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Jaarstukken 
2018



• Voorwoord
Thuisnabij
SWV GO wil het onderwijs en de ondersteuning in de eigen omgeving mogelijk maken. Het werkgebied van SWV GO is groot: 

het beslaat bijna de volledige provincie Groningen (m.u.v. de stad Groningen, Haren, Ten Boer en het Vlagtwedde deel van de  

gemeente Westerwolde) en de gemeente Noordenveld. Dat vraagt om regionale samenwerking, uitwisseling van expertise en 

goede afstemming met ouders, tussen scholen onderling en tussen scholen en gemeenten (inclusief zorginstellingen). 

Op deze manier werken we integraal aan het realiseren van ‘één kind, één gezin, één plan en één regisseur’.

Onderwijs en onderwijsondersteuningsaanbod

Onderwijs & de klas
Leerlingen krijgen binnen Passend Onderwijs geen label meer. Het accent verschuift steeds meer naar de daadwerkelijke be-

hoefte van de leerling om onderwijs te kunnen volgen dat past bij zijn of haar uitstroomprofiel. Het uitstroomperspectief wordt 

onderbouwd op basis van de cognitieve mogelijkheden, beperkende en stimulerende factoren. In de wet wordt daarom expliciet 

gesproken over extra ondersteuning van leerlingen. Hierdoor krijgen leerlingen in toenemende mate de aanvullende ondersteu-

ning zo veel mogelijk in de klas, in plaats van daarbuiten.

Onderwijs & de leerling
Als de basisondersteuning en de ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende toereikend zijn om het verwachte uit-

stroomperspectief van een leerling te realiseren, kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze onder-

steuning is altijd aanvullend op de basisondersteuning. We spreken binnen SWV GO om die reden van aanvullende ondersteu-

ning. Deze aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd.

Onderwijs & ouders
Samenwerking met ouders, leerlingen en personeel is een belangrijk uitgangspunt bij het inhoudelijk vormgeven aan Passend 

Onderwijs. Dat betekent dat er op een goede manier geïnformeerd moet worden over de mogelijkheden en veranderingen. 

Scholen vormen hierin het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Door scholen te voorzien van goede 

en heldere informatie zijn die op hun beurt in staat om de communicatie richting ouders, leerlingen en leerkrachten te verzorgen. 

Elk schoolbestuur binnen SWV GO beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Daarin wordt aangegeven wat ouders van de 

school mogen verwachten als hun kind ondersteuning nodig heeft. Het profiel beschrijft de basisondersteuning en de vormen van 

aanvullende ondersteuning binnen de school.
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Social media
De website van SWV GO is een belangrijk middel om de scholen en andere doelgroepen te informeren. Via de website  

www.passendonderwijsgroningen.nl is informatie te vinden voor ouders en professionals. SWV GO spant zich in om de  

informatie actueel, overzichtelijk en begrijpelijk aan te bieden. Op dit moment zijn we bezig met een verdere doorontwikkeling  

van de website, op het gebied van volledigheid en gebruiksvriendelijkheid.

Verantwoording
Jaarlijks worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden binnen de scholen en het SWV verantwoord in het jaarverslag van 

Vereniging Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden.

In dit jaarverslag doen wij verslag over de gang van zaken in het jaar 2018, hoe in 2018 invulling is gegeven aan Passend  

Onderwijs in onze regio.

Deze verantwoording betreft zowel het beleidsmatige aspect (het jaarverslag) als ook de financiën (de jaarrekening).  

De strategische doelen zijn vastgesteld voor een periode van vier jaren. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de  

activiteiten die zijn uitgevoerd in 2018 om de betreffende doelen te behalen. 

De financiële situatie wordt uiteengezet in het jaarverslag en hier wordt de financiële situatie getoond vanuit de programmalijnen.  

In het jaarverslag wordt verwezen naar het gedeelte ‘jaarrekening’. In dit gedeelte wordt conform de eisen verslag gedaan over  

de balans en de staat van baten en lasten. 

We wensen u veel leesplezier toe.

Namens het bestuur van Vereniging Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden,

S. van der Wal
Voorzitter van het Niet Uitvoerend Bestuur

A. Dijkstra
Plaatsvervangend voorzitter/penningmeester

van het Niet Uitvoerend Bestuur

Mevrouw W. Doornbos
Directeur, Uitvoerend Bestuur
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• 1 Profiel SWV

Algemeen
SWV: V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden

Leerlingenaantal VO: 17.427

Leerlingenaantal VSO: 564

RMC regio’s: 01 Oost Groningen,

  02 Noord Groningen 

  03 Centraal Groningen,

  07 Noord en Midden Drenthe

Regio indeling SWV

Regio Noord Regio Wes Regio Zuid Oost Regio Centraal

VO

Dollard College (Woldendorp)

VO Eemsdelta

Het Hogeland College

Terra

CSG (Winsum)

 • VO
 • Dr. Nassau College 

(Norg)

 • Gomarus College  

(Zuidhorn)

 • Lauwerscollege  

(Grijpskerk)

 • RSG de Borgen

 • VO
 • Dollard College

 • Dr. Aletta Jacobs College 

 • Ubbo Emmius

 • Winkler Prins

 • CSG Hoogezand

 • VSO
 • Scholengroep OPRON 

(Margaretha Harden-

bergschool)

 • SOOOG (De Meent-

school)

 • Scholengroep Perspec-

tief (Meidoornschool)

 • VSO
 • SCSOG (De Wingerd)

 • Portalis

 • Noorderbasis  

(de Steiger) 

 • Openbaar Onderwijs 

Groep Groningen

 • RENN4

Gemeenten 

Delfzijl

Appingedam, Loppersum

Het Hogeland

Gemeenten 

 • Westerkwartier, 

Noordenveld

Gemeenten 

 • Midden-Groningen, 

Stadskanaal

 • Oldambt

 • Pekela

 • Veendam

 • Westerwolde  

(Bellingwedde deel)

Gemeenten 

 • Groningen

Portalis werd in de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd door RENN4 tot 5 december 2018.

Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) is per 1 augustus 2018 aangesloten bij SWV GO.



Organisatie

De vereniging 
De rechtspersoon van het samenwerkingsverband is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 59029803. 

Statuten en reglementen 
De werkwijze van het SWV GO is formeel vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. De stichting is per 01-

01- 2018 omgezet naar een verenigingsstructuur. De functionele uitwerking van rollen en verantwoordelijkheden van de diverse 

organen in de verenging is te vinden in de Akte van omzetting annex statutenwijziging, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestu-

renoverleg op 4-10-2017. 

Code Goed Bestuur
Binnen SWV GO wordt de Code Goed Bestuur VO toegepast. Het onderwerp governance en samenwerkingsverbanden is reeds 

geruime tijd landelijk (politiek en sectorraden) volop in discussie.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen en zal zich zo nodig op basis van de uitkomsten van de discussies beraden op het best 

passende organisatiemodel. Een toezichthoudend orgaan bestaande uit externen wijst het bestuur af, onder andere omdat de 

schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben passend onderwijs vorm te geven en daarvoor ook financieel verant-

woordelijk zijn. In het Toezichtkader van het Samenwerkingsverband is beschreven volgens welke code het bestuur is ingericht en 

wordt beargumenteerd uitgelegd waar en waarom het bestuur afwijkt van de gedachte om een onafhankelijke raad van toezicht 

te installeren. Wel is het bestuur van mening dat bestuur en toezicht gescheiden moeten zijn. Derhalve is het bestuur gestart met 

een doorvoering daarvan aansluitend bij de door de ALV van de VO-raad aangekondigde maatregelen. Binnen de huidige struc-

tuur kunnen deze maatregelen worden doorgevoerd door het aanstellen van een onafhankelijk lid in het intern toezichthoudend 

orgaan van het samenwerkingsverband. We zullen in 2019 starten met een procedure om dit verder vorm te geven.

Het bestuur 
SWV Groningen Ommelanden 20.02 is een vereniging met een Algemene Ledenvergadering en een Bestuur. De Algemene Leden-

vergadering is ingedeeld in vier subregio’s met vanuit iedere regio een vertegenwoordiger in het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit 

een Niet-Uitvoerend- en een Uitvoerend Bestuur. Het Niet Uitvoerend Bestuur is belast met het toezicht op de taakuitoefening 

door het Uitvoerend Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging en de aan haar verbonden organisatie. Het 

Uitvoerend Bestuur is belast met de dagelijkse leiding in de vereniging, de voorbereiding en uitvoering van besluitvorming van het 

Bestuur. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het Expertise en consultatieteam (ECT), de Commissie van Advies (CvA), de management-

ondersteuning en de situationeel samengestelde werkgroepen. Daarnaast heeft de vereniging een ondersteuningsplanraad. De 

ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders, 

personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van 

het samenwerkingsverband. 

En tot slot kan de vereniging zo nodig een commissie van deskundigen instellen, over nader te bepalen aangelegenheden, ter 

advisering aan ALV, de subregio’s en/of het bestuur. 
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Algemene Ledenvergadering

Het Algemene Ledenvergadering geeft instemming op de belangrijkste besluiten (begroting, ondersteuningsplan en jaarrekening) 

en draagt het bestuur op aan het Bestuur.

De Algemene Ledenvergadering heeft de volgende taken;

 • Goedkeuren van de missie en de visie en het toezichtskader;

 • Benoemen van de leden van het Niet Uitvoerend Bestuur;

 • Goedkeuren van ondersteuningsplan;

 • Goedkeuren van de (meerjaren)begroting en het jaarplan;

 • Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;

 • Benoemen van de accountant.

De Algemene Ledenvergadering is ingedeeld  in vier subregio’s met vanuit iedere regio een vertegenwoordiger in het bestuur. Het 

werkgebied van SWV GO is verdeeld in vier regio’s: West, Noord, Zuid-Oost en Centraal

NOORD

CENTRAALWEST ZUID-OOST



Subregionale samenwerking 

Bij de omvorming van de bestuursvorm van stichting naar vereniging is er gekozen om te werken met het bestuurlijk verankeren 

van de vier sub-regio’s binnen het SWV. Een dekkend onderwijsondersteuningsaanbod wordt vormgegeven in de subregio’s sa-

men met het middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten (leerpeerplicht, jeugdhulp en arbeidsmarkt). 

Dit komt voort uit onder andere: 

 • De grote fysieke afstanden binnen het SWV als geheel; 

 • Decentralisaties; 

 • Sub-regionale samenwerking onderwijs-arbeid-jeugd;

 • Integrale besluitvorming in relatie tot schaalgrootte en slagvaardigheid.

Niet Uitvoerend Bestuur
Het Niet Uitvoerend Bestuur draagt mede zorg voor de voorbereiding van de Algemene Ledenvergaderingen en ziet toe op de 

uitvoering van het beleid dat de Algemene Ledenvergadering heeft goedgekeurd. Bij de uitvoering van haar beleidsvoorbereiden-

de en beleidsuitvoerende taken wordt het Niet Uitvoerend Bestuur ondersteund door de dagelijkse leiding (Uitvoerend Bestuur, 

directeur).

Het Niet Uitvoerend Bestuur heeft de volgende taken:

 • Instemmen met de onderwerpen die aan het Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd (voorbereiding Algemene 

Ledenvergadering);

 • Toezien op de uitvoering van het ondersteuningsplan (monitoring);

 • Goedkeuren van de verantwoordingsrapportages van de directeur;

 • Adviseren van de directeur (sparringpartner);

 • Benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur, ECT en overige ondersteuning (werkgeversrol);

 • Afstemmen rondom de samenwerking met SWV PO 20.01 en SWV VO 20.01. 

Het Niet Uitvoerend Bestuur wordt gevormd door de volgende functionarissen:

De heer drs. S. (Siemon) van der Wal  Voorzitter

De heer drs. A. (Bert) Dijkstra Plaatsvervangend voorzitter, penningmeester, secretaris

De heer K. (Klaas) Reinders Lid Niet Uitvoerend Bestuur, regio Noord

De heer drs. L. (Leendert) de Boom Lid Niet Uitvoerend Bestuur, regio Centraal

Mevrouw I. (Ineke) de Roo – Fokkens Lid Niet Uitvoerend Bestuur, regio Zuid-Oost

De heer J. (John) Wierenga Lid Niet Uitvoerend Bestuur, regio West – 7 maanden

De heer M.M.A.M. (Marcel) Klaverkamp Lid Niet Uitvoerend Bestuur, regio West – 5 maanden

Voorzitter Algemene Ledenvergadering en Niet Uitvoerend Bestuur 
De voorzitter van het Niet Uitvoerend Bestuur en de Algemene Ledenvergadering speelt een belangrijke rol om tot zorgvuldige 

besluitvorming te komen. De voorzitter is regisseur van het besluitvormingsproces en heeft als bijzondere taak erop te letten dat 

alle in het geding zijnde belangen aan bod zijn gekomen en dat een goede belangenafweging heeft kunnen plaatsvinden waarbij 

alle bestuursleden voldoende ruimte hebben gehad om hun inbreng te leveren. 
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Uitvoerend Bestuur, directeur 

Het Uitvoerend Bestuur heeft de volgende taken:

 • Voorbereiden, opstellen en uitvoeren ondersteuningsplan en het voorbereiden en opstellen van nieuw beleid;

 • Dagelijks leidinggeven aan SWV GO, inclusief personeel dat werkzaam is voor SWV GO;

 • Beheren van de financiële middelen van SWV GO, conform de goedgekeurde begroting;

 • Verantwoorden van de resultaten en de inzet van middelen aan het Niet Uitvoerend Bestuur en de Algemene Ledenvergadering;

 • Overleg voeren met schoolbesturen, onderwijsinstellingen, gemeenten, gemeentelijke structuren, zorgverleners en de onder-

steuningsplanraad (afstemmen voorbereiding en uitvoering), aanpalende SWV-en;

 • Goedkeuren van de adviezen voor de toelaatbaarheidsverklaringen (VSO en PrO).

Het Uitvoerend Bestuur wordt gevormd door de volgende functionarissen:

Mevrouw W. (Willeke) Doornbos Directeur

Werkorganisatie
SWV GO heeft gekozen voor een model waarbij medewerkers niet in dienst komen van het Samenwerkingsverband. Medewerkers 

die werkzaamheden verrichten voor het SWV worden ingehuurd of ingeleend van andere organisaties. SWV GO biedt flexibele 

ondersteuning aan die gericht is op het professionaliseren van de medewerkers en het beschikbaar stellen van specialistische 

expertise. 

De medewerkers van SWV GO zijn:

Mevrouw W. (Willeke) Doornbos Directeur per 1 januari 2016

Mevrouw T. (Thea) Velvis Control/Administratie/Beleid vanaf 1 september 2017

Mevrouw. W. (Wilma) Hardenberg Secretaresse

Mevrouw S. (Suzanne) van der Ploeg Vervangend secretaresse vanaf oktober 2017

Mevrouw. L. (Laura) Gerards Lid ECT

Mevrouw. D. (Dorien) Poelstra Lid ECT

Mevrouw. S. (Sabine) Wouters Lid ECT

Expertise- en Consultatie Team
Binnen het SWV GO is een multidisciplinaire structuur aanwezig die het proces van toekenning en uitvoering van aanvullende 

ondersteuning (en middelen) ondersteunt. In het SWV GO wordt dit geregeld in de vorm van het Expertise- en ConsultatieTeam 

(ECT). 

Het ECT heeft de volgende taken: 

 • Ondersteunen bij ondersteuningsvragen van de leerling/team/docent/ouders in de school en tussenvoorziening bij de toewij-

zing van ondersteuning;

 • Ondersteunen bij het versterken van de expertise op het gebied van de basis- en aanvullende ondersteuning en de onder-

steuningsstructuur;

 • Ondersteunen bij thuiszittende leerlingen (of ter voorkoming van);

 • Ondersteunen van de scholen in het samenwerkingsverband bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring;

 • Monitoren van de ondersteuningsvragen;

 • Bewaken van de doorgaande ondersteuningslijn bij:

• de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs;

• de overgang van het voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs;

• de overgang van voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet onderwijs;

• de overgang van het voortgezet onderwijs naar de arbeidsmarkt;

• de overgang van voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs (tussentijdse verplaatsingen en verhuizingen)



Commissie van Advies

Als een leerling toegang wil krijgen tot het voortgezet speciaal onderwijs dan heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring 

nodig. Het SWV GO heeft eigen beleid voor het beoordelen van de toelaatbaarheid naar het VSO (formele toets) en de manier 

waarop het de advisering door deskundigen organiseert. 

