordrecht is als vereniging als volgt gestructureerd: 

 

 Een directeur-bestuurder; 

o De directeur-bestuurder heeft de bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid.  

 Een Algemene Leden Vergadering;  

o De ALV heeft een rol die vergelijkbaar is met het toezichthoudend orgaan. 

De taken en verantwoordelijkheden zoals die beschreven zijn, zijn beperkt.  

o De ALV bestaat uit de aangesloten schoolbesturen vanuit het PO en VO 

 Twee commissies van de ALV; Auditcommissie en Renumeratiecommissie. 

o De commissies doen hun werk voor de ALV en vooral ter voorbereiding aan 

de vergaderingen van de ALV. In de auditcommissie worden met name fi-

nanciële zaken besproken die een directe impact hebben op het SWV. De 

renumeratiecommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen 

over het functioneren van de directeur-bestuurder. Beide commissies func-

tioneren ook als klankbord van de directeur-bestuurder. 

o In beide commissies zit een vertegenwoordiger vanuit zowel het Primair- 

als het Voortgezet Onderwijs alsmede de directeur-bestuurder. 

 De ALV en zijn commissies worden voorgezeten door onafhankelijke voorzitters. 
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Samenstelling van de Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband: 

 

Vanuit het Primair Onderwijs zijn er negen besturen aangesloten bij het SWV: 

 

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 

83864 Vereniging 'Een School met de Bijbel' Dordrecht 

85256 Yulius Onderwijs Dordrecht 

 

Het samenwerkingsverband telt in het PO 37 reguliere basisscholen en twee scholen voor 

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

onderwijs (SO). Het aantal PO-leerlingen binnen het samenwerkingsverband op de telda-

tum 1 oktober 2021 bedraagt 9.704 leerlingen, als volgt onderverdeeld: 9.210 BAO, 284 

SBO en 210 SO-leerlingen. 

 

Vanuit het Voortgezet Onderwijs zijn er zeven besturen aangesloten bij het SWV: 

 

Nr. Naam Plaats 

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

41100 Stichting Yuverta Houten 

41397 Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht Dordrecht 

41417 Stichting Specialisten en Passend Onderwijs Papendrecht 

41466 Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht Dordrecht 

41513 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht Dordrecht 

85256 Stichting Yulius Onderwijs Dordrecht 

 

Het samenwerkingsverband telt in het VO totaal elf deelnemende scholen. Daarnaast is 

er een locatie waar nieuwkomers in Nederland wordt lesgegeven (ISK). Tenslotte zijn er 

vier VSO-scholen.  Het totaal aantal VO-leerlingen binnen het samenwerkingsverband op 

de teldatum 1 oktober 2021 bedraagt 6.421 leerlingen, als volgt onderverdeeld: 6.188 

VO (inclusief 60 VAVO) en 233 VSO-leerlingen. 

 

 

Huisvesting en ICT:  

Het samenwerkingsverband is gehuisvest in de Laan der Verenigde Naties 325 te Dor-

drecht. De ICT-omgeving wordt ingericht en onderhouden door Kien ICT. 

 

1.5 Personeel 

Het samenwerkingsverband telt naast de directeur-bestuurder de volgende personeelsle-

den: een beleidsmedewerker, twee management assistenten, acht gedragswetenschap-

pers, drie begeleiders passend onderwijs en een specialist.  
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De onderverdeling van het personeel naar samenwerkingsverband is als volgt: 

 Samenwerkingsverband PO: twee management assistenten, zes gedragsweten-

schappers, drie begeleiders passend onderwijs en een specialist. 

 Samenwerkingsverband VO: de directeur-bestuurder, een beleidsmedewerker en 

twee gedragswetenschappers. 

 

Er is sprake van een verschil tussen personeel in dienst bij een van beide samenwer-

kingsverbanden en inzet van personeel voor de beide samenwerkingsverbanden door ge-

bruik van detacheringscontracten 

 

Gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag: 

Er is geen sprake is geweest van ontslaguitkeringen in het boekjaar bij het Samenwer-

kingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO. 

 

Het samenwerkingsverband is een vereniging waar de directeur-bestuurder dus is belast 

met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het realiseren van de 

doelstellingen en wettelijke taken van de verenigingen. De directeur-bestuurder vormt 

het bevoegd gezag van de beide samenwerkingsverbanden en bestuurt (dagelijks) beide 

samenwerkingsverbanden en geeft leiding aan de medewerkers van de samenwerkings-

verbanden. De directeur-bestuurder is belast met de voorbereiding en uitvoering van het 

beleid en activiteiten van het samenwerkingsverband. Ook is de directeur-bestuurder be-

last met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en de bijbehorende pro-

cedures, waaronder het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten. Daar-

naast voert de directeur-bestuurder overleg 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 samenwer-

kingsverbanden (PO en VO) deelnemende schoolbesturen hebben via een gezamenlijke 

algemene ledenvergadering invloed op de strategische koers van het samenwerkingsver-

band. Zij hebben naast deze verantwoordelijkheid ook een eigen (school bestuurlijke-) 

verantwoordelijkheid in passend onderwijs. 

 

Drie keer per jaar hebben de verenigingen een gezamenlijke algemene ledenvergadering. 

De leden hebben bij de vorming van het samenwerkingsverband passend onderwijs ge-

kozen voor het principe van 'one man, one vote'. Hiermee is niet alleen het vertrouwen in 

elkaar benadrukt, maar is ook besloten dat de leden gelijkwaardig zijn als het gaat om 

het realiseren van passend onderwijs. De beide algemene ledenvergaderingen voeren 

een overlappende agenda. 

 

Daarnaast kent het samenwerkingsverband: 

 Een wettelijk voorgeschreven ondersteuningsplanraad voor het PO en het VO; 

 Een MR. De MR van de beide samenwerkingsverbanden bestaat uit een vertegen-

woordiging van de verschillende functies binnen het samenwerkingsverband. De 

beide samenwerkingsverbanden opereren als een werkorganisatie 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. 
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1.6 Doelmatigheid 

 

De doelmatigheid van de inzet van middelen in relatie tot de gewenste beleidsresultaten 

wordt met name bereikt doordat vanuit een helder proces middelen voor ondersteuning 

worden toegekend. Dit gebeurt via school-, groeps-,en individuele arrangementen, daar-

naast worden de aanvragen voor meer specialistische vormen van onderwijsaanvragen 

voor toelaatbaarheidsverklaringen op die wijze behandeld en beschikt. Vanuit het onder-

steuningsplan is voor al deze vormen van ondersteuning een heldere inhoudelijke en pro-

cedurele route vastgesteld. Vanuit scholen worden diverse arrangementaanvragen zorg-

vuldig voorbereid, vanuit het samenwerkingsverband worden deze aanvragen begeleid en 

vervolgens worden beschikkingen afgegeven mede op basis van 2 onafhankelijke des-

kundigen adviezen. De betrokken leerlingen worden regelmatig besproken en gevolgd lo-

pende de trajecten, zodat aanpassingen, verlengingen, afbouw of wisseling van het ar-

rangement ook zorgvuldig vormgegeven kan worden. School- en groepsarrangementen 

worden geregeld geëvalueerd en getoetst op het behalen van de beoogde doelen. Met 

het inzetten van deze arrangementen wordt het lerend vermogen van de schoolorganisa-

ties bevorderd. Met de diverse vormen van meer specialistisch onderwijs worden de te 

verwijzen leerlingen besproken (naast uiteraard de aanvragende school). Deze leerlingen 

worden gevolgd vanuit het SWV en in samenspraak met het SWV en het specialistisch 

onderwijs worden deze leerlingen geregeld besproken, wordt de ondersteuning geëvalu-

eerd en zo nodig bijgesteld. Alle vormen van extra ondersteuning verlopen op basis van 

een beschikking met toekenning van middelen die binnen de p&c cyclus  gevolgd worden 

en verantwoord. Met onze “buur” samenwerkingsverbanden in de regio vindt geregeld af-

stemming plaats over plaatsingsvraagstukken, samenwerking rond jeugdzorg en onder-

wijs, en de beschikbaarheid van voorzieningen binnen de grote regio. Op deze wijze kun-

nen gemeenschappelijke belangen zoals doelmatigheid en beschikbaarheid en betaal-

baarheid van voorzieningen beter behartigd en bereikt worden. 

 

 

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 

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-bestuurder van het samen-

werkingsverband is hiertoe gemandateerd. Tegen besluiten tot toelaatbaarheidsverkla-

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

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

zwaarcommissie. Op basis van de uitspraken van deze commissie neemt het bestuur van 
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het samenwerkingsverband een beslissing op het bezwaar. Het samenwerkingsverband is 

aangesloten bij de Stichting onderwijsgeschillen, een onafhankelijk, professioneel loket 

waar alle bezwaarcommissies waar het samenwerkingsverband mee te maken heeft, zijn 

ondergebracht. 

 

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

lopen jaar 2021 heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht geen en-

kele klacht of geschil gehad. 

 

 

3. Onze activiteiten, de realisatie en onze voornemens van 2021 

 

 

Doelstelling 1 

Het samenwerkingsverband streeft naar een steeds hoger niveau van basisondersteuning. 

 

Realisatie 

Onderzoek naar de basisondersteuning in het PO 

Afgelopen jaar zijn we samen met onderzoeks- en adviesbureau Sardes een onderzoek 

gestart naar de volgende twee hoofdvragen: 

 

 Wat is het niveau van basisondersteuning in de praktijk? 

 Past de huidige inrichting van het SWV (inzet middelen voor lichte ondersteuning 

en arrangementen) hierbij? 

 

Afgelopen jaar is het onderzoek van Sardes afgerond. Twee belangrijke conclusies die 

hier uit zijn getrokken: het afgesproken niveau van basisondersteuning is op dit moment 

te hoog, en de visie op passend onderwijs is onduidelijk. 

 

Voornemens 

Deze conclusies waren mede een vertrekpunt voor alle panelgesprekken richting het 

nieuwe ondersteuningsplan, zowel in het PO als in het VO. In het nieuwe ondersteunings-

plan zal er gewerkt moeten worden aan de Dordtse visie op passend onderwijs, vanuit 

een helder en passend niveau van basisondersteuning. Waarbij de inrichting van het sa-

menwerkingsverband en de verdeling van de middelen zo moeten zijn om dit mogelijk te 

maken. 

 

 

Doelstelling 2 

Het samenwerkingsverband heeft zicht op de ontwikkeling van de basisondersteuning door 

deze, met behulp van audits, op continue basis te evalueren. 

