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Gebruikte afkortingen 
 
Schoolsoorten 
bao  basisonderwijs 
sbao  speciaal basisonderwijs 
so  speciaal onderwijs 
po  primair onderwijs 
vo  voortgezet onderwijs 
 
Overige 
AB  Ambulant begeleider 
cat  Categorie, zwaarte van de so indicatie 
DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs 
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg 
OP  Ondersteuningsplan 
OPP  Ontwikkelingsperspectief 
OPR  Ondersteuningsplanraad 
SOP                 Schoolondersteuningsprofiel 
SWV  Samenwerkingsverband  
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring (tot het sbao of so) 
WPO  Wet op het primair onderwijs 
wtf  werktijdfactor  
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Voorwoord 
 

2016 was het eerste jaar dat we voor het eerst als Samenwerkingsverband Zeeluwe werkten op basis 
van het bestuursmodel en het nieuwe ondersteuningsplan 2016 – 2020. Doel van de invoering van 
het bestuursmodel is om de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en de bijbehorende 
financiële middelen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de scholen en de 
schoolbesturen neer te leggen. Hierdoor zijn de scholen beter in staat om aan te sluiten bij de 
behoefte van de leerlingen en zijn ouders.  Uit het jaarslag blijkt dat de schoolbesturen samen met 
het bureau duidelijke stappen voorwaarts hebben gezet om de ondersteuning goed vorm te geven, 
maar dat het doel “Alle kinderen op de juiste school” nog niet gehaald is. In 2016 hebben we vier 
thuiszitters gehad en zijn 38 kinderen in onze regio vrijgesteld van onderwijs.  In 2017 zullen wij 
samen met de schoolbesturen, gemeente en andere partners door snel, adequaat en gezinsgericht te 
werken het aantal thuiszitters proberen verder terug te dringen.  
  
Als bestuur zijn we verheugd  dat we in de persoon van Karin Verkerk een nieuwe directeur-
bestuurder hebben gevonden, die de ingezette verandering in de praktijk verder met de 
schoolbesturen vorm gaat geven. Karin beschikt over een ruime ervaring in de zorg en het onderwijs 
en daarmee een welkome aanvulling van het bestuur. Samen met de ondersteuning van de andere 
medewerkers op het bureau zetten we ons als bestuur graag volop in voor passend onderwijs in deze 
regio.  
 
 
C.J. (René) Windhouwer 
Voorzitter Bestuur Zeeluwe   
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Bestuursverslag 
 

1. Doelstellingen, organisatie en resultaten 
 

Opbouw van het jaarverslag 

In dit tweede jaarverslag van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs Zeeluwe, legt het 
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016.  
In het eerste hoofdstuk worden beknopt de belangrijkste kenmerken van dit samenwerkingsverband 
benoemd en zijn de bestuurlijke verantwoording over de werkzaamheden van het bestuur en het 
uitgevoerde beleid opgenomen.  
Vervolgens is in hoofdstuk 2 de continuïteitsparagraaf opgenomen, dat bestaat uit de 
meerjarenbegroting, de risicoanalyse en het verslag van het toezichthoudend bestuur. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 een financiële verantwoording gegeven van de resultaten van het 
samenwerkingsverband, inclusief de kengetallen. 
 
Er is gekozen voor een verantwoording op hoofdlijnen. In de bijlagen treft u  de bijbehorende 
overzichten aan. 
 
1.1 Doelstellingen en organisatie 
Het samenwerkingsverband primair onderwijs Zeeluwe wordt gevormd door 38 schoolbesturen die 
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op  
- 112 basisscholen,  
- 4 scholen voor speciaal basisonderwijs, en 
- 3 scholen voor speciaal onderwijs.  
Samen volgen ongeveer 21.500 kinderen hier onderwijs. 
Deze scholen liggen in acht gemeenten: Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten 
en Zeewolde. 
 
Het bestuur bestond in 2016 uit: 
Voorzitter en toezichthoudend     
bestuurslid  

 
de heer C.J. Windhouwer 

Directeur-bestuurder a.i.  
(tot 1 juni 2016) 
Directeur/bestuurder 
(vanaf 1 juni 2016)                               

de heer H. Keesenberg 
 
mevrouw drs. K. Verkerk 

Toezichthoudende bestuursleden mevrouw E. Baauw  
de heer P. den Besten (namens de OPR) 
de heer T. Harms  
de heer A. Palland (tot 1 oktober 2016) 
de heer O.M. Visscher  
de heer A. Messelink (vanaf 1 december 2016) 
 

Het bestuur is het bevoegd gezag van de Stichting en bestaat uit een directeur-bestuurder, die belast 
is met de uitvoerende bestuurstaken. De overige bestuursleden zien hierop toe. Het bestuur legt aan 
de Vergadering van Aangeslotenen tenminste eenmaal per jaar verantwoording af over het gevoerde 
bestuur en uitgeoefende intern toezicht. 
 
Bureau samenwerkingsverband Zeeluwe 
Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door een klein bureau van  2,4 fte, inclusief de 
directeur-bestuurder. Er is een commissie onderinstroom, die de directeur-bestuurder adviseert over 
de toelaatbaarheid van jonge kinderen in het speciaal (basis)onderwijs. Medio 2016 is de  nieuwe 



 
 

Jaarverslag Zeeluwe 2016   6 
 

directeur-bestuurder gestart voor 0,8 wtf. Per 1 augustus is een managementassistente voor 0,6200 
wtf vast benoemd. Zij is overgekomen in het kader van de afspraken Tripartiet Akkoord. De vorige 
directeur is in een andere rol binnen het samenwerkingsverband werkzaam gebleven en richt zich op 
een aantal inhoudelijke onderwerpen met name toelaatbaarheidsverklaringen, 
thuiszittersproblematiek, asielzoekers en afspraken tripartiet akkoord. 
Met hem wordt gesproken over de condities van een afronding van werkzaamheden, maar naar 
verwachting zal hij deze werkzaamheden ter ondersteuning van het passend onderwijs ook in 2017 
nog blijven verrichten. 
  
Aangesloten schoolbesturen, Ondersteuningsplanraad en gemeenten Regio Noord-Veluwe 
Begin 2016 is naar aanleiding van het wijzigen van het bestuursmodel een nieuw Ondersteuningsplan 
2016-2020 opgesteld.  
In dit ondersteuningsplan zijn de schoolbesturen voor primair onderwijs nadrukkelijk aan zet. Zij 
krijgen middelen en ruimte om passend onderwijs vorm te geven. De lokale samenwerking is daarbij 
een belangrijke verbindende schakel om tot een daadwerkelijk dekkend netwerk van voorzieningen 
tot passend onderwijs te komen, zodat kinderen in de basisschoolleeftijd zo thuisnabij als mogelijk 
onderwijs kunnen volgen. In het voorjaar van 2016 hebben alle aangesloten schoolbesturen en de 
OPR  ingestemd met het nieuwe ondersteuningsplan.  
Door de directeur-bestuurder is in 2016 ook deel genomen aan het REA1 en het OOGO van de Regio 
Noord Veluwe. In deze overleggen zijn de betrokken portefeuillehouders geïnformeerd over de 
ontwikkelingen bij het samenwerkingsverband en is het nieuwe ondersteuningsplan formeel ter 
instemming aan geboden. Deze instemming is in het voorjaar 2016 verkregen. 
 
 
1.2 Verantwoording van het gevoerde beleid en de kernactiviteiten 
 
Ondersteuningsplan 2016-2020  
In het Ondersteuningsplan 2016 -2020 zijn de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk  voor het 
onderwijs in hun scholen en in het bijzonder voor leerlingen met extra ondersteuning.  
 

Onze missie is: 
Voor ieder kind is er onderwijs dat past bij zijn/haar ontwikkeling, waarbij leraren uitgaan van 
verschillen tussen kinderen en de schoolbesturen het proces in de klas ondersteunen. 
Hierbij gaan we uit van het principe: “regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is.” 
 

“Alle kinderen op de juiste school!” 
 
De visie van Zeeluwe is dat alle kinderen in de scholen van de aangesloten schoolbesturen onderwijs 
genieten dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. 
 
Uitgangspunten daarbij zijn: 
- Het kind staat centraal, altijd samen met zijn/haar leraar.  Leerkrachten gaan daarbij uit van wat 

kinderen nodig hebben, met oog voor hun talenten. 
- Ouders zijn betrokken en educatief partner.  
- Leraren in onze scholen werken (samen met ondersteunend personeel) opbrengstgericht en 

handelingsgericht. 

 

 

                                                                 
1 Regionaal Educatieve Agenda. Een overleg met de wethouders/portefeuillehouders onderwijs, ambtenaren 
en vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden van de RNV. 
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Kernactiviteiten 

Vanuit het Ondersteuningsplan 2016-2020 zijn voor dit samenwerkingsverband in 2016 de volgende 

kernactiviteiten benoemd: 

1. Dekkend netwerk van voorzieningen 

2. Voldoende expertise beschikbaar  

3. Afbouw Steunpunt en uitvoering geven aan afspraken Tripartiet Akkoord 

 

Ad 1. Dekkend netwerk van voorzieningen 

Een belangrijk speerpunt, dat is benoemd in de wet passend onderwijs betreft het hebben van een 
dekkend aanbod van voorzieningen. Dit is in het OP 2016-2020 ook voor Zeeluwe een belangrijk 
speerpunt geworden. Zeeluwe is verantwoordelijk voor een dekkend voorzieningenaanbod binnen 
het gehele samenwerkingsverband. 
Dit betekent, dat moet worden vastgesteld of: 

 Alle basisscholen in deze regio een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben waarin zij 
beschrijven welke vormen van extra ondersteuning geboden worden. 

 De SO/SBAO- scholen binnen de regio voldoende plekken en expertise kunnen bieden voor 
de opvang en onderwijs van kinderen binnen deze regio. 

 Daarnaast met zeer gespecialiseerde voorzieningen buiten onze regio dekkende afspraken 
zijn gemaakt. 

 In geval van geografische voorkeur en/of verhuizing dekkende afspraken zijn gemaakt. 
 
In het OP 2016-2020 is vastgelegd dat door middel van monitoring en het voeren van gesprekken 
met alle schoolbesturen op lokaal niveau door Zeeluwe vastgesteld moet worden of er in elk van de 8 
gemeenten al sprake is van een dekkend netwerk van voorzieningen. In 2016 hebben in het voorjaar 
en in juni deze gesprekken plaatsgevonden. 
In het najaar is een monitor op ingezet beleid 2015-2016 naar alle schoolbesturen verzonden. De 
uitkomsten daarvan zijn in januari en februari 2017 in een nieuwe ronde lokale gesprekken verdiept.  
 
 
Ad 2. Voldoende expertise beschikbaar 
Uitgangspunt binnen Zeeluwe is, dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor een dekkend 
netwerk van expertise2. De schoolbesturen ontvangen hiervoor ondersteuningsmiddelen vanuit het 
samenwerkingsverband Zeeluwe. Een belangrijke conditie om dit te realiseren, is de samenwerking 
tussen de schoolbesturen op lokaal en sub regionaal niveau. Dit is nodig om ervoor te zorgen, dat 
niet alleen de grote schoolbesturen in staat zijn om de beschikbaarheid van expertise te waarborgen, 
maar dat door samen te werken ook kleinere scholen/schoolbesturen een beroep kunnen doen op 
de lokaal/sub regionaal aanwezige expertise. Het is de taak van Zeeluwe om te checken of deze 
expertise aanwezig is.  
Het uitzetten van een checklist deskundigheid als aanvulling op de eerder genoemde monitor en het 
voeren van de lokale gesprekken zijn belangrijke activiteiten, die door het samenwerkingsverband 
worden ingezet. Daarnaast vindt overleg met gemeentes, CJG en zorgpartijen plaats om tot 
samenhangende onderwijs-zorg arrangementen te komen. 
 
 
Ad 3. Afbouw Steunpunt en uitvoering geven aan afspraken Tripartiet Akkoord 
In het OP is afgesproken  dat wanneer de schoolbesturen een dekkend netwerk van ondersteunende 
voorzieningen per 1 augustus 2017 hebben gerealiseerd het Steunpunt zal worden opgeheven. Het 
Steunpunt biedt tot die tijd de expertise vanuit SO en SBAO op het gebied van diagnostiek en 

                                                                 
2 Zie bladzijde 10 Ondersteuningsplan 2016-2020 
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ambulante begeleiding om alle extra ondersteuningsvragen op te vangen. Dit betekent ook dat 
wanneer aan deze voorwaarde niet of ten dele wordt voldaan, het Steunpunt op die datum niet kan 
worden opgeheven. 
Met de vakbonden, het bestuur van het swv en de scholen voor SO en SBAO is in het voorjaar van 
2016 het zogeheten Tripartiet Akkoord gesloten. Daarin is vastgelegd dat alle schoolbesturen zich 
verbinden om personeel over te nemen van de scholen voor SO en SBAO ten gevolge van de afbouw 
van het Steunpunt. Dit betreft in totaal 9,61 wtf3. Eind 2016 was hiervan 6,78 wtf geplaatst. De 
resterende 2,84 wtf moet voor 1 augustus 2017 zijn overgenomen. De schoolbesturen staan garant 
voor het totaal aan tripartiete verplichtingen waaraan voldaan moet worden. 
 