Binnen het SWV GO zijn de deskundigen van de bij het SWV aangesloten VSO scholen en de Commissie van Advies (CvA) ver-

antwoordelijk voor het afgeven van deze advisering. In de provincie Groningen is in de afgelopen jaren uniform gewerkt aan het 

toewijzen van ondersteuning in SBO, SO, VSO via één gezamenlijke Commissie van Advies. Per 1 februari 2018 is toegewerkt naar 

een ombouw van de Commissie van Advies per 01-08-2018. In deze ombouw is het accent meer komen te liggen op de kwaliteit in 

het voortraject. Voor de scholen is hiervoor een handreiking gemaakt. 

De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend in opdracht van het Uitvoerend Bestuur. In geval van bezwaar en beroep is 

het Uitvoerend Bestuur van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt. 

Management ondersteuning
Secretariaat
De secretaresse verzorgt de ondersteuning van het bestuur van het SWV/de directeur, signaleert en informeert de directeur over 

de continuïteit en de voortgang van de werkzaamheden, draagt zorg voor een deel van de uitvoering van de PR- en het communi-

catiebeleid en voert projectmatige werkzaamheden uit.

De secretaresse legt verantwoording af aan de directeur van het SWV.

Control/beleidsadviseur
De controller/beleidsadviseur draagt zorg voor de planning en control van het SWV GO, ontwikkelt daartoe financiële modellen en 

parameters, stelt de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en tussentijdse rapportages op en is belast met de inrichting van de 

administratieve organisatie en interne controle (incl. privacy), draagt zorg voor de ontwikkeling van (geautomatiseerde) informatie-

systemen en de afstemming daarvan op de regelgeving en de informatiesystemen van de Rijksoverheid, van gemeenten (jeugd-

zorg) en de scholen in het SWV GO. De controller/beleidsadviseur adviseert hierover de directeur en het bestuur van het SWV 

GO en heeft tegelijkertijd ook een spilpositie in het verzamelen van en het leveren aan controllers en directeuren van scholen van 

(financiële) informatie m.b.t. het ondersteuningsbeleid op schoolniveau.

Daarnaast voert de controller/beleidsadviseur het financieel beheer uit met betrekking tot het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplan raad (OPR)
SWV GO vindt het belangrijk dat het beleid dat zij ontwikkelt kan rekenen op draagvlak vanuit de ouders en de scholen. Ouders, le-

raren en leerlingen hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van SWV GO. Ook 

de medezeggenschapsraad van SWV GO speelt daarbij een belangrijke rol. De OPR is in september 2013 opgericht en is vanaf dat 

moment actief betrokken bij het proces rond de planvorming. Het ondersteuningsplan is vastgelegd voor de periode van vier jaar. 

De vergaderingen worden voorbereid door het Uitvoerend Bestuur (directeur) en het Dagelijks Bestuur van de OPR.

SWV GO streeft naar een evenwichtige samenstelling van de ondersteuningsplanraad, met een afvaardiging vanuit het personeel 

van de scholen die onderdeel uitmaken van het SWV, ouders en leerlingen. De OPR moet draagvlak hebben vanuit de aangesloten 

schoolbesturen en slagvaardig zijn. Omdat er 20 schoolbesturen zijn, bestaat de OPR daarom uit maximaal 20 leden. Dit betekent 

dat elk schoolbestuur een ouder (eventueel leerling) levert of een personeelslid. Het recht op voordracht is een recht van de me-

dezeggenschapsraad van het betreffende schoolbestuur.
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Organogram

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Bestuur

Niet Uitvoerend Bestuur
(Voorzitter + 4 regio’s)

Uitvoerend Bestuur
(Directeur)

Ondersteuningsplan-
raad (OPR)

Expericse en 
Consultatieteam (ECT)

Commissie van
Advies (CvA)

Management
ondersteuning

Situationeel
samengestelde
werkgroepen

...

...

...

Commissie van 
Deskundigen

Regio Noord Regio Zuidoost Regio Centraal Regio West



• 2 Verantwoording activiteiten SWV

Algemeen
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leer-

lingen die daarbij ondersteuning in de klas nodig hebben, een zo passend mogelijke plek krijgen. De essentie van het onderwijs 

blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Er zijn leerlingen die het beste tot hun recht komen in het 

reguliere onderwijs, terwijl voor andere leerlingen het Speciaal Onderwijs de meeste mogelijkheden biedt op een vervolgopleiding 

en meedoen in de samenleving.

Met de invoering van de wet heeft de wetgever ook een landelijk dekkend netwerk van Samenwerkingsverbanden (SWV-en) 

vastgesteld. In deze SWV-en werken schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs samen om de uitgangspunten van de 

wet in samenwerking met gemeenten te realiseren. Schoolbesturen hebben hierbij zorgplicht: voor iedere leerling die zich aan-

meldt bij een school wordt door de school binnen 10 weken een besluit genomen tot plaatsing. Als de school van aanmelding de 

leerling niet kan plaatsen op basis van het vastgestelde perspectief wordt in overleg met de ouders, de partners in ons Samen-

werkingsverband en partners in de gemeenten op zoek gegaan naar een plaats op een andere school of voorziening binnen het 

Samenwerkingsverband of de gemeente waar de noodzakelijke ondersteuning wel kan worden geboden. Het SWV wordt door het 

Ministerie van OCW bekostigd. Binnen het SWV maken de deelnemende schoolbesturen afspraken over de wijze waarop Passend 

Onderwijs wordt vormgegeven (het beleid) en de wijze waarop de bekostiging wordt ingezet om dat beleid te realiseren. Hierbij 

wordt steeds nauwer samengewerkt met de gemeenten rondom jeugdhulp, WMO, participatie en RMC/leerplicht.

Eén van de wettelijke eisen voor het SWV is het opstellen van een ondersteuningsplan. In dit plan legt SWV GO vast hoe jongeren, 

die ondersteuning nodig hebben, een passende plek en passende begeleiding krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 

één keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende 

scholen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in SWV GO ten minste moeten 

bieden. Het is ons gelukt een ondersteuningsplan te maken dat de instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR) kreeg. Deze 

OPR fungeert als een soort medezeggenschapsraad van SWV GO en moet de invloed van ouders, leerlingen en medewerkers van 

deelnemende schoolbesturen waarborgen.

Binnen SWV GO is de bestuurlijke inrichting geëvalueerd. Daarbij speelt ‘good governance’ een belangrijke rol. Het bestuur heeft 

in 2017 besluiten genomen om per 1 januari 2018 te werken vanuit een verdere scheiding tussen bestuur en toezicht. Dit heeft 

geleid tot een wijziging in de bestuurlijke structuur per 1 januari 2018. Voor deze wijziging heeft een omzetting plaatsgevonden in 

de rechtsvorm en zijn we overgegaan van een Stichting naar een Vereniging. Een tweetal bestuursleden heeft afscheid genomen 

en we verwelkomen een drietal nieuwe bestuursleden.

Naast de invoering van Passend Onderwijs heeft het bestuur van SWV GO 20.02 ook te maken met een aantal gemeentelijke de-

centralisaties waarbij in een parallel proces de gemeentelijke partners werken aan de inrichting van de gemeentelijke ondersteu-

ningsstructuur.  Hierdoor hebben de gemeenten een belangrijke rol gekregen bij het begeleiden van jongeren. De afstemming 

met deze gemeenten (jeugdhulp, WMO, participatie, RMC/leerplicht/VSV) heeft ook veel aandacht gevraagd.

Voor de samenwerking m.b.t. de VSV aanpak is een bestuurlijke overeenkomst per RMC regio afgesloten voor de periode 2016-

2020. In de provincie Groningen zijn 3 RMC regio’s (Noord-Groningen, Oost-Groningen en Centraal-Westelijk Groningen). De 

gemeente Noordenveld valt onder RMC 07 (Noord en midden Drenthe). De drie bestuurlijke overeenkomsten vertonen veel 

gelijkenis. De regio’s werken veel samen, maar elke bestuurlijke overeenkomst is specifiek op de betreffende regio afgestemd. Het 

Uitvoerend Bestuur is gemandateerd om het SWV in de bestuurlijke RMC-overleggen te vertegenwoordigen. 
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In de eerste jaren na de oprichting van het SWV heeft het SWV een belangrijke rol gespeeld rondom een goede en vroegtijdige 

afstemming en overdracht voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag in de overgang van het primair naar het 

voorgezet onderwijs. In 2017 zijn afspraken gemaakt over de borging van deze taken door de schoolbesturen PO en VO. Het SWV 

zal vanaf de aanmelding 2018-2019 hierin met name monitoren en scholen ondersteunen bij aanmeldingen die niet leiden tot 

plaatsing.

 

Vanuit o.a. de VSV afspraken zijn TASK FORCE projecten gestart rondom een integrale aanpak voor jongeren waarvoor specialis-

tische ondersteuning nodig is en waarin de bestaande ondersteuningsroutes in deze fase onvoldoende antwoord geven op de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en/of scholen. De signaal- en knelpunten die bij de ondersteuningsvragen zijn opgehaald 

worden in 2019 verwerkt in de ondersteuningsroutes tussen gemeente(n) en onderwijs. De opbrengsten van de projecten worden 

komend jaar geborgd in de reguliere ondersteuningsroutes.

Er zijn aan een paar scholen in het SWV ontwikkelsubsidies verstrekt rondom het voorkomen van uitval binnen de HAVO/VWO 

leerwegen. Binnen SWV GO is een Expertise en ConsultatieTeam (ECT) die schoolbesturen, ouders en leerlingen binnen SWV GO 

preventief ondersteunt bij ondersteuningsvragen en bemiddelt bij het vaststellen van het juiste ontwikkelperspectief, een passen-

de onderwijsplaats en een bijbehorend ondersteuningsaanbod. 

Het SWV is bezig met het doorontwikkelen van maatwerkaanbod binnen alle niveau’s en leerwegen. Hiervoor is het SWV in overleg 

met regionale partners (RMC, MBO, SWV Stad) en landelijke partners o.a. OCW en de inspectie van het onderwijs.

Samenwerking met derden 
Vanaf 2013 werken gemeenten en onderwijs intensiever samen, als gevolg van de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 

2014 en de Jeugdwet in 2015. Eén van de verplichtingen van deze wetgeving is het voeren van op overeenstemming gericht 

overleg over de ondersteuningsplannen passend onderwijs en de Jeugdplannen (Jeugdwet tot 18 jaar) van de gemeente. Dit 

overleg moet minimaal een keer per vier jaar plaats vinden. Dat was reden om naast het OOGO het minder formele ambtelijk en 

bestuurlijke afstemmingsoverleg gemeente en onderwijs (AGO) te organiseren. De samenwerking tussen gemeenten en passend 

onderwijs is breder dan het voeren van het OOGO. Daarom schoven in het ambtelijk en bestuurlijk AGO ook het MBO en cluster 1 

(Visio) en cluster 2 (Kentalis) aan.

Op regionaal niveau is behoefte aan samenwerking tussen gemeenten en onderwijs met betrekking tot RMC/VSV, arbeid, Wmo en 

jeugdhulp. De samenwerking kwam de afgelopen jaren moeizaam tot stand, vanwege de veelheid aan thema’s, schijven, overleg-

structuren en belangen. In 2017 is besloten het provinciebrede bestuurlijke overleg af te schaffen en gemeenten en de samen-

werkingsverbanden Passend onderwijs opdracht te geven per subregio nieuwe overlegstructuren te ontwikkelen. Bestuurlijk is 

de wens uitgesproken om meer hybride vormen van samenwerking vorm te geven op basis van daadwerkelijke vraagstukken en 

passend bij de schaalgrootte van het vraagstuk. Gemeenten en schoolbesturen nemen de leefwereld waarin de jeugdigen zich 

bewegen als uitgangspunt. Daarom is afgesproken te werken van lokaal, naar sub-regionaal, naar regionaal niveau. Het is aan ge-

meenten en schoolbesturen om dit uit te werken.  Afhankelijk van het onderwerp kunnen gemeenten kiezen welk overlegplatform 

ze willen gebruiken: leeftijd (18- jeugdhulp, 18+ Wmo) of thema’s: arbeidsmarkt, veiligheid, beschermd wonen etc. 

Deze thema’s worden ambtelijk voorbereid en geagendeerd aan de bestaande bestuurlijke tafels. Deze ontwikkeling sluit aan bij 

de ontwikkelingen in de bestuurlijke inrichting van SWV GO waarbij de regio’s duidelijker gepositioneerd zijn. 



Algemene Ledenvergadering
In de periode 1 januari 2018 tot en met december 2018 zijn 3 bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering geweest.

De Algemene Ledenvergadering heeft onder meer besluiten genomen rondom: 

 • Financiën 

• Vaststellen begroting en meerjarenbegroting;

•  Aanpassingen begroting op basis van meerjarige realisatie;

•  Verlengen verdeelsleutel PrO en LWOO voor 2019;

 • Vaststellen ondersteuningsplan 2018-2022;

 • Werkwijze ombouw CvA. 

 • Aanpassingen TLV route en tijdpad;

 • Vaststellen informatiebeveiling en privacybeleid;

 • Mandaat verlenen aanstellen functionaris gegevensbescherming;

 • Vaststellen jaarplan SWV en gemeenten en onderwijs;

 • Goedkeuren jaarstukken en verlenen decharge bestuur;

 • Opstellen en goedkeuren van de regionale werkagenda;

 • Toetreding O2G2 als nieuw lid

Regio’s
In de periode 1 januari 2018 tot en met december 2018 hebben er in elke regio bijeenkomsten plaatsgevonden rondom het 

uitwerken van de werkagenda regionalisering. In lijn met de besluitvorming rondom de bestuurlijke inrichting zullen de regio’s een 

duidelijkere positie innemen rondom: 

 • de voorbereiding en afstemming bij ontwikkeling van beleid; 

 • het vormgeven van het dekkend aanbod in de sub-regio;

 • het gezamenlijk afstemmen en uitvoering geven aan de besluitvorming;

 • het gezamenlijk uitvoering geven aan professionalisering (lerende netwerken); 

Vanuit de regionale samenwerking en vraagstukken wordt de visie op regionale samenwerking doorontwikkeld. Er zijn meerdere 

ontwikkelingen gaande die de regionale/lokale aanpak ondersteunen o.a. transities, herindeling, VSV beleid en krimp.

Thema’s
De vraagstukken zijn op SWV niveau uitgewerkt in een vijftal thema’s:

1. Doorgaande lijnen

2. Doorontwikkeling toeleiding arbeid/dagbesteding/maatwerk

3. Netwerken

4. Doorontwikkeling tussenvoorzieningen & trajectklassen

5. Visie op het V(S)O

De vraagstukken zijn in de sub-regio’s verder uitgewerkt en geprioriteerd. 
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Bestuur

Niet Uitvoerend Bestuur
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 zijn 7 bijeenkomsten van het Niet Uitvoerend Bestuur geweest.

Het Niet Uitvoerend Bestuur heeft onder meer besluiten genomen rondom:

 • Het aanstellen van Bert Dijkstra als penningmeester, mede bevoegd om samen met de uitvoerend bestuurder facturen te 

tekenen en contracten af te sluiten;

 • Als er op een school tijdelijk leerlingen langer opgevangen kunnen of moeten worden (bv door wachtlijsten) dan kan er, na 

afgifte van de TLV, vanuit het SWV financiële ondersteuning worden ingezet voor een maatwerktraject. Het ECT zal hierbij 

worden betrokken. 

 • Vaststellen overeenkomst van detacheren

 • Afsluiten cyberrisicoverzekering;

 • Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming

 • Thea Velvis zal worden opgenomen als interne privacyfunctionaris;

 • Vaststellen jaarstukken;

 • Positief advies DB PO VO beleid ten behoeve van de schoolbesturen;

 • Inzet CVA 2018-2019;

 • Jaarplan 2018-2019

 • Deelname inspectiebezoek;

 • Opstellen reactie inspectie nav concept rapport;

 • Inzet middelen lobby.