 

Realisatie 

We streven als SWV naar een hoger niveau van de basisondersteuning en om hier ook 

zicht op te houden, waarbij voor ons twee belangrijke prestatie indicatoren van belang 

zijn: de daling van de aanvraag van individuele arrangementen en dat het budget voor 

de school- en groepsarrangementen volledig wordt benut. 

 

Primair Onderwijs 

 

 Begroting Realisatie % Realisatie 

 

SWVPO PR4: Individuele arrangementen 400.000 401.579 100,4% 

 

SWVPO PR4: School arrangementen 860.000 815.826   94,9% 
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Voortgezet Onderwijs 

 

 Budget Realisatie % Realisatie 

SWVVO PR4: Individuele arrangementen 

     

150.000  

     

149.810  99,9% 

SWVVO PR4: School arrangementen 

  

1.350.000  

  

1.201.520  89,0% 

 

Realisatie in het PO 

De afgelopen jaren was de realisatie van het budget voor individuele arrangementen in 

het PO bijna volledig. Mede hierdoor is er ook gekeken en besloten het onderzoek naar 

het niveau van basisondersteuning in Dordrecht te starten. Waarom lukt de beleids- en 

cijfermatige daling wel in het VO en nog niet in het PO?  

 

Helder is nu dat het afgesproken niveau van basisondersteuning niet passend is en de 

Dordtse visie op passend onderwijs niet helder genoeg. Hiermee is wel voor een groot 

deel te verklaren waarom en er op individueel niveau nog zoveel extra ondersteuning no-

dig is.  

 

In de startgesprekken, welke in 2020 waren gestart, kwam dit ook steeds naar voren. 

Mede daarmee is het een belangrijke puzzel om op te lossen in het nieuwe ondersteu-

ningsplan. 

 

Tevens hebben we daarnaast, net als in 2020, het hele jaar extra ingezet op TopTutors. 

 

Realisatie in het VO 

Binnen het VO is dit jaar het budget voor de individuele arrangementen volledig gereali-

seerd maar ook hier is de verklaring de inzet van Toptutors gedurende het schooljaar.  

 

In relatie tot de school- en groepsarrangementen zien wij dat de scholen steeds beter in 

beeld hebben waar hun behoefte liggen in relatie tot hun populatie kinderen en hun eigen 

schoolvisie, waardoor de scholen ook hier het budget bijna volledig realiseren. 

 

Voornemens 

Afgelopen schooljaar kwamen ook de NPO-gelden beschikbaar voor de scholen. Een be-

langrijk voornemen is om de ingezette middelen vanuit het SWV hierop af te stemmen en 

visa versa. Waar kan bij aangesloten worden, om zodoende zo effectief mogelijk in te 

spelen op de behoefte van de leerlingen, de groepen, de scholen en de besturen. 

 

Voor beide samenwerkingsverbanden is het belangrijk de Dordtse visie op passend on-

derwijs helderder te krijgen en daarmee het niveau van basisondersteuning passender. 

Het ondersteuningsplan en haar speerpunten geven daarbij richting, waarmee we ook de 

middelen van het samenwerkingsverband gerichter in kunnen zetten en veel meer zicht 

gaan hebben op effecten en zo continu een kwaliteitscyclus kunnen blijven voeren. 

 

 

Doelstelling 3 

De ondersteuningsteams in de scholen zijn in staat de extra ondersteuning die nodig is te 

formuleren op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen, die op 

zijn beurt weer gebaseerd is op de formulering van de belemmerende en stimulerende 

factoren van een leerling. Het samenwerkingsverband werkt naar een situatie waarin aan-

vragen voor arrangementen uitsluitend procedureel getoetst behoeven te worden. 

 

Realisatie 

Het bleef in deze tijd van COVID-19 nog steeds continu aanpassen. Wel zorgde dat er 

voor dat er met name -digitaal- effectievere overleggen werden gevoerd die beter waren 
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voorbereid. Wel kwam duidelijk naar voren dat (zoals Sardes in het PO al concludeerde) 

ook hier de Dordtse visie op passend onderwijs niet helder is bij een ieder. De HGW cy-

clus en het niveau van OPP variëren nog teveel. Absoluut een speerpunt om aan te grij-

pen in het werkveld. 

 

Voornemens 

We zullen echt moeten inzetten op de rollen en taken in de hele cyclus van HGW, met 

daarbij speciale aandacht op de rol van het OPP hierin. De rollen en taken zullen daar 

helder en passend moeten zijn waarbij hier continu gekeken dient te worden waar kun-

nen we het samen beter doen? Het ondersteuningsplan zal hier echt richting aan gaan 

geven, maar we zullen dit met zijn allen handen en voeten moeten geven. 

 

 

Doelstelling 4 

Integraal aanbod van onderwijs- en jeugdhulpverlening realiseren. 

 

Realisatie 

Vanaf 1 november 2019 is in het PO het Integraal Loket gestart en hebben we door Co-

rona nog steeds niet echt een volledig schooljaar hiermee kunnen draaien. In dit loket 

worden casussen ingebracht waarin het integraal loket het volgende kan betekenen wan-

neer het ondersteuningsteam op de school of in het Sociale Wijk Team er alleen en/of 

gezamenlijk niet uitkomen. 

 

 Advies en consultatie op gebied van Onderwijs- en Jeugdhulp 

 Opstellen van een integraal plan 

 Toetsen van een integraal plan 

 

De casussen die tot nu toe besproken zijn, hebben echt wel de meerwaarde van het loket 

aangetoond, maar voorlopig is de grootste winst de onderlinge samenwerking tussen 

onze werkvloer en de werkvloer van Jeugdhulp. We zijn elkaar echt gaan leren kennen 

en dat zorgt er al voor dat we elkaar veel eerder vinden en opzoeken. Het heeft dus het 

integraal werken aan de voorkant al bevorderd. 

 

In het VO hebben we echter door Corona het integrale loket nog niet kunnen uitrollen.  

 

Voornemens 

We zijn voornemens om in het VO ook zo snel mogelijk van start te gaan, en vanaf de 

zomervakantie 2022 hiermee te starten. Tevens hopen we dan dat naast de structureel 

aanwezig jeugdhulp in het S(B)O, het VSO en het praktijkonderwijs ook aanwezig of een 

stap gezet heeft richting het reguliere onderwijs.  

 

Tevens zullen we ook de functie van poortwachter moeten gaan inkleden om de JHOS te 

monitoren maar ook om de betrokkenheid van het SWV uit te breiden dan meer dan al-

leen het afgeven en/of verlengen van TLV’s. 

 

 

Doelstelling 5 

Alle leerlingen volgen onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft zicht op de leerlingen 

voor wie dit niet het geval is (thuiszitters) en de aard van hun ondersteuningsvraag en 

doet pogingen het te re-integreren in het onderwijs 

 

Realisatie 

In deze tijden van Corona hadden we een heleboel ‘thuiszitters’, maar het is heel lastig 

een beeld te vormen wat deze tijden doet met de leerlingen in het PO en VO. De aanwe-

zigheid van het integrale loket heeft wel gezorgd dat het integrale werken in het PO een 

kwaliteitsimpuls heeft gekregen. In het VO hebben we de inzet van VSV-middelen. De of-

ficiële cijfers qua thuiszitters zijn nog steeds laag (21 leerlingen totaal in het PO & VO; 15 
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maart 2022), maar door Corona durven wij wel te zeggen dat we niet alles kunnen zien 

en dat signalen vanuit de Jeugdteams over de mentale gesteldheid van de leer-

lingen/jeugdigen wel steeds meer toenemen. 

 

Voornemens 

De onderwijsvisie van de Gemeente Dordrecht heeft als belangrijke pijler Preventie & 

Zorg en daarin nemen de thuiszitters een belangrijke rol in. Daarnaast is er op Zuid-Hol-

land-Zuid gebied de DOE-agenda thuiszitters opgepakt, waar zeven concrete doelen zijn 

beschreven welke de komende jaren worden opgepakt, maar welke ook geborgd zullen 

worden in het nieuwe ondersteuningsplan. Met name het bewustzijn creëren in samen-

werking met LVS (en hun rol daarin) staat hoog op de agenda. 

 

Thuiszitters in het VO 

De VSV-middelen (primair ingezet op het verlengingsjaar van de ISK) en de lokale subsi-

diegelden voor thuiszitters hebben wij ook dit jaar toegewezen gekregen welke we voor 

de regionale- en lokale subsidiegelden goed moesten onderbouwen waarmee we een dui-

delijk resultaat en borging voor ogen moesten hebben binnen ons Dordtse onderwijsland-

schap. We blijven deze subsidie inzetten als voorzet op Jeugdhulp in het reguliere Voort-

gezet Onderwijs maar hopen dat dit toch een meer structureler karakter gaat krijgen. 

 

 

Doelstelling 6 

Het aantal terug verwijzingen van S(B)O en het VSO naar het reguliere onderwijs stijgt 

 

Realisatie 

We zijn in 2020 gestart in het PO met het invliegen van S(B)O-expertise binnen het regu-

liere onderwijs. Scholen kunnen deze expertise preventief aanvragen om zodoende hulp 

te krijgen met het vorm- en invulling geven van de onderwijs- en ondersteuningsbe-

hoefte van een (aantal) leerling(en). Ons verwijzingspercentage naar het S(B)O ligt na-

melijk nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. Wij hopen dat de inzet van deze 

expertise bijdraagt aan het verwijzingspercentage. Wanneer we namelijk nog een beter 

beeld hebben van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een (aantal) leer-

ling(en), is het ook duidelijker wanneer zij weer zouden terugkeren wat nu in de praktijk 

zelden voorkomt. Echter heeft deze inzet afgelopen jaar nog niet geleid tot een daling 

van S(B)O-leerlingen. Mede hierdoor is ook het Sardes onderzoek destijds gestart. 

 

Daar tegenover staat dat er meer leerlingen percentueel vanuit het SBO en het SO door-

stromen naar het reguliere VO. Waardoor we in onze realisatie ook een flinke daling zien 

in het aantal Dordtse VSO-leerlingen. 

 

Voornemens 

Maar wat zeggen deze stijgingen en dalingen van percentages ons nu? Wat als we er het 

nu allemaal over eens zijn als professionals dat het SBO/(V)SO de juiste plek is voor een 

leerling. Wat als onze populatie en het niveau van ons Dordtse onderwijslandschap hier 

nu voor zorgt? We zullen in Dordrecht een duidelijke visie moeten ontwikkelen op inclu-

sief onderwijs. Hoe ziet dat er in Dordrecht, in schoolbesturen, in scholen er uit? Hoe 

gaan we om met overstappers? 