Onderzoek en internationalisering 
Binnen het werkterrein van het samenwerkingsverband vallen geen onderzoeksactiviteiten. De 
kerntaak richt zich op ondersteuning van de schoolbesturen in het kader van het realiseren van de 
doelen van passend onderwijs. 
Dit samenwerkingsverband heeft bovendien een regionale functie, waardoor internationalisering 
niet behoort tot een van onze kernactiviteiten.  
 
1.3 Verantwoording bereikte resultaten  
 

1.3.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen 2011-2016 
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het BAO, SO en SBAO zijn in het kader van de doelen, 
die gesteld zijn bij de invoering van passend onderwijs, relevant. De achterliggende gedachte hierbij 
is dat meer kinderen met een ondersteuningsvraag in het regulier onderwijs opgevangen kunnen 
worden.   
 
Het totaal aan leerlingen op alle scholen binnen dit samenwerkingsverband is met 163 leerlingen 
afgenomen (0,8%, exclusief SO). Het aantal leerlingen op SO en SBAO is met respectievelijk 14 en 40 
leerlingen afgenomen. Evenals voorgaande jaren zijn de deelnamepercentages in het SBAO en SO 
verder gedaald.  
 

 BAO SBAO Totaal  

1-10-2011 22.118 578 22.696 

1-10-2012 21.761 539 22.300 

1-10-2013 21.281 505 21.786 

1-10-2014 20.836 488 21.326 

1-10-2015 20.621 461 21.082 

1-10-2016 20.498 421 20.919 

    

 Jonger dan 8 jaar > 8 jaar  

 SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 SO Totaal 

1-10-2011 130 3 10 340 12 38 533 

1-10-2012 96 6 11 321 12 42 490 

1-10-2013 81 4 15 322 9 43 474 

1-10-2014 79 5 16 284 11 37 432 

1-10-2015 88 1 10 252 7 37 395 

1-10-2016 86 1 9 239 5 41 381 

 
 
 
 
 

       

                                                                 
3 wtf = werktijdfactor 
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Deelname % SBAO SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 SO Totaal 

1-10-2011 2,55 % 2,07 % 0,07 % 0,21 % 2,35 % 

1-10-2012 2,42 % 1,88 % 0,06 % 0,24 % 2,20 % 

1-10-2013 2,32 % 1,85 %  0,06 % 0,27 % 2,18 % 

1-10-2014 2,29 % 1,70 % 0,06 % 0,25 % 2,03 % 

1-10-2015 2,19 % 1,61 % 0,04 % 0,22 % 1,87 % 

1-10-2016 2,01 % 1,55 % 0,03 % 0,24 % 1,82 % 

Landelijk gem. 
1-10-2015 

2,35 % 1,27 % 0,10 % 0,18 % 1,55 % 

 
Het landelijk gemiddelde voor het deelnamepercentage voor het SBAO ligt op 2,35 % 
(referentiedatum 1/10/2015). Met 2,01 % ligt het deelnamepercentage binnen deze regio beneden 
dat landelijk gemiddelde en is het bovendien in vergelijking met vorig jaar verder gedaald. 
Het landelijk gemiddelde voor SO per 1/10/2015 was 1,55%. Bij de kinderen tot 8 jaar zet de daling 
van instroom in het SO verder door. Boven de 8 jaar zien we eveneens een daling in cat.1 en 2, maar 
een kleine stijging in cat. 3. Voor het gehele SO is het deelnamepercentage nog steeds hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 
 
 
1.3.2 Verantwoording inzet middelen door de aangesloten schoolbesturen 

Een belangrijk deel van de ondersteuningsmiddelen wordt direct aan de aangesloten schoolbesturen 
doorgezet. Om te kunnen vaststellen of alle schoolbesturen ook daadwerkelijk het afgesproken 
beleid op het gebied van passend onderwijs implementeren en de daarvoor beschikbare 
ondersteuningsmiddelen inzetten, is afgesproken dat er een monitoringsystematiek wordt 
ontwikkeld die dit proces volgt.  
Hier is in het najaar van 2016 mee gestart door het uitzetten van vragenlijsten beschikbare 
deskundigheid en een uitgebreide vragenlijst monitor verantwoording beleid 2015-2016.  
De uitkomsten van deze monitor worden begin 2017 in alle acht gemeenten met de aangesloten 
schoolbesturen besproken en verder verdiept naar de lokale situatie.  
 
Doelen passend onderwijs4 
Vrijwel alle schoolbesturen hebben voor passend onderwijs specifieke doelen geformuleerd.  
De meest voorkomende doelen waren: 
 

 
 
In vergelijking met 2015 wordt geconstateerd dat de geformuleerde doelen in vergelijking met 2015 
veel specifieker zijn, waaruit blijkt dat de schoolbesturen nadrukkelijk bezig zijn om invulling te geven 
aan beleid rond passend onderwijs. Het dekkend netwerk van voorzieningen te realiseren, is bij de 
schoolbesturen een speerpunt in 2016 geworden, waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking binnen 
de gemeente met andere schoolbesturen gezocht wordt. Dit is een flink verschil met de vorige 
verslagperiode. 

                                                                 
4 Dit is aan elk schoolbestuur opgevraagd. 

Doelen 2015 2016

Doelen passend onderwijs vastgesteld 92% 0%

Verwijzingspercentage (om)laag 17% 30%

Handelingsgericht werken invoeren 19% 85%

Hoogbegaafdheid ondersteunen 44% 82%

Dekkend aanbod van voorzieningen aanbieden 14% 79%

Thuis nabij onderwijs 14% 64%
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Resultaten passend onderwijs5 
 

 
 
Door schoolbesturen wordt meer dan vorig jaar ingezet op de begeleiding van individuele leerlingen 
op basis van een ontwikkelingsperspectief. Er wordt ook nadrukkelijk gezocht naar maatwerk voor 
bepaalde leerlingen en passende arrangementen onderwijs-zorg. Door de invoering van de verlengde 
onderinstroom worden kinderen toch op een reguliere school aangemeld en gericht begeleid vanuit 
de visie dat doorstroom naar het s(ba)o (nog) niet nodig is. Daar waar de hulpvraag zo complex is dat 
de reguliere school hier niet in kan voorzien, wordt plaatsing in het s(ba)o gerealiseerd. Hier zien we 
wel een verschuiving: minder doorverwijzingen naar het sbao. Doorverwijzing naar het so betreft 
meer complexe hulpvragen dan voorheen. Door de scholen zelf wordt meer ingezet in het 
binnenhalen van expertise én inzet van meer ondersteuning in bepaalde groepen. 
 
Hieronder worden de in 2016 bereikte resultaten weergegeven. Deze zijn gebaseerd op het  
OP 2016-2020. 
 

 Beoogd resultaat Indicatoren Gerealiseerd  

1.  Alle kinderen op de 
juiste school 

 Voorzieningen op orde 

 Expertise beschikbaar 

 Geen thuiszitters 

 Nog geen dekkend netwerk 

 Steunpunt biedt expertise en 
ontwikkeling inzet eigen 
expertise schoolbesturen 

 6 thuiszitters  
 

2.  Tevredenheid 
ouders  over 
geboden 
ondersteuning 

 Alle scholen breed 
basisprofiel en meerdere 
vormen van extra 
ondersteuning 

 Minimaal 80% van de 
ouders tevreden  

 Dit is nog niet bij alle 
schoolbesturen gerealiseerd 

 Dit is niet door alle scholen 
aangegeven 

3.  Kwaliteit van de 
ondersteuning 

Alle scholen een voldoende 
volgens de inspectie 

In het nieuwe schooljaar 2016-2017 geen 
zwakke scholen bekend 

4.  Doorlopende 
leerlijnen  
 
 

95% van de 
afstemmingspartners is 
tevreden 

Dit is in 2016 niet uitgevraagd 

5.  Voorlichting aan 
ouders is helder, 
actueel en 
toegankelijk 

Actuele schoolonder-
steuningsprofielen op 
websites scholen 

Op 2 schoolbesturen na waren de SOP’s 
beschikbaar 

6.  Passend onderwijs-
zorg aanbod 

Afspraken gemeenten / 
instellingen en scholen 

Incidenteel, nog niet structureel op orde 

     
 
 
 

                                                                 
5 Dit is aan elk schoolbestuur opgevraagd. 

Resultaten 2015 2016

Individuele ll(n) begeleid -> ontwikkeling (OPP) 75% 82%

Handelingsgericht werken ingevoerd 42% 64%

Plaatsing s(b)o gerealiseerd 19% 42%
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1.3.3 Verantwoording op resultaten ondersteunende processen 
 
Zoals is omschreven in het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband ondersteunt het 
bureau de aangesloten schoolbesturen in het realiseren van passend onderwijs. De afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen en het adequaat informeren van ouders, scholen en andere 
belanghebbenden over passend onderwijs zijn naast de ondersteuning van de schoolbesturen in de 
realisatie van passend onderwijs de belangrijkste kerntaken. 
 
Hieronder deze kerntaken omgezet in de bereikte resultaten. 
 

 Beoogd resultaat Indicatoren Gerealiseerd  

7.  Tevredenheid TLV 
proces 

Klachten en/of procedures Er zijn geen klachten of procedures bij de 
rechtbank geweest. 
 

8.  TLV proces op orde Binnen 8 werkdagen TLV 
proces afgerond 

De procedure is in 2016 aangescherpt 
met de verplichting van een 2e 
deskundige. 95 %  van de TLV’s is op tijd 
afgerond.  

9.  Klachten Minimaal 80% van de 
ouders is tevreden 

Geen klachten of procedures geweest 

10.  Vraagbaakfunctie 
voor ouders 

 Actuele website 

 Goede bereikbaarheid 
van het kantoor 

 De website is actueel en de beschikbare 
informatie wordt bij navraag als 
duidelijk en vindbaar beoordeeld. 

 Vragen van ouders, leerkrachten en 
anderen worden direct en naar 
tevredenheid beantwoord. Waar nodig 
wordt een follow-up afspraak gemaakt. 
Deze vragen worden anoniem 
vastgelegd. 

11.  Kwaliteit van de 
samenwerking 

Beoordeling door 
aangesloten partijen 

Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
1.3.4 Afgifte toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs 
 
Aantallen TLV’s 
Er zijn in 2015-2016 in totaal  335 toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven: 99 TLV’s voor het SBAO 
en 236 TLV’s voor het SO. Dit zijn er 26 meer dan het voorgaande schooljaar. Dit verschil is vrijwel 
geheel te verklaren uit het hoge aantal herindicaties in het SO. Deze herindicaties moesten, conform 
landelijke afspraken, plaatsvinden voor 1 augustus 2016. Het eerste deel is in het schooljaar 2014-
2015 uitgevoerd en het tweede deel dus in het afgelopen schooljaar. 
Het aantal nieuw afgegeven TLV’s is voor het S(BA)O met 6 gedaald en voor het SO met 18. 
Zie bijlage 1 en 2 voor de overzichten van het aantal afgegeven TLV’s per schoolbestuur.  
 

Schoolbesturen BAO TLV SBAO door TLV SO door 

Aanvragen TLV 18 besturen (50%) 16 besturen (48%) 

Geen aanvragen TLV 17 besturen (49%) 22 besturen (60%) 
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Ongeveer de helft van de schoolbesturen heeft één of meerdere TLV’s voor het SBAO aangevraagd. 
Minder dan de helft, inclusief de twee schoolbesturen voor SBAO, heeft een TLV voor het SO 
aangevraagd.  
 
In het Ondersteuningsplan is een afspraak gemaakt dat schoolbesturen zelf de kosten voor een 
leerling, die wordt doorverwezen naar het s(ba)o, gaat betalen wanneer de verwijzing sbao boven de 
2 % van het aantal leerlingen van een schoolbestuur uitkomt en 1% in geval van doorverwijzing so6. 
In 2016 was dit voor geen van de schoolbesturen het geval. 
 
Totaal aantal reguliere TLV’s SBAO en SO per bestuur in 14/15 t/m 16/17 tot en met 26 oktober 2016 
inclusief een totaal percentage naar teldatum.  
 
(Verlengde) Onderinstroom 
Het aantal leerlingen dat via de onderinstroom direct naar het s(ba)o instroomt, is licht gestegen in 
vergelijking met het voorgaande schooljaar: 55 in 2015-2016 en 49 in 2014-2015. Dit was in 2014-
2015 16% van alle afgegeven TLV’s.  
 
Als de herindicaties/verhuizingen niet worden meegerekend, bedroeg de onderinstroom 32% van de 
totale instroom in het S(BA)O in 2014 -2015. Voor 2015-2016 lag dit respectievelijk op 16 % en 33 %. 
Dit is dus ongeveer hetzelfde. 
 

 SBAO SO 

 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 

Regulier (door schoolbestuur) 46 52 27 45 

Educare (sbao) n.v.t. n.v.t. 3 0 

Crisisplaatsing 2 4 0 2 

Onderinstroom 25 29 30 20 

Herindicaties, verhuizing 25 15 174 142 

Bestuur buiten swv 1 0 2 0 

Totaal 99 100 236 209 

 
 
In 2015-2016 zijn 32 leerlingen  voor de verlengde onderinstroom gemeld. Tot en met december 
2016 zijn dit in totaal 51 kinderen, waarvan 32 met OPP en 19 zonder OPP voor de verlengde 
onderinstroom gemeld. De aanmelding betekent dat na maximaal drie jaar een leerling alsnog 
aangemeld kan worden voor het SO/SBAO voor rekening van het samenwerkingsverband, op 
voorwaarde dat voor dit kind het OPP op orde is en aantoonbaar extra ondersteuning is ingezet om 
deze leerling binnen het regulier onderwijs te houden. In het voorjaar 2017 zullen alle scholen waar 
deze kinderen nu staan ingeschreven benaderd worden voor een update. Dit wordt ook ingezet om 
te kunnen inschatten van welke kinderen de komende tijd alsnog een TLV aanvraag valt te 
verwachten. 
 