Uitvoerend Bestuur
Het Uitvoerend Bestuur heeft in 2018 naast de dagelijkse leiding van SWV GO invulling gegeven aan de actiepunten van het jaar-

plan:

 • Voorbereiding en deelname inspectiebezoek juni 2018;

 • Inrichting regionale afstemming en werkagenda;

 • Inrichten regionale afstemming en besluitvorming gemeenten en onderwijs;

 • Privacy interne processen SWV en schoolbesturen;

 • Start uitwerking privacy in relatie tot werkprocessen onderwijs en gemeenten;

 • Start evaluatie werkprocessen (handboek ondersteuning en governance);

 • Start herinrichten en automatiseren interne werkprocessen;

 • Start voorbereiding collegevoorstel gemeenten rondom de aansluiting onderwijs-zorg;

 • Inrichten proces PO VO beleid van het SWV naar de schoolbesturen;

 • Start herijken kwaliteitscyclus;

 • Ombouw commissie van Advies;

 • Uitvoering van audits en consulatie;

 • Opstellen frauderisicoanalyse.

Lobby stapeling effecten in krimpregio’s
Een afvaardiging van het bestuur is actief geweest in het organiseren van een landelijke lobby rondom de stapeling van effecten in 

oa. krimpregio’s. Binnen het samenwerkingsverband is er sprake van een grote diversiteit in de sub-regio’s en scholen. Hierbij gaat 

het onder andere om leerlingpopulatie, regionale en demografisch aspecten op het niveau van de leerling, de professionals in de 

school en onze regio’s. Tot 2030 is er op de scholen sprake van krimp die lokaal kan oplopen tot ca. 30%. 



Noord/Oost Groningen heeft een aantal hardnekkige kenmerken: 

 • Grote deelname jeugdzorg (4 Oost Groninger gemeenten staan in de top 10 lijst jeugdzorginzet)  

o.a. hoog deelnamepercentage LVB en jeugdhulpplus 

 • Hoge(re) werkloosheid 

 • Taalachterstand/taalarmoede 

Voor de populatie van het samenwerkingsverband geldt dat 20% van onze populatie extra ondersteuning nodig heeft in het 

voortgezet onderwijs. Door de krimp neemt het aantal leerlingen in het gebied af, maar daalt het aantal leerlingen dat extra on-

dersteuning nodig heeft niet evenredig mee. De bekostiging van het onderwijs dreigt daarnaast door op handen zijnde wetgeving 

(inpassing LWOO/PrO binnen Passend Onderwijs en vereenvoudiging bekostiging) verder terug te lopen.

Bij de aanvang van het wetgevingstraject voor de ’inpassing van LWOO en PrO binnen Passend Onderwijs’ is het samenwerkings-

verband in 2014 gestart met een lobby. Hierbij is ingezet op de stapeling van problematiek in krimpregio’s/dunbevolkte gebieden. 

Dit vanuit de zorg dat jeugdigen in een krimpregio, door een stapeling van overheidsmaatregelen binnen onderwijs en gemeen-

ten, onvoldoende kunnen worden ondersteund om hun toekomstperspectief te realiseren. 

Vanuit enkele SWV-en hebben we een brief opgesteld naar de kamer rondom onze zorgen met betrekking tot het wetgevingstra-

ject lwoo en PrO, de vereenvoudiging bekostiging en de tekorten op de jeugdhulp.

Recente ontwikkelingen 
 • Op basis van de brandbrief van de k6 provincies heeft er op 3 nov. een gesprek plaatsgevonden met OCW, de provincies en 

een afvaardiging vanuit onderwijsbestuurders. Hier is afgesproken dat de besturen met de VO raad, OCW gezamenlijk onder 

de motorkap kijken van het rekenmodel vereenvoudiging bekostiging. Op basis van deze sessie is geconstateerd dat er naar 

alle waarschijnlijkheid geen structurele oplossing te vinden is binnen het rekenmodel en er buiten het model naar oplossin-

gen zal moeten worden gezorgd. Begin 2019 wordt het advies van de commissie Dijkgraaf rondom krimp verwacht.

 • Het wetgevingstraject lwoo en PrO zal worden vertraagd. We blijven actief lobbyen om te zorgen dat ook voor dit model nader 

onderzoek plaats vindt om binnen het wetsvoorstel een structurele oplossing te realiseren. 

 • Er hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse kamerleden, ministerie, de commissie Dijkgraaf (die in opdracht van de 

minister onafhankelijk onderzoek doet naar krimp). Paul Rosenmöller is op bezoek geweest voor een struuntocht in onze 

regio.

In februari 2019 wordt het advies van de commissie Dijkgraaf opgeleverd rondom krimp.

Rond  de zomer 2019 worden de wetgevingstrajecten afgerond.
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OPR
In de periode van 1 januari 2018 tot en met december zijn er 5 bijeenkomsten van de OPR geweest.

Daarnaast zijn de volgende werkgroepen bij elkaar geweest om een advies voor te bereiden voor de OPR.

 • Vergaderplanning/jaarplan/jaarverslag OPR.

 • Evalueren en bijstellen van de statuten en reglementen van de OPR.

 • Financiën.

 • Toetsen van het ondersteuningsplan.

Ook zijn er OPR leden in gesprek geweest tijdens de ronde tafelgesprekken met  de inspectie.

De OPR heeft o.a. besluiten genomen rondom:

 • instemming op het ondersteuningsplan en begroting;

 • jaarplan;

 • inzet en indeling van de werkgroepenstructuur;

 • statuten en reglementen;

 • bestuurlijke inrichting en regionalisering.

ECT
Binnen het SWV is ervoor gekozen om de aanscherping van het privacybeleid, de toenemende juridisering en de taken van het 

SWV te laten samenvallen met de professionalisering van de adviezen en het automatiseren van werkprocessen.  Hiervoor hebben 

we enkele exemplarische dossiers voorgelegd aan een jurist om deze complexe dossiers met ons door te nemen en te toet-

sen. De uitkomsten krijgen een plek in de verdere uitwerking van de inrichting van de adviestrajecten. Daarnaast is er gestart met 

deskundigheidsbevordering rondom de adviestrajecten van het ECT. 

We zijn gestart met de voorbereiding op de inrichting van een digitale omgeving waarin het ECT de interne werkprocessen kan 

vastleggen en de afstemming met derden veilig kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt de aangestelde functionaris gegevensbe-

scherming betrokken. Bij de inrichting worden aanleverende scholen betrokken.

Er is een 0 uren contract afgesloten met een jurist om het SWV bij complexe dossiers te adviseren. 

Een alternatief dat wordt onderzocht is of er kan worden aangesloten bij één van de besturenraden waar de deelnemende 

schoolbesturen bij zijn aangesloten. 

Een aantal juridische vraagstukken rondom gemeente/RMC/leerplicht is voorgelegd aan Ingrado. 

 

Door de inzet van de lokale TASK Force tafels waarbij het ECT tweewekelijks is aangesloten om stagnaties te bespreken is het 

aantal individuele aanvragen teruggebracht. In 2018 hebben we binnen het ECT te maken gehad met ziekte in het team dit is 

deels vervangen. Inmiddels is de betreffende collega weer hersteld en zijn de werkzaamheden hervat.

In 2019 wordt op basis van de aangepaste ondersteuningsroutes gemeente en onderwijs en de verdere aanscherping van de pro-

fessionalisering van de adviestrajecten voorlichting gegeven aan de scholen rondom de inzet en bereikbaarheid van het Expertise 

en ConsultatieTeam.



Aanmeldingen Expertise en ConsultatieTeam (ECT)

Categorie ondersteuningsvraag 2018 2017 2016 2014/2015

Totaal aantal ondersteuningsvragen via SWV GO 131 220 373 334

VSO plaatsing 2 9 34 28

10-14 aanpak 4 36 58 78

Grensverkeer/ander SWV 2 24 21 15

Regulier 58 71 196 134

Thuiszitter 84 63 62 63

VO-MBO 3 9 7 7

Geen schoolinschrijving (absoluut verzuim) 2 8 3 9

Contact gelegd met het SWV via 2018 2017 2016 2014/2015

Schoolbestuur 90 49 129 65

LPA 11 23 27 26

CJG/casemanager 3 14 19 5

Jeugdhulp 1 15 14 3

Ouders/verzorgers/voogd 20 21 23 16

Onderwijsconsulent 6 4 3 3

Aantal ondersteuningsvragen met een zware belasting 

voor de ECT medewerker
2018 2017 2016

✓ registratie  10 16 21

CVA
In de provincie Groningen is in de afgelopen jaren uniform gewerkt aan het toewijzen van ondersteuning in SBO en (V)SO via één 

gezamenlijke Commissie van Advies. In 2017 is gestart met de ombouw van de CvA die  in grote lijnen  reeds in het ondersteu-

ningsplan van 2014 was aangekondigd.  Vanaf 1 februari 2018 werken de SWV-en toe naar een ombouw van de Commissie van 

Advies per 01-08-2018.  Vanuit SWV V(S)O 20.02 hebben scholen meegewerkt aan de pilot die heeft geleid tot de ombouw.

Voor de scholen is hiervoor een praktische vertaling van het beleid voor scholen tot 01-08-2018 opgesteld. Voor ouder(s)/verzor-

ger(s) is een beknopte ouderversie geschreven in begrijpelijke taal. 

In de periode tot 01-08-2018 werken we toe naar een nieuwe situatie. Hierbij zullen we de SO-, SBO- en VSO-scholen en de CvA 

betrekken bij het verder aanscherpen van o.a. criteria, privacy, digitalisering van dossiers, nader uitwerken van de expertisebekos-

tiging en de eventuele aansluiting op o.a. de jeugdhulp. 

Hierbij hebben de drie samenwerkingsverbanden de gezamenlijke verantwoordelijkheid om, samen met de medewerkers CvA, 

een nieuwe, passende plek te vinden. De inspanningsverplichting van het vinden van een nieuwe passende baan geldt overigens 
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wederzijds: zowel werkgever als werknemer hebben hierin een verantwoordelijkheid. Gezien de importantie van dit traject en de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voeren we de gesprekken met de CvA met de drie SwV’s samen en is er contact gelegd met de 

vakbonden. 

Audits en collegiale visitatie worden als instrument ingezet om de kwaliteit te waarborgen.

Periode van afgifte
jan

18

feb

18

mrt

18

apr

18

mei

18

jun

18

jul

18

aug

18

sept

18

okt

18

nov

18

dec

18

Totaal 

18

Totaal 

17

Totaal aantal beoordeelde 

dossiers (positief + negatief)
8 2 7 12 18 72 95 14 10 3 3 8 252 193

Eerste aanmelding 81 69

Herindicatie 71 33

Onderinstroom 3 2

PO-VO overstap 97 89

Aantal positieve TLV’s 8 2 7 12 18 72 95 14 10 3 3 8 252 193

Waarvan: LG 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8 10

                 LZ 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 5

ZML 0 2 0 1 0 44 43 0 1 0 0 0 91 77

VSO 4 7 0 7 11 17 28 34 14 9 3 3 8 141 101

MG 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Aantal aanhoudingen 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 21

Waarvan: LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

                 LZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7

VSO 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 13

MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal (voorlopig) negatieve 

beschikkingen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Waarvan: LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                 LZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VSO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal ingetrokken aanvragen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal observatieplaatsingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Paramedici 
Vanuit de SWV-en in Groningen en Drenthe (PO en VO) zijn er meerjarige afspraken gemaakt rondom de inzet van paramedisch 

personeel. Per 01-08-2016 zijn deze deskundigen ondergebracht bij Cedin. 

Vanuit Cedin wordt de inzet gemonitord en worden met de betrokken SWV-en nadere afspraken gemaakt rondom inzet en even-

tueel vervolg.

Aantal aanvragen paramedisch personeel 2018 SWV V(S)O 20.02

 

Type ondersteuning 2018 2017

Bewegingsonderwijs 1

Computeradviesteam 1 0

Ergotherapie 13 22

Fysiotherapie 5

Logopedie 0

Verpleegkundige 4 6

Totaal 18 34

Management ondersteuning
In 2018 is de aandacht uitgegaan naar de uitwerking van de beleidsgebieden in een procesbeschrijving, waarbij eveneens gelet 

is op het voldoen aan wet- en regelgeving o.a. privacy-wetgeving. In 2019 wordt dit onderdeel afgerond. Het onderzoek naar de 

BTW vrijstelling voor structurele detachering is in 2018 afgerond. De uitkomst hiervan is, dat met de juiste contracten structurele 

detachering kan worden toegepast. 

De contracten van inhuur zijn geformaliseerd. 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om de projectorganisatie om te vormen tot een stevige organisatie. Hierbij zijn veel besluiten 

genomen en werkprocessen ingericht. In 2017 is gestart met het bundelen van de procesbeschrijvingen en bijbehorende werkin-

structies en formulieren.  Hierbij worden waar nodig zaken geëvalueerd, bijgesteld en opgenomen in een handboek ondersteu-

ning en een handboek governance. Deze handboeken worden langzamerhand gevuld en zijn toegankelijk voor de schoolbesturen 

in de digitale werkomgeving van SWV GO.

Vanuit de managementondersteuning werken we aan de professionalisering en optimalisering van de werkprocessen o.a.

 • Automatisering interne werkprocessen o.a. workflow van facturatie tot betaling, behandeling vragen

 • Beschrijven/optimaliseren werkprocessen incl. afstemming met de aangestelde functionaris gegevensbescherming

 • Optimaliseren agendavoering

 • Voorbereiding en procesondersteuning werkgroepen/vergaderingen

 • Onderzoek en inrichting uitwisseling werkprocessen SWV en schoolbesturen
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Situationeel samengestelde werkgroepen

PO VO beleid
Provinciebrede werkgroep PO VO  waarin het schoolbestuurlijk beleid rondom ‘Toelating en aanmelding PO-VO’ jaarlijks wordt 

opgesteld en geëvalueerd door de schoolbesturen PO en VO in SWV 20.01 PO en de VO-scholen in VO 20.01 en VO 20.02. Iedere 

sub-regio heeft een PO-VO werkgroep die zich bezig houdt met het proces van aanmelding en toelating. De documenten voor 

ouders en professionals worden op de website van het SWV geplaatst als richtlijn.

Contactpersonen ondersteuning en financiën
In 2018 zijn er contactpersonen aangesteld die de verbinding vormen tussen het SWV en de scholen,  één contactpersoon op het 

terrein van de ondersteuning en één op het gebied van de financiën. Beide contactpersonen zullen in de uitvoering en afstem-

ming in de school samenwerken om het beleid en benodigde inzet van middelen op elkaar af te stemmen.

De contactpersonen houden zich bezig met:

 • Regievoering op de implementatie en borging van het beleid en bijbehorende financiering zoals binnen het SWV is vastgesteld 

rondom toeleiding naar ondersteuning o.a. betreffende de toewijzing van ondersteuning

 • Uitwisseling, evaluatie en bijstelling van het vastgestelde beleid rondom toewijzing en uitvoering van de ondersteuning, onder-

steuningsplan en ondersteuningsprofielen.

 • Uitwisseling en uitvraag van gegevens en bijeenkomsten

 • Schoolinterne afstemming met de door het schoolbestuur aangestelde contactpersoon financiën.

Voor de contactpersonen wordt 2 tot 3 x per jaar centrale bijeenkomsten georganiseerd vanuit het SWV.

Werkgroep verantwoording  
Door VO-raad is een brief gezonden aan de samenwerkingsverbanden passend onderwijs inzake de verantwoording over beleid 

en financiën. De aanleiding ligt deels in het beeld dat geschetst wordt over samenwerkingsverbanden in de politiek en de media: 

Samenwerkingsverbanden laten onnodig veel geld op de plank liggen, maken onvoldoende afspraken met de aangesloten school-

besturen over de aan te leveren verantwoordingsinformatie en publiceren nog niet altijd hun jaarverslag op hun website.