 

Het speerpunt overstappers neemt daarom en centrale plek in, in het nieuwe ondersteu-

ningsplan. Zijn er andere scholen die wel kunnen voorzien in de behoefte van een leer-

ling, wat is er voor een leerling nodig om weer terug te stappen naar het reguliere onder-

wijs? Wanneer stellen we ons deze vragen en voor hoe lang geven wij een TLV af, of vin-

den we dat een leerling deze voor een schoolloopbaan nodig heeft? Het speerpunt over-

stappers zal dus dusdanige doelen en activiteiten moeten bevatten opdat we dit zo goed 

mogelijk vorm kunnen gaan geven. 
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Doelstelling 7 

Het samenwerkingsverband zet in op een ontwikkeling waarbij de besprekingen in het OT 

van de scholen helemaal gaat voldoen aan de principes van handelingsgericht werken: het 

samen met partners (ouders, externe deskundigen, leerkrachten, IB-ers) formuleren van 

een ondersteuningsbehoefte en het kiezen van een passend arrangement daarbij. 

 

Realisatie 

De rol van de begeleiders passend onderwijs in het PO en de orthopedagoog in het VO 

zijn preventiever van aard geworden, en zij werken steeds vraaggerichter. Daarnaast 

werken de scholen in Dordrecht nu een aantal jaar met het digitale programma Onder-

wijs Transparant en ons OPP waardoor zij steeds vaardiger worden in het invullen hier-

van en hun denk- en handelswijze steeds handelingsgerichter wordt.  

Daarnaast is het sinds vorig schooljaar verplicht om op individueel niveau de orthopeda-

goog altijd mee te laten kijken, maar ook de ouders uit te nodigen om hun visie op hun 

kind toe te voegen. Zo kunnen we met zijn allen de ondersteuningsbehoefte nog beter 

vormgeven en passende hulp kiezen. 

Wel kwam afgelopen jaren duidelijk naar voren dat (zoals Sardes in het PO al conclu-

deerde) ook hier de Dordtse visie op passend onderwijs niet helder is bij een ieder. De 

HGW cyclus en het niveau van OPP variëren nog teveel. Absoluut een speerpunt om aan 

te grijpen in het werkveld. 

 

Voornemens 

De grootste slag zullen we kunnen slaan naar aanleiding van het nieuw vorm te geven 

ondersteuningsplan. De resultaten van het Sardes onderzoek, alle panelgesprekken en 

ervaringen/behoeften uit het werkveld en de werkorganisatie, onze parels en puzzels. Als 

we dit concreet vorm geven in doelen en bijbehorende activiteiten, zal dit zijn weerslag 

hebben op alle speerpunten en op alle doelstellingen. 

 

Een heldere Dordtse visie op passend onderwijs, een passend niveau van basisondersteu-

ning en dit alles concreet vorm gegeven in een ondersteuningsplan met speerpunten, bij-

behorende doelen en activiteiten. Het SWV met de rol van verbinder en netwerker, on-

dersteunend aan het werkveld om zodoende voor elk kind een passend plek in het onder-

wijs te vinden en/of te creëren. Samen zijn wij SWV Dordrecht.  
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4. Continuïteitsparagraaf SWV PO o.b.v. meerjarenbegroting 2022-2026, vast-

gesteld in de algemene ledenvergadering van 30 november 2021 

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 
2021 

Realisatie 

2022 

begroting 

2023 

begroting 

2024 

begroting 

Aantallen leerlingen BO/SBO/SO  

(stand 1/10): 

9.704 9.590 9.490 9.390 

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 6,5 6,5 6,5 6,5 

Totaal 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op de verwachte demografische krimp gebaseerd op 

gegevens afkomstig van de Gemeente Dordrecht. Zowel in het PO als in het VO wordt 

nog krimp verwacht.De personele inzet heeft betrekking op het bureau en hierin worden 

geen mutaties geraamd. 

Een deel van het ondersteunend personeel wordt gedetacheerd bij het samenwerkings-

verband passend voortgezet onderwijs Dordrecht.                                          

A2. Staat / Raming van baten en lasten 

Baten en lasten 
2021 

Realisatie 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

Rijksbijdragen  6.168.778   6.099.237 6.001.222 5.899.581 

Overige baten     125.130        99.701      99.701      99.701 

Totaal baten  6.293.908   6.198.938 6.100.923 5.999.292 

Personele lasten     803.151      736.888    720.355    720.355 

Afschrijvingen         4.228          4.000        3.000        3.000 

Huisvestingslasten       29.801        30.000      30.000      30.000 

Overige instellingslasten       62.928        70.700      55.700      70.700 

Doorbetalingen aan schoolbe-

sturen 

 5.702.082   5.629.450 5.488.968 5.422.337 

Totaal lasten  6.602.190   6.471.038 6.298.023 6.246.392 

Saldo baten en lasten    -308.282     -272.100   -197.100   -247.100 

Financiële baten        -3.796        -2.600      -2.600      -2.600 

Financiële lasten           -255           -300         -300         -300 

Saldo financiële baten en lasten        -4.051        -2.900      -2.900      -2.900 

EXPLOITATIESALDO    -312.333     -275.000   -200.000   -250.000 
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De meerjarenbegroting leidt tot een tekort in 2022 tot en met 2024 van totaal                

€ 725.000. Er is rekening gehouden met het doortrekken van de huidige activiteiten en 

met de financiële consequenties van nieuwe of gewijzigde beleidsvoornemens in de 

meerjarenbegroting en er is rekening gehouden met de geprognotiseerde leerlingaantal-

len op totaalniveau en specifiek voor SO/VSO, SBO, PRO en LWOO. 

 

In de meerjarenbegroting 2022-2024 van het SWV PO zijn de meest relevante mutaties 

als volgt: 

 

Algemeen: 

 

 leerlingenaantallen 

De leerlingenaantallen per 1 oktober 2021 zijn gebaseerd op de concept-cijfers zoals ge-

publiceerd door DUO in de kijkglazen.  

 

Het aantal SO-leerlingen stijgt van 198 per 1 oktober 2020 naar 210 op 1 oktober 2021 

en daarbinnen stijgt de midden-categorie. Het aantal SBO-leerlingen daalt van 308 naar 

284. Het reguliere aantal PO-leerlingen daalt eveneens en wel van 9.311 naar 9.210. 

Meerjarig wordt vanwege de demografische ontwikkeling uitgegaan van een daling van 

100 leerlingen per jaar. 

 

 bekostiging 

Het merendeel van de bekostiging van zowel SWV VO als SWV PO loopt via de Regeling 

bekostiging personeel PO. In de recent gepubliceerde regelingen bekostiging personeel 

PO 2020-2021 en 2021-2022 is een loonbijstelling van 2,2% opgenomen die zorgt voor 

meerjarige verhoging van de rijksvergoeding bij zowel SWV VO als SWV PO. Natuurlijk 

stijgen ook de lasten (loonkosten personeel en met name doorbetalingen zware onder-

steuning SO/VSO, LWOO/PRO en >2% SBO) maar niet in dezelfde mate, waardoor per 

saldo deze mutaties een verbetering van het financiële resultaat laten zien. De tarieven 

die het SWV goedkeurt voor de inzet van personeel bij scholen zijn eveneens verhoogd 

gezien de conform de cao’s gestegen loonkosten. 

 

 Bureau 

De omvang van het bureau is gedaald naar 9,55 fte over 2020/2021. De daling zit met 

name bij de ambulante medewerkers. Voor het schooljaar 2021/2022 is een stijging ge-

realiseerd naar 10,05 fte. De oorzaak is dat de inhuur van de CED bij het SWV PO is be-

eindigd en hiervoor nieuwe medewerkers zijn aangesteld voor 0,5 fte. Daarnaast wordt 

het bureau begin 2022 uitgebreid met 0,4 fte extra orthopedagogie bij het SWV VO, 

waardoor de omvang gaat uitkomen op 10,45 fte.  

 

Binnen het bureau is een taakverdeling tussen VO en PO afgesproken. Hiervoor zijn deta-

cheringsovereenkomsten tussen beide samenwerkingsverbanden opgesteld. Bij wijzigin-

gen in de taakverdeling worden deze detacheringsovereenkomsten aangepast. Het aan-

deel SWV VO voor 2021/2022 stijgt naar verwachting per januari 2022 naar 4,05 fte; het 

aandeel SWV PO is gestegen naar 6,4 fte (inclusief nieuwe medewerkers in plaats van in-

huur CED en na verrekening van de detachering). 
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A3. Balans 

Balans 2021 

Realisatie 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

begroting 

Materiële vaste activa       16.293        14.236        12.512      10.508 

Financiële vaste activa       13.306        13.306        13.306      13.306 

Totaal vaste activa       29.599        27.542        25.818      23.814 

Vorderingen       52.235        52.235        52.235      52.235 

Liquide middelen     905.537      632.594      434.318    186.323 

Totaal vlottende activa     957.372      684.829      486.553    238.558 

TOTAAL ACTIVA     987.371      712.371      512.371    262.371 

Algemene reserve     698.488      423.488      223.488    -26.512 

Bestemmingsreserves               0                0                0              0 

Totaal eigen vermogen     698.488      423.488      223.488    -26.512 

Voorzieningen         8.459          8.459          8.459       8.459 

Kortlopende schulden     280.424      280.424      280.424    280.424 

Totaal vreemd vermogen     288.883      288.883      288.883    288.883 

TOTAAL PASSIVA     987.371      712.371      512.371    262.371 

 

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

  

Kengetallen  2021 

realisatie 

2022 

begroting 

2023 

begroting 

2024 

begroting 

Rentabiliteit        -5,0       -4,4       -3,3       -4,2 

Liquiditeit (current ratio)         3,4         2,4        1,7        0,9 

Solvabiliteit       70,7      59,4      43,6      -10,1 

Weerstandsvermogen       11,1        6,8        3,7       -0,4 

Kapitalisatiefactor       15,7      11,5        8,4        4,4 

Signaleringswaarde bovenmatig 

eigen vermogen 3,5% baten 220.460 217.012 213.441  209.884 

Signaleringswaarde ondergrens 250.000 250.000 250.000  250.000 

Bovenmatig eigen vermogen 

volgens inspectie 448.488 173.488   -26.512 -276.512 

 

De ratio’s voor liquiditeit en vermogen dalen in 2022 tot en met 2024  vanwege de ge-

raamde negatieve resultaten. 

OCW/de inspectie vraagt ons de relatief hoge huidige eigen vermogenspositie af te bou-

wen. Om deze reden zijn de budgetten voor de gedifferentieerde inzet van IB-ers bij de 

preventieve arrangementen vanaf het schooljaar 2020/2021 meerjarig verhoogd tot de 

zomer 2022.  
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Het aantal SO-leerlingen per 1 oktober 2021 is opnieuw gestegen, waardoor een groter 

deel van de ramingen nodig is voor doorbetalingen aan de SO-scholen. De negatieve re-

sultaten die het gevolg hiervan zijn, zouden er toe kunnen leiden dat in 2023 het eigen 

vermogen uitkomt beneden het minimaal benodigde weerstandsvermogen. Deze situatie 

zullen wij niet laten ontstaan.  