Met de invoering van de verlengde onderinstroom verwachten we dat de directe onderinstroom 
lager wordt, omdat kinderen met extra ondersteuning langer binnen het regulier onderwijs worden 
opgevangen. 
 
Tijdigheid en volledigheid afgifteproces TLV’s 
In bijna alle gevallen zijn de toelaatbaarheidsverklaringen binnen de gestelde termijn afgegeven. Er 
zijn in een aantal gevallen TLV-aanvragen geretourneerd, omdat ze niet volledig waren. Door 

                                                                 
6 Zie OP bijlage 7 begrotingsafspraken 
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aanvullende informatie te geven op de website en in de nieuwsbrieven wordt dit wel steeds minder. 
In enkele gevallen is de TLV niet binnen de afgesproken 7 werkdagen afgegeven. Dit had met de 
vakantieperiode te maken. Hierover zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt om dit te voorkomen. 
Er zijn geen klachten/bezwaren tegen het samenwerkingsverband gemaakt. Alle aanvragen voldeden 
aan de wettelijke eisen (verplichte handtekeningen deskundigen). Op aanwijzing van de Inspectie 
medio 2016 zijn hier ook aanvullende afspraken over gemaakt. Dit betreft het oordeel van de 2e 
onafhankelijke deskundige.  
 
Conclusie 
Op basis van de ontwikkeling van de deelnamepercentages is te verwachten dat aan het eind van 
deze ondersteuningsplanperiode de deelnamepercentages in het SO en SBAO op het niveau van het 
landelijk gemiddelde liggen. Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen dat wordt aangevraagd en 
afgegeven, laat een lichte daling zien, maar door de onzekerheid omtrent de uitkomst van de 
verlengde onderinstroom kunnen hieraan nog geen conclusies worden verbonden. De inzet van de 
verlengde onderinstroom lijkt scholen wel te ondersteunen om een kind toch in te schrijven en 
aanvullende ondersteuning te bieden. De mate waarin we de komende jaren er in slagen om deze 
leerlingen in het reguliere onderwijs te behouden kan een succesindicator zijn van passend 
onderwijs. 
 
Acties in 2017 

 Monitoren van verlengde onderinstroom: aanwezigheid OPP 

 Afgifte TLV’s per schoolbestuur en per gemeente monitoren 

 Delen van good practices 

 Monitoren percentages TLV afgifte in relatie tot bekostiging 

 
 
1.3.5 Voorkomen thuiszitters 
 
Uitkomsten 
Vanaf maart 2016 is gestart met de periodieke rapportage van het aantal thuiszitters aan de 
Inspectie Onderwijs. Dit vloeit voort uit de landelijke afspraken van het Thuiszitterspact. 
Ook wordt sinds maart gekeken naar de aard en omvang van de verleende vrijstellingen. 
 
In de eerste helft van 2016 waren er geen thuiszitters bekend bij het samenwerkingsverband. In de 
tweede helft van het jaar zijn in totaal 5 kinderen in beeld geweest als thuiszitter.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar is met alle schoolbesturen afgesproken dat zij behalve bij 
leerplicht ook bij het samenwerkingsverband een thuiszitter melden. In de nieuwsbrief najaar 2016 is 
specifiek aan deze gang van zaken aandacht besteed. Er is ook een meldingsformulier op de website 
geplaatst. Geconstateerd wordt dat het samenwerkingsverband in toenemende mate tijdig 
geïnformeerd wordt over thuiszitters c.q. dreigende thuiszitters. Dit is echter nog niet in alle gevallen 
zo.  
In verschillende gevallen is het samenwerkingsverband ook actief betrokken geweest om te komen 
tot een passende oplossing voor het kind. Eind van het jaar waren met betrekking tot alle thuiszitters 
afspraken gemaakt. Zie in de tabel twee kinderen, die in de loop van januari weer gestart zijn. Over 
één kind is contact met de Inspectie geweest.  
 
Elk kwartaal is overleg geweest met de leerplichtambtenaren en de samenwerkingsverbanden om 
informatie over werkwijze en aanpak uit te wisselen. Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Nijkerk sluit hierbij aan. Het protocol thuiszitters, dat zowel voor het PO als voor het VO geldt, is in 
het najaar 2016 geactualiseerd. 
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swv Zeeluwe  
 

PO25-09   
Datum:  1-feb-17      
Verzuimregistratie         
Volgnummer Leeftijd Aanvang Einde Categorie 
    verzuim verzuim   

Relatief verzuimer  

201607 7 30-8-2016 5-9-2016 T 

Langdurig relatief verzuimer  

201646 5 7-11-2016 5-12-2016 T 

201647 8 7-11-2016 8-12-2016 T 

201648 9 22-8-2016 24-10-2016 T 

201649 11 22-11-2016 19-1-2017 T 

201650 13 24-10-2016 27-1-2017 T 

Vrijstellingen 

201651 4 19-1-2017 31-7-2017 V5b  

201652 5 25-9-2016 31-7-2017 V5b  

201609 5 1-2-2016 31-7-2021 V5a 

201610 5 1-8-2016 31-7-2017 V5b 

201611 5 1-8-2016 31-7-2017 V5c 

201653 5 1-11-2016 31-7-2017 V5a 

201608 6 1-11-2015 9-10-2028 V5a 

201613 6 1-8-2016 6-5-2028 V5a 

201614 6 1-8-2016 28-7-2028 V5a 

201615 6 19-3-2016 18-3-2021 V5a 

201654 6 9-1-2017 25-2-2017 V11g 

201619 7 9-4-2015 16-5-2026 V5a 

201620 7 1-8-2015 14-8-2027 V5a 

201621 7 1-8-2016 31-7-2017 V5b 

201655 7 25-9-2016 31-7-2017 V5b  

201624 8 30-4-2015 31-7-2017 V5c 

201626 8 1-8-2016 31-7-2017 V5c 

201655 8 8-12-2016 31-7-2017 V5a 

201656 8 12-12-2016 23-1-2017 V11g 

201629 9 9-4-2015 9-3-2024 V5a 

201630 9 9-4-2015 19-2-2025 V5a 

201631 9 26-5-2015 24-3-2025 V5a 

201632 9 17-9-2015 23-4-2025 V5a 

201628 10 20-2-2015 15-10-2022 V5a 

201633 10 12-12-2016 20-1-2017 V11g 

201635 10 1-8-2016 31-7-2017 V5b 

201636 10 1-8-2016 31-7-2017 V5c 

201757 10 25-9-2016 31-7-2017 v5b 

201658 10 9-1-2017 12-2-2017 V11g 

201637 10 30-1-2017 3-3-2017 V11g 

201634 11 17-3-2015 6-11-2023 V5a 

201638 11 1-8-2016 31-7-2017 V5b 

201659 11 25-9-2016 31-7-2017 V5b 

201639 12 10-3-2015 17-1-2022 V5a 

201640 12 17-3-2015 1-1-2022 V5a 

201641 13 1-8-2016 31-7-2017 V5b 

201643 13 30-4-2015 18-2-2021 V5a 

201645 13 1-8-2016 31-7-2016 V5c 



 
 

Jaarverslag Zeeluwe 2016   15 
 

Conclusies 
De communicatie tussen scholen, leerplicht en het samenwerkingsverband is het afgelopen jaar 
verbeterd. Men weet elkaar sneller te vinden en er vindt rond meer complexe casuïstiek sneller 
overleg plaats.  Tussen thuiszitten en verzuim ligt een grijs gebied. Het aantal verleende vrijstellingen 
neemt nog niet af. 
 
Acties 2017 

 Met scholen en leerplicht intensiever aandacht gaan besteden aan de preventie van 
thuiszitten door geoorloofd en ongeoorloofd verzuim als indicator te gebruiken. 

 Vrijstellingen op basis van artikel 5a door middel van casuïstiek onderzoeken of gedeeltelijke 
vrijstellingen zouden bijdragen aan deelname van een aantal van deze kinderen aan het 
onderwijs (deeltijd). 
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2. Continuïteitsparagraaf 

 
De continuïteitsparagraaf is een verplicht onderdeel van het jaarverslag en bestaat uit de 
meerjarenbegroting, de risicoanalyse en het verslag van de toezichthouder. 
 
 
2.1 Meerjarenbegroting 
In november 2016 is, samen met de begroting voor 2017, de meerjarenverkenning 2017-2020 
vastgesteld en goedgekeurd door het toezichthoudend bestuur. In deze begroting zijn de laatste 
inzichten over de leerling- en bekostigingsontwikkeling opgenomen. De leerlingaantallen per 1-10-
2016 (bron: DUO) zijn hierbij nog voorlopig. 
 
Kader 
Het vastgestelde Ondersteuningsplan 2016-2020 en de vastgestelde meerjarenverkenning 2016-2020 
vormen het kader waarbinnen deze conceptbegroting 2017 met een toelichting is opgesteld.  
De conceptbegroting met toelichting is in samenwerking met de controller opgesteld en is met de 
audit-commissie besproken. Vervolgens is deze begroting in het bestuur besproken en goedgekeurd.  
 
De focuspunten voor de jaarplanning 2016-2017 
 
In het schooljaar 2016-2017 ligt de focus van dit samenwerkingsverband op de volgende 
onderwerpen:  

 Monitoring op de inzet van de ondersteuningsmiddelen: inhoud (basisprofiel op orde en 
beschikbaarheid van de benodigde expertise) en financieel (aantoonbare inzet van 
beschikbare ondersteuningsmiddelen); 

 Afbouw Steunpunt en realiseren van een dekkend netwerk met indien nodig enige specifieke 
expertise op lokaal overstijgend niveau; 

 Verstevigen van de relatie met jeugdhulp op gemeentelijk niveau om kinderen/gezinnen met 
een ondersteuningsvraag, die breder is dan onderwijs, te kunnen helpen; 

 In beeld krijgen van bestaande en zich ontwikkelende onderwijszorgarrangementen; 

 Monitoring van Thuiszitters: melding en opvolging; 

 Bekendheid met procedures en werkafspraken binnen het samenwerkingsverband vergroten 
en verbeteren van de informatie- en communicatievoorziening van het swv aan alle 
belanghebbenden en versterken lokale samenwerking.  
 

Deze focuspunten zijn vertaald in de begroting 2017 en worden puntsgewijs, gekoppeld aan de 
begrotingsposten, toegelicht. 
 
Een belangrijk deel van de inkomsten en uitgaven van de begroting van dit samenwerkingsverband is 
gebaseerd op de (ontwikkeling van de) leerlingaantallen primair onderwijs.  
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Ontwikkeling leerlingaantallen 

 
 
De leerlingaantallen per 1 oktober 2016 zijn de voorlopige aantallen, zoals vermeld op de DUO 
website. De inschatting van de leerlingaantallen is gebaseerd op opgave van BAO-besturen en de 
verwachte ontwikkeling (lees: afname) van het aantal TLV’s in de komende jaren.  
 

 
  BAO en SBAO leerlingaantal. Het BAO krimpt beperkt, het SBAO ruim sneller.  

 
 
 

 
                           Aandeel SO en SBAO: het SBAO duidelijk onder, het SO nog boven het landelijk  
  gemiddelde van 1-10-2015 (SO landelijk = 1,55%; SBAO landelijk= 2,35%) 
 
Inkomsten 
De inkomsten zijn gebaseerd op de laatst bekende door OCW gehanteerde tarieven en de hierboven 
vermelde leerlingaantallen. De inkomsten dalen licht door een combinatie van een lager 

Leerlingaantallen 1 okt voorafgaand Realiteit 2014 Realiteit 2015 Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

BAO 21.281                20.838                20.621                20.461                 20.170                19.826                19.487                

SBAO 505                      488                      461                      421                       412                      405                      399                      

Totaal 21.786                21.326                21.082                20.882                 20.582                20.231                19.886                

SO categorie 1 403                      363                      340                      321                       307                      293                      280                      

SO categorie 2 13                        16                        8                          6                            6                          5                          5                          

SO categorie 3 58                        53                        47                        50                          48                        46                        44                        

Totaal SO 474                      432                      395                      377                       360                      344                      329                      

% SBAO 2,32% 2,29% 2,19% 2,02% 2,00% 2,00% 2,01%

% SO 2,18% 2,03% 1,87% 1,81% 1,75% 1,70% 1,65%

mut bao -2,1% -1,0% -0,8% -1,4% -1,7% -1,7%

mut sbao -3,4% -5,5% -8,7% -2,1% -1,7% -1,5%

mut so -8,9% -8,6% -4,6% -4,5% -4,4% -4,4%
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vereveningsbedrag en de 0,8% daling7 van het aantal BAO leerlingen. Omdat de tarieven door OCW 
per augustus 2016 duidelijk zijn geïndexeerd, zijn de gemiddelde tarieven in 2017 hoger dan in 2016. 
Dit zorgt dus voor hogere inkomsten. 
 

 
 
 

 
Inkomsten Zeeluwe dalen door afnemende verevening en leerlingaantallen. 