De VO-raad vraagt aandacht voor financieel management, risicomanagement, afspraken over informatie door scholen aan te 

leveren, openbaarmaking van jaarverslag.

Door SWV GO is tot en met 2017 de informatie uitgevraagd bij de schoolbesturen middels de monitor/KPI. Hierin zijn gegevens 

opgevraagd omtrent verwijzingen, thuiszitters etc. 

In 2018 is er vanuit de aangestelde contactpersonen financiën en ondersteuning gestart met een ‘werkgroep verantwoording en 

kwaliteitszorg’ om nieuwe afspraken vast te leggen rondom de jaarlijkse verantwoording zowel inhoudelijk als financieel. De eerste 

opbrengsten zijn inmiddels gedeeld met alle contactpersonen. Op basis hiervan vindt verdere aanscherping plaats en wordt 

proefgedraaid. 

Op basis hiervan worden de opbrengsten met alle contactpersonen afgestemd en wordt er medio 2019 een advies voorgelegd 

aan de ALV.



Projecten /pilots schoolbesturen
De diverse pilots/projecten die binnen SWV GO zijn gestart en doorlopen zijn opgenomen in de begroting 2018 en daarmee ge-

borgd binnen de programmalijnen van het samenwerkingsverband.

Het gaat hierbij met name om integrale aanpak (programma 4) en train de trainer (Programma 8). 

Voor het realiseren van een beheerst proces vernieuwing (pilots) zijn in 2016 afspraken gemaakt rondom het toekennen van 

expertisebekostiging aan de binnen het SWV verbonden VSO scholen.

Voor eventuele nieuwe projecten/pilots wordt door het bestuur gewerkt binnen de vastgestelde begroting. 

Bij borging/implementatie van projecten en pilots worden de kosten na bestuurlijke vaststelling opgenomen als programmalijn of 

een verbijzondering van de programmalijnen.

Aanvullende informatie hierover is opgenomen in bijgaande tabel:

 

Maatwerk Meentschool (SOOOG)

Type ondersteuning 2018 2017 2016

Aantal leerlingen maatwerk VSO 21 21 24

Maatwerk Renn4 

Type ondersteuning 2018-2019* 2017-2018 2016-2017

Erasmus - met TLV 49 35 25

Erasmus - zonder TLV 6 7 5

55 42 30

Instroom 23 25

* instroom tot en met januari 2019

Time out voorziening Renn4 Portalis
De voorziening voorziet in een behoefte. In 2018 zijn 3 leerlingen uit het SWV 20.02 ingestroomd in het Time out programma. 

Op jaarbasis hebben in 2018 vanuit beide SWV 8 leerlingen gebruik gemaakt van deze voorziening. Thuiszitten is hiermee vaak 

voorkomen.

Afstemming tussen de teamleiders/gedragsdeskundigen van Renn4 en Portalis vindt met enige regelmaat plaats. Het aansluiten 

vanuit het Diamant College en Erasmusschool bij het intakegesprek en bij elke evaluatie is belangrijk voor de voortgang en de te 

realiseren opbrengsten. 

Trajectklassen Havo/VWO (VSV)
Vanuit de VSV middelen zijn budgetten ter beschikking gesteld voor ontwikkeling en implementatie van onderwijsondersteunende 

projecten om uitval te voorkomen specifiek binnen HAVO/VWO. Binnen SWV GO hebben de volgende scholen hiervan gebruik 

gemaakt: VO Eemsdelta, Terra Winsum, het Hogeland College en het Winkler Prins. Dit was het laatste jaar waarop deze aanjaag-

subsidie beschikbaar was vanuit de VSV middelen. Het aanbod zal hierna vanuit de eigen middelen van het schoolbestuur worden 

gerealiseerd.
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Hogeland College
Ontwikkeling ‘studieondersteuning’ in havo4. Binnen deze ondersteuning zijn drie groepen; Planning, Leerstrategie en Motivatie. 

De studieondersteuning wordt als een kwalitatief goede toevoeging aan het ondersteuningsaanbod ervaren en zorgt dat leer-

lingen ondersteuning krijgen op datgene dat zorgt voor het stagneren van het leerproces. Leerlingen worden weer op het juiste 

spoor gezet en kunnen zelf vervolgens succesvol zijn. Ondersteuning wordt gegeven en vervolgens verantwoordelijkheid gevraagd. 

Dit is het succes van de studieondersteuning: een helpende hand, maar het zelf doen.

Type ondersteuning Aantal 2017/2018 Aantal 2016/2017

Planning 4 5

Leerstrategie 8 9

Motivatie 17 15

 

VO Eemsdelta
De mentor kan de leerling opgeven voor sociaal-emotionele of didactische ondersteuning. Dit kan naar aanleiding van de rapport-

bespreking of naar aanleiding van een gesprek met het zorgteam. Ook de uitslag van de Cito-Vas en de NPVJ-2 kunnen doorslag-

gevend zijn bij het verlenen van ondersteuning. De didactische ondersteuning bestaat uit de ondersteuning voor de kernvakken 

Nederlands, wiskunde en Engels. De sociaal-emotionele ondersteuning kan bestaan uit faalangstreductietraining of counseling. 

Het aantal gesprekken is gelimiteerd en zo nodig wordt doorverwezen naar de externe hulpverlening.

Type ondersteuning Aantal 2017/2018 Aantal 2016/2017

Onderbouw

Planning/leerstrategie (Engels, wiskunde, Nederlands) 96 89

Counseling/faalangst 21 18

Bovenbouw

Planning/leerstrategie (Engels, wiskunde, Nederlands) 14 12

Counseling/faalangst/IB/Ortho 24 38

 

Terra Winsum
De laatste jaren zijn er in toenemende mate leerlingen in het Groene Lyceum, die met sociaal/psychische klachten te kampen 

hebben. Voor de huisarts of schoolarts zijn deze klachten veelal ondefinieerbaar in fysiek opzicht. Maar er is wel degelijk sprake 

van klachten (buikpijn en hoofdpijn). Een tweetal OT collega’s hebben zich hierin geschoold en hebben een ondersteuningstraject 

opgezet om leerlingen hierin te begeleiden. Het delen van ervaringen en oplossingen met collega schoolbesturen wordt als waar-

devol ervaren.

 

Type ondersteuning Aantal 2017/2018 Aantal 2016/2017

Ondersteuningstrajecten leerlingen 14 14

Scholing ondersteuningsfunctionarissen 2 2



Winkler Prins
Binnen het Winkler Prins is een aanbod ontwikkeld om meer leerlingen met ASS-problematiek binnen het niveau van havo of vwo 

onderwijs te kunnen bieden binnen de reguliere deelschool havo/vwo.

De trajectruimtes zijn in 2017 ingericht. Er hebben verschillende vormen van scholing plaatsgevonden, zowel in de leergang pas-

send onderwijs als collegiale consultatie binnen de teams van het havo/vwo.

 

Type ondersteuning Aantal 2017/2018 Aantal 2016/2017

Deelname ASS trajectgroep 17 16

Scholing leerlingbegeleiders 21 6

Symbiose (VO plaatsing-RENN4) = preventief ambulante trajecten 
Sinds aug 2016 wordt gewerkt met een omgekeerde symbiose. Leerlingen staan ingeschreven op het regulier onderwijs met een 

TLV vangnet-constructie. Een gedragsdeskundige vanuit het VSO beoordeelt de aanvragen en ondersteunt de VO school bij het 

opstellen van het OPP de evaluaties en eventuele schakelingen.

 

Type ondersteuning Aantal 2018 Aantal 2017 Aantal 2016

Succesvol afgerond:, plaatsing VO 13 5 1

Succesvol afgerond :plaatsing MBO 1 1 0

Gestopt: VSO plaatsing voorliggend 6 2 0

Verplaatsing VO> symbiose vanuit SWV VO 20.01 1 1 0

Lopend 13 17 13

Totaal 34 26 14

Aanmeldingen TASK FORCE THUISZITTERS

Middels een integrale aanpak worden budgetten/menskracht gebundeld ingezet vanuit RMC, Passend Onderwijs SWV PO en SWV 

VO, gemeente (jeugdhulp/WMO). Het gaat hierbij om leerlingen waarbij in de reguliere ondersteuningsroutes stagnaties (dreigen 

te) ontstaan waardoor zij thuiszitten of voortijdig de school verlaten. Bij het toekennen van ondersteuning wordt de nadruk gelegd 

op de kwaliteit van het voortraject in de scholen, CJG, leerplicht.

Bij de thuiszitterstafel wordt er gewerkt vanuit 3 scenario’s:

1. Versteviging op de school: ondersteuning op school zelf vanuit jeugdhulp en specialistische onderwijsondersteuning;

2. Terug naar school traject: kortdurend traject onderwijstoeleiding i.s.m. school van inschrijving;

3. Dagbehandeling: werken aan basisvoorwaarden om toeleiding naar school mogelijk te maken/ te behouden.

In het schooljaar 2018  zijn er vanuit het PO en VO 108 stagnaties gemeld bij de gezamenlijke thuiszitterstafels.
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Categorie ondersteuningsvraag 2018 2017

Totaal aantal ondersteuningsvragen 108 43

Situatie bij aanmelding 2018 2017

maatwerk met gedeeltelijke ontheffing door LPA 7 4

thuiszitter 4 1

verzuim < 3 mnd/ <64u 52 23

Volledige schoolgang 45 15

Niveau 2018 2017

Basisberoeps gerichte leerweg 36 18

Kader beroeps gerichte leerweg 30 12

Gemengd/Theoretisch 15 5

Theoretische leerweg 4 -

Havo 7 2

VWO -

Praktijkonderwijs 8 3

Primair onderwijs 8 3

Inzet 2018 2017

Versteviging op de school train de trainer 19 5

Terug naar school traject (jeugdhulp) 36 18

Dagbehandeling 7 3

Combinatie (train de trainer, onderwijsgevende, jeugdhulp vanuit de tafel) 14 4

Combinatie (train de trainer, onderwijsgevende, jeugdhulp buiten de tafel) 21 7

Combinatie train de trainer en onderwijsgevende 6 3

Maatwerk onderwijs en onderwijstijdvermindering 3

Situatie na afloop 2018 2017

Volledige schoolgang 45 20

Onderwijstoeleidingstraject vanuit dagbehandeling 4 1

Ontheffing 1 1

Maatwerk VSO 1 1

Nog niet afgerond 57 20



Kwaliteitszorg 
In de activiteitenkalender van de ondersteuningsplannen van SWV VO 20.01 en SWV GO staan in het kader van kwaliteitszorg 

‘collegiale visitatie’ en ‘(interne) audits’ gepland. Nu er geen onafhankelijke commissie meer bestaat voor de toekenning van LWOO 

en PrO (RVC) en voor de toelaatbaarheid tot het VSO, wordt steekproefsgewijs het nieuwe beleid getoetst.  Ook is besloten dat 

de rol van de Commissie van Advies bij een TLV VSO aan de ‘achterkant’ kleiner wordt en dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit 

van het voortraject. Als schoolbesturen in de SWV-en hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zicht te houden op 

de uitvoering van de wettelijke taken, de tevredenheid en kwaliteit binnen de vastgestelde routes in de SWV-en. De scholen in de 

beide SWV-en zijn de afgelopen jaren goed in staat geweest kwalitatief goede aanvragen in te dienen bij de RvC, de CvI en de CvA. 

Daarom is gekozen voor de volgende opzet:

 • steeksproefsgewijze audit TLV VSO en TLV PrO (per bestuur 1x per 3 à 4 jaar) in gezamenlijkheid met SWV VO 20.01; 

 • themagerichte consultatie op het niveau van de subregio.

Voor het vaststellen van de set normen en prestatie-indicatoren is in 2017 samenhang tussen de verschillende registraties aange-

bracht en zijn aanvullingen gedaan op de indicatoren. Omdat de schoolbesturen veel informatie registreren voor het primaire pro-

ces, maakt het samenwerkingsverband gebruik van deze gegevens. Daarnaast vindt ook registratie plaats van het interne primaire 

proces. Van belang zijn de volgende instrumenten/databases:

Instrumenten/databases schoolbesturen Instrumenten/databases SWV GO

VO-MBO overgang Intergrip (jaarlijks);

PrO-VSO Intergrip (jaarlijks);

Overgang PO-VO plaatsingswijzer (jaarlijks);

Thuiszitters (kwartaalregistratie); 

Task Force Thuiszitters (half jaarregistratie);

Verantwoordingsinstrument (jaarlijks);

Basisondersteuning (iedere 1½-2 jaar); 

Verantwoording expertisebekostiging (jaarlijks).

PO-VO overgang middels aangemelde/afgewezen leerlingen, NB: 

vanaf schooljaar 2017-2018 gaat dit provinciebreed over naar 

Intergrip PO-VO;   

Landelijk middels de kengetallen passend onderwijs, kijkglazen 

DUO, dashboard;

CvA rapportages (jaarlijks);

Expertise en ConsultatieTeam (jaarlijks).
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Financiën
Jaarlijks moet de Algemene Ledenvergadering van SWV GO de begroting voor het lopende begrotingsjaar en de meerjarenbegro-

ting voor de komende drie jaren indienen bij de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs.  In 2018 heeft het Algemene Ledenver-

gadering reeds een aantal besluiten genomen die van invloed zijn op de begroting en de daaruit volgende beschikking voor de 

uitkering aan de schoolbesturen.  Deze besluiten zijn in de uitkering 2018, de voorlopige beschikking 2019, de begroting evenals in 

de meerjarenbegroting verwerkt.

Dit betreft o.a. de besluitvorming omtrent:

 • Verlengen verdeelsleutel PrO en LWOO voor 2019;

 • Een aantal projecten en pilots worden geborgd en zijn structureel in de begroting opgenomen;

 • Evalueren en bijstellen planning en controlcyclus en start werkgroep verantwoording en kwaliteitszorg

Bij het opstellen van de begroting en de beschikking is het SWV sterk afhankelijk van de beschikbare informatie rondom oa. leerlin-

genstromen/deelname. Zowel de schoolbesturen als het SWV hebben belang bij een optimale samenwerking tussen de financiën/

administratie van de school en het SWV. Vanuit het SWV is vanuit de planning en control ingezet op nauwere samenwerking, 

afstemming met de financiën/administraties van de schoolbesturen door het aanstellen van contactpersonen financiën rondom 

a. Begroting en meerjarenbegroting; 

b. Verantwoording/aanleveren van cijfers; 

c. Jaarlijkse evaluatie van de gang van zaken rond financiën/administratie

Strategische doelen
Bij de start van Passend Onderwijs zijn in 2015 de strategische doelen beschreven voor een periode van 4 jaren.

De doelstellingsperiode loopt over schooljaren terwijl dit jaarverslag loopt over het kalenderjaar 2018. Een aantal doelstellingen is 

nog in ontwikkeling. De verwachting is, dat in 2019 de volgende doelstellingen nog zullen worden behaald:

 • Afronding evaluatie en beschrijving werkprocessen (handboek governance en handboek ondersteuning)

 • Afronding herinrichten social media

 • Afronding analyse en evaluatie kwaliteitszorg inclusief nieuwe 4-jaren cyclus

De strategische doelen waren per thema vastgesteld:

1. visie, missie en doelen (beleid)

2. personeel, organisatie en medezeggenschap

3. toeleiding ondersteuning (primair proces)

4. ondersteuning en aanbod (primair proces)

5. financiën (primair proces)

6. samenwerking met derden (partners)

7. samenwerking met ouders

8. kwaliteitszorg (reflectie)

Deze strategische doelen zijn onderverdeeld in sub-doelen, waarbij een voorstel is gemaakt voor een schooljaar waarin het betref-

fend doel gerealiseerd zou moeten zijn.



In onderstaand schema zijn de doelen weergegeven, waarbij is aangegeven of het betreffende doel is gerealiseerd.