Vooralsnog is er echter niet voor gekozen om vanaf 2023 een bezuinigingstaakstelling op 

te nemen, omdat de ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat OCW jaarlijks loonbij-

stelling toekent én budgetten voor individuele, school- en groepsarrangementen door de 

scholen niet volledig worden gebruikt.  

Indien op termijn toch ingrijpen nodig is om het eigen vermogen op peil te houden, kan 

dit binnen het geheel van de totale budgetten voor individuele, school- en groeps- en 

preventieve arrangementen (jaarlijks geraamd op € 1,8 mln).  

 

Gevolg is dat het eigen vermogen naar verwachting in 2023 zal dalen beneden het beno-

digde weerstandsvermogen en dan geen sprake meer zal zijn van een op basis van de 

norm van de inspectie ‘bovenmatig’ eigen vermogen. 

Bij de voorbereiding van het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 zal hiermee rekening 

worden gehouden.  

 

Corona effecten voor het samenwerkingsverband 

  

Corona heeft een forse impact op het onderwijs gehad in 2020 en 2021. De Corona pan-

demie is ook in 2021 niet gedoofd en de gevolgen van Corona zullen waarschijnlijk meer-

jarig voelbaar blijven. 

  

De directe financiële gevolgen zijn voor het samenwerkingsverband tot nu toe redelijk 

beperkt gebleven omdat de majeure geldstromen zoals TLV voor het (v)so, SBO en de 

diverse arrangementen voor het kalenderjaar 2020 al zijn ingezet. Binnen het kantoor 

behoren diverse senioren tot de risicogroep en zijn er normaal gesproken veel fysieke 

contactmomenten met de scholen, ouders en leerlingen, Bijvoorbeeld bij testen, maar 

ook allerlei overleggen met 3e partijen zoals gemeenten, leerplicht wijkteams en zorg-

verstrekkers. Door de corona pandemie is de manier van werken sterk aan verandering 

onderhevig. Scholen deels gesloten of open met beperkingen, vaak kunnen de medewer-

kers de school niet in. Daarnaast de gedeelde zorg van het SWV, de gemeente en de 

scholen dat door alle beperkingen de kwetsbare doelgroep onvoldoende in beeld is.  

In deze niet optimale context moet het SWV het passend onderwijs blijven faciliteren. 

Dat vergt veel van de medewerkers die ondanks alle beperkingen trachten de maat-

schappelijke opgave zoveel mogelijk te blijven uitvoeren.  

  

Het SWV heeft om de scholen en leerlingen te ondersteunen het TOP tutor programma 

uitgebreid en ter beschikking gesteld. Kwetsbare leerlingen kunnen gebruik maken van 

een student-tutor die ondersteuning, huiswerkbegeleiding en coaching kan geven. Dit 

programma is in 2020 uitgerold en werd in 2021 geïntensiveerd tot in ieder geval het 

einde van het schooljaar. Daarnaast zijn diverse hulp en beschermingsmaterialen aange-

schaft zoals spatschermen voor noodzakelijke testsessies en bijeenkomsten. Ook wordt 

er veel digitaal samengewerkt. Om dat goed te kunnen doen wordt er zwaar geleund op 

de ICT faciliteiten. In 2020 zijn daarvoor diverse devices aangeschaft. In 2021 is dat ver-

der uitgerold. Zo zijn diverse collega’s voorzien van mobiele telefoons, laptops, zijn er 

headsets aangeschaft en zullen de faciliteiten in de vergaderruimten worden gemoderni-

seerd.  Wij verwachten dat er een blijvende druk op de automatisering zal zijn. Op zich 

lijken deze extra kosten overzienbaar. 

  

De grotere gevolgen van Corona zijn moeilijk in te schatten meerjarig. Men moet dan 

denken aan de onderwijsachterstand die opgelopen is. In het geval dat dit leidt tot meer 

verlengingen van TLV’s, uitgestelde aanvragen en extra arrangementen, zijn daar sub-

stantiële financiële consequenties mee gemoeid. Wij kunnen dat op dit moment niet goed 

overzien. Scholen zijn deels gesloten geweest en diverse doelgroepen daardoor mogelijk 
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minder goed in beeld. Graag zij benadrukt dat in dit verband een gezonde reserve positie 

van het SWV belangrijk is om de eerste nog niet te overziene mogelijke gevolgen op te 

vangen. 

 

 

Overige rapportages 

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

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

 

Risicoparagraaf 

 

Het systeem van risicomanagement: 

In 2021 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 

5 1 5 €   50.000 Komende jaren is 

sprake van lichte da-

ling leerlingen 

Stijging van het 

aantal SO-leer-

lingen (boven lan-

delijk gemiddelde) 

2 4 8 €   80.000 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 
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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  

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 5 %  

 

Toelichting kans:                   Toelichting impact: 

   

 
 
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 2021 nog sprake is van afdoende weerstandsvermogen is de risicobe-

reidheid laag te noemen. Wanneer de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 onge-

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

vermogen in de loop van het jaar 2023.  

Het huidige ondersteuningsplan is vastgesteld voor de periode 2018-2022. Via het 

nieuwe ondersteuningsplan vanaf 2022-2026 en de bijbehorende financiële doorvertaling 

in jaarbegrotingen zal het minimaal benodigde weerstandsvermogen worden gewaar-

borgd. 

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: Fluctuaties leerlingaantallen/ /dalende leerlingaantallen.  

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de 

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

daling van het aantal leerlingen de komende jaren. Hier kan op worden ingespeeld 

door de uitgaven per leerling naar gelang de financiële ruimte vast te stellen in de 

toekomst. 

 

 

 Risico: Stijging van het aantal SO-leerlingen. 

 

Getroffen risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de 

kijkglazen (DUO) laten in 2021 helaas een stijging zien van deelname aan het SO 

ten opzichte van 2020. Totaal betreft het een stijging van 12 leerlingen (van 198 

naar 210 SO-leerlingen). 

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 inmiddels een daling in 

2021 zien van 24 leerlingen inzake deelname aan het SBO ten opzichte van 2020. 

Per 1 oktober 2021 was sprake van 284 SBO-leerlingen en voor de komende jaren 

gaan we vooralsnog uit van 280 SBO-leerlingen. 

 

 Risico: Toename kosten individuele arrangementen: 

De uitgaven voor individuele arrangementen in 2021 zijn iets gedaald ten opzichte 

van jaar 2020.  

Met ingang van planperiode 2018-2022 heeft het samenwerkingsverband een pla-

fond ingesteld per schoolbestuur aan de te besteden middelen voor individuele ar-

rangementen. Tevens wordt er meer ingezet op school- en groepsarrangementen 

waardoor er minder een beroep hoeft te worden gedaan op aanvullende individu-

ele arrangementen. 

De kosten voor school- en groepsarrangementen zijn iets gestegen in jaar 2021 

ten opzichte van 2020. Totaal was er sprake van een stijging van zo’n 24.000 

euro, deels te verklaren door extra corona-gerelateerde uitgaven in het jaar 2021. 

In 2021 zijn er met name extra kosten gemaakt bij school- en groepsarrangemen-

ten in verband met corona (Top Tutors) voor ongeveer 112.000 euro.  

 

 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 2021 is ten opzichte van 2020 afgenomen met € 194.447. 

 

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 2021 en vergelijkende cijfers 2020. 

 

3.1 Rijksbijdragen  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal (Rijks)bijdra-

gen OCW 

  

6.168.778 

  

6.025.569 

  

5.985.813 

 

Toelichting: 

 

Vergelijking Realisatie 2021 versus begroting 2021: 

 

De rijksbijdragen zijn circa € 143.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste verschillen: 

 De vergoeding lichte ondersteuning valt circa € 44.000 hoger uit dan begroot voor-

namelijk ten gevolge van een indexering van de bekostiging gedurende het jaar. 

 De vergoeding zware ondersteuning valt circa € 96.000 hoger uit dan begroot door 

een indexatie van de bekostiging. 

 De niet-geoormerkte subsidies zijn circa € 3.000 hoger dan begroot hoofdzakelijk 

ten gevolge van een indexatie van de bekostiging in 2021. 

  

Vergelijking realisatie 2021 ten opzichte van realisatie 2020: 

 

De rijksbijdragen zijn circa € 183.000 hoger dan in 2020. 

Belangrijkste verschillen: 

 De vergoeding lichte ondersteuning en vergoeding zware ondersteuning vallen ho-

ger uit ten gevolge van een indexering van de bekostiging. Totaal leverde dit onge-

veer € 34.000 aan hogere vergoeding lichte ondersteuning op en circa € 147.000 

aan hogere vergoeding zware ondersteuning. Hierbij was het effect van de indexe-

ring van de bekostiging hoger dan het effect van iets dalende leerlingaantallen. 

 De niet-geoormerkte subsidies stijgen in 2021 met totaal € 2.000 ten opzichte van 

2020. De niet-geoormerkte subsidie voor schoolmaatschappelijk werk risico-leer-

lingen viel totaal € 2.000 hoger uit waarbij enerzijds sprake was van daling van de 

schoolgewichten en anderzijds een toename van de indexering van de bekostiging 

ten opzichte van voorgaand jaar.  

 

 

3.5 Overige baten  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal overige baten  125.130  106.756  131.968 

        

Verschil Realisatie 2021 versus begroting 2021: 

 

Totaal zijn de overige baten circa € 18.000 hoger dan begroot als volgt te verklaren: 

 De bate grensverkeer valt circa € 11.000 hoger uit dan begroot. 

 Er is sprake van een extra bate subsidie Jeugdwet Poortwachter EED van onge-

veer € 4.000. 

 De vergoeding detachering valt ongeveer € 3.000 hoger uit dan begroot.  
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Verschil Realisatie 2021 versus realisatie 2020: 

 

De overige baten waren totaal circa € 7.000 lager als volgt te verklaren: 

 Een extra bate grensverkeer van circa € 2.000. 

 Een iets lagere vergoeding detachering  ten gevolge van een lagere doorbereke-

ning/iets minder inzet vanuit het samenwerkingsverband PO bij het samenwer-

kingsverband VO  van totaal circa € 13.000. 

 Een iets hogere bate/subsidie poortwachter EED van circa € 4.000 

 

 

4.1 Personele lasten  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal   803.151  676.693  798.769 

        

Verschil Realisatie 2021 versus begroting 2021 personele lasten: 

 

De personele lasten zijn in 2021 circa € 126.000 hoger dan begroot. 