 
Uitgaven 
 

 
 
De totale uitgaven blijven in 2017 ongeveer stabiel ten opzichte van de prognose 2016. Dit heeft te 
maken met de gelijke financiële ruimte die Zeeluwe zichzelf toekent: de egalisatiereserve8 wordt  
gevuld met een groot deel van de gelden van de verevening en de inkomsten-exclusief- 
vereveningsgelden dalen licht (minus € 100.000).  

                                                                 
7 In de vorige meerjarenverkenning was nog uitgegaan van een krimp BAO van 2,2%.  
8 Besluit bestuur Zeeluwe 15 augustus 2016 

 x € 1.000 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

Lichte ondersteuning 1.402                  3.394                  3.406                  3.379                    3.343                  3.291                  3.235                  

Zware ondersteuning 844                      4.532                  7.447                  7.417                    7.330                  7.216                  7.092                  

Verevening -                      992                      2.069                  1.862                    1.495                  972                      337                      

Schooolmaatschappelijk werk 21                        50                        44                        40                          40                        40                        40                        

Overige inkomsten 94                        1                          -                      -                        -                      -                      -                      

Totale inkomsten 2.362                  8.968                  12.966                12.698                 12.208                11.519                10.704                

 x € 1.000 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

A. SO - ondersteuningsmiddelen -                      2.208                  4.575                  4.254                    4.053                  3.836                  3.625                  

B. SBAO - ondersteuningsmiddelen 120                      313                      230                      106                       -3                         -18                      -21                      

C. BAO - basisondersteuning 1.392                  4.007                  5.025                  5.419                    5.899                  5.808                  5.709                  

D. Schoolmaatschappelijk werk 21                        49                        44                        40                          40                        40                        40                        

E. Expertise 94                        476                      932                      1.105                    580                      580                      580                      

F. Samenwerking 4                          35                        40                        40                          40                        40                        40                        

G. Monitoring 18                        55                        50                        100                       100                      100                      100                      

H. Groei SO, SBAO -                      85                        230                      259                       257                      251                      242                      

I. Solidariteit -                      19                        200                      75                          75                        75                        75                        

J. Overgangsregeling 124                      317                      75                        75                          -                      -                      -                      

K. Te ontwikkelen beleid OP 2.0 -                      -                      307                      59                          174                      172                      166                      

L. Indirecte kosten 117                      301                      364                      406                       403                      403                      403                      

M. Onvoorzien -                      -                      -                      150                       200                      200                      200                      

Totale uitgaven 1.890                  7.865                  12.071                12.088                 11.817                11.486                11.158                
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Wel dalen de kosten voor het SO (A), doordat het aantal SO leerlingen per 1-10-2016 afneemt (van 
395 naar 377). Dit geldt ook voor het SBAO (B, van 461 naar 421). De kosten voor het SBAO worden 
vanaf 2018 zelfs negatief ingeschat omdat het aantal SBAO-leerlingen onder de 2% daalt en (toch) 
verwacht wordt dat een aantal schoolbesturen zal bijdragen in verband met een verwijzing boven de 
2%. 
De gelden voor passend onderwijs die de schoolbesturen ontvangen (C) stijgen, omdat de expertise 
per 1 augustus 2017 geheel door het BAO zelf georganiseerd en betaald moet worden. Hier 
tegenover staan, in principe9, dalende kosten voor expertise: de kosten van het Steunpunt dalen in 
augustus 2017 naar nul. Het is met deze gelden dat het dekkend netwerk gerealiseerd moet worden. 
Ook de bekostiging van onderwijs-zorgarrangementen valt hieronder. Beiden zijn als belangrijke 
onderwerpen binnen de jaarplanning genoemd. 
 

 
Ontwikkeling uitgaven 

 
De uitgaven Schoolmaatschappelijk (D) werk betreffen het volledig doorzetten van de ontvangen 
gelden hiervoor naar scholen met 10 of meer ‘gewicht-leerlingen’. De inzet van 
schoolmaatschappelijk werk op scholen draagt bij aan zorg en onderwijs op maat voor 
kinderen/gezinnen met een ondersteuningsvraag. De inzet van schoolmaatschappelijk werk sluit aan 
bij de belangrijke onderwerpen in de jaarplanning, zoals passende onderwijszorgarrangementen en 
aansluiting met jeugd- en gezinshulpverlening binnen de gemeente. 
De uitgaven voor Expertise (E) betreffen de kosten die nog voortvloeien uit het Tripartiet Akkoord. 
Wanneer aan alle verplichtingen van het TA is voldaan en er is voldoende expertise bij de 
schoolbesturen beschikbaar dan vallen de uitgaven hieraan in principe weg. Door het bestuur is in 
het najaar 2016 besloten dat tot 1 augustus 2017 scholen een beroep moeten kunnen blijven doen 
op het Steunpunt, zodat gegarandeerd wordt dat elk kind de hulp krijgt die nodig is. Hiervoor is 
€ 300.000 gereserveerd. Om deze reden is deze post Expertise in 2017 hoger dan in 2016. In de 
meerjarenverkenning wordt het totaalbedrag van de post Expertise gehalveerd, omdat dan het 
grootste deel van de expertise door en bij de schoolbesturen is belegd. Dit bedrag (€ 500.000) is 
bedoeld voor aanvullende expertise, wellicht school-overstijgend en/of voor specifieke doelgroepen. 
Daarmee wordt vanaf 1 augustus 2017 rekening gehouden met de mogelijkheid om op verzoek van 
schoolbesturen zeer specifieke expertise gemeenschappelijk te (gaan) organiseren.  
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is gestart met een nieuwe commissie onderinstroom. De 
werkzaamheden van deze commissie worden eveneens vergoed uit deze post (€ 80.000). Ook de 

                                                                 
9 Feitelijk dalen de uitgaven in 2017 nog niet, sterker nog ze stijgen eenmalig. Zie de toelichting bij Expertise (E). 
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kosten voor advisering inzake TLV procedures, begeleiding crisisopvang en thuiszitters vallen 
hieronder. De uitgaven binnen de begroting sluiten aan bij de onderwerpen van de jaarplanning, 
zoals de afbouw van het steunpunt en het komen tot een dekkend netwerk voor de gehele regio. 
 

 
Procentuele verdeling uitgaven 

 
De uitgaven voor Samenwerking (F) zijn gebaseerd op het eerder genoemde belang om de 
bekendheid van de rol van de samenwerking van schoolbesturen binnen Zeeluwe voor 
uiteenlopende belanghebbenden te vergroten. De bekendheid bij scholen, ouders, gemeentes en 
andere instellingen met processen en procedures rond aanvragen verlengde onderinstroom, 
aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen, mogelijkheden voor onderwijszorgarrangementen, 
crisisplaatsingen, e.d. is nog onvoldoende. Beschikbaarheid van goede informatie, verzorgen van 
voorlichting, uitleggen van werkwijzen vragen tijd en inzet. In het OP wordt gesproken over de 
resultaten: De voorlichting op orde en de vraagbaakfunctie10. Voor vragen moet het 
samenwerkingsverband vindbaar en toegankelijk zijn en naar tevredenheid opereren. Daarvoor 
wordt de website actueel gehouden, worden verschillende nieuwsbieven verstuurd en moet het 
bureau bereikbaar en beschikbaar zijn. Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan belanghebbenden 
en wordt in gemeentes en op scholen rond het onderwerp passend onderwijs de dialoog gezocht. Dit 
sluit aan op één van de benoemde rollen in het Ondersteuningsplan11 om te stimuleren en te 
inspireren. Op lokaal niveau wordt de samenwerking tussen schoolbesturen/scholen bevorderd in 
het belang van het eerder genoemde dekkend netwerk. Ook met de gemeenten, Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG) en zorginstellingen wordt de samenwerking bevorderd, zodat daar waar dat nodig is 
onderwijs en zorg elkaar kunnen aanvullen en versterken in het belang van de ontwikkeling van het 
kind. 
 
Er is een bedrag in de begroting opgenomen voor Monitoring (G). Het gekozen bestuursmodel, 
waarbij het grootste deel van de ondersteuningsmiddelen direct wordt doorgezet naar de 
aangesloten schoolbesturen, vereist dat gemonitord wordt op een doelmatige inzet van de middelen 
en het realisaren van een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod in alle 8 gemeentes. 
Overeenkomstig de afspraken in het Ondersteuningsplan12 moet dit jaar de monitoringsystematiek 
met bijbehorend instrumentarium worden ontwikkeld. Dit geldt ook voor de 

                                                                 
10 OP bladzijde 20 
11 OP bladzijde 7 
12 OP Hoofdstuk Monitor bladzijde 28 
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verantwoordingsrapportage, die dit oplevert. In het schooljaar 2016-2017 wordt de monitor ook 
daadwerkelijk uitgezet bij alle schoolbesturen. In de begroting is een bedrag opgenomen om de 
ontwikkeling, uitwerking en rapportage uit te kunnen voeren. Hiervoor zal externe expertise worden 
ingezet. Ook wordt onderzocht of digitale afname en verwerking een efficiencyvoordeel oplevert 
voor de schoolbesturen én het bureau. Waar mogelijk zal ook aangesloten worden op landelijke 
ontwikkelingen bij andere samenwerkingsverbanden. In de jaarplanning is de ontwikkeling van de 
monitoringsystematiek én het kunnen verantwoorden van de inzet van middelen op inhoud en 
financieel een belangrijk onderwerp.  
Ten aanzien van de landelijke afspraken rond thuiszitters wordt ook aan ons samenwerkingsverband 
gevraagd om de ontwikkeling van het aantal thuiszitters te monitoren. Scholen melden niet alleen 
aan leerplicht, maar ook bij het samenwerkingsverband dat er een thuiszitter is. Indien nodig 
ondersteunen wij de scholen om tot een snelle en goede oplossing te komen. Daarnaast wordt er 
met schoolbesturen en gemeentes gesproken over preventie, omdat het voorkomen dat kinderen 
niet naar school gaan de meest gewenste insteek is. Ook wordt ingezet op deeltijd vrijstellingen, 
waardoor kinderen naast voldoende zorg ook gestimuleerd blijven in hun leerontwikkeling. Het 
stimuleren van deze ontwikkelingen en het monitoren van de aantallen valt onder de opdracht van 
het samenwerkingsverband. 
De solidariteit (I) wordt conform het OP13 teruggebracht naar € 75.000. Dit is geld dat beschikbaar is 
om in geval van schrijnende situaties, waarbij een school wel plaatsing c.q. ondersteuning moet 
bieden, maar dit niet door een schoolbestuur alleen kan worden opgebracht. Dit sluit aan bij de 
onderwerpen, die ook in de jaarplanning zijn opgenomen om elk kind passend onderwijs te kunnen 
bieden. Aangezien het jaar 2016-2017 voor ons samenwerkingsverband een overgangsjaar is om te 
komen tot het dekkend netwerk en het Steunpunt wordt afgebouwd, is het belangrijk om geld 
beschikbaar te hebben om knellende situaties op te kunnen lossen in belang van het kind. 
De Overgangsregeling (J) is opgenomen om de (personele) gevolgen van de uitvoering van het 
Tripartiet Akkoord op te vangen.  
Onder ‘te ontwikkelen beleid OP 2.0’ (K) is een gering bedrag (van € 59.000) opgenomen. De focus 
ligt binnen ons samenwerkingsverband in 2017 op de afbouw van het Steunpunt en de realisatie van 
een dekkend netwerk in de gehele regio. De middelen daarvoor zijn elders in de begroting 
ondergebracht. Daarnaast wordt sterk gefocust op de ontwikkeling van de monitoringssystematiek, 
waarvoor een bedrag in de begroting is opgenomen.  
Wanneer deze zaken in de basis gerealiseerd zijn, ontstaat ruimte om in samenwerking met de 
schoolbesturen nieuw beleid te ontwikkelen, zoals ook is vastgelegd in het OP. Het is de bedoeling 
om met de start van het schooljaar 2017-2018 nieuwe beleidsinitiatieven (conform de uitwerking van 
het OP) te kunnen bekostigen. Dit loopt uiteraard door in de jaren die volgen. Om deze reden is hier 
ook in de meerjarenbegroting van 2018 e.v. een bedrag voor gereserveerd (rond € 170.000 per jaar). 
 
De Indirecte kosten (L) stijgen volgend jaar licht ten opzichte van 2016. De reden hiervoor is dat de 
managementassistente in 2016 nog (deels) uit de tripartiet-middelen werd betaald (E) en dat de 
bezetting met 0,2 is uitgebreid. Voor de jaren na 2017 wordt vooralsnog een stabiele bezetting van 
2,4 fte voorzien. De overige kosten blijven binnen de gemaakte afspraken. De indirecte kosten 
bedragen in 2017 3,2% van de inkomsten. Vergelijkbare samenwerkingsverbanden besteden veelal 
5% of meer aan overhead.  
De post Onvoorzien (M) is opgenomen om de eerste risico’s, zoals een onverwachte groei in het SO 
en/of SBAO te kunnen bekostigen.  
Een en ander levert onderstaand resultaat op: 
 
 
 
 

                                                                 
13 OP bladzijde 55 solidariteitsprincipe. Hierover is door het bestuur een “kader solidariteit vastgesteld”. 
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Resultaat   
 

 
 
Het financiële resultaat in de concept begroting bedraagt € 610.000 positief, het bedrag dat conform 
de afspraak rond het instellen van het egalisatiefonds in 2017 gedoteerd moet worden. Het 
egalisatiefonds is ingesteld om de gelden van de verevening gelijkmatig en dus structureel aan te 
kunnen wenden ten behoeve van de doelstellingen van Zeeluwe over de periode 2016-2024. Zoals 
bekend is het fonds in 2017 nog in opbouw; er komen namelijk in dat jaar nog meer gelden uit 
verevening binnen dan dat er ten behoeve van de lopende begroting in (8) gelijke porties van 
€ 736.000 uitgehaald wordt. In de meerjarenbegroting wordt deze € 736.000 besteed ten behoeve 
van expertise (€ 500.000, zie onder E.), solidariteit (€ 75.000, I.) en ‘nog te ontwikkelen beleid’ 
(€ 170.000, K.). 
Het afgesproken verloop van deze reserve is als volgt. 
 