 

Thema 1: Beleid: ambities van SWV GO- visie, missie & doelen

 

Subdoelen

Evaluatie vorige jaarplan + opstelling nieuw jaarplan als afgeleide van het ondersteuningsplan check

Evaluatie en bijstelling beleid o.b.v. toezichtkader inspectie en resultaten monitor + verslaglegging (KPI’s) check

Evaluatie van de KPI’s zelf o.b.v. praktijkervaringen check

Vastgestelde set normen / prestatie-indicatoren (KPI’s) check

Beheerst proces van vernieuwing (pilots/projecten) check

Basale uitwerking alle beleidsgebieden, van onderwijskundig tot aan facilitair check

SWOT-analyse en evaluatie van ondersteuningsplan check

Opstellen nieuw ondersteuningsplan voor vier jaren incl. afgeleid jaarplan check

Vastgestelde visie en beleid op alle beleidsgebieden, van onderwijskundig tot aan facilitair check

Beheerst proces van voldoen aan wet- en regelgeving check

Thema 2: Organisatie van SWV GO- personeel, organisatie & medezeggenschap

Subdoelen

Uitwerken bestuurlijk beleid vanuit ‘good governance’                     check

Jaarplanning OPR vastleggen      check

Uitwerken communicatie- & overlegstructuur ( sociale media) check

Functiewaardering opstellen t.b.v. alle nieuwe functies binnen SWV check                          

Start functionerings- en beoordelingsgesprekken check

Evaluatie en bijstelling van communicatie- en overlegstructuren check

Vastgesteld nieuw bestuurlijk model + managementstatuut (governance) check

Functionerings- en beoordelingscyclus in beleid vastleggen check

Voorlopige beschrijving werkprocessen 2019

Definitieve opzet communicatie & overlegstructuur, incl. sociale media 2019

Beschreven procedures werving & selectie, functioneren en beoordelen check

Afronden gehele functiehuis incl. functiebeschrijvingen en -waardering check

Evaluatie bestuurlijk model check

Evaluatie samenwerking OPR + werkgroepen t.b.v. nieuw ondersteuningsplan check

Evaluatie beleid functionerings- en beoordelingsgesprekken check
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Thema 3: Primair proces- toeleiding ondersteuning

Subdoelen

Afronden traject herindicaties + evaluatie check

Evaluatie Commissie van Advies incl. analyse in- & uitstroom (en rol Centraal Infopunt) check

Systematiek herindicaties voor langere termijn opzetten check                          

Jaarevaluatie CvA incl. analyse instroom & herindicaties check

Vastgesteld systeem klachten & bezwaren i.r.t. TLV’s check                       

Jaarevaluatie CvA incl. analyse instroom & herindicaties check

Evaluatie TLV-systematiek t.b.v. nieuw ondersteuningsplan check

Thema 4: Primair proces- Ondersteuning en aannbod 

Subdoelen

Ingericht proces van ondersteuning & toewijzing middels arrangementen (incl. AWBZ) m.b.v. ECT check

Nader invullen dekkend aanbod van ondersteuning en voorzieningen check

Registratie thuiszitters (mogelijk via machinekoppeling DUO en inzicht voor SWVpilot Ingrado en DUO) check

Uitgewerkt stappenplan thuiszitters (incl. absoluut/relatief verzuim, schoolweigering en problematisch verzuim) check                          

Actualiseren toelatingsbeleid + transitiekalender PO-VO check

Evaluatie ondersteuningsgesprekken PO-VO 10-14 / Evaluatie 10-14 aanpak check

Inzichtelijk maken ondersteuningsprofielen check

Makelaarsrol invullen deskundigheidsbevordering o.b.v. basisondersteuning check

Beleid uitwerken LWOO/PrO i.s.m. andere SwV’s en betrokken scholen check

Onderzoek en beleid thuisnabij onderwijs VSO (incl. schakeltrajecten en symbiose) check

Herijken basisondersteuning VO-VSO middels zelfevaluatie & collegiale visitatie check

Evaluatie werkwijze, taken en rollen ECT check                          

Actualiseren toelatingsbeleid + transitiekalender PO-VO check

Alle schoolbesturen binnen SWV zijn aangesloten op OSO check

Ingericht proces van ondersteuning en toewijzing LWOO/PrO check

Ingericht proces van thuisnabij onderwijs check

Uitbreiding en implementatie onderwijs- zorgarrangementen check



Onderzoek en beleid toeleiding arbeidsmarkt (i.s.m. MBO) check

Herijken basisondersteuning VO-VSO middels zelfevaluatie & collegiale visitatie check

Ingericht proces toeleiding arbeidsmarkt (i.s.m. MBO) check

Evaluatie werkwijze, rollen en taken ECT t.b.v. nieuw ondersteuningsplan 2019                          

Evaluatie proces van ondersteuning en toewijzing LWOO/PrO check

Thema 5: Primair proces- financiën 

Subdoelen

Opgestelde meerjarenbegroting check

Evaluatie en bijstelling voorlopige verdelingssystematiek check

Verder uitgewerkte financiële planning- & control cyclus o.b.v. evaluatie check

Evaluatie en bijstelling afspraken verantwoording check

Financiële afspraken t.a.v. transities binnen het onderwijs check

Afgeleide jaarbegroting check

Vastgestelde verdeelsystematiek middelen check

Definitieve financiële planning- en control cyclus check

Vastgesteld protocol verantwoording check

Vastgestelde werkwijze rondom transities binnen het onderwijs check

Evaluatie begrotingssystematiek en afgeleide jaarbegroting check

Thema 6: Partners- samenwerking met derden

Subdoelen

Verder inrichten overlegstructuren met samenwerkingspartners (AGO-kader) check

Uitrol regionale uitvoering samenwerkingspartners (cl. 1 en 2, MBO, PO, gemeenten/leerplicht, zorginstellingen e.d.) check

Verder uitwerken basale afspraken transitie en inkoop jeugd-WMO zorg (AGO-kader) check

N.a.v. de pilot met Ingrado, leerplicht en DUO pilot inzake machinekoppeling verzuim check

Start cyclus structurele gesprekken leerplicht inzake thuiszitters check

Beschreven afspraken met alle samenwerkingspartners check

Alle scholen aangesloten op de machinekoppeling DUO

Evaluatie afspraken met samenwerkingspartners check
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Gesprekken over thuiszitters vinden op structurele, systematische en cyclische wijze plaats check

Voorbereiden nieuw OOGO met gemeenten check

Thema 7: Samenwerking met ouders- ouders & informatievoorziening

Subdoelen

 FAQ Centraal Informatiepunt uitbreiden en onderverdelen naar thema’s check

 Met drie SWV’en PO en VO rollen en taken Centraal Informatiepunt evalueren check

 Evaluatie opzet en inhoud gebruik sociale media 2019

 Vastleggen rollen/taken Centraal Informatiepunt check

Thema 8: Reflectie- kwaliteitszorg

Subdoelen

Verder uitwerken kwaliteitszorgsysteem (incl. collegiale visitatie en audits) mede o.b.v. indicatoren toezichtkader 

inspectie en KPI’s
check

Eerste opzet managementrapportages o.b.v. toezichtkader en KPI’s check

Evaluatie + opzet integrale opbrengstanalyse op alle beleidsgebieden (handboek governance en handboek 

ondersteuning) 
2019

Collegiale visitatie in de praktijk organiseren op basisondersteuning (incl. audits) check

Inrichten basis formeel handboek ondersteuning check

Uitwerking formeel kwaliteitshandboek check



• 3 Kengetallen via Vensters

Deelname ondersteuning
Binnen SWV GO is gestart met een nadere analyse van de deelname van ondersteuning. Deze nadere analyse is gestart op basis 

van een stapeling aan ondersteuningsvragen die samen hangen met oa. krimp (selectieve migratie), aardbevingsproblematiek, 

deelname jeugdhulp, deelname IQ <90.

Deze analyse vindt plaats op basis van informatie vanuit:

 • door de scholen aangeleverde informatie  (Kritische prestatieindicatoren 4)

 • centrale/landelijke cijfers o.a. DUO (kijkglazen), Dashboard passend onderwijs (Vensters);

 • commissie van advies en Expertise & ConsultatieTeam.

 

LWOO&
Leer-

rende-
ment PrO

VSO 
cat 1 

Gedrag 
vso cat  1 

ZML/LZ

vso cat 2 

LG

vso cat 3 

EMB Cluster 2 Cluster 1 tot % Tot lln

1-10-2016 12,41% 5,43% 1,02% 1,85% 0,17% 0,07% 0,43% 0,02% 21,40% 18.141

1-10-2017 10,50% 5,53% 1,05% 1,93% 0,18% 0,07% 0,44% 0,02% 19,72% 17.476

1-10-2018 10,36% 5,40% 1,31% 1,90% 0,20% 0,07% 0,37% 0,02% 19,63% 16.618

Ondersteuning leerrendement/

LWOO

Binnen SWV 20.02 kenmerkt ± 80% van deze doelgroep zich door een intelligentieniveau van mini-

maal 75/80 en max 90. Binnen SWV 20.01 is dit breder verspreid binnen het gehele VMBO.

PrO Het intelligentieniveau is minimaal 55 en maximaal 75/80

VSO cat 1 gedrag Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek 

± 50% van deze doelgroep heeft een arbeidsmarktgericht perspectief

VSO cat 1 (ZML) Het intelligentieniveau is maximaal 70 en minimaal 35 

+ Langdurig ziek (LZ)

VSO cat 2 Lichamelijke beperking

VSO cat 3 Oa. Ernstig meervoudig beperkt o.a. intelligentie is maximaal 35 of lager

Cluster 1 Blind of slechtziend

Cluster 2 Ernstige spraaktaal problematiek en/of auditieve beperkingen (doof of slechthorend).
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In het gebied heeft SWV de zorg voor een groot aantal leerlingen:

lwoo pro overig vo nieuwkomers totaal vo

1-10-2014 2.716 989 14.671 18.376

1-10-2015 2.620 1.013 14.876 18.509

1-10-2016 1.814 1.011 15.222 94 18.141

1-10-2017 1.149 994 15.254 79 17.476

1-10-2018 562 927 15.088 41 16.618

vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal

1-10-2014 522 21 38 581

1-10-2015 512 20 25 557

1-10-2016 517 31 13 561

1-10-2017 518 33 13 564

1-10-2018 551 34 12 597

De ondersteuning in het SWV is bestemd voor alle leerlingen. De school is verantwoordelijk voor de ondersteuning in de school en 

ontvangt daarvoor middelen van het SWV.



Deelname LWOO / PRO
Het percentage LWOO/PRO ten opzichte van het aantal VO-leerlingen ligt bij het SWV hoger dan het landelijk gemiddelde.

Voor 1-10-2016 en later zijn de percentages leerrendement toegevoegd voor SWV. Deze percentages zijn echter landelijk niet 

bekend.

VO2002

Leerrendement LWOO PrO totaal

01-10-2012 15,71% 5,15% 20,86%

01-10-2013 15,49% 5,15% 20,64%

01-10-2014 14,33% 5,22% 19,55%

01-10-2015 13,74% 5,31% 19,05%

1-10-2016 2,66% 9,75% 5,43% 17,84%

1-10-2017 4,11% 6,39% 5,53% 16,03%

1-10-2018 7,09% 3,27% 5,40% 15,76%

Landelijk

1-10-2012 10,71% 2,84% 13,55%

1-10-2013 10,67% 2,92% 13,59%

1-10-2014 10,22% 2,84% 13,06%

1-10-2015 10,03% 2,87% 12,90%

1-10-2016 nb 9,12% 2,89% 12,01%

1-10-2017 nb 7,88% 2,90% 10,78%

1-10-2018 nb 6,32% 2,91% 9,23%

Deelname VSO
Het percentage VSO ten opzichte van het aantal VO-leerlingen geeft het volgende beeld:

 

vso cat 1 laag vso cat 2 midden vso cat 3 hoog SWV Landelijk

1-10-2014 2,75% 0,11% 0,20% 3,06% 3,50%

1-10-2015 2,69% 0,10% 0,13% 2,92% 3,36%

1-10-2016 2,78% 0,17% 0,07% 3,02% 3,33%

1-10-2017 2,90% 0,17% 0,06% 3,13% 3,37%

1-10-2018 3,21% 0,20% 0,07% 3,48% 3,42%
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In bovenstaande tabel zijn de bekostigingscategorieën voor het SWV ook weergegeven. Als we de verdeling voor het VSO maken 

op basis van de bekostigingscategorieën en het onderwijstype geeft dit het volgende beeld:

 

vso cat 1 Gedrag vso cat 1 ZML/LZ vso cat 2 LG vso cat 3 EMB vso totaal

1-10-2016 1,00% 1,78% 0,17% 0,07% 3,02%

1-10-2017 1,04% 1,86% 0,17% 0,06% 3,13%

1-10-2018 1,31% 1,90% 0,20% 0,07% 3,48%

Voor de deelname in cluster 1 en 2 zijn de volgende percentages bekend:

VO2002 Landelijk

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2

1-10-2014 0,03% 0,38% 0,04% 0,25%

1-10-2015 0,02% 0,36% 0,04% 0,23%

1-10-2016 0,02% 0,43% 0,04% 0,22%

1-10-2017 0,02% 0,44% 0,03% 0,21%

1-10-2018 0,02% 0,37% 0,03% 0,19%

 

Concluderend kunnen we stellen, dat de ondersteuningsbehoefte op grond van deelnamepercentages in het werkgebied van SWV 

hoog is.

De scholen geven dit ook aan in de overlegstructuren die er zijn. De problematiek wordt meer divers en groter. In de ondersteu-

ningsvragen aan het SWV herkennen we dit. Alhoewel het aantal vragen van scholen/ouders aan het ECT is afgenomen.



Onderwijsconsulent
Op het moment dat ouders/verzorgenden bij klachten of geschillen de onderwijsconsulent (onafhankelijk advies OCW) inschakelt, 

werkt het ECT nauw samen met de onderwijsconsulent in het vinden van een passende oplossing. In 2018 zijn er 131 ondersteu-

ningsvragen opgepakt waarvan 6 in samenwerking met de onderwijsconsulent. Hierbij is nauw samengewerkt met de gemeentelij-

ke partners vanuit onder andere Centrum Jeugd & Gezin (CJG), Jeugdhulp en gemeentelijke leerplichtambtenaren/RMC.

Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van onderwijs en bemiddelen en adviseren bij problemen rond toelating of 

begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en van langdurige thuiszitters. SWV GO is in de periode 01-01-

2018 tot 31-12-2018 bij 6 van de 7 adviesaanvragen van de onderwijsconsulent betrokken geweest.

 

Aantal leerlingen per bestuur tussenkomst onderwijsconsulent 2018 2017

SOOOG 0 1

Winkler Prins 0 2

Ubbo Emmius 1 1

Renn4 3 3

Dr Aletta Jacobs College 1 2

RSG de Borgen 0 2

Terra 1 0

Geen school van inschrijving 1 1

Oordeel inspectie
De scholen binnen SWV Ommelanden worden door de onderwijsinspectie beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en de 

ondersteuning. Onderstaand is het oordeel van de inspectie conform het onderzoekskader 2017 weergegeven. De percentages 

geven het oordeel weer over de door de inspectie onderzochte locaties ten opzichte van het totaal aantal locaties van het SWV.

 

SWV Landelijk

Goed 1,20% 1,88%

Voldoende 0,00% 1,61%

Onvoldoende 0,00% 1,03%

Zeer zwak 0,00% 0,28%

Geen oordeel 21,69% 21,40%
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Klachten en bezwaren
SWV GO heeft een klachten-/bezwarenregeling beschreven als bijlage van het ondersteuningsplan. 

In de periode 1 januari 2018 tot en met december 2018 zijn er twee voorlopige bezwaren rondom de afgifte van een TLV, en geen 

klachten ingediend bij SWV GO. 

Er heeft 1 bezwaar/beroepsprocedure plaatsgevonden op schoolbestuurlijk niveau rondom een schorsing/verwijdering. 

Thuiszitters en ontheffingen
Voor de thuiszittersregistratie leveren de samenwerkingsverbanden elk kwartaal de benodigde gegevens aan bij de inspectie, aan 

de hand van een opvraag aan de scholen en de gemeenten. 