Belangrijkste verklaringen: 

 De begroting 2021 is gebaseerd op de uitgangspunten 2020 voor wat betreft met 

name CAO en pensioenen. Exclusief overige personele lasten en zonder rekening 

te houden met de vergoeding van het vervangingsfonds in 2021 was sprake van 

een toename van personele lasten van zo’n € 51.000. Deze stijging wordt ver-

klaard door onder andere een stijging van de CAO-lonen in 2021 en een verhoging 

van pensioenlasten. Verder was er sprake van een iets hogere bezetting van circa 

0,2 fte ten opzichte van de begroting. 

 Er was sprake van een positieve bate/vergoeding vervangingsfonds van ongeveer 

€ 21.000 die niet was begroot. 

 De overige personele kosten zijn circa € 96.000 hoger dan begroot. 

 

Verschil Realisatie 2021 versus realisatie 2020 personele lasten: 

 

Ten opzichte van 2020 zijn de personele lasten met circa € 4.000 gestegen.  

De belangrijkste oorzaken: 

 De salariskosten zijn met circa € 22.000 euro gestegen door de CAO-verhogingen 

en hogere pensioenlasten in het jaar 2021. 

 De overige personele lasten zijn met circa € 4.000 gedaald.  

 In 2021 is sprake van een hogere bate/vergoeding vervangingsfonds van circa      

€ 14.000 euro ten opzichte van voorgaande jaar 2020. 

 

 

4.1.2 Overige personele lasten  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal   266.755  170.415  270.295 

        

Toelichting Overige personele lasten:  

 

Vergelijking 2021 versus begroting 2021: 

 

De werkelijke kosten vallen circa € 96.000 hoger uit dan begroot als volgt te verklaren: 

 De dotatie voorziening jubilea valt met circa € 2.000 hoger uit dan begroot 

 Een stijging van kosten van inhuur derden met circa € 105.000. De kosten van in-

huur derden betreffen de kosten van inleen van personeel van het samenwer-

kingsverband VO en inhuur van andere derden.                                                          
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De stijging zit vooral in een stijging van de kosten van inhuur van andere derden 

in verband met ziekte van circa € 11.000, een stijging van circa € 41.000 in ver-

band met zwangerschapsverlofvervanging, inhuur derden/Perspectief op School 

van circa € 29.000 en meer kosten voor inhuur derden vanuit het samenwerkings-

verband VO voor ongeveer € 20.000 onder andere door het feit dat de directeur-

bestuurder vanuit het SWV VO in jaar 2021 voor een geheel jaar is gedetacheerd. 

In 2020 betrof het een detachering vanuit samenwerkingsverband VO voor 9 

maanden, en circa € 4.000 overige verschillen. 

 Voor programma 2: Jeugdwet Poortwachter EED is totaal circa € 1.000 meer uit-

gegeven dan begroot. Hier staat ook een gedeeltelijke subsidiebate tegenover. 

 Een niet begrote bate van circa € 14.000 voor ontvangen uitkering 

 Minder begrote nascholingskosten van ongeveer € 6.000 

 De overige kosten vallen circa € 8.000 hoger uit dan begroot.  

 

De Overige personele lasten in 2021 vallen uiteindelijk circa € 4.000 lager uit dan de rea-

lisatie in 2020. De belangrijkste verklaringen zijn: 

 De mutatie voorziening jubilea valt circa € 1.000 hoger uit. 

 Meer kosten inhuur derden ten bedrage van ongeveer € 36.000 hoofdzakelijk te 

verklaren door meer kosten inhuur derden in verband met ziekte-vervanging en 

zwangerschapsvervanging. 

 Verder zijn er minder uitgaven Programma 2: Jeugdwet poortwachter EED: circa  

€ 21.000. 

 Minder nascholings- en werkkosten van ongeveer € 3.000 

 Een hoger bedrag aan ontvangen uitkeringen van ongeveer € 11.000 

 Circa € 6.000 minder overige personele kosten 

 

 

 

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. Sinds mei 2019 wordt op het adres Laan der Verenigde Naties een 

verdieping gehuurd van De Vaste Wal B.V.. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd. 

4.2 Afschrijvingen  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie  

2020 

   €  €  € 

        

 Totaal afschrijvingen  4.228  

 

 3.476 

 

 3.888 

4.3 Huisvestingslasten  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie  

2020 

   €  €  € 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 29.801 

 

 31.000 

 

 29.933 
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De overige kosten betreffen schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten die licht 

kunnen fluctueren. 

 

 

 

Toelichting: 

 

Vergelijking Realisatie 2021 versus begroting 2021: 

 

In totaal zijn de overige lasten circa € 8.000 lager dan begroot als volgt te verklaren: 

 Minder kosten programma 1 : onderzoeken/testmateriaal voor totaal circa € 

2.000 

 Minder uitgaven programma 2: Onderwijs Transparant voor ongeveer € 8.000 

 Diverse overige kosten : ongeveer € 2.000 hoger dan begroot. 

 

Vergelijking Realisatie 2021 versus realisatie 2020: 

 

In totaal is circa € 6.000 meer uitgegeven dan in 2020. 

De belangrijkste verklaringen zijn als volgt te verklaren: 

 Programma 1: conferenties/deskundigheidsbevordering: ongeveer € 3.000 meer 

uitgaven dan in voorgaand jaar 

 Programma 1: onderzoeken/testmateriaal: ongeveer € 3.000 meer 

 Overig/diverse posten: diverse kleine verschillen vallen tegen elkaar weg. 

 

 

 

Toelichting: 

 

Vergelijking Realisatie 2021 versus begroting 2021: 

 

In totaal is er zo’n € 48.000 euro minder besteed dan initieel begroot aan doorbetalingen 

aan schoolbesturen. 

 

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW (teldatum 1-10) is circa € 63.000 

hoger dan begroot. 

 De doorbetalingen op basis van 1 februari zijn totaal circa € 52.000 lager dan be-

groot (groei). 

 De overige doorbetalingen aan scholen zijn circa € 59.000 lager dan begroot. 

 

De belangrijkste verklaring van de uiteindelijke kostenstijging bij de verplichte afdrach-

ten is de indexatie in 2021 van de verplichte afdrachten. Hierdoor vallen de verplichte af-

drachten uiteindelijk circa € 63.000 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 

4.4 Overige lasten  Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal overige lasten  62.928 

 

 70.500 

 

 56.665 

4.5 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

 Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal overige lasten  5.702.082 

 

 5.750.156 

 

 5.346.185 
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verklaring voor het totaal van circa € 52.000 aan minder kosten komt door meer afdracht 

SO op basis van peildatum voor totaal circa € 31.000, meer afdracht SBO op basis van 

teldatum voor ongeveer € 7.000 en circa € 90.000 minder afdracht SBO op basis van 

peildatum.  

De doorbetaling SO op basis van de peildatum valt ongeveer € 31.000 hoger uit dan be-

groot ten gevolge van een hoger dan geraamde groei in het SO. 

De afdracht SBO o.b.v. teldatum valt € 7.000 hoger uit door de indexatie van de bekosti-

ging. 

De afdracht SBO o.b.v. peildatum valt € 90.000 lager uit omdat de groei SBO hoger was 

ingeschat dan uiteindelijk gerealiseerd. 

  

De lagere uitgaven van circa € 59.000 inzake overige doorbetalingen aan scholen zijn als 

volgt te verklaren: 

 Minder uitgaven voor grensverkeer: circa € 6.000. 

 Meer uitgaven programma 4: individuele arrangementen: circa € 2.000 hoger dan 

begroot. 

 Minder uitgaven programma 4: school- en groepsarrangementen: circa € 45.000.  

 Meer uitgaven programma 4: Playing for Success: circa € 12.000 

 Meer uitgaven programma 4: preventieve arrangementen: circa € 21.000 

 Minder uitgaven programma 4: inzet expertise SO/SBO/NT2: circa € 62.000 

 Meer uitgaven programma 5: voorziening SBO Plus Toekomst in verband met een 

extra groep gedurende het jaar: ongeveer € 19.000 

 

De belangrijkste oorzaken van de verschillen in 2021 ten opzichte van de begroting in-

zake overige doorbetalingen aan scholen zijn de volgende: 

 Ten gevolge van corona zijn er minder school- en groepsarrangementen aange-

vraagd dan in eerste instantie begroot.  

 De budgetten voor de gedifferentieerde inzet van IB-ers bij de preventieve arran-

gementen zijn vanaf het schooljaar 2020/2021 meerjarig verhoogd tot de zomer 

2022. Door een stijging van de kosten van inzet IB-ers gedurende het jaar 2021 

is uiteindelijk meer besteed dan begroot in 2021. 

 Met name ten gevolge van corona is uiteindelijk minder besteed aan extra inzet 

expertise SO/SBO/NT2. 

 

 

Vergelijking Realisatie 2021 versus realisatie 2020: 

 

In totaal is in 2021 in totaal voor circa € 356.000 meer aan uitgaven inzake doorbetalin-

gen aan schoolbesturen gerealiseerd dan in 2020.  

 

De belangrijkste oorzaken zijn: 

 

 Toename afdrachten uit te voeren door OCW (teldatum 1-10) circa € 64.000 

 Toename doorbetalingen op basis 1-2 (peildatum) circa € 121.000 

 Toename overige doorbetalingen aan scholen van circa € 171.000 

 

De toename afdrachten uit te voeren door OCW (teldatum 1-10) voor ongeveer € 64.000 

betreft de toename van afdracht SO op basis van de teldatum ten gevolge van een wijzi-

ging van het aantal SO-kinderen in voorgaand jaar alsmede een indexatie van de bekos-

tiging. Met name de stijging in aantal SO-kinderen van de oktobertelling in 2019 werkt 

nog in belangrijke mate  in 2021 door in een stijging van de afdrachten. 

 

De Toename van de doorbetalingen op basis van 1-2 (peildatum) van circa € 121.000 

kan als volgt worden verklaard: 

 Toename afdracht SO op basis o.b.v. peildatum: circa € 74.000 hoger. De groei 

van SO op de peildatum was lager in voorgaand jaar. 
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 Toename afdracht SBO op basis o.b.v. teldatum: circa € 86.000 hoger voorname-

lijk ten gevolge van een indexatie van de bekostiging en de stijging van het aantal 

SBO-leerlingen bij de oktober-telling in 2019 die nog behoorlijk doorwerkt in de 

verplichte afdrachten van 2021 

 Afname afdracht SBO o.b.v. peildatum: circa € 39.000 lager door een lager groei-

percentage SBO dan in voorgaande jaar. 