 
 
 
Ontwikkeling eigen vermogen 

 
 
Het eigen vermogen stijgt in 2017 met de geplande dotatie aan de egalisatiereserve. Deze reserve zal 
naar verwachting tot en met 2019 groeien om daarna af te nemen naar nihil ultimo 2024. 
De overige reserves worden in 2016, middels een dotatie van € 188.000, op het gewenste en 
onderbouwde niveau (€ 450.000) gebracht.  
 

 
          Ontwikkeling eigen vermogen Zeeluwe 
 
  

 x € 1.000 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

Inkomsten 2.362                  8.968                  12.966                12.698                 12.208                11.519                10.704                

Uitgaven 1.890                  7.865                  12.071                12.088                 11.817                11.486                11.158                

Resultaat 471                      1.104                  895                      610                       391                      32                        -454                    

Waarvan benodigd voor/uit de egalisatiereserve 2.057                  610                       391                      32                        -454                    

Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020 MJV 2021 MJV 2022 MJV 2023 MJV 2024 2016/ 24

Dotatie 2.363                    1.345                    1.127           768              281              -              -              -              -              5.885          

Onttrekking -307                      -736                      -736             -736            -736            -736            -736            -736            -429            -5.885         

Mutatie 2.057                    610                       391               32                -454            -736            -736            -736            -429            0                   

Egalisatiereserve 2.057                    2.666                    3.058           3.090          2.636          1.900          1.165          429              0                  0                   

 x € 1.000 Realiteit 2014 Realiteit 2015 Prognose 2016 Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

Personele reserve -                      62                        200                      200                       200                      200                      200                      

Operationele reserve -                      200                      250                      250                       250                      250                      250                      

Egalisatiereserve -                      -                      2.057                  2.666                    3.058                  3.090                  2.636                  

Algemene reserve 471                      1.313                  -36                      -36                        -37                      -37                      -36                      

Totaal eigen vermogen 471                      1.575                  2.470                  3.080                    3.471                  3.504                  3.050                  
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2.2 Risico analyse 
 
In de risicoanalyse worden de belangrijkste risico’s beschreven. Bij elk risico wordt, indien dit risico 
(nog) niet voldoende ondervangen is, aangegeven of er momenteel actie wordt ondernomen (a) of 
dat er nog actie nodig is (!). 
Vervolgens worden de te vormen of reeds aanwezige reserves onderbouwd. 
De risicoanalyse zal, eventueel in verkorte vorm, worden opgenomen in het jaarverslag over 2016. 
De reserves zijn mede bepalend voor de presentatie van het eigen vermogen in het komend 
jaarverslag. 
 
De volgende risico’s zijn aan de orde: 
1. Bij het leveren van zorgtrajecten en plaatsingen: operationele, maatschappelijke en imago 

risico’s. 
2. Personele risico’s 
3. Financiële risico’s, treasury 
4. Het voldoen aan de wet- en regelgeving.  
 
1. Operationele, maatschappelijke en imagorisico’s 
De operationele, maatschappelijke en imagorisico’s zijn sterk verweven met de primaire processen 
van Zeeluwe. Om deze risico’s te ondervangen, zijn de volgende acties van belang: 
- Heldere doelstellingen en werkwijzen, waardoor verwachtingen gestuurd kunnen worden. Dit is 

een randvoorwaarde voor:  
- Heldere en tijdige communicatie met stakeholders. 
- Heldere en werkzame privacy-, klachten-, arbitrage- en bezwaarprocedures (een deel hiervan 

is vanuit de statuten vereist, zie hierna). Deze procedures worden op de website 
gepubliceerd. 

- Professionele standaards voor zowel kind-gebonden (inzet steunpunt; beoordelingen ten 
behoeve van een TLV-aanvraag) als niet-kind-gebonden (bijv. de administratie van de TLV 
aanvraag) als activiteiten. Omdat Zeeluwe de kind-gebonden activiteiten uitbesteed aan 
derden, worden de professionele eisen uitgewerkt in de contracten met deze leveranciers. 
De niet direct kind-gebonden activiteiten vragen om de reeds genoemde heldere en tijdige 
communicatie en geheimhoudingsplicht (privacy).  Taken en bevoegdheden, reglementen en 
het bijbehorende rolvaste gedrag van de verschillende organen (toezichthoudend bestuur, 
directeur-bestuurder, deelnemersraad) zijn noodzakelijk om doelen te bereiken en risico’s 
tijdig te signaleren en ondervangen. 

=> De doelstellingen en werkwijze zijn vastgelegd in Ondersteuningsplan 2.0. 
=> a De reglementen zijn vastgesteld; het rolvaste gedrag blijft een aandachtspunt. Het 
toezichthoudend bestuur heeft de governance geagendeerd en gaat policy governance toepassen 
(onder meer door een bijeenkomst op 10 februari 2017). 
 
 
2. Personele risico’s 
Deze risico’s betreffen allereerst de medewerkers in dienst van Zeeluwe: de directeur-bestuurder, de 
voormalig directeur en de managementassistente. Deze personele risico’s liggen op het vlak van 
(langdurige) ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbeidsconflicten en reorganisaties. De 
risico’s van langdurige ziekte zijn voor een groot deel ondervangen. De werkgever moet de zieke 
werknemer 2 jaar doorbetalen, maar de kosten van vervangen zijn voor een groot deel ‘verzekerd’ 
door deelname aan het voor de sector PO verplichte Vervangingsfonds. Dit laatste geldt overigens 
niet voor de directeur-bestuurder. 
Bij arbeidsongeschiktheid voorzien de WIA en eventueel het Aanvullend Arbeidsongeschiktheid 
Pensioen van het ABP in inkomen voor de werknemer. Zeeluwe draagt hier premies voor af. 
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Ook het werkloosheidsrisico is grotendeels afgedekt door (verplichte) deelname aan het 
Participatiefonds. De risico’s van arbeidsconflicten en reorganisaties zijn ingeschat en – samen met 
de mogelijke kosten van de hierboven genoemde risico’s – opgenomen in een personele reserve 
binnen het eigen vermogen (totaal € 130.000). 
Indien Zeeluwe hiernaast personeel inzet via een detacheringsovereenkomst worden deze 
overeenkomsten beoordeeld op risico’s. Een specifiek risico ligt op het punt van vervanging: indien 
de ingeleende persoon niet beschikbaar is, wordt dan doorbetaald? Of wordt tijdig een adequate 
vervanger geleverd? Hiervoor is in de personele reserve een bedrag van € 70.000 opgenomen. 
=> Detacheringsovereenkomsten worden jaarlijks beoordeeld op aanwezigheid en risico’s.  
 
 
3. Financiële risico’s, treasury  
De financiële risico’s vanuit de financieel administratieve processen zijn benoemd in de 
administratieve organisatie en door genoemde maatregelen, gecombineerd met een gedegen 
planning & control-cyclus, voldoende ondervangen. 
=> De administratieve organisatie is voor het operationele deel vrijwel geheel belegd bij het 
administratiekantoor (Dyade respectievelijk Adequatum) en is vastgesteld door het bestuur.  
=> De meerjarenverkenning wordt jaarlijks opgesteld en tussentijdse rapportages worden verzorgd. 
Zorg is hier nog wel dat doelen voldoende specifiek moeten zijn, wil het bestuur aan de hand hiervan 
kunnen sturen.  
 
Ook zou een risico kunnen ontstaan doordat toezeggingen worden gedaan die niet nagekomen 
kunnen worden. Deze kunnen ontstaan doordat verwachte inkomsten niet ontvangen worden of 
doordat toezeggingen duurder uitvallen dan gepland.  
=> Om dit te voorkomen zijn goede voorcalculaties van belang: een degelijke begroting – afgeleid van 
een meerjarenbegroting – is hiervoor van belang.  
Tevens moeten toezeggingen zeer zorgvuldig worden gedaan.  
=> Zeeluwe regelt dit door nooit meer toe te zeggen dan voor één kalenderjaar en immer binnen de 
door het bestuur goedgekeurde begroting. Per begrotingspost mag maximaal 1% van de totale 
begroting worden afgeweken, zolang de totale begroting niet wordt overschreden. 
 
En tweede financieel risico wordt afgedekt door de regels over beleggen en belenen (treasury).  
Zeeluwe heeft deze vastgelegd in een treasurystatuut. 
=> Zeeluwe houdt zich aan dit treasurybeleid. 
 
Een derde financieel risico voor Zeeluwe is dat er teveel leerlingen in het sbao of so worden 
geplaatst. Zeeluwe is immers voor in elk geval de ondersteuningsmiddelen verantwoordelijk voor het 
sbao en het so. In de wet is dit voor het so en sbao voorzien en wordt bij een tekort aan middelen 
voor het samenwerkingsverband dit tekort verhaald op de aangesloten scholen. De wijze van 
verrekening is vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2.0. 
=> De werkwijze is door het bestuur vastgesteld. 
 
 
4. Voldoen aan wet- en regelgeving 
 
 Zeeluwe heeft in haar statuten vastgelegd dat de volgende zaken geregeld zijn (tussen haakjes 

wordt verwezen naar het artikel uit de statuten en eventueel het artikel uit de wet op het primair 
onderwijs): 
o Bestuursleden houden toezicht op naleving wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur 

(wpo art 171 lid 1a; 8.2)  
=> Het toezichthoudend bestuur vult dit in en verantwoordt zich hier op in het 
bestuursverslag. 
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o Huishoudelijk reglement (20.1), dat in elk geval bevat: profielen bestuursleden (6.3) en het 
toezichtkader (8.2).  
=> a Het huishoudelijk reglement is nog niet vastgesteld. 

o Aansluiting bij een landelijke geschillencommissie voor geschillen tussen aangeslotenen en de 
stichting (11.2)  
=> deze aansluiting heeft plaatsgevonden. 

o Reglement Ondersteuningsplanraad (15.1)  
=> dit reglement is formeel vastgesteld. 

o Aansluiting bij een landelijke bezwaaradviescommissie voor geschillen over toelaatbaarheid 
(17; wpo art 18a lid 12)  
=> deze aansluiting heeft plaatsgevonden. 

o Zeeluwe stelt een privacyreglement vast (18.1)  
=> Het privacyreglement is vastgesteld. 

 
Naast deze zelf ingestelde regelgeving zijn de volgende wetten en regels van belang: 
 
 Wet op het primair onderwijs (WPO) 

Vanuit deze wet zijn vooral van belang: 
o Besteding van gelden 

De besteding van gelden moet rechtmatig en doelmatig zijn. De rechtmatige besteding van 
doorbetaalde gelden hoeft het samenwerkingsverband niet te controleren, dat is aan de 
ontvangende – eveneens onder de WPO vallende – instelling. 
Belangrijk kader hierbij is dat besteding plaatsvindt ter realisatie van het ondersteuningsplan. 
=> Zeeluwe vraagt schoolbesturen minstens eenmaal per jaar om verantwoording. 

o Doorbetalingen vanwege peildatum 1 februari, de omvang van het sbao en grensverkeer. 
De wetgeving geeft kaders aan de doorbetalingen, maar vult deze niet geheel in. Dat biedt 
risico’s omdat interpretaties kunnen verschillen. Hier zou veiligheidshalve gekozen kunnen 
worden voor het volgen van de adviezen van de po-raad; maar daarmee zijn niet alle risico’s 
afgedekt.  
=> Maatregel: betalingen geschieden immer op basis van een besluit van het bestuur waarin 
de gemaakte keuzes worden toegelicht. 
 

o Code Goed Bestuur (WPO art. 171 lid 1a en statuten 9.3). Zeeluwe hanteert hiervoor de code 
Goed Bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO raad. 
=> De evaluatie van het gebruik hiervan door de toezichthoudende bestuursleden vindt plaats 
in het bestuursverslag. 

o Vereisten samenwerkingsverband op basis van WPO art. 18a en de rapportage van de 
inspectie. 
 Tijdig en juist op- en bijstellen van het ondersteuningsplan overeenkomstig de regels uit de 

statuten (art. 13) en de wet (WPO art. 18a). Met onder meer de beoogde en bereikte 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en de daarmee samenhangende bekostiging. 
=> Dit wordt zo uitgevoerd. Het Ondersteuningsplan 2.0 vult het eerste Ondersteuningsplan 
aan vanaf 1 augustus 2016. 

 Een kader waarbinnen bestedingen van de ondersteuningsmiddelen door (bao) besturen 
moet plaatsvinden wordt opgesteld. 
=> Dit kader is opgenomen in Ondersteuningsplan 2.0. 

 De kwalitatieve doelen uit het ondersteuningsplan moeten specifiek en meetbaar worden 
gemaakt. Het vastgelegde doel van een score van 3,2 of hoger op de indicatoren van de 
basisondersteuning is niet voldoende. 
=> De kwalitatieve doelen zijn in het Ondersteuningsplan 2.0 voldoende specifiek 
opgenomen.  