Thuiszitters

2018

datum 

dec

2018

datum 

sept

2018

datum 

juni

2018

datum 

maart

2017 2016

Aanmelding via schoolbesturen bij SWV GO  26 13 41 44 71 38

SWV GO betrokken 63 62

Thuiszitters 

2018

datum 

dec

2018

datum 

sept

2018

datum 

juni

2018

datum 

maart

2017

Winkler Prins 1 1 3 6 11

Het Hogeland College 6 2 3 4 6

VO Eemsdelta 5 1 5 6 10

RSG de Borgen 0 1 7 5 8

Terra 1 1 4 4 8

OPRON MH school 0 0 0 0 1

Lauwerscollege 0 0 0 0 2

Renn 4 4 3 3 3 12

Dr Aletta Jacobs College 4 3 10 8 2

Dollard College 2 0 1 3 2

De Wingerd 0 0 0 1

CSG 0 0 0 2

Meidoorn 2

Ubbo Emmius 1 1 5 2 9



Totaal aantal ontheffingen art 5a of 5b 

2018

datum 

dec

2018

datum 

sept

2018

datum

 juni

2018

datum 

maart

2017

Terra 1 0 0 0

Winkler Prins 0 0 0 0 6

Het Hogeland College 1 3 5 2 3

VO Eemsdelta 0 0 1 0 3

Erasmus (Renn4) 0 0 0 2

Ubbo Emmius 0 0 0 1

OPRON MHschool 2 2 x 0

RSG de Borgen 1 1 1 2 5

Totaal 5 6 7 5 19

Onderwijstoeleidingstrajecten/

maatwerk

2018

datum 

dec

2018

datum 

sept

2018

datum 

juni

2018

datum 

maart

2017

Anmelding via schoolbesturen bij SWV GO  36 23 26 43
91

Thuiszittersregistratie- integraal traject gestart met o.a.  gemeente, onderwijs, leerplicht

Winkler Prins 0 3 1 4 9

Het Hogeland College 0 0 0 0 3

VO Eemsdelta 9 1 5 2 8

RSG de Borgen 10 12 8 5 11

Ubbo Emmius 5 3 0 4 10

OPRON MH school 0 0 0 5 3

Lauwers College 1 0 0 0 3

Renn4 0 0 0 0 2

Margaretha Hardenbergschool 1 0 x 5

Terra 5 3 1 4 6

Dr Nassau College 0 0 0 2

Dr Aletta Jacobs College 3 1 6 13 23

Meidoornschool 0 0 0 0

Dollard College 2 0 5 1 9

SOOOG-Meentschool 0 0 0 0 2
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Verzuimaanpak (VSV)
Voor de thuiszittersregistratie leveren de samenwerkingsverbanden elk kwartaal de benodigde gegevens aan bij de inspectie, dit 

aan de hand van een opvraag vanuit scholen en gemeentes. 

Door de diversiteit in systemen en begrippen ontstaan lijsten die niet eenduidig, tijdig en juist zijn. Vanuit de scholen en gemeen-

ten is aangegeven dat behoefte bestaat aan een meer preventieve en meer rechtstreekse werkwijze die een vermindering in 

bureaucratie oplevert. Voor de scholen en gemeenten binnen samenwerkingsverband PO 20.01 en VO 20.02 is de inspectie/OCW 

gevraagd om experimenteerruimte van twee tot drie jaar vanuit OCW/inspectie om te komen tot een preventieve en integrale 

aanpak. In 2017 is gestart met de introductie en aanpassing van een verzuimmodel. 

In 2018 is er SWV breed een onderzoek uitgezet rondom het in beeld brengen van de omvang van het geoorloofd verzuim binnen 

alle scholen van het SWV.



• 4 Verantwoording scholen

Onderwijsondersteuning in het voortgezet onderwijs
Als de basisondersteuning en ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende toereikend zijn om het verwachte uit-

stroom-perspectief van een leerling te realiseren kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. De aan-

vullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd. De middelen om de aanvullende onder-

steuning te realiseren haalt de school uit de ondersteuningsbekostiging. 

De basisondersteuning en aanvullende ondersteuning krijgen vorm op drie niveaus:

intensivering

ondersteuning op individueel niveau

ondersteuning op groepsniveau

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

groepsplan

verdieping

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

intensiveringverdieping

verdieping

intensivering

AANVULLEND (INDIVIDUEEL)

AANVULLEND (GROEPSNIVEAU)

BASIS ONDERSTEUNING

Bovenstaand schema geldt ook voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het praktijkonderwijs en in de tussenvoorziening. 

Voor deze leerlingen wordt altijd op individueel niveau een OPP opgesteld. 

De aanvullende ondersteuning kan bestaan uit:

 • Ondersteuning in de klas;

 • Individuele ondersteuning als aanvulling op het groepsaanbod;

 • Ondersteuning binnen een tussenvoorziening van de school voor Voortgezet onderwijs;

 • Plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
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Ondersteuningsstructuur
Binnen de ‘ondersteuningsstructuur’ wordt een onderscheid gemaakt tussen:

a. Ondersteuningsstructuur: dit zijn de activiteiten die betrekking hebben op regulier overleg;

b. Basisondersteuning niveau 1: hieronder verstaan wij de activiteiten die direct of indirect op leerlingen (uitvoerend) gericht zijn;

c. Aanvullende ondersteuning niveau 2 op groepsniveau;

d. Aanvullende ondersteuning niveau 3 op individueel niveau.

A. Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur betreft de activiteiten die betrekking hebben op regulier overleg. Deze activiteiten vinden plaats in de 

school, bijvoorbeeld organisatie, aanpak, afstemming en beleid m.b.t. leerlingenondersteuning.

Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • Ondersteuningsteam (locatieniveau);

 • Ondersteuningsteam (bovenschools);

 • Ondersteuningscoördinator;

 • Contactpersoon Gemeenten;

 • Contactpersoon ECT.

 

 B. Basisondersteuning niveau 1
Verdieping/intensivering op groepsniveau- of leerlingniveau
Het handelen dat ingezet kan worden door alle leerkrachten voor leerlingen die binnen het basisaanbod extra uitdaging nodig 

hebben m.b.t. het behalen van de doelen. De doelen zijn hetzelfde, de criteria om deze doelen te behalen worden uitgebreid en 

opgenomen in het groepsplan. Dit wordt bekostigd met de middelen voor de basisbekostiging per leerling (lumpsum) en de mid-

delen vanuit SWV GO voor de ondersteuningsstructuur.

Verdieping op groepsniveau- of leerlingniveau
Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • Uitdaging;

 • Minder leertijd;

 • Kortere instructie;

 • Complexere stof;

 • Meervoudig strategiegebruik;

 • Cognitieve autonomie etc.

Intensivering op groeps- of leerlingniveau
Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • Herhaling van instructie;

 • Meer leertijd;

 • Ondersteunende materialen;

 • Enkelvoudige leerstrategieën;

 • Meer sturing op het leren;

Concretere opgaven etc.



C. Aanvullende ondersteuning niveau 2  op groepsniveau

Verdieping/intensivering op groepsniveau
Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die om te profiteren van het basisaanbod aanvullend 

aanbod en bijbehorende doelen nodig hebben. Op basis hiervan wordt het groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op school-

niveau, plaatsvinden met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (het onder-

steuningsbudget). 

Verdieping op groepsniveau
Hierbij valt te denken aan:

 • Verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden;

 • De inzet van extra vakken; 

 • De inzet van vakken op een hoger niveau; 

 • www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-hoogbegaafdheid.

Intensivering op groepsniveau
Hierbij valt te denken aan de inzet van:

 • Verdere intensivering van de ondersteuning die op niveau 1 werd geboden;

 • Trajectklas;

 • Inzet van een klassen-assistent;

 • Intensivering van een deel van het aanbod op groepsniveau;

 • Inzet Positive Behavior Support (PBS);

 • Inzet individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen.

D. Aanvullende ondersteuning niveau 3 op individueel niveau
Verdieping/intensivering op individueel niveau
Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die om te profiteren van het basisaanbod aanvullend aanbod en bijbeho-

rende doelen nodig hebben. Dit wordt opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op schoolniveau, 

plaatsvinden met behulp van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen (ondersteuningsbud-

get). De doelen en bijbehorend handelen van het OPP worden als bijlage toegevoegd aan het groepsplan. Het handelingsdeel kan 

worden opgenomen in het groepsplan. In het OPP kan hiernaar worden verwezen. 

Verdieping op individueel niveau
Hierbij valt te denken aan:

 • De inzet van extra vakken;

 • De inzet van vakken op een hoger niveau;

 • www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/inhoudelijke-themas/excellentie-hoogbegaafdheid.

Intensivering op individueel niveau
Hierbij valt te denken aan:

 • De inzet van een aantal dagdelen ondersteuning in/vanuit een tussenvoorziening;

 • De inzet van individuele ontwikkelingsgesprekken in relatie tot voortgang en doelen;

 • Intensivering van een deel van het aanbod op individueel niveau;

 • Begeleiding van leerlingen rondom plannen en organiseren; 

 • Kortdurende trajecten in een tussenvoorziening (terugschakelen naar school, schakelen naar MBO,  

toeleiding naar de arbeidsmarkt);

 • Symbiosetrajecten.
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Verantwoording door de scholen

De monitor bestaat uit twee onderdelen: 

1. Een inventarisatie van kritische prestatie indicatoren 

• Algemene schoolgegevens;

• Kritische prestatie indicatoren 1 (algemeen, VO, VSO);

• Kritische prestatie indicatoren 2 (toelaatbaarheid, uitstroom, verwijzing).

2. De verantwoording van de ondersteunings-middelen die de school van SWV GO ontvangt (ondersteuningsstructuur, niveau 1, 

niveau 2, niveau 3).

Uiteraard geldt voor alle onderdelen dat ze ingevuld hoeven te worden indien van toepassing. 

 • Het onderdeel algemeen is door zowel VO- als VSO-scholen ingevuld;

 • Voor VO en VSO zijn nog enkele specifieke items toegevoegd;

 • Een aantal items zijn van een toelichting voorzien.
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Algemeen

Verwijzing MBO (schakelen) 128 18  1 53 2 17 9 9 16 3

Verwijzing VSO cluster1 0   

Verwijzing VSO cluster2 6 1  1  4

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 1) 7 1  2 1 3

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 2) 0   

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 3) 4   3 1

Verwijzing VSO cluster 4 (categorie 1) 33 6  4 5 7 3 3 4 1

Verwijzing VSO justitiële trajecten 10 4  2 1 2 1

Combi-arrangementen gemeente - onderwijs 30 2  2 7 7 5 5 2

                                    Anders te weten: 

 VSV-ers 12   8 1  2 1

Thuiszitters 73  2 1 4 13 8 11 3 12 5 9 1 2 2

Schorsingen en verwijderingen (extern gemeld) 75 2  1 9 25 2  6 16 1 12 1

Aantal leerlingen met gehele ontheffing 18 2  3 1 3 2 1 4 2

Aantal leerlingen met gedeeltelijke ontheffing 9   1 6 2

Voortgezet onderwijs TOTAAL TOTAAL

Geindiceerde leerlingen lwoo (RVC) 603 4 24 39 84 51 86 61 68 133 36 17

Leerlingen met ondersteuning op basis van leerrendement 979 38 100 162 106 206 274 4 76 13

Leerrendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 1950 34 201 140 92 71 106 799 176 4 83 227 17

Leerrendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 854 61 166 167 60 67 166 40 95 16 16

Lerrerendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 189 16 8 3 8 117 33 2 1 1

Leerlingen met TLV PrO 732 116 113 51 103 160 188 1

Geindiceerde leerlingen cluster 2 16 1 5 5 1 2 1 1

Geindiceerde leerlingen cluster 1 11 1 3 2 3 2

Extra verlenging PrO (18 plussers) 6 2 3 1

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met  

ondersteuning op niveau 1
4444 14 201 61 919 387 2018 86 147 429 42 140

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met ondersteuning  

op niveau 2
1562 60 42 19 342 213 56 20 44 1 678 17 70

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met ondersteuning op 

niveau 3
636 14 6 7 58 86 76 60 230 1 24 62 2 10

Monitor Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden

Leerlingenaantal TOTAAL

Totaal 1-10-17  17.907  118 195  196 317 780  61  1.978  1.447  1.971  2.839  2.541  184  3.115  1.348  16  73  212  262  47  13  73  121 

Totaal 1-10-18  17.044  139 186  185 291 772  57  1.847  1.411  2.009  2.682  2.464  158  2.837  1.248  10  44  181  273  55  12  70  113 

nb. Leerlingenaantal excl. overig VSO
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Algemeen

Verwijzing MBO (schakelen) 128 18  1 53 2 17 9 9 16 3

Verwijzing VSO cluster1 0   

Verwijzing VSO cluster2 6 1  1  4

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 1) 7 1  2 1 3

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 2) 0   

Verwijzing VSO cluster 3 (categorie 3) 4   3 1

Verwijzing VSO cluster 4 (categorie 1) 33 6  4 5 7 3 3 4 1

Verwijzing VSO justitiële trajecten 10 4  2 1 2 1

Combi-arrangementen gemeente - onderwijs 30 2  2 7 7 5 5 2

                                    Anders te weten: 

 VSV-ers 12   8 1  2 1

Thuiszitters 73  2 1 4 13 8 11 3 12 5 9 1 2 2

Schorsingen en verwijderingen (extern gemeld) 75 2  1 9 25 2  6 16 1 12 1

Aantal leerlingen met gehele ontheffing 18 2  3 1 3 2 1 4 2

Aantal leerlingen met gedeeltelijke ontheffing 9   1 6 2

Voortgezet onderwijs TOTAAL TOTAAL

Geindiceerde leerlingen lwoo (RVC) 603 4 24 39 84 51 86 61 68 133 36 17

Leerlingen met ondersteuning op basis van leerrendement 979 38 100 162 106 206 274 4 76 13

Leerrendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 1950 34 201 140 92 71 106 799 176 4 83 227 17

Leerrendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 854 61 166 167 60 67 166 40 95 16 16

Lerrerendement: Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 189 16 8 3 8 117 33 2 1 1

Leerlingen met TLV PrO 732 116 113 51 103 160 188 1

Geindiceerde leerlingen cluster 2 16 1 5 5 1 2 1 1

Geindiceerde leerlingen cluster 1 11 1 3 2 3 2

Extra verlenging PrO (18 plussers) 6 2 3 1

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met  

ondersteuning op niveau 1
4444 14 201 61 919 387 2018 86 147 429 42 140

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met ondersteuning  

op niveau 2
1562 60 42 19 342 213 56 20 44 1 678 17 70

Overige ondersteuning: Aantal leerlingen met ondersteuning op 

niveau 3
636 14 6 7 58 86 76 60 230 1 24 62 2 10

Monitor Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden

Leerlingenaantal TOTAAL

Totaal 1-10-17  17.907  118 195  196 317 780  61  1.978  1.447  1.971  2.839  2.541  184  3.115  1.348  16  73  212  262  47  13  73  121 

Totaal 1-10-18  17.044  139 186  185 291 772  57  1.847  1.411  2.009  2.682  2.464  158  2.837  1.248  10  44  181  273  55  12  70  113 

nb. Leerlingenaantal excl. overig VSO
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Voortgezet speciaal onderwijs TOTAAL

Geindiceerde leerlingen cluster 3 (categorie 1) 195 59 13 53 70

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 140 38 42 60

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 48 21 27

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 1 1

Geindiceerde leerlingen cluster 3 (categorie 2) 51 2 49

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Geindiceerde leerlingen cluster 3 en /of aanvulling EMB (categorie 3) 56 2 48 3 3

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 2 2

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Geindiceerde leerlingen cluster 4 (categorie 1) 188 168 4 16

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 168 168

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Kritische Prestatie Indicatoren (2) TOTAAL

a. Niet toelaatbaar leerjaar 1 (zorgplicht)

Doorverwezen leerlingen binnen SWV 4 4

Doorverwezen leerlingen buiten SWV 10 8 1 1

Reden:

- Niet kunnen voldoen aan ondersteuningsbehoefte 9 6 2 1

- Afwijking aanmelding leerweg en toelatingsbeleid leerweg 2 2

- Andere reden voor af-/doorwijzing 4 4

b. Tussentijdse instroom

Aantal leerlingen van school binnen SWV 243 85 2 6 3 1 29  6 107 2 2

Reden: 