 

Verder was er sprake van totaal circa € 171.000 aan toename overige doorbetalingen 

aan scholen dan in 2020 in de vorm van: 

 

 Minder afdracht grensverkeer: ongeveer € 11.000 

 Minder afdracht Programma 4: individuele arrangementen: circa € 23.000 

 Meer afdracht Programma 4: school- en groepsarrangementen: circa € 51.000 

 Meer afdrachten Programma 4: Preventieve arrangementen: circa € 103.000.  

 Meer uitgaven Programma 4: inzet expertise SO/SBO/NT2: circa € 22.000 

 Meer uitgaven Programma 4: voorziening SBO Plus Toekomst: ongeveer € 19.000 

 Meer uitgaven Programma 4: Inzet expertise hoogbegaafdheid: circa € 10.000 

 

De belangrijkste verschillen in 2021 ten opzichte van 2020 in de overige doorbetalingen 

aan scholen kunnen als volgt worden verklaard: 

 De budgetten voor de gedifferentieerde inzet van IB-ers bij de preventieve arran-

gementen zijn vanaf het schooljaar 2020/2021 meerjarig verhoogd tot de zomer 

2022. Dit verklaart de stijging van de preventieve arrangementen in 2021 ten op-

zichte van 2020.    

 Verder is er in 2021 ten opzichte van 2020 een lichte verschuiving geweest van 

minder aanvragen voor individuele arrangementen naar meer aanvragen voor 

school- en groepsarrangementen in 2021 ten opzichte van 2020. Mede door co-

rona is meer ingezet op school- en groepsarrangementen en minder op individuele 

arrangementen door scholen. 

 

 

 
 

Toelichting: 

 

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

na aftrek van bankkosten/financiële lasten. De credit rentevergoeding is negatief geworden 

in het jaar 2021, iets waarmee bij het samenstellen van de initiële begroting nog geen 

rekening was gehouden. 

 

 

Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (ont-

trekkingen van) voorzieningen 

 

De mutaties in liquide middelen bedroegen in het jaar 2021 totaal -/- € 206.585. De be-

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

gewone bedrijfsuitoefening van -/-  € 308.282. Een uitgebreide toelichting treft u aan onder 

onderdeel B4 (Kasstroomoverzicht 2021, vergelijkende cijfers 2020).  

 

Treasuryverslag 

 

5 Financiële baten en las-

ten 

 Realisatie 

2021 

 Begroting 

2021 

 Realisatie 

2020 

   €  €  € 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 -4.051 

 

 -500 

 

     -227 
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De vereniging hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen lenen en 

derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor on-

derwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat 

de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. 

 

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

van een spaarrekening. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Alle reke-

ning-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-

2021 

(€) 

31-12- 

2020 

(€) 

Passiva 31-12-

2021 

(€) 

31-12- 

2020 

(€) 

Materiële vaste  

Activa 

 16.293         

 

    17.808 

 

Eigen vermogen 698.488 1.010.821    

Financiële vaste 

activa 

 13.306 13.306    

Vorderingen 

 

 52.235                     54.818 Voorzieningen    8.459               6.099 

Liquide middelen 

 

905.537          

 

1.112.122 

 

Kortlopende  

schulden 

280.424                   181.134 

Totaal activa 987.371 1.198.054 Totaal passiva 987.371         1.198.054 

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa 

De materiële vaste activa betreffen inventaris en ICT-apparatuur. In 2021 is voor           

€ 2.713 geïnvesteerd en voor € 4.228 afgeschreven. De vorderingen betreffen hoofdza-

kelijk nog te ontvangen subsidies, restituties uit arrangementen en een nog te ontvangen 

bedragen uit hoofde van doorberekeningen aan het SWV VO.  

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

verklaring voor de daling  van het saldo liquide middelen is het negatieve saldo van ba-

ten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening in 2021 van -/- € 308.282. 

 

Passiva 

De algemene reserve is afgenomen door het negatieve exploitatieresultaat over 2021 ten 

bedrage van -/-  € 312.333.  De voorziening betreft een voorziening voor jubilea. 

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

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

overige kortlopende schulden nog af te wikkelen.  
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Resultaat 
De begroting van 2021 liet een resultaat zien van negatief -/- € 400.000. Het uiteinde-

lijke negatieve resultaat  bedraagt  -/-  € 312.333 in het jaar 2021. Het negatieve resul-

taat over het boekjaar 2020 bedroeg -/- € 117.886. In de navolgende paragraaf treft u 

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

van de belangrijkste verschillen. 

 

 

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig 

jaar versus begroting 

 

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

realiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021: 

 

 

 

€ Realisatie 

2021 

Begroting 

2021 

Verschil Realisatie 

2020 

Verschil 

Baten 

Rijksbijdragen OCW 6.168.778 6.025.569 143.209 5.985.813 182.965 

Overige baten 125.130 106.756 18.374 131.968 -6.838 

Totaal baten 6.293.908 6.132.325       161.583 

 

6.117.781 176.127 

 
 

 

Lasten 

Personele lasten 803.151       676.693 -126.458     798.769  -4.382 

Afschrijvingen 4.228           3.476 -752         3.888 -340 

Huisvestingslasten 29.801         31.000                  1.199 29.933                132 

Overige lasten 62.928         70.500                  7.572 56.665            -6.263 

Doorbetalingen 

aan schoolbesturen 

5.702.082 5.750.156 
 

48.074 
 

5.346.185        - 355.897 

Totaal lasten 6.602.190 6.531.825 -70.365 6.235.440 -366.750 

 

Saldo baten en lasten -308.282 -399.500 91.218 -117.659       -190.623          

 

Financiële baten en las-

ten 

-4.051 -500 -3.551 
 

-227            -3.824                
 
 

 

Nettoresultaat -312.333 -400.000 

 

87.667 -117.886     -194.447 

 

 

Kengetallen 

 

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

melden wij onderstaand de kengetallen. 

 

Solvabiliteit 

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

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

termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

 

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen. 
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Kengetal 2021 70,7% 

Kengetal 2020 84,4% 

 

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

 

 

Kengetal 2021 71,6% 

Kengetal 2020 84,9% 

 

 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 71,6 % van het totale vermogen uit eigen 

vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt  dat 28,4 % van het 

totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de vereniging zeer goed 

is. De vereniging 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 2021   3,4 

Kengetal 2020   6,4 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,4 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 vereniging heeft op 31 december 2021 de beschikking over € 905.537 aan liquide mid-

delen en heeft daarnaast € 52.235 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 € 280.424 

De liquiditeitspositie van de vereniging 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 2021  -5,0 % 

Kengetal 2020  -1,9 % 

 

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

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

€ 6.293.908 een negatief resultaat behaald van -/-  € 312.333. 

In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen. 

 

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. 
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Kengetal 2021  15,7% 

Kengetal 2020  19,6 % 

 

 

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 2021  11,1 % 

Kengetal 2020  16,5 % 

 

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

functioneren 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 

 

Algemeen 

Bij de beide samenwerkingsverbanden is gekozen voor een organieke scheiding tussen 

bestuur en toezicht.  

De beide verenigingen hebben als organen: 

- Een directeur-bestuurder, dhr. J.A.N. Gadella, functioneert als verenigingsbestuur 

- 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 tot 

21 december 2021 

Ambassadeur zorglandschap Jeugd VWS  

Lid N. Barendregt tot 

1 mei 2021. R. de 

Haan vanaf 1 mei 

2021 

Voorzitter College van Bestuur OPOD 

Lid P. Verwilligen  Uitvoerend bestuurder Dordtse Schoolvereniging 

voor bao op Algemene Grondslag 

Lid J. Ramaker tot 1 

maart 2021 

D. van der Bijl en 

F. Cornet vanaf 1 

maart 2021 

Voorzitter College van Bestuur H3O 

Lid J. van der Put Directeur-bestuurder Scholen van Oranje 

Lid S. van Duijn – Le 

Maire 

Voorzitter College van Bestuur SKOBA 

Lid C. Gerdan Voorzitter College van Bestuur Sipor 

Lid P. Schreuder Voorzitter College van Bestuur SVZH 

Lid M. de Kreek Directeur Yulius Onderwijs 

Lid C. van Delen  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. Ramaker tot 1 

maart 2021.  

D. van der Bijl en 

F. Cornet vanaf 1 

maart 2021 

Lid College van Bestuur H3O 

Lid C. van Delen  Voorzitter College van Bestuur SPON 

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

Onderwijs Dordrecht 

Lid M.G.P.  Oeh-

lenschläger  

Lector/rector Joh. de Witt-gymnasium 

Lid J. Ramaker tot 1 

maart 2021.  

Bestuurder St. voor Praktijkonderwijs Dordrecht 
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D. van der Bijl en 

F. Cornet vanaf 1 

maart 2021 

Lid Y. Ouwens Regiodirecteur Stichting Yuverta 

Lid M. de Kreek 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 2017 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 de vereniging commissies in te stellen. Op 20 maart 2017 is door de AV het be-

sluit genomen 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 

commissies 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, te-

vens voorzitter benoemd, waarna deze commissies operationeel zijn geworden. 

 

De auditcommissie bestaat uit: 

de heer J. van Weelden, financieel controller    

mw. M. van der Krogt, lid namens VO 

de heer N. Barendregt tot 1 mei 2021, de heer J. van der Put vanaf 1 mei 2021,  

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: 

Voorzitter: vacant 

de heer J. Ramaker tot 1 maart 2021, Y. Ouwens vanaf 1 maart 2021, lid namens het VO 

mw. P. Verwilligen, 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 

 

Verslag over afgelopen jaar 

 

De leden van de auditcommissie zijn in 2021 tweemaal bij elkaar geweest. Zij hebben 

zich gebogen over de Jaarrekening 2020, de begroting 2022, de meerjarenbegroting en 

de 2e bijstelling van de begroting 2021.  
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Op de AV van 22 juni 2021 heeft dit geresulteerd in een positieve advisering aan de le-

den van de AV ten aanzien van de goedkeuring van de Jaarrekening 2020 en op de ver-

gadering van 21 december 2021 tot een positieve advisering aan de leden van de AV ten 

aanzien van de goedkeuring van de begroting 2022. Voorts heeft de auditcommissie tij-

dens de AV van 22 juni 2021 een voordracht gedaan voor herbenoeming van DRV Ac-

countants & Adviseurs.  

De remuneratiecommissie heeft in 2021 tweemaal vergaderd.  