 
 

Jaarverslag Zeeluwe 2016   26 
 

 Verantwoording schoolbesturen die de doelmatigheid van de inzet van de middelen 
bevestigt (zie ook hieronder, bij het jaarverslag). 
=> zie hiervoor onder ‘besteding van gelden’.  

 Inrichting, werking van de kwaliteitszorg: Zeeluwe moet zicht hebben en houden op de 
kwaliteit van het bestuurlijk handelen van schoolbesturen. Dan is sprake van een goede 
verantwoording over resultaten en daarmee gemoeide middelen. De ontwikkelcyclus van 
plannen, realiseren, evalueren en bijstellen van de plannen moet plaatsvinden.  
=> Momenteel is sprake van de jaarlijkse verantwoording. De kwaliteitszorg is nader 
uitgewerkt in het Ondersteuningsplan 2.0.  

 Communicatie naar scholen en ouders. Deze belangrijke taak is grotendeels belegd bij de 
schoolbesturen. Zeeluwe blijft echter verantwoordelijk en moet in elk geval monitoren in 
hoeverre besturen er in slagen de informatie over te brengen naar de belanghebbenden. 
 
 

o Verantwoording, jaarverslaggeving 
De reguliere eisen die aan het PO worden gesteld in het kader van de verantwoording gelden 
ook voor het samenwerkingsverband. Een zgn. continuïteitsparagraaf moet in het jaarverslag 
worden opgenomen, welke bestaat uit: 
 Meerjarenbegroting (balans; staat van baten en lasten); 
 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- en  

controlesysteem; 
 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Belangrijkste risico voor het jaarverslag is dat Zeeluwe voor een volledige verantwoording 
afhankelijk is van juiste en tijdige informatie van alle aangesloten besturen die de 
doelmatigheid van de verstrekte gelden bevestigt. 
=> a de verantwoording van de schoolbesturen behoeft aandacht. 

 
 Fiscale wetgeving 

Dit behelst momenteel de loonbelasting en is belegd bij het hier in gespecialiseerde 
administratiekantoor. Zeeluwe is (momenteel) niet vennootschapsbelastingplichtig. Voor de btw 
is voor het inzetten van personeel in het kader van het ondersteuningsplan – dat wil zeggen ab-
er’s, psychologen, orthopedagogen en andere ondersteuners – een vrijstelling van kracht. Hier 
zou overigens een risico van een naheffing aan de uitlenende schoolbesturen kunnen ontstaan; 
een naheffing die Zeeluwe overigens puur juridisch niet treft. Zeeluwe zelf is niet btw-plichtig, 
omdat zij geen btw-belaste diensten levert.  
=> loonbelasting risico’s ondervangen door inzet van een professioneel administratiekantoor. 

 
 Aanbestedingswetgeving  

De aanbestedingswetgeving is opgenomen in het zgn. rechtmatigheidskader, waarop de 
accountant controleert. Aanbestedingen met een contractwaarde vanaf plm. € 150.000 moeten 
nationaal aanbesteed worden. Zeeluwe sluit momenteel geen contracten met deze omvang af, 
maar zal indien dit wel gaat gebeuren, hier een procedure voor opstellen en overigens de 
nationale (of, indien van toepassing, de Europese) aanbestedingsregels volgen.  
 

 
Risico reserves  
De gewenste personele en operationele reserve worden momenteel opgebouwd met als doel 
financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Omdat Zeeluwe jaarlijks haar budget kan vaststellen en 
daarbij voor minder dan de helft van het budget afdwingbare verplichtingen heeft, zijn tegenvallers 
voor Zeeluwe in het algemeen goed op te vangen door overdrachten – buiten de wettelijke aan het 
so en sbo – lager vast te stellen. Voorzover dit laatste mogelijk is, is de vorming van een reserve niet 
nodig. Tevens is in de begroting een post onvoorzien van 2% van de inkomsten opgenomen. Daarom 
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is hiernaast een risicoreserve opgenomen van slechts € 450.000, minder dan 4% van de totale 
inkomsten.  
Dit is - hieronder - met name zichtbaar in de enigszins beperkte impact (‘worst case’) van de 
financiële risico’s: daar wordt er van uitgegaan dat een fors deel van het risico opgevangen kan 
worden door – indien noodzakelijk - overdrachten aan (s)bo-scholen te beperken. 
De omvang van het financiële effect van risico’s laat zich moeilijk bepalen. Hieronder zijn daarom 
globale cijfers opgenomen van ‘worst cases’ en de kans14 dat ze optreden.  
 
 

Bedragen x € 1.000 Impact Kans Reserve 

1. Operationeel, maatschappelijk en imago 
- kosten voor communicatie, advocaat, genoegdoening, 
boete etc. 

500 10% 50 

2. Personele risico’s  
     - ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,  
        arbeidsconflict, reorganisatie 
     - inleen/ detachering/ tripartiet verplichtingen/ spe- 
       cifieke risico’s 

 
 
 
 

Separaat 
gespeci-
ficeerd 

130 
 
 

70 

3. Financieel  
- combinatie hogere uitgaven en lagere inkomsten, 
bijvoorbeeld door hogere leerlingaantallen so en/of 
sbo dan voorzien. 

1.500 10% 150 

4. Wet en regelgeving  
     - WPO (grove overtreding wetgeving) 
     - Fiscaal (loonbelasting, btw detacheringen) 
     - Aanbestedingswet 

 
1.000 

150 
500 

 
1% 

10% 
   5% 

 
10 
15 
25 

Totaal   450 

 
 
 
  

                                                                 
14 De kans kan ook gelezen worden als ééns in de zoveel jaar: 25% staat voor eens in de 4 jaar. 
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2.3 Verslag van het toeziend houdend bestuur 
 
2016 was het  eerste jaar dat we werkten met het nieuwe bestuursmodel. Dit betekent dat de 
schoolbesturen als eerste aan zet zijn om de kinderen met een zorgvraag de juiste ondersteuning te 
bieden. Alleen daar waar de scholen het niet alleen kunnen, zoeken ze samen met de andere scholen 
in een gemeente en Zeeluwe naar een oplossing.  
2016 stond ook in het teken om Zeeluwe aan te passen aan het nieuwe bestuursmodel. Zo is er een 
nieuw ondersteuningsplan opgesteld dat na instemming door de OPR in mei is vastgesteld. De 
statuten zijn gewijzigd, er is een remuneratie en auditcommissie ingesteld en hebben we in juni Karin 
Verkerk mogen verwelkomen als onze nieuwe directeur-bestuurder. Ook binnen het bestuur heeft 
een wisseling plaatsgevonden. In oktober hebben we van Asje Palland afscheid genomen, omdat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In december hebben we Arnoud Messelink mogen 
verwelkomen als nieuw bestuurslid. Door zijn kennis en ervaring van andere 
samenwerkingsverbanden een mooie aanvulling voor het bestuur.  
2016 was ook het jaar dat we verder zijn gaan bouwen aan ons doel en dat is dat alle kinderen op de 
juiste school zitten, tevreden ouders en geen thuiszitters. Dit betekent dat we afspraken gemaakt 
hebben over het geld dat de scholen krijgen voor de ondersteuning van de kinderen en zijn we 
gestart met het monitoren van het gevoerde beleid. Hiermee krijgen we goed zicht of we de 
resultaten die we ook willen bereiken ook daadwerkelijk bereiken.  
Wij realiseren ons dat 2016 een jaar was van vele veranderingen we danken dan ook de 
Aangeslotenen, de OPR en al onze partners voor de goede samenwerking.  

 
Werkwijze toeziend houdend bestuur 
In 2016 heeft het toeziend houdend bestuur negen keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn het 
jaarverslag 2014-2015, de begroting 2016, evenals de meerjarenbegroting vastgesteld. In het 
voorjaar is in nauw overleg met de aangeslotenen, vertegenwoordigers van het werkveld en de OPR 
het nieuwe ondersteuningsplan 2016-2020 vastgesteld. Daarnaast zijn belangrijke procedures rond 
treasurybeleid, inkoopbeleid, reserves en risico’s eerst besproken in de audit-commissie (2 
bestuursleden, controller en directeur-bestuurder) en vervolgens door het bestuur vastgesteld. De 
accountant van het afgelopen boekjaar 2014-2015 is door de directeur-bestuurder gevraagd om 
wederom de accountantscontrole uit te voeren in 2016. Door de directeur-bestuurder a.i. en de 
leden van de renumeratie-commissie is de procedure van werving en selectie van de nieuwe 
bestuurder uitgevoerd. De definitieve benoeming en vaststelling arbeidsvoorwaarden heeft in het 
bestuur plaatsgevonden. Met de oude directeur zijn onder verantwoordelijkheid van de voorzitter 
bestuur gesprekken gevoerd om tot passende afspraken te komen. De voortgang is gerapporteerd 
aan de overige bestuursleden. De renumeratie-commissie treedt op als werkgever van de directeur-
bestuurder. In de audit-commissie wordt de financiële voortgang besproken aan de hand van 
periodieke rapportages van de controller. Er is met inbreng van de controller regelmatig stilgestaan 
bij de wettelijke voorschriften en mogelijke consequenties voor het swv. Dit heeft onder meer geleid 
tot een gewijzigd treasury-statuut. 
In 2016 heeft geen evaluatie van het bestuur plaatsgevonden. Eind december is afgesproken dat het 
bestuur in 2017 het toezichtkader volgens de principes van Policy Governance zal inrichten, waarbij 
ook de bijbehorende verantwoordingsrapportages zullen worden afgesproken. Vervolgens zal ook in 
2017 een evaluatie van het bestuur worden gehouden. 
Er is een honoreringsregeling voor het toeziend houdend bestuur afgesproken. De aangesloten 
schoolbesturen ontvangen voor de inzet van hun bestuurders een afgesproken vergoeding van  
€ 2000 per bestuurslid per jaar. De beide externe bestuursleden ontvangen een persoonlijke 
honorering met een nagestreefd maximum van 100 uur (voorzitter) en 60 uur (namens OPR) á € 65 
per uur. 
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3. Toelichting op de financiële resultaten en positie 

 
Om inzicht te geven in de financiële resultaten worden hierna de financiële resultaten over 
kalenderjaar 2016 toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ter illustratie wordt de 
realisatie over 2015 steeds vermeld, maar niet nader toegelicht. Omdat 2015 en 2016 zich moeilijk 
laten vergelijken, 2015 was namelijk nog een overgangsjaar waarin per augustus alle 
verantwoordelijkheden en middelen aan Zeeluwe zijn overgedragen, wordt ook de ontwikkeling van 
2015 naar 2016 niet overal toegelicht.  
 
 

3.1 Inkomsten 

De inkomsten komen € 485.000 (3,9%) hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
indexaties van de tarieven. Hierop is in de begroting niet vooruitgelopen. Daarnaast zorgt het hogere 
leerlingaantal bao (31 meer dan begroot, € 18.000) voor een plus in de inkomsten.  
 

 
 
De toename van de baten in 2016 ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door het 
invoeringstraject van passend onderwijs. In 2015 zijn per augustus de verantwoordelijkheden voor de 
AB – voorheen bij de SO’s - overgegaan, dus slechts 5 maanden.  
 

 
 
 

3.2 Uitgaven 

De totale uitgaven komen € 1.884.000 lager uit dan begroot. Hierna worden de belangrijkste 
wijzigingen toegelicht (door middel van de letters verwijzen tabel en toelichting naar elkaar). 
 
A. Overdrachten SO. 

Deze overdracht is € 392.000 hoger dan begroot.  
Allereerst houdt DUO € 194.000 meer in voor de 395 SO leerlingen. Doordat er op 1 oktober 2015 
meer categorie 3 en minder categorie 1 leerlingen zijn, wordt € 65.000 meer kosten gemaakt. De 
door OCW vastgestelde hogere tarieven voor SO leerlingen kosten € 129.000 (2,9%). 
Hiernaast is de begrote opbrengst (ad € 198.000) als gevolg van het inhouden van de bekostiging 
bij verwijzende schoolbesturen vanaf augustus 2016 niet gerealiseerd. Er zijn geen schoolbesturen 
die meer dan 1% van hun leerlingen naar het SO hebben verwezen. 

 x € 1.000 Realiteit 2015 Realiteit 2016 Begroting 2016

Lichte ondersteuning 3.394                   3.421                   3.305                   116             3,5%

Zware ondersteuning 4.532                   7.474                   7.177                   297             4,1%

Verevening 992                      2.077                   2.003                   75               3,7%

Schooolmaatschappelijk werk 50                         43                         45                         -2                -5,3%

Overige inkomsten 1                           -                       -              

Totale inkomsten 8.968                   13.015                12.530                485             3,9%

Verschil 2016

Leerlingaantallen 1 okt voorafgaand Realiteit 2015 Realiteit 2016 Begroting 2016

BAO 20.838                20.621                20.590                31               0,2%

SBAO 488                      461                      461                      0 0,0%

Totaal 21.326                21.082                21.051                31 0,1%

SO categorie 1 363                      338                      343                      -5 -1,5%

SO categorie 2 16                         8                           8                           0 0,0%

SO categorie 3 53                         47                         42                         5 11,9%

Totaal SO 432                      393                      393                      0 0,0%

% SBAO 2,29% 2,19% 2,19%

% SO 2,03% 1,86% 1,87%

Verschil 2016
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B. Overdrachten SBAO. 
De overdracht aan het SBAO is € 5.000 hoger doordat – ook hier – de begrote opbrengst, door het 
inhouden van de bekostiging bij verwijzende schoolbesturen vanaf augustus 2016, niet is 
gerealiseerd; er zijn geen schoolbesturen die meer dan 2% van hun leerlingen naar het SBAO 
hebben verwezen (€ 15.000 hogere kosten).  
Hier staat tegenover dat er sprake is van meer grensverkeer (9  ‘in’ en 5 ‘uit’ ten opzichte van 0 
begroot) waardoor € 10.000 inkomsten worden gegenereerd. 
 