- verhuizing 44 14 2 6 1 5 3 4 2 6 1

- anders 123 24 1 2 87 7 2

Aantal leerlingen van school buiten SWV 96 5 5 9 39 10 6 2 2 1 7 10

Reden:  

- verhuizing 65 5 3  34 3 7 2 6 2 1 2

- anders 33 5 5 1 3 4 7 8
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Kritische prestatie indicatoren(1)
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Voortgezet speciaal onderwijs TOTAAL

Geindiceerde leerlingen cluster 3 (categorie 1) 195 59 13 53 70

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 140 38 42 60

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 48 21 27

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 1 1

Geindiceerde leerlingen cluster 3 (categorie 2) 51 2 49

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Geindiceerde leerlingen cluster 3 en /of aanvulling EMB (categorie 3) 56 2 48 3 3

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 2 2

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Geindiceerde leerlingen cluster 4 (categorie 1) 188 168 4 16

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 1 168 168

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 2 0

Aantal leerlingen met ondersteuning op niveau 3 0

Kritische Prestatie Indicatoren (2) TOTAAL

a. Niet toelaatbaar leerjaar 1 (zorgplicht)

Doorverwezen leerlingen binnen SWV 4 4

Doorverwezen leerlingen buiten SWV 10 8 1 1

Reden:

- Niet kunnen voldoen aan ondersteuningsbehoefte 9 6 2 1

- Afwijking aanmelding leerweg en toelatingsbeleid leerweg 2 2

- Andere reden voor af-/doorwijzing 4 4

b. Tussentijdse instroom

Aantal leerlingen van school binnen SWV 243 85 2 6 3 1 29  6 107 2 2

Reden: 

- verhuizing 44 14 2 6 1 5 3 4 2 6 1

- anders 123 24 1 2 87 7 2

Aantal leerlingen van school buiten SWV 96 5 5 9 39 10 6 2 2 1 7 10

Reden:  

- verhuizing 65 5 3  34 3 7 2 6 2 1 2

- anders 33 5 5 1 3 4 7 8
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c. Verwijzing naar traject in tussenvoorziening

Schakeltraject VO / VSO 74 2 4 18 1 34 7 6 2

Schakeltraject MBO 10 3 6 1

Schakeltraject naar  arbeidsmarkt/dagbesteding 7 4 1 2

Schakeltraject naar trajectklas 34 1 8 16 3 6

Onderwijszorgarrangement 12 7 5

Anders 2 1 1

d. Uitstroom vanuit tussenvoorziening naar 

Eigen school 60 6 9 16 19 2 1 5 2

Andere  VO school 15 1 1 3 4 2 4

Andere VSO school 27 1 3 10 6 4 3

MBO 16 2 10 4

Arbeidsmarkt 0

Dagbesteding 16 1 4 11

Anders 11 2 4 3 1 1

e. Aangemelde leerlingen (meerpartijenoverleg)

Bij contactpersoon gemeente 359 71 18 6 3 14 14 43 84 62 1 35 8

ECT (Expertise en Consultatie Team) 123 15 3 12 1 3 12 12 4 15 8 1 12 12 2 1 2 2 1 4 1

10-14  team 25 6 5 10 4

Verwijsindex (verzoek tot samenwerking) 130 1 21 81 6 18 3

f.  Bezwaar en beroepsprocedures

Procedures via Onderwijsconsulent 6 3 1 1 1

Procedures inzake aanvullende ondersteuning in het VO of VSO 1 1

Procedures inzake toelating 0

Procedures inzake schorsen/verwijderen 2 1 1

Totaaloverzicht verantwoording ondersteuningsmiddelen TOTAAL

ondersteuningsstructuur € 4.075.304 € 29.680 40.533 € 144.000 € 257.598 49.684 1.508.300 346.720 292.450 531.258 24.300 267.300 € 242.098 € 70.000 € 92.836 € 39.060 € 34.560 € 39.467 € 19.460 € 46.000 

basisondersteuning niveau 1 € 9.865.288 € 55.610 € 17.442 285.526 € 532.000 € 72.122 1.014.906 452.600 698.857 992.680 601.860 1.800 € 2.891.110 € 189.714 € 284.000 € 419.514 € 181.160 € 88.800 € 183.047 € 258.540 € 644.000 

aanvullende ondersteuning niveau  2 € 4.080.408 1.320.783 € 11.900 € 36.451 136.400 € 81.000 € 497.236 67.539 211.700 385.602 509.694 302.520 42.000 € 87.978 € 126.000 € 89.632 € 60.810 € 30.720 € 61.443 € 21.000 

aanvullende ondersteuning niveau 3 € 2.247.076 € 0 € 0 9.407 € 133.500 € 8.798 163.916 400.770 358.545 486.420 103.500 6.090 € 225.024 € 26.060 € 109.402 € 77.130 € 29.280 € 77.933 € 11.500 € 19.801 

Totaal verantwoording  ondersteuningsmiddelen schoolbesturen € 20.268.077 € 1.320.783 € 97.190 € 53.893 € 471.866 € 890.500 € 835.754 € 1.296.045 € 2.573.370 € 1.789.724 € 2.281.244 € 1.539.138 € 74.190 € 3.383.434 € 545.850 € 480.000 € 711.385 € 358.160 € 183.360 € 361.891 € 278.000 € 722.500 € 19.801 

    

Totaal uitgekeerde ondersteuningsmiddelen TOTAAL

Totaal uitkering SWV beschikking 2018 € 9.896.770 € 11.237 € 99.237 € 57.850 € 459.735 € 575.553 € 5.809 € 1.085.697 € 874.881 € 1.174.371 € 1.266.624 € 1.473.220 € 70.377 € 1.920.813 € 566.475 € 1.524 € 6.952 € 47.791 € 166.157 € 4.476 € 1.238 € 6.952 € 19.801 

> verschil verantwoording t.o.v. uitkering SWV € 10.371.307 € 1.309.546 -€ 2.047 -€ 3.957 € 12.131 € 314.947 € 829.945 € 210.348 € 1.698.489 € 615.353 € 1.014.620 € 65.918 € 3.813 € 1.462.621 -€ 20.625 € 478.476 € 704.433 € 310.369 € 17.203 € 357.415 € 276.762 € 715.548 € 0 

* excl. vacatiegelden en overige facturatie
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TO
TA

AL

Re
nn

4 

CS
G

 H
oo

ge
za

nd

CS
G

 W
in

su
m

Te
rr

a 
O

ld
ek

er
k

Te
rr

a 
W

in
su

m

SO
O

O
G

VO
 E

em
sd

el
ta

D
r.A

le
tt

a 
Ja

co
bs

 C
ol

le
ge

W
in

kl
er

 P
rin

s

RS
G

 d
e 

Bo
rg

en

D
ol

la
rd

 C
ol

le
ge

G
om

ar
us

 C
ol

le
ge

U
bb

o 
Em

m
iu

s

H
et

 H
og

el
an

d 
Co

lle
ge

N
oo

rd
er

ba
si

s

SC
SO

G
 D

e 
W

in
ge

rd

N
as

sa
u 

Co
lle

ge

La
uw

er
sc

ol
le

ge

Sc
ho

le
ng

ro
ep

 P
er

sp
ec

tie
f

Po
rt

al
is

Sc
ho

le
ng

ro
ep

 O
PR

O
N

O
pe

nb
aa

r O
nd

er
w

ijs
 

G
ro

ep

c. Verwijzing naar traject in tussenvoorziening

Schakeltraject VO / VSO 74 2 4 18 1 34 7 6 2

Schakeltraject MBO 10 3 6 1

Schakeltraject naar  arbeidsmarkt/dagbesteding 7 4 1 2

Schakeltraject naar trajectklas 34 1 8 16 3 6

Onderwijszorgarrangement 12 7 5

Anders 2 1 1

d. Uitstroom vanuit tussenvoorziening naar 

Eigen school 60 6 9 16 19 2 1 5 2

Andere  VO school 15 1 1 3 4 2 4

Andere VSO school 27 1 3 10 6 4 3

MBO 16 2 10 4

Arbeidsmarkt 0

Dagbesteding 16 1 4 11

Anders 11 2 4 3 1 1

e. Aangemelde leerlingen (meerpartijenoverleg)

Bij contactpersoon gemeente 359 71 18 6 3 14 14 43 84 62 1 35 8

ECT (Expertise en Consultatie Team) 123 15 3 12 1 3 12 12 4 15 8 1 12 12 2 1 2 2 1 4 1

10-14  team 25 6 5 10 4

Verwijsindex (verzoek tot samenwerking) 130 1 21 81 6 18 3

f.  Bezwaar en beroepsprocedures

Procedures via Onderwijsconsulent 6 3 1 1 1

Procedures inzake aanvullende ondersteuning in het VO of VSO 1 1

Procedures inzake toelating 0

Procedures inzake schorsen/verwijderen 2 1 1

Totaaloverzicht verantwoording ondersteuningsmiddelen TOTAAL

ondersteuningsstructuur € 4.075.304 € 29.680 40.533 € 144.000 € 257.598 49.684 1.508.300 346.720 292.450 531.258 24.300 267.300 € 242.098 € 70.000 € 92.836 € 39.060 € 34.560 € 39.467 € 19.460 € 46.000 

basisondersteuning niveau 1 € 9.865.288 € 55.610 € 17.442 285.526 € 532.000 € 72.122 1.014.906 452.600 698.857 992.680 601.860 1.800 € 2.891.110 € 189.714 € 284.000 € 419.514 € 181.160 € 88.800 € 183.047 € 258.540 € 644.000 

aanvullende ondersteuning niveau  2 € 4.080.408 1.320.783 € 11.900 € 36.451 136.400 € 81.000 € 497.236 67.539 211.700 385.602 509.694 302.520 42.000 € 87.978 € 126.000 € 89.632 € 60.810 € 30.720 € 61.443 € 21.000 

aanvullende ondersteuning niveau 3 € 2.247.076 € 0 € 0 9.407 € 133.500 € 8.798 163.916 400.770 358.545 486.420 103.500 6.090 € 225.024 € 26.060 € 109.402 € 77.130 € 29.280 € 77.933 € 11.500 € 19.801 

Totaal verantwoording  ondersteuningsmiddelen schoolbesturen € 20.268.077 € 1.320.783 € 97.190 € 53.893 € 471.866 € 890.500 € 835.754 € 1.296.045 € 2.573.370 € 1.789.724 € 2.281.244 € 1.539.138 € 74.190 € 3.383.434 € 545.850 € 480.000 € 711.385 € 358.160 € 183.360 € 361.891 € 278.000 € 722.500 € 19.801 

    

Totaal uitgekeerde ondersteuningsmiddelen TOTAAL

Totaal uitkering SWV beschikking 2018 € 9.896.770 € 11.237 € 99.237 € 57.850 € 459.735 € 575.553 € 5.809 € 1.085.697 € 874.881 € 1.174.371 € 1.266.624 € 1.473.220 € 70.377 € 1.920.813 € 566.475 € 1.524 € 6.952 € 47.791 € 166.157 € 4.476 € 1.238 € 6.952 € 19.801 

> verschil verantwoording t.o.v. uitkering SWV € 10.371.307 € 1.309.546 -€ 2.047 -€ 3.957 € 12.131 € 314.947 € 829.945 € 210.348 € 1.698.489 € 615.353 € 1.014.620 € 65.918 € 3.813 € 1.462.621 -€ 20.625 € 478.476 € 704.433 € 310.369 € 17.203 € 357.415 € 276.762 € 715.548 € 0 

* excl. vacatiegelden en overige facturatie



• 5 Financiën
Exploitatieoverzicht 

Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

Baten

Rijksbijdragen 27.955.788 26.625.265 27.503.917

Totaal baten 27.955.788 26.625.265 27.503.917

Lasten

Personele lasten 725.783 902.000 720.665

Huisvestingslasten 5.069 5.000 4.385

Overige instellingslasten 175.556 444.252 239.347

Doorbetalingen aan schoolbesturen 27.427.497 25.721.026 25.634.198

Totaal lasten 28.333.905 27.072.278 26.598.595

Saldo baten en lasten 378.117- 447.013- 905.322

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.290 8.000 5.302

Saldo financiële baten en lasten 1.290 8.000 5.302

Nettoresultaat 376.827- 439.013- 910.624

De verslaggeving betreft de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018. Op 8 november 2017 is de begroting daarvoor vastge-

steld. Hierbij is er een opstelling gemaakt in kalenderjaar. Binnen SWV GO hebben we zelf een model ontwikkeld voor het opstel-

len van de begroting. Onderstaand zullen we de diverse verschillen tussen de begroting en realisatie verklaren.

Baten
De rijksbijdragen zijn € 1.330.523 hoger dan begroot. De toename voor lichte ondersteuning ad € 640.707 is evenals de toename 

voor zware ondersteuning ad € 689.816 te verklaren door wijziging in de bekostiging (hogere tarieven dan begroot). Het effect van 

dalende leerlingaantallen wordt hierdoor gecompenseerd. In de begroting was reeds rekening gehouden met een daling, maar 

ten opzichte van de begroting is het leerlingenaantal 219 lager.

De inkomensoverdracht – rechtstreeks via DUO aan de scholen uitgekeerd is € 741.251 hoger dan begroot. Deze toename is 

eveneens te verklaren door de hogere tarieven. De inkomensoverdracht – rechtstreeks via DUO aan de scholen uitgekeerd is 

onderdeel van de doorbetalingen aan schoolbesturen.

Lasten
De lasten zijn begroot op programmalijnen. In de jaarrekening hebben we de programmalijnen moeten omzetten naar de model-

len zoals vereist door het ministerie. In het kader van transparantie verklaren we de verschillen op basis van de programmalijnen.
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Programmalijnen en analyse

begroting
2018

realisatie
2018

verschil

Baten

Lichte ondersteuning 17.450.848 18.091.555 640.707

Zware ondersteuning 9.174.417 9.864.233 689.816

Totaal baten 26.625.265 27.955.788 1.330.523

Inkomensoverdrachten

Inkomensoverdracht - rechtstreeks via DUO uitgekeerd aan scholen

ondersteuningsbekostiging VSO materieel teldatum via DUO 367.328 372.209 4.881

- ondersteuningsbekostiging VSO personeel teldatum via DUO 2018/2019 2.411.240 2.545.240 134.000

- ondersteuningsbekostiging VSO personeel teldatum via DUO 2017/2018 3.304.463 3.533.089 228.626

- ondersteuningsbekostiging lwoo (duo) 4.997.246 5.174.613 177.367

- ondersteuningsbekostiging pro (duo) 4.282.130 4.478.507 196.377

15.362.407 16.103.658 741.251

Totaal baten na inkomensoverdracht - rechtstreeks door DUO 11.262.858 11.852.130 589.272

Afdrachten

Afdracht VSO

- personeel deel AB VSO geen opting out 74.232 54.714 -19.518

- ondersteuningsbekostiging personeel en materieel peildatum tussentijdse groei via 

SWV
125.000 251.279 126.279

- symbiose 35.000 12.684 -22.316

- verschil bekostigingscategorie 1 vs.3 of 2 vs.3 120.000 24.351 -95.649

- ondersteuningsbekostiging plaatsing zonder TLV VSO 200.000 99.043 -100.957



begroting
2018

realisatie
2018

verschil

Lasten ondersteuningsplan

Programma 1: Ondersteuningsstructuur

- ondersteuningsbudget per lln 1.240.750 1.248.549 7.799

Programma 2: Ondersteuningsbekostiging

- ondersteuningsbekostiging arrangementen i.v.m. afloop rugzakmiddelen 900.000 900.000 0

- tegemoetkoming VO-scholen bij i.v.m. overname AB-ers VSO (aflopend) 237.880 243.897 6.017

- uitkering ondersteuning overig op basis van besluitvorming LWOO/PrO (swv) 6.525.757 6.589.324 63.567