 

De AV heeft in haar vergadering van 22 juni 2021 de Jaarrekening PO en VO 2020 goed-

gekeurd en in haar vergadering van 21 december 2021 de Begroting 2022 goedgekeurd.   
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B  JAARREKENING 
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B1 Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaat-
bepaling 

 

Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs.  
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de ver-
krijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
 
 

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

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

 

Financiële vaste activa 
 
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vordering omvat de betaalde 

waarborgsom die samenhangt met de verplichtingen die voortvloeien uit de huurover-

eenkomst van het bestuurskantoor die tot het einde van de looptijd van de huurovereen-

komst zal worden aangehouden. Deze vordering wordt initieel gewaardeerd tegen de    

reële waarde 

 

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 
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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. 

 

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 0,0 %.  

 

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 
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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. 

 

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 
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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 beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% vindt 

er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra 

deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende ac-

tiva indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige beta-

lingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.  

 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is 110,2% 

Per ultimo 2020 was deze 93,2% 

 

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.  

 

 

 

 

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. 
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 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 één bank. 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-

ele 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. 

 

De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen. 

 

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. 

 



Jaarverslag en jaarrekening 2021 
Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

 

40 

 

B2 Balans per 31-12-2021, vergelijkende cijfers per 31-12-2020 
(na verwerking resultaatbestemming) 

 

   31-12-       

2021 

 31-12-

2020 

   €  € 

  

 

 

 

 

    

1 ACTIVA 

 

 

    

1.1.2 Materiële vaste activa  16.293  17.808 

 

      

      

1.1.3 Financiële vaste activa  13.306  13.306 

      

      

      

1.2.2 Vorderingen  52.235  54.818 

      

      

      

1.2.4 Liquide middelen  905.537  1.112.122 

      

      

      

 TOTAAL ACTIVA  987.371  1.198.054 

 

 

 

 

 

 

2 PASSIVA  31-12-

2021 

  31-12-

2020 

   €  € 

      

      

2.1. Eigen vermogen  698.488  1.010.821 

  

 

 

    

2.2 Voorzieningen  8.459  6.099 

  

 

    

      

2.4. Kortlopende schulden  280.424   181.134 

      

 

 

 TOTAAL PASSIVA  987.371   1.198.054 
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B3 Staat van baten en lasten 2021, vergelijkende cijfers 2020 
 

 

   2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

3 Baten       

3.1 Rijksbijdragen OCW  6.168.778  6.025.569  5.985.813 

        

3.5 Overige baten  125.130  106.756  131.968 

 Totaal baten  6.293.908  6.132.325  6.117.781 

        

4 Lasten       

4.1 Personele lasten  803.151  676.693  798.769 

4.2 Afschrijvingen  4.228  3.476  3.888 

4.3 Huisvestingslasten  29.801  31.000  29.933 

4.4 Overige lasten  62.928  70.500  56.665         

4.5 Doorbetalingen aan school-

besturen 

 5.702.082  5.750.156  5.346.185 

 Totaal lasten  6.602.190  6.531.825  6.235.440 

        

 Saldo baten en lasten  -308.282  -399.500  -117.659 

        

6 Financiële baten en lasten  -4.051  -500  -227 

        

 Nettoresultaat  -312.333  -400.000  -117.886 
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B4 Kasstroomoverzicht 2021, vergelijkende cijfers 2020 
 

 
 

 
Rekening 

2021 
Rekening 

2020 

   

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsoefening -308.282 -117.659 

Afschrijvingen 4.228 3.888 

Mutaties werkkapitaal:   

- Vorderingen 2.584 1.385 

- Kortlopende schulden 99.289 -104.595 

Mutaties voorzieningen 2.360 978 

Saldo financiële baten en lasten -4.051 -227 

Kasstroom uit operationele activiteiten -203.872 -216.230 

   

(Des)investeringen materiele vaste activa -2.713 -4.628 

(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten          -2.713 -4.628 

   

Mutaties overige langlopende schulden 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

   

Mutaties liquide middelen -206.585 -220.858 

   

Beginstand liquide middelen 1.112.122 1.332.980 

Mutaties liquide middelen -206.585 -220.858 

Eindstand liquide middelen 905.537 1.112.122 
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 

 

 

1.1.2.   Materiële vaste activa 
 
  

Omschrijving 

 

Aanschaf-

waarde 

Afschrijvin-

gen 

t/m 2020 

Boekwaarde 

31-12-2020 

(Des)In-

ves-terin-

gen 2021 

Afschrij-

vingen 

2021 

Boekwaarde 

31-12-2021 

       

1.1.2.3.1 Meubilair & inventaris 14.502 3.352 11.150 0 1.335 9.815 

1.1.2.3.2  ICT 13.832 7.174 6.658 2.713 2.893 6.478 

Subtotaal inventaris en apparatuur 28.334 10.526 17.808 2.713 4.228 16.293 

       

       

1.1.2.3 Totaal  28.334 10.526 17.808 2.713 4.228 16.293 

       

 
 

In 2021 is er voor totaal € 2.713 geïnvesteerd in computer- en communicatie-

apparatuur. 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

1.1.3  Financiële vaste activa 
 
  

Omschrijving 

 

 Boek-

waarde 

1-1-2021 

Investerin-

gen en ver-

strekte 

leningen 

Desinveste-

ringen en 

afgeloste 

leningen 

Resultaat 

deelne-

mingen 

Boekwaarde 

31-12-2021 

       

1.1.3.8 overige vorderingen  13.306 0 0 0 13.306 

       

       

      Financiële vaste activa   13.306 0 0 0 13.306 

       

 

 

 

De overige vorderingen betreft een betaalde waarborgsom in verband met de 

huur van bedrijfsruimte aan de Laan der Verenigde Naties te Dordrecht 
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 Vlottende activa 

 

 

 

    

1.2 Vorderingen 

 

    

      

   2021  2020 

 

 

  €  € 

1.2.2.10 Overige vorderingen  24.865  53.530 

1.2.2.15 Overlopende activa overige  27.370  1.288 

 Totaal overige vorderingen  52.235  54.818 

      

 

 

 

 

     

      

1.2.4 Liquide middelen     

   2021  2020 

   €  € 

1.2.4.1 Kasmiddelen  18  26 

1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  905.519  1.112.096 

 Totaal liquide middelen  905.537  1.112.122 

      

 De liquide middelen staan ter vrije be-

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

(Vervolg) 

 

 
2 Passiva     

      

2.1 Eigen vermogen     

      

2.1.1.1 Algemene reserve Stand per 

31-12-

2020 

Resultaat 

2021 

Overige 

mutaties 

Stand 

per 31-

12-2021 

  € € € € 

2.1.1.1 Algemene reserve 1.010.821    - 312.333 - 698.488 

  

 

 

 

Totaal algemene re-

serve 

 

1.010.821 

 

   -312.333 

 

- 

 

698.488 

  Stand per 

31-12-

2020 

Resultaat 

2021 

Overige 

mutaties 

Stand 

per 31-

12-2021 

  € € € € 

 Totaal eigen ver-

mogen 

1.010.821    -312.333 - 698.488 

 

 

 

2.2 Voorzieningen 

 

 

2.2.1. Personele voorzienin-

gen 

Stand 

per 31-

12-2020 

Dotaties Vrijval Stand 

per 31-

12-2021 

 

 

 € € € € 

2.2.1.4 Voorziening jubilea 6.099           2.360            0      8.459 
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2.4. Kortlopende schulden 

 

 2021  2020 

   €  € 

2.4.8 Crediteuren  175.661  98.425 

2.4.9 Belastingen en premie sociale verzeke-

ringen 

 23.561  21.825 

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen  7.521  6.429 

2.4.12 Overige kortlopende schulden  22.475  5.750 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW  32.671  32.671 

2.4.17 Vakantiegeld  18.535  15.859 

2.4.19 Overige overlopende passiva  0            175 

 Totaal kortlopende schulden  280.424  181.134 

      

      
 
 

 

2.4.9 Belasting en premie sociale verze-

keringen 

 2021  2020 

   €  € 

2.4.9.1 Loonheffingen  21.735  19.209 

2.4.9.2 Vervangingsfonds- en participatiefonds  1.826  2.616 

 Totaal   23.561  21.825 
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten 
en lasten 

 

3 Baten       

        

3.1 Rijksbijdragen  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Vergoeding lichte 

ondersteuning 

  

1.867.777 

  

1.823.038 

  

1.833.640 

 Vergoeding zware on-

dersteuning 

 4.138.626  4.042.884  3.991.351 

 Niet-geoormerkte sub-

sidies 

 162.375  159.647  160.822 

        

 Totaal (Rijks)bijdra-

gen OCW 

  

6.168.778 

  

6.025.569 

  

5.985.813 

 

 

 

 

 

 

3.5 Overige baten  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Vergoeding detachering  100.620  97.756  113.955 

 Overige baten  24.510  9.000  18.013 

 Totaal overige baten  125.130  106.756  131.968 

        

 Totaal baten  6.293.908  6.132.325  6.117.781 

 

 

 

 

4 Lasten       

 

 

       

4.1 Personele lasten  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Lonen en salarissen  398.232        506.278  388.389 

 Sociale lasten  92.448                  0  88.259 

 Pensioenlasten  67.191                  0  59.314 

 Vergoeding Vervan-

gingsfonds 

                    

        -21.475 

  

                0 

 

 

 

-   7.488 

 Overige personele las-

ten 

         

       266.755           

                                        

       170.415 

           

         270.295 

 Totaal          803.151        676.693  798.769 

        

        

Gemiddeld aantal werknemers: 

 

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 6,3 werknemers in dienst op basis van een vol-

ledig dienstverband (2020: 6,5). 
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Pensioenlasten:  

Voor de pensioenregeling is het samenwerkingsverband aangesloten bij het ABP.  

De dekkingsgraad van het ABP was per eind 2021 110,2% tegenover eind 2020 93,2%, 

hetgeen helaas nog steeds het risico van toekomstige premiestijgingen oplevert. Het ABP 

streeft namelijk naar een minimale beleidsdekkingsgraad van circa 126%. 