C. De hogere overdracht (S)BAO wordt beperkt veroorzaakt door 31 extra leerlingen vanaf augustus 
2016 (€ 8.000 hogere kosten). Maar vooral door de tariefsaanpassing naar € 157 per bao en € 80 
per (s)bao leerling voor de periode januari – augustus 2016. En daarna naar € 160 respectievelijk 
€ 85. Dit in het kader van het ondersteuningsplan 2.0.  
Deze verhoging, begroot was € 157 respectievelijk € 200,  van € 1.403.000 is betaald uit het in de 
begroting opgenomen ‘nog te ontwikkelen beleid’. 
 

D. Voor schoolmaatschappelijk werk is, conform afspraken, betaald hetgeen van DUO ontvangen is.  
 

E. De kosten voor expertise liggen hoger dan begroot, doordat deelname aan de commissie 
onderinstroom, conform het OP 2.0, vergoed wordt vanaf augustus 2016 (€ 21.000). Daarnaast is 
de uiteindelijke afspraak met de Twijn (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle) hoger uitgekomen 
dan begroot.  
 

F. De kosten voor samenwerking liggen € 31.000 onder het begrote niveau. Dit betreft dit jaar alleen 
de kosten voor extern- en communicatieadvies.  
 

G. De kosten voor monitoring zijn conform budget besteed. 
 

H. De groeiregeling 16/17 voor het SO, vanwege de groei tussen 1 oktober 2015 en 1 februari 2016, 
valt € 17.000 duurder uit. Deze kosten worden gedrukt, doordat sprake is van een lagere groei 
(10) dan begroot (13), maar tegelijkertijd is sprake van meerkosten, omdat in OP 2.0 is vastgelegd 
dat ook de basisbekostiging aan het SO ter beschikking wordt gesteld (€ 41.000 voor 2016/17).  
De groei van het SBAO in de periode 1 oktober 2015 – 1 februari 2016 betrof geen 15 maar 11 
leerlingen. Deze groei wordt in 2016/17 aan het SBAO betaald en zorgt voor € 15.000 minder 
kosten dan begroot. 
 

 x € 1.000 Realiteit 2015 Realiteit 2016 Begroting 2016

A. SO - ondersteuningsmiddelen 2.208                   4.580                   4.188                   392             9,3%

B. SBAO - ondersteuningsmiddelen 313                      218                      213                      5                  2,3%

C. (S)BAO - basisondersteuning 4.007                   5.036                   3.624                   1.411         38,9%

D. Schoolmaatschappelijk werk 49                         43                         45                         -2                -5,3%

E. Expertise 476                      973                      928                      46               4,9%

F. Samenwerking 35                         9                           40                         -31              -77,5%

G. Monitoring 55                         50                         50                         -1                -1,0%

H. Groei SO, SBAO 85                         230                      228                      2                  0,8%

I. Solidariteit 19                         2                           200                      -198           -98,8%

J. Overgangsregeling 317                      6                           50                         -44              -88,8%

K. Te ontwikkelen beleid OP 2.0 -                       -                       3.538                   -3.538        -100,0%

L. Indirecte kosten 301                      390                      317                      74               23,3%

Totale uitgaven 7.865                   11.536                13.421                -1.884        -14,0%

Verschil 2016
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I. Onder solidariteit is één casus opgenomen ten bedrage van € 2.400. Hierdoor valt een groot deel 
van het budget vrij. 
 

J. De kosten voor de overgangsregeling zijn duidelijk lager uitgekomen. Er zijn alleen kosten 
gemaakt ten behoeve van het mobiliteitspunt.  
 

K. Het ‘te ontwikkelen beleid’ is in 2016 aangewend voor twee doelen. Allereerst zijn de bedragen 
voor het (S)BAO – zie onder C. – opgehoogd. Daarnaast is besloten om de vereveningsgelden 
middels een egalisatiereserve gelijkelijk te verdelen over de komende twee OP-periodes. Dat wil 
zeggen van augustus 2016 t/m juli 2024. Hiermee wordt een teruglopende inkomstenbron voor 8 
jaar structureel inzetbaar.  
Dit leidt in 2016 tot een veel hoger dan begroot resultaat; immers in 2016 worden nog veel 
vereveningsgelden ontvangen die pas in de toekomst worden besteed. Het toevoegen van gelden 
aan de egalisatiereserve wordt niet gezien als een kostenpost maar als een resultaatbestemming 
– hierdoor valt deze post in de verlies- en winstrekening vrij.  
 

L. De indirecte kosten overschrijden de begroting met € 74.000 (23%). Dit wordt veroorzaakt door 
extra activiteiten op het gebied van werving (+ € 9.000), bestuur (+ € 18.000), juridisch advies 
(+ € 22.000) alsmede de personele bezetting van 2,4 fte (+ € 23.000, 12%).  

 
 
 

3.3 Resultaat en resultaatbestemming 

Het resultaat over 2016 bedraagt € 1.479.000 positief, € 2.369.000 hoger dan begroot. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door (bedragen ten opzichte van de begroting): 
- de hogere rijks bekostiging vooral door indexaties (+ € 485.000),  
- hogere overdracht aan het so door indexaties en het niet doorberekenen van doorverwijzingen 

aan aangesloten besturen (-/- € .392000),  
- hogere overdracht aan het (s)bao vooral door een verhoging van het tarief per leerlingen (-/- 

€ 1.411.000),  
- het niet volledig besteden van de solidariteitsmiddelen (+ € 198.000), 
- het vrijvallen van het budget ‘nog te ontwikkelen beleid OP 2.0’ (+ € 3.538.000). 
 

 
 
 
De resultaatbestemming is als volgt: 

 dotatie operationele reserve € 50.000 tot € 250.000 (ultimo 2015 nog gepresenteerd als 
algemene reserve) 

 dotatie personele reserve € 138.000 tot € 200.000 

 Een (eerste) dotatie aan de egalisatiereserve van € 2.056.508. Dit onder vrijval van de ultimo 
2015 gevormde reserve bestemmingsplan OP 2.0 2016/17 van  € 1.314.095. De netto dotatie 
bedraagt hiermee € 742.413. 

 Dotatie algemene reserve € 548.984. Het bestuur heeft een voorgenomen besluit om deze 
middelen eenmalig na te betalen aan de (S)BAO-besturen. Per leerling is dit € 26. 

 

 x € 1.000 Realiteit 2015 Realiteit 2016 Begroting 2016

Inkomsten 8.968                   13.015                12.530                485             3,9%

Uitgaven 7.865                   11.536                13.421                -1.884        -14,0%

Resultaat 1.104                   1.479                   -890                     2.369         -266,1%

Verschil 2016
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3.4 Treasuryverslag 

Zeeluwe heeft in 2016 een separaat treasurystatuut vastgesteld, aansluitend op de ‘Regeling 
beleggen en belenen OCW 2016’. In 2016 is, conform het statuut, slechts geld aangehouden bij de 
ABN AMRO- en Rabobank. Er worden geen belangrijke wijzigingen voorzien in de manier waarop de 
gelden worden beheerd.  
 
 

3.5 Financiële kengetallen 

De financiële kengetallen zijn zoals hieronder weergegeven. Zoals gebruikelijk in de sector po worden 
daarbij de door de commissie Don opgestelde grenzen vermeld. Bedacht moet echter worden dat 
een samenwerkingsverband een ander karakter heeft dan een school. Zo is er in een 
samenwerkingsverband niet of nauwelijks sprake van investeringen en dus vaste activa. Ook moet 
bedacht worden dat de hier opgenomen baten steeds onder aftrek zijn van de doorbetaalde 
rijksmiddelen. De feitelijke baten zijn veel hoger en de kengetallen rentabiliteit en 
weerstandsvermogen liggen feitelijk dus veel lager. 
 

Kengetal Omschrijving Waarde Ondergrens Bovengrens 

Solvabiliteit Eigen vermogen / Totaal vermogen 91% 30%  

Liquiditeit Vlottende activa / Kortlopende schulden 11,6 0,5 1,5 

Rentabiliteit Resultaat / Totale baten 75%  5% 

Weerstands-
vermogen 

Eigen vermogen minus materiële activa 
als % van de rijksbijdragen OCW 

155% 10% 40% 
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Jaarrekening 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
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Balans  
 

 
 

  



 
 

Jaarverslag Zeeluwe 2016   38 
 

Staat van baten en lasten 
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Kasstroomoverzicht  
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Toelichting op de balans 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

 

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 12.972.407 12.530.443 11.164.319

Totaal Rijksbijdrage OCW 12.972.407 12.530.443 11.164.319

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 42.972 - 70.950

Totaal overige subsidies OCW 42.972 - 70.950

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV (-/-)* 11.092.102 12.964.224 9.223.881

AF: Totaal Inkomensoverdrachten (-/-) 11.092.102 12.964.224 9.223.881

Totaal Rijksbijdragen 1.923.277 -433.781 2.011.388

* Specif iccatie doorbetalingen

3033 Schoolmaatschappelijk w erk 42.972 45.372 70.950

3047 Inzet personele verplichtingen - - 507.173

3248 Inzet expertise so 955.542 927.576 216.509

3370 te ontw ikkelen beleid - 3.537.900 -

3397 Overdracht SO 4.579.874 4.385.862 2.207.847

3678 Onderinstroom 17.827 - 796

3821 groei SO 126.712 109.310 -

3922 SBO > 2% 228.135 227.523 556.647

3933 Ondersteuningsmiddelen 5.035.674 3.624.252 5.518.555

3936 Solidariteitsfonds 2.400 200.004 18.910

3940 Overgangsbudget - - 126.495

3969 Groei SBAO 102.966 118.460 -

7031 Bijdrage BAO-SO - -197.520 -

7032 Bijdrage BAO-SBAO - -14.515 -

11.092.102 12.964.224 9.223.881

3.5 Overige baten 2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

3.5.6.2 Overige* 34.583 - 95.014

Totaal overige baten 34.583 - 95.014

Totaal baten 1.957.860 -433.781 2.106.402

* Restant tientjes-regeling - 93.910

Regio Noord-Veluw e, inzet personeel - 945

premiedifferentiatie 442 -

grensverkeer 34.090 -

Overige baten 51,88 159

34.583 95.014

2015Begroot 20162016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten 2016 Begroot 2016 2015

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 111.164 174.996 173.243

4.1.1.2.1 Sociale lasten 30.902 - 34.575

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 11.023 - -

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 11.370 - -

4.1.1.3 Pensioenpremies 37.605 - 22.897

Totaal lonen en salarissen 202.064 174.996 230.715

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 3.003 - 9.586

4.1.2.3 Overig* 79.702 96.504 116.093

Totaal overige personele lasten

Totaal personele lasten 284.769 271.500 356.394

* 4016 nascholing 1.837 8.931

4040 Uitbesteding derden 53.976 107.068

4095 overig personeel gerelateerde kosten - 94

55.813 116.093

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2016 w aren gemiddeld 2 w erknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 2).

Hiervan zijn er 0 w erkzaam in het buitenland in 2016 (2015: 0).

Het gemiddeld aantal w erknemers bedraagt 3 in 2016 (2015: 2).

4.2 Afschrijvingen 2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 4.324 3.996 4.784

Totaal afschrijvingen 4.324 3.996 4.784

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 11.104 9.996 11.567

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie - - 1.022

4.3.5 Schoonmaakkosten - - 104

4.3.6 Heffingen -501 - 743

4.3.8.2 Bew aking/beveiliging - - 475

Totaal huisvestingslasten 10.603 9.996 13.911

€ € €

Begroot 20162016 2015
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4.4 Overige lasten 2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer* 141.894 69.984 99.023

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 2.997 3.504 4.534

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 3.492 5.004 5.189

4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.940 756 1.159

Totaal administratie- en beheerslasten 150.323 79.248 109.905

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 8.408 3.000 7.264

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 8.408 3.000 7.264

4.4.4.1 Wervingskosten 120 - -

4.4.4.2 Representatiekosten 866 1.500 2.086

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 331 504 766

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 1.115 - 156

4.4.4.7 Contributies 403 996 1.316

4.4.4.8 Abonnementen 150 504 297

4.4.4.9 OPR 17.816 30.000 32.333

4.4.4.10 Verzekeringen - 3.000 1.146

4.4.4.11 Overige 7.145 50.256 4.768

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukw erk, schoolgids - 2.004 849

Totaal overige 27.946 88.764 43.717

Totaal overige lasten

* 4500 Uitbesteding administratie 7.803 14.203

4505 Accountantskosten 12.538 4.000

4510 bestuurs/management ondersteuning 63.130 29.951

4511 Juridische ondersteuning 27.345 3.047

4535 Vergaderkosten 2.653 8.285

4540 bestuurstoelaga/vacatiegelden 23.135 37.141

4595 overige ABB kosten 5.290 2.396

141.894 99.023

2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 5.002 3.996 4.000

4.4.1.1.2 Afrekening voorgaand jaar 7.535 - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

12.537 3.996 4.000

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de w erkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 486.373 456.504 535.975

Saldo baten en lasten * 1.471.487 -890.285 1.570.427

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

186.677 160.886171.012
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8.478 - 6.477

Totaal financiële baten 8.478 - 6.477

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten -567 - -808

Totaal financiële lasten -567 - -808

Saldo fianciële baten en lasten 7.911 - 7.285

Nettoresultaat * 1.479.398 -890.285 1.577.712

*- is negatief
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Verbonden partijen 
Zeeluwe is een samenwerkingsverband van 38 schoolbesturen die hier onder zijn opgenomen.  
 