        

        

 

 
4.1.2 Overige personele lasten  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Mutatie jubilea  2.360  0  978 

 Inhuur derden  244.455  139.815  208.933 

 Programma 2: Jeugdwet 

poortwachter EED 

 21.000  19.600  42.114 

 Nascholingskosten  3.654  10.000  6.468 

 Werkkosten  0  1.000  0 

 Ontvangen uitkeringen  -13.893  0  -3.231 

 Overige personele kosten  9.179  0  15.033 

 Totaal   266.755  170.415  270.295 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Afschrijvingen  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Meubilair en inventaris              

 & ICT-apparatuur  4.228  3.476      3.888 

        

 Totaal afschrijvingen  4.228 

 

 3.476 

 

     3.888 

4.3 Huisvestingslasten  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

 Huur eigen pand  27.441       27.700           27.190 

 Huur externe ruimtes  0         1.200            0 

 Schoonmaakkosten  2.279         2.000                    2.576 

 Overig huisvesting  81            100        167 

        

 Totaal huisvestingslas-

ten 

 29.801 

 

 31.000 

 

   29.933 
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4.4 Overige lasten  2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

        

        

 Aanschaf kleine inventaris   725                                      1.000  1.799 

 Vakliteratuur  261                   0  0 

 ICT-kosten  4.214  4.000  5.427 

 Reproductiekosten            176  1.000  109 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: personeel 

 7.877           7.500 

 

 4.719 

 Programma 1: conferen-

ties/deskundigheidsbevor-

dering: materieel 

 176            0  350 

 Programma 1: onder-

zoeken/testmateriaal 

 3.417  5.000  0 

 Programma 2: school-

maatschappelijk werk 

 0             0  0 

 Programma 2: Onderwijs 

Transparant 

 409             8.500  977 

 Programma 2: onder-

zoeken 

 0  0  1.061 

 Uitbesteding administratie  24.611         24.000  23.988 

 Accountantskosten jaarre-

kening 

 11.493             10.000 

 

 10.590 

 Contributies  1.621            500  914 

 Verzekeringen  2.768            3.000  2.680 

 Vergaderkosten            0  0  15 

 Representatiekosten             186  1.000  150 

 Reis-en verblijfkosten            0  500  0 

 Portokosten         323  250  200 

 Kantoorbenodigdheden           75  250  124 

 Kosten telecommunicatie       2.827  1.500  2.184 

 PR       810  1.500  1.160 

 MR (OPR)          808  500  78 

 

 

Overige         151  500  140 

 Totaal overige lasten       62.928        

 

 70.500 

 

 

 56.665 
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4.5 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 

 2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te 

voeren door OCW (teldatum 

1-10) 

 2.388.606  2.325.116  2.324.560 

4.5.2 Doorbetalingen op basis 1-2 

(peildatum) 

 798.398  851.032  677.464 

4.5.3 Overige doorbetalingen aan 

scholen 

  2.515.078  2.574.008  2.344.161 

        

 Totaal   5.702.082  5.750.156  5.346.185 

        

 

 

 
4.5.1 Verplichte afdrachten uit 

te voeren door OCW (tel-

datum 1-10) 

 2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

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

tum 

 2.388.606  2.325.116  2.324.560 

        

 Totaal   2.388.606  2.325.116  2.324.560 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste 

van het resultaat gebracht: 

        

   2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

4.4.1.1. Controle van de jaarreke-

ning 

 11.493 

 

 10.000   10.590 

   11.493  10.000   10.590 
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4.5.2 Doorbetalingen op basis 

van 1-2 (peildatum) 

 2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

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

tum 

 105.868  74.810  31.469 

4.5.2.2 Afdracht SBO o.b.v. telda-

tum 

 649.212  642.803  562.897 

4.5.2.2 Afdracht SBO o.b.v. peilda-

tum 

 43.318  133.420  83.098 

        

 Totaal   798.398  851.033  677.464 

        

 

 

 

 

 

4.5.3 Overige doorbetalingen 

aan scholen 

 2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

        

        

4.5.3 Grensverkeer  19.570  25.000  30.904 

4.5.3 Programma 4: individuele 

arrangementen 

 401.579             400.000  424.441 

4.5.3 Programma 4: school- en 

groepsarrangementen 

 815.826             860.000  765.215 

4.5.3 Programma 4: Playing for 

Success 

 19.000             7.000  18.859 

4.5.3. Programma 4: Preven-

tieve arrangementen 

 826.313  805.000  723.096 

4.5.3. Programma 4: inzet ex-

pertise SO/SBO/NT2 

 82.270  145.000  60.825 

4.5.3 Programma 5: voorzie-

ning SBO Plus Toekomst 

 203.167             184.000  184.000 

4.5.3 Programma 5: voorzie-

ning JRK Kompas 

 92.000             92.000  92.000 

 

4.5.3 Programma 4: Inzet ex-

pertise hoogbegaafdheid 

 55.353  56.008  44.821 

        

 

 

Totaal    2.515.078          

 

 2.574.008 

 

 2.344.161 

        

        

5 Financiële baten en las-

ten 

 2021  Begroting 

2021 

 2020 

   €  €  € 

5.1 Rentebaten  -3.796  0           15     

5.5 Rentelasten  -255  -500        - 242 

 Totaal financiële baten en 

lasten 

 -4.051 

 

 -500 

 

        -227 
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B7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

Huurovereenkomst. 

 

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht huurt sinds 

mei kantoorruimte en 4 parkeerplaatsen aan de Laan der Verenigde Naties 325 te Dor-

drecht van De Vaste Wal B.V.. De looptijd is: vanaf 01-05-2019 voor 5 jaar t/m 31-04-

2024 

 

Voor 2022 is het bedrag aan te betalen huur circa € 56.126.  
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C OVERIGE TOELICHTING 
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Bestemming van het resultaat 
 

 

Het bestuur verdeelt het negatieve resultaat over 2021 ad -/- € 312.333 als 

volgt over de reserves: 

 

 

 

(Voorstel) Bestemming van het resultaat: 

 

 

 

        Resultaat 2021 

Resultaat t.l.v. algemene reserve   -/- €   312.333 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

 

 

Er waren 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 2021 tot en met 31 de-

cember 2021 te hebben opgesteld en goedgekeurd. 

 

 

 

 

Dordrecht, 21 juni 2022 

 

 

 

 

w.g. dhr. J.A.N. Gadella, 

directeur-bestuurder 
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Model E 
 

 

E Verbonden partijen 

 

Naam Juridi-

sche 

vorm 

2021 

Statutaire  

zetel 

Code 

activi-

teiten 

Eigen 

ver-

mogen  

31-12-

2021 

Resul-

taat jaar 

2021 

 Art 2: 

403 BW 

Deel-

name % 

Consolida-

tie 

 

21706 Vereniging Dordrecht 4 NB NB    Nee NB Nee 

Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

         

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 

 

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 

 
 

G. Verantwoording subsidies   

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten vol-
ledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt ver-
strekt  

Omschrij-
ving  

Toewijzing  

 

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebe-
schikking geheel uitgevoerd en afgerond  

 Kenmerk  Datum   

    

Begaafde 
leerlingen PO 

HBL19073 14-11-
2019 

                                  N  

 

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is ver       
strekt, aflopend per ultimo verslagjaar  

 

Omschrij-
ving  

 Toewijzing  Bedrag 
van de 
toewij-
zing  

Ontvan-
gen t/m 
vorig 
verslag-
jaar  

Totale 
subsidia-
bele kos-
ten t/m 
vorig 
verslag-
jaar  

Saldo 
per 
1 janu-
ari ver-
slagjaar  

Ontvan-
gen in 
verslag-
jaar  

Subsidia-
bele kos-
ten in 
verslag-
jaar  

Te ver-
rekenen 
per 31 
decem-
ber ver-
slagjaar  

 Kenmerk Datum         

          

  ...  ...  € …  € …  € …  € …  € …  € …  € …  

          

  Totaal:   € 0  € 0  € 0 € 0 € 0 € 0  € 0 

 

 G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is ver-
strekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar  
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Omschrij-
ving  

Toewijzing  Bedrag 
van de 
toewij-
zing  

Ontvan-
gen t/m 
vorig 
verslag-
jaar  

Totale 
subsidia-
bele kos-
ten t/m 
vorig 
verslag-
jaar  

Saldo 
per 
1 janu-
ari ver-
slagjaar  

Ontvan-
gen in 
verslag-
jaar  

Subsidia-
bele kos-
ten in 
verslag-
jaar  

Saldo 
per 31 
decem-
ber ver-
slagjaar  

 Kenmerk  Datum         

          

 ...  ...  € …  € …  € …  € …  € …  € …  € …  

  Totaal:  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0 
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 Model H 

 

WNT-verantwoording 2021 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 2021 € 209.000. 
 

   

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
   

 
   

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

bedragen x € 1 J.A.N. Gadella 

Functiegegevens Directeur- 

Bestuurder 

Kalenderjaar 2021 

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde) 

01/01 – 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar   
12 

Omvang van het dienstverband in uren per ka-

lenderjaar 
784 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  199 

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 
292.200 

Individueel toepasselijke maximum gehele peri-

ode kalendermaand 1 t/m 12 
156.016 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)  

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uur-

tarief?  

Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode 69.919 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 

t/m 12  

 

69.919 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug-

ontvangen bedrag 
N.v.t.  

Bezoldiging 69.919  

  

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is toege-

staan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschul-

digde betaling 
N.v.t.  
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Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 

 
De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie 
nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele 
aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake 
is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-
instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)  

 

Gegevens 2021   

bedragen x € 1 J.A.N. Gadella   

Bezoldiging voor de werkzaamheden 

als topfunctionaris bij Vereniging Sa-

menwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Dordrecht 

69.919  

Bezoldiging voor andere werkzaam-

heden  dan die als topfunctionaris bij 

Vereniging Samenwerkingsverband 

Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

N.v.t   

Bezoldiging voor de werkzaamheden 

bij gelieerde rechtspersonen van Ver-

enging Samenwerkingsverband Pas-

send Primair Onderwijs Dordrecht 

120.508  

-/- Dubbeltellingen door doorbelastin-

gen 
 69.919  

Subtotaal 120.508  

   

Het voor de WNT-instelling geldende 

bezoldigingsmaximum dan wel een 

voor de individuele topfunctionaris 

toegestane hogere bezoldiging 

209.000  

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag 
N.v.t.   

Totale bezoldiging            120.508  

   

Het bedrag van de overschrijding en 

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 

 

N.v.t. 

 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  
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Gegevens 2020  

bedragen x € 1 N.v.t. 

Bezoldiging voor de werkzaamheden 

als topfunctionaris bij Vereniging Sa-

menwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Dordrecht 

 

Bezoldiging voor andere werkzaam-

heden  dan die als topfunctionaris bij 

Vereniging Samenwerkingsverband 

Passend Primair Onderwijs Dordrecht  

N.v.t.  

Bezoldiging voor de werkzaamheden 

bij gelieerde rechtspersonen van Ver-

eniging Samenwerkingsverband Pas-

send Primair Onderwijs Dordrecht 

N.v.t.  

-/- Dubbeltellingen door doorbelastin-

gen 

N.v.t.  

Subtotaal  

  

Het voor de WNT-instelling geldende 

bezoldigingsmaximum dan wel een 

voor de individuele topfunctionaris 

toegestane hogere bezoldiging6 

 

  

Totale bezoldiging  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functiona-
rissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individu-
eel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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D  OVERIGE GEGEVENS 
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Controleverklaring 
 