 
 
 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Zeeluwe heeft een huurcontract voor Ceintuurbaan 2-70. Op dit adres wordt 63 m2 vvo 
kantoorruimte gehuurd. De aanvangshuur per 1oktober 2014 bedraagt € 6.035 per jaar. De looptijd  
bedraagt 4 jaren. Opzegging kan met inachtneming van een termijn van drie maanden.     
Hiernaast zijn toezeggingen gedaan aan schoolbesturen voor de overdracht van middelen in 2016/17 
en voorts de wettelijke verplichtingen omtrent overdrachten aan het so en sbao. Het bestuur is met 
de voormalig directeur in overleg om te komen tot een vaststellingsovereenkomst.  
 
  

Plaats
Nunspeet

Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde Zeewolde

Ermelo

Oene

Stichting onderwijsgemeenschap 'De Hoeve' Hoevelaken

Amsterdam

Putten

Putten

Zwolle

Leusden

Lelystad

Soest

Barneveld

Harderwijk

Barneveld

Zeewolde

Zwolle

Epe

Vaassen

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde Zeewolde

Elburg

Dronten

Hoevelaken

Amersfoort

Apeldoorn

Ermelo

Stichting Vrijescholen Athena Deventer

Stichting Hervormde Scholen de Drieslag Amersfoort

Vereniging 'een School met de Bijbel' Oostendorp

Emst

Harderwijk

Hulshorst

Amersfoort

Putten

Elburg

Stichting Educare Nunspeet

Dr. A. Verschoorschool Nunspeet

Dr. A. van Voorthuysen Stichting Epe

t Blokhuus

Stichting Monton

Naam

Stichting  Codenz Christelijke Onderwijs Dronten-Zeewolde 

Vereniging Scholen met de Bijbel Horst en Telgt

Vereniging tot Stichting Instandhouding Ener Christelijke School

Stichting Islamitische Scholen El-Amal

Stichting tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Ver. tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Stichting Catent

Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus

VCO Harderwijk

Stichting Proo Noord-Veluwe

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief

Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Hulshorst

Vereniging voor Gereformeerd Primiar Onderwijs Accretio

Stichting Jenaplan onderwijs Epe e.o.

Stichting ProCon

De Meent, Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel

Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet

Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Putten

Instituut van Opvoeding, ingesteld door Lt-Adm. J.H.van Kinsbergen

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs 'Gelderse Vallei'

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe



 
 

Jaarverslag Zeeluwe 2016   47 
 

Wet normering topfunctionarissen 
 

 

 
 

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef Mevrouw De heer

Voorletters K. H.

Achternaam Verkerk Buscher

Functie(s) directeur-bestuurder directeur

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Aanvang functie in verslagjaar 01-06 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12

Taakomvang (fte) 0,80 1,00

Gew ezen topfunctionaris Nee Ja

Bezoldiging 2016

Beloning                        36.164                        80.238 

Belastbare onkostenvergoeding                                  -                                  - 

Beloning betaalbaar op termijn                          5.110                        10.610 

Subtotaal bezoldiging                        41.274                        90.848 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                  -                                  - 

Totale bezoldiging                        41.274                        90.848 

Afw ijkend WNT-maximum                      179.000                      179.000 

Individueel WNT-maximum                        83.958                      179.000 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00

Beloning in voorgaand verslagjaar                        82.321 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand 

verslagjaar                                  - 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand 

verslagjaar                        10.874 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                                  -                        93.195 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering w egens beëindiging dienstverband                                  -                                  - 

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering

Totaal uitkeringen w egens beëindiging 

dienstverband

Uitkeringen w egens beëindiging dienstverband, 

betaald in verslagjaar

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en 

gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en 

gew ezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Overige gegevens 
 

 
Voorstel is om de opgebouwde algemene reserve per ultimo 2016 ad € 548.983 naar rato van het 
aantal leerlingen uit te keren aan de aangesloten (S)BAO schoolbesturen.  
 
 
 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.  
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Ondertekening door het bestuur 
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Accountantsverklaring 
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Bijlagen bij de jaarrekening 
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Staat van baten en lasten per kalenderjaar 
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Bijlagen 
 
 

Bijlage 1. Overzicht afgifte toelaatbaarheidsverklaringen per schoolbestuur 
 

 
 
 

  

Reguliere TLV's
bg_nr Korte naam bestuur 2014/15 2015/16 2016/17 Totaal % 1/10/15 2014/15 2015/16 2016/17 Totaal % 1/10/15

24533 CNS Nunspeet 4 1 0 5 0,4% 0 1 0 1 0,1%

30357 SKOZ Zeewolde 0 0 0 0 0,0% 0 1 0 1 0,2%

34893 Scholen met de Bijbel Ermelo 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

36778 Christelijke School Oene 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

39912 De Hoeve 1 1 0 2 0,6% 0 0 0 0 0,0%

40400 Islam. scholen El-Amal 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

40667 Stg Instandh CNS Putten 0 1 0 1 1,1% 1 0 0 1 1,1%

40862 Chr. Nat Schoolond. Putten 3 1 0 4 0,5% 1 0 0 1 0,1%

40888 Catent 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

40945 Veluweplus 2 2 0 4 0,7% 0 1 0 1 0,2%

40950 Katholiek onderwijs Flevoland 5 1 1 7 0,4% 0 1 0 1 0,1%

41226 Monton 0 0 0 0 0,0% 1 0 0 1 2,1%

41337 Prot. Ond. Gelderse Vallei 4 2 0 6 0,4% 6 3 0 9 0,6%

41345 Proo 4 11 0 15 0,7% 3 3 0 6 0,3%

41481 Eem-Vallei Educatief 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

41520 Samenw. best. Zeewolde 1 1 0 2 0,2% 1 2 0 3 0,4%

41632 Accretio 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

41634 Jenaplan onderwijs Epe 0 0 0 0 0,0% 1 0 0 1 0,7%

41736 ProCon 2 4 0 6 0,7% 1 1 0 2 0,2%

42523 SIBZ Zeewolde 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

42596 De Meent Elburg 1 1 0 2 0,2% 0 0 0 0 0,0%

42600 Codenz Dronten 0 1 0 1 0,2% 2 2 1 5 0,9%

63039 t Blokhuus 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

71488 Kath. Prim. Ond. Amersfoort 0 0 0 0 0,0% 0 1 0 1 0,7%

76806 SKPOOV Veluwse Onderwijsgroep 0 2 0 2 0,5% 0 1 0 1 0,2%

76819 PCO Ermelo 1 3 0 4 0,3% 0 2 0 2 0,2%

77456 Vrijescholen Athena 0 0 0 0 0,0% 1 0 0 1 0,5%

83579 Herv. Scholen de Drieslag 0 1 0 1 0,6% 0 0 0 0 0,0%

83656 School met de Bijbel Elburg 0 0 0 0 0,0% 1 0 0 1 0,4%

84215 School met de Bijbel Emst 1 0 0 1 1,2% 0 0 0 0 0,0%

85476 Stg. Christelijk ond. Harderwijk 7 12 0 19 0,7% 2 6 0 8 0,3%

86802 BO Hulshorst 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0,0%

89155 Hervormde Schoolver Nijkerk 1 1 0 2 0,2% 2 1 0 3 0,3%

90169 PCO Putten 1 0 0 1 0,2% 0 1 0 1 0,2%

95395 Instituut van Kinsbergen Elburg 0 0 0 0 0,0% 1 0 0 1 1,1%

Totaal 38 46 1 85 0,4% 24 27 1 52 0,2%

Reguliere SO TLV's Reguliere SBAO TLV's 
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Bijlage 2. Afgifte Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) 
 
Hieronder is een overzicht opgenomen van alle TLV’s, per schoolbestuur en met kolommen voor de 
verschillende looptijden. Allereerst de TLV’s voor het SBAO, vervolgens voor SO in 2015/2016. 
 

 
 

 

  

TLV's SBAO 2015 - 2016

Rijlabels 31-7-2016 31-12-2016 31-1-2017 31-7-2017 1-8-2017 31-7-2018 1-8-2018 31-7-2019 31-7-2020 Eindtotaal

Bestuur 1 1 1 4 1 13 24 1 46 1-10-2015 % 

CNS Nunspeet 1 1 1.255          0,1%

Codenz Dronten 1 1 573             0,2%

Hervormde Schoolver Nijkerk 1 1 1.185          0,1%

PCO Ermelo 1 2 3 1.263          0,2%

ProCon 1 3 4 887             0,5%

Proo 1 1 3 6 11 2.058          0,5%

Prot. Ond. Gelderse Vallei 1 1 2 1.453          0,1%

Samenw. best. Zeewolde 1 1 802             0,1%

SKPOOV Veluwse Onderwijsgroep 1 1 2 444             0,5%

Stg. Christelijk ond. Harderwijk 7 5 12 2.750          0,4%

Veluweplus 1 1 2 579             0,3%

De Hoeve 1 1 329             0,3%

Herv. Scholen de Drieslag 1 1 157             0,6%

Chr. Nat Schoolond. Putten 1 1 870             0,1%

Katholiek onderwijs Flevoland 1 1 1.603          0,1%

Stg Instandh CNS Putten 1 1 94                1,1%

De Meent Elburg 1 1 1.106          0,1%

Overig 3 7 25 1 17 53

Crisis 2 2

Onderinstroom 4 13 8 25

Bestuur buiten SWV 1 1

Herind/verhuizing 1 3 11 1 9 25

Eindtotaal 4 1 1 11 1 38 1 41 1 99

datum einde geldigheid TLV

leerlingen

TLV's SO 2015 - 2016

Rijlabels 31-7-2016 31-7-2017 1-8-2017 31-7-2018 1-8-2018 31-7-2019 1-8-2019 31-7-2023 31-7-2024 31-7-2025 Eindtotaal

Bestuur 6 7 2 11 1 27 1-10-2015 % 

CNS Nunspeet 1 1 1.255          0,1%

Codenz Dronten 1 1 2 573             0,3%

Hervormde Schoolver Nijkerk 1 1 1.185          0,1%

PCO Ermelo 1 1 2 1.263          0,2%

ProCon 1 1 887             0,1%

Proo 2 1 3 2.058          0,1%

Prot. Ond. Gelderse Vallei 1 1 1 3 1.453          0,2%

Samenw. best. Zeewolde 1 1 2 802             0,2%

SKPOOV Veluwse Onderwijsgroep 1 1 444             0,2%

Stg. Christelijk ond. Harderwijk 2 4 6 2.750          0,2%

Veluweplus 1 1 579             0,2%

Kath. Prim. Ond. Amersfoort 1 1 136             0,7%

SKOZ Zeewolde 1 1 416             0,2%

Katholiek onderwijs Flevoland 1 1 1.603          0,1%

PCO Putten 1 1 550             0,2%

Overig 2 53 9 64 3 74 1 1 1 1 209

EduCare 1 2 3

Onderinstroom 1 16 9 1 1 1 1 30

Bestuur buiten SWV 1 1 2

Herind/verhuizing 1 51 9 46 3 64 174

Eindtotaal 2 59 9 71 5 85 2 1 1 1 236

leerlingen

datum einde geldigheid TLV
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Bijlage 3. Balans en staat van baten en lasten meerjarenverkenning 
 
 

 
 
 

Begroting 2017  MJV 2018 MJV 2019 MJV 2020

Balans

1.2 Materiële vaste activa 7.081€                 7.081€                7.081€                7.081€                

1.5 Vorderingen -€                      -€                    -€                    -€                    

1.7 Liquide middelen 3.077.225€         3.468.330€       3.500.762€       3.046.758€       

Activa 3.084.306€         3.475.411€       3.507.843€       3.053.839€       

2.1.1 Algemene reserve -36.319€             -36.549€            -36.552€            -36.260€            

2.1.2 Bestemmingsreserves 3.116.310€         3.507.646€       3.540.080€       3.085.785€       

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 4.315€                 4.315€                4.315€                4.315€                

2.4 Kortlopende schulden -€                      -€                    -€                    -€                    

Passiva 3.084.306€         3.475.411€       3.507.843€       3.053.839€       

Staat van baten en lasten

3.1 Rijksbrijdragen OCW 1.380.213€         1.133.605€       774.931€           288.497€           

3.5 Overige baten -€                      -€                    -€                    -€                    

4.1 Personeelslasten 391.000€             391.000€           391.000€           391.000€           

4.2 Afschrijvingen 4.000€                 4.000€                4.000€                4.000€                

4.3 Huisvestingslasten 10.000€               10.000€             10.000€             10.000€             

4.4 Overige lasten 365.500€             337.500€           337.500€           337.500€           

5 Financiële baten en lasten -€                      -€                    -€                    -€                    

Netto resultaat 609.713€             391.105€           32.431€             -454.003€         