Programma 3: Tussenvoorziening

- ondersteuningsbekostiging tussenvoorzieningen VO 900.000 900.000 0

Inkomensoverdrachten tbv schoolbesturen 10.358.619 10.323.841 -34.778

Baten SWV 904.239 1.528.289 624.050

Lasten

Programma 4: Thuiszitters

- integrale aanpak VO/VSO 350.000 168.956 -181.044

- individuele maatwerktrajecten 50.000 21.600 -28.400

Programma 5: ECT

- inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO 175.000 176.573 1.573

- ziektevervanging bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO 50.000 3.006 -46.994

Programma 6: Paramedici

- inzet bovenschoolse expertise VSO t.b.v. VO vanuit tripartite verplichting 40.000 44.772 4.772

Programma 7: Toelaatbaarheid en indicatiestelling

- toelaatbaarheid VSO: adminstratie en beheer 55.000 49.081 -5.919

- audits en consultatie lwoo/PrO/VSO 15.000 5.661 -9.339

- monitoring en uitwisseling 30.000 12.865 17.135

Programma 8: Projecten

- regionale ondersteuning 0 1.000.000 1.000.000

- scholing (train de trainer) 50.000 28.760 -21.240

- digitalisering werkomgeving en werkprocessen 50.000 15.126 -34.874

- overige projecten incl. ondersteuning management 70.000 40.699 -29.301



57

begroting
2018

realisatie
2018

verschil

Programma 9: Bestuur & management

- vacatieregeling dagelijks bestuur 50.000 39.807 -10.193

- vacatieregeling ondersteuningsplanraad (OPR) 20.000 6.474 -13.526

-verantwoording:jaarverslag/ondersteuningsplan/ondersteuningsmiddelen 10.000 6.017 -3.983

- management 145.000 158.435 13.435

- management ziektevervanging 50.000 27.893 -22.107

- inhuur FG 0 1.662 1.662

Programma 10: Adminstratie

- financiële administratie/control 42.000 42.569 569

- accountant 20.000 16.396 -3.604

- rentebaten -8.000 -1.290 6.710

- bankkosten 252 302 50

Programma 11: Overige kosten

- huur 5.000 5.069 69

- kantoorkosten 4.000 44 -3.956

- vergaderkosten 5.000 1.670 -3.330

- ICT 15.000 15.872 872

Programma 12: Advies en verzekering

- geschillenprocedures 18.000 100 -17.900

- advieskosten 30.000 12.042 -17.958

- bestuursaansprakelijkheid 2.000 4.955 2.955

Programma 13: Onvoorzien

- onvoorziene kosten 0 0 0

Programma 14: Opbouw reserves

- opbouw reserves 0 0 0

Totaal lasten 1.343.252 1.905.116 561.864

Resultaat -439.013 -376.827 62.186

Resultaat ten opzichte van baten -1,6% -1,3%



Toelichting Lasten 

Afdracht VSO
De lasten van afdracht VSO zijn lager dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt door een lagere uitkering aan verschil in 

bekostigings categorie 1, 2 en 3. Deze post fluctueert jaarlijks sterk en is voorzichtig begroot.

De overschrijding van de lasten van ondersteuningsbekostiging tussentijdse groei en de onderschrijding van de lasten van 

ondersteuningsbekostiging plaatsing zonder TLV VSO compenseren elkaar.

Ondersteuningsstructuur
Evenals in 2017 zijn de beschikkingen en uitgaven in de toewijzing verhoogd van € 30 per leerling naar € 70 per leerling. 

De Algemene Ledenvergadering heeft dit gedaan onder afspraak dat dit budget aantoonbaar in de zorgstructuur van 

schoolbesturen wordt ingezet.

Ondersteuningsbekostiging
De uitkering ondersteuning overig op basis van besluitvorming LWOO/PrO is hoger dan begroot in verband met een hogere 

post aan uitkeringen aan de scholen voor dit onderdeel mede in relatie tot een gewijzigde systematiek in de beschikking voor 

de scholen.

Tussenvoorziening
De beschikkingen en uitgaven zijn conform begroting.

Thuiszitters
De kosten voor integrale aanpak VO/VSO zijn € 181.044 lager dan begroot doordat in 2018 de Taskforce-teams niet het gehele 

jaar in volle omvang hebben gefunctioneerd. Inmiddels is zicht op de benodigde hoeveelheid aan capaciteit.

Expertise en ConsultatieTeam
De kosten van het ECT liggen lager dan de begroting doordat de kosten van ziektevervanging lager zijn mede door de inzet vanuit 

de gedragsdeskundigen en onderwijsgevenden.

Projecten
Onder de programmalijn projecten is de extra uitkering aan de scholen opgenomen ad € 1.000.000 voor plannen regionale on-

dersteuning. De overige projecten zijn lager uitgevallen doordat de uitvoering van een aantal zaken is doorgeschoven naar 2019.

Bestuur en management
De totale kosten van bestuur en management zijn lager dan begroot door minder uitgaven voor de vacatievergoeding, lagere 

kosten voor de OPR en lagere kosten voor vervanging in verband met ziekte van de secretariële ondersteuning. Daarentegen zijn 

de kosten voor het management en de secretariële ondersteuning iets hoger dan begroot.

Overige kosten
De overige kosten zijn lager dan begroot. De vergaderkosten zijn lager door het plaatsvinden van meer vergaderingen op o.a. 

scholen en het bestuursbureau van OGN. 

Advies en verzekering
Naast het lidmaatschap van de landelijke geschillencommissie zijn geen kosten gemaakt ten koste van geschillen procedures; 

hiervoor was € 18.000,- begroot.
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Liquiditeit

Kasstroomoverzicht over de periode 2017

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 378.117- 905.322

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 92.653 91.301-

- Schulden 112.789- 127.392

20.136- 36.091

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 398.253- 941.413

Ontvangen interest 1.290 5.302

1.290 5.302

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 396.963- 946.715

Mutaties liquide middelen 396.963- 946.715

Beginstand liquide middelen 2.614.941 1.668.226

Mutatie liquide middelen 396.963- 946.715

Eindstand liquide middelen 2.217.978 2.614.941

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten 

van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balanspos-

ten en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten. 

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten

Eind 2018 is de liquiditeit met € 396.963 afgenomen ten opzichte van begin 2018.



Financiële kengetallen
Een van de doelstellingen betrof een financieel solide fundament voor de toekomst van SWV GO te waarborgen. 

Het ministerie hanteert een aantal kengetallen om het vermogensbeheer en budgetbeheer te beoordelen.  

De aan het SWV GO toekende middelen bedragen € 27.955.788. Een groot deel van deze middelen wordt rechtstreeks vanuit 

DUO naar de scholen uitgekeerd, namelijk € 16.103.658. Het gaat hierbij om de budgetten voor het PrO, LWOO en het VSO. 

Deze bedragen zijn met ingang van 2018 verantwoord als lasten onder ‘doorbetalingen aan schoolbesturen’.

Het bedrag dat na de uitkeringen vanuit DUO aan de scholen rechtstreeks bij SWV GO binnenkomt bedraagt € 11.852.130. 

Hiervan is € 3.413.695 voor zware ondersteuning en € 8.438.435 voor lichte ondersteuning. 

Van deze middelen is € 9.881.768 vanuit SWV GO rechtstreeks uitgekeerd naar de scholen via een beschikking en daarnaast zijn 

gelden aan de scholen uitgekeerd voor € 190.793 op grond van andere afspraken. In 2018 zijn tevens extra middelen uit gekeerd 

naar de scholen via een beschikking voor regionale ondersteuning voor € 1.000.000. Het totaal van deze bedragen is 

€ 11.072.561. Dit bedrag is verantwoord als lasten, namelijk als ‘overige doorbetalingen aan schoolbesturen’.

Een stevige buffer blijft noodzakelijk, omdat voor SWV GO wordt gestreefd naar een stabiel patroon in de afdrachten, terwijl wel 

rekening gehouden moet worden met fluctuaties in de totale omvang van de beschikbare ondersteuningsbekostiging binnen het 

SWV. 

Vermogensbeheer

Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor 

het onderwijs. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer wordt een kengetal gehanteerd: solvabiliteit. Deze brengt tot uit-

drukking in welke mate tegenover alle bezittingen geen schulden staan. Met andere woorden: de mate waarin een organisatie in 

staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit wordt bepaald volgens de volgende formule: (eigen 

vermogen + voorzieningen)/balanstotaal.

De solvabiliteit conform jaarrekening is ultimo 2018 89,7 %.

Solvabiliteit
Eigen vermogen + voorzieningen

x 100%
1.990.762 + 0 x 100% 

= 
89,7%

balanstotaal 2.218.928
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Budgetbeheer

Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de instelling is om tegenvallers op korte of 

middellange termijn op te vangen. Bij de beoordeling van het budgetbeheer worden twee kengetallen gehanteerd. Deze zijn de 

current ratio en de rentabiliteit. Met het eerste kengetal current ratio wordt de liquiditeitspositie beoordeeld. De ratio brengt 

eventuele overliquiditeit in beeld. De formule van de current ratio is vlottende activa delen door vlottende passiva. Het tweede 

kengetal rentabiliteit wordt beoordeeld in welke mate de baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. De rentabi-

liteit wordt bepaald door de formule: Exploitatieresultaat/Totale Baten.

De rentabiliteit conform jaarrekening is ultimo 2018 - 1,35%.

Rentabiliteit
Exploitatieresultaat

x 100%
-376.827 x 100% 

= 
-1,35%

Totale baten 27.955.788

De rentabiliteit is negatief door het negatieve exploitatieresultaat. Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door de 

extra beschikking inzake regionale ondersteuning aan de scholen ad € 1.000.000.

Zonder deze extra kosten zou de rentabiliteit 2,23% zijn.

Rentabiliteit
Exploitatieresultaat

x 100%
623.173 x 100% 

= 
2,23%

Totale baten 27.955.788

De current ratio conform jaarrekening  is ultimo 2018 9,73. 

Current ratio
Vlottende Activa 2.218.928

= 9,73
Vlottende Passiva 228.166



Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het Eigen Vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële 

baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van ons SWV bestaat uit Algemene Reserves. Deze Algemene Re-

serve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor 

nieuwe activiteiten en investeringen. 

Het Ministerie van OCW focust zich ter beoordeling van het weerstandsvermogen op de ondergrens van 0,05 en niet langer op 

een bandbreedte waartussen de waarden zich moeten bevinden. Er zijn, afhankelijk van de context, verschillen in het belang van 

de kengetallen en de te gebruiken grenswaarden voor de signalering. 

Het weerstandsvermogen conform jaarrekening is ultimo 2018 7,1 %. De wijziging ten aanzien van de rechtstreekse middelen aan 

de schoolbesturen heeft ook invloed op de bepaling van het percentage voor het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen
Eigen Vermogen

x 100%
1.990.762 x 100% 

= 
7,1%

Totale baten + Financiele baten 27.955.788 + 1.290

Bij de berekening met de ‘eigen’ baten ad € € 11.852.130 is het weerstandsvermogen 16,8%.

Weerstandsvermogen
Eigen Vermogen

x 100%
1.990.762 x 100% 

= 
16,8%

Totale baten + Financiele baten 11.852.130 + 1.290

In 2017 is besloten dat het weerstandsvermogen minimaal € 1.000.000 moet zijn. Bij de besluitvorming omtrent het weerstands-

vermogen is gebruik gemaakt van het rapport van Deloitte omtrent risico’s en weerstandsvermogen.

Het eigen vermogen is hoger dan dit minimale weerstandsvermogen, daarom zijn besluiten genomen omtrent extra uitkeringen.

In 2018 is een extra bedrag ad € 1.000.000 uitgekeerd aan de scholen voor regionale ondersteuning en maatwerk. Voor 2019 zal 

voor ditzelfde doel een bedrag ad € 650.000 worden uitgekeerd.

Bij het vaststellen van de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 is tevens besloten de ophoging van

het ondersteuningsbudget van €30 naar €70 euro per leerling te blijven uitkeren, waarbij de huidige reserves

zullen worden aangesproken om deze uitkering mogelijk te maken.
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Treasury

In 2017 is het treasurystatuut vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de richtlijnen van de regeling “Beleggen en belenen door instel-

lingen voor onderwijs en onderzoek” van OCW  2016. Alle gelden zijn per direct beschikbaar en opvraagbaar bij de bank. Er wordt 

niet belegd.

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag en jaarrekening. In deze paragraaf worden verwachte ontwikke-

lingen van de financiële positie, de werking van het intern risicobeheersingssysteem en de bestaande risico’s en onzekerheden 

beschreven.

In 2018 is een meerjarenbegroting opgesteld. In deze meerjarenbegroting wordt een meerjarig financiële perspectief (ontwikke-

ling van het exploitatieresultaat en de vermogenspositie) gegeven op basis van de op dat moment bekende feiten, verwachtingen, 

ongewijzigd beleid en diverse overige aannames.  Deze meerjarenbegroting is in eerste instantie opgebouwd vanuit het perspec-

tief beschikkingen (baten en lasten) en overige uitgaven. Dus vanuit programmalijnen. We hebben deze begrotingen omgezet naar 

de begroting conform de vereiste modellen voor het aanleveren van jaarverslag en jaarrekening. 

De meerjarenbegroting, opgesteld in 2018, is in onderstaande modellen opgenomen.

Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022

Personele bezetting in FTE

- Bestuur / Management - - - - - 

- Personeel primair proces - - - - - 

- Ondersteunend Personeel - - - - - 

Totaal - - - - - 

Leerling aantallen per 1-10 16.661 15.995 15.515 15.049 14.598

De vereniging heeft geen medewerkers in dienst. De directe medewerkers zijn in dienst bij de diverse scholen en worden vanuit 

daar gedetacheerd en gefactureerd. De directe loonkosten worden bij de vereniging verantwoord bij inhuur overig personeel. In 

de begroting en meerjarenbegroting Groningen Ommelanden zijn in relatie tot de verwachte krimp de prognoses voor de leerlin-

genaantallen verwerkt. 



Balans 2018-2022

Balans 2018 2019 2020 2021 2022

Vaste Activa

Materiele vaste activa - - - - -

Totaal Vaste Activa - - - - -

Vorderingen 950 10.000 10.000 10.000 10.000

Liquide middelen 2.217.978 1.401.000 1.271.000 1.079.000 679.000

Totaal Vlottende activa 2.218.928 1.411.000 1.281.000 1.089.000 689.000

Totaal Activa 2.218.928 1.411.000 1.281.000 1.089.000 689.000

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 1.990.762 1.173.000 1.043.000 851.000 451.000

Bestemmingsreserve publiek - - - - - 

Voorzieningen - - - - - 

Langlopende schulden - - - - - 

Kortlopende schulden 228.166 238.000 238.000 238.000 238.000

Totaal Passiva 2.218.928 1.411.000 1.281.000 1.089.000 689.000

Balansratio's 2018 2019 2020 2021 2022

Weerstandsvermogen 7,1% 4,5% 4,1% 3,4% 1,9%

Solvabiliteit 89,7% 83,1% 81,4% 78,1% 65,5%

Current Ratio 9,73 5,93 5,38 4,58 2,89

Rentabiliteit -1,3% -3,1% -0,5% -0,8% -1,7%

SWV GO heeft in de periode augustus 2014 tot en met 31 december 2018 € 1.990.762 aan Eigen Vermogen opgebouwd. We kun-

nen stellen dat de vereniging na de eerste 4 ½ jaar financieel gezond is. De verwachting is dat de vereniging geen investeringen zal 

plegen. De vereniging heeft zelf geen personeel in dienst, maar is wel verantwoordelijk voor kosten voor mogelijke voorzieningen, 

niet functionerende of zieke medewerkers die via het schoolbestuur wel voor rekening van het SWV komen. 
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Staat van baten en lasten 2018-2022

Staat van baten & lasten 2018 2019 2020 2021 2022

Baten 

Rijksbijdragen 27.955.788 25.967.985 25.266.088 24.663.585 23.922.445

Overige overheidsbijdragen en subsi-

dies
 -  -  -  -  - 

Overige baten  -  -  -  -  - 

Totaal baten 27.955.788 25.967.985 25.266.088 24.663.585 23.922.445

Lasten

Personeelslasten 725.783 814.232 793.232 802.232 811.832

Afschrijvingslasten  -  -   -   -   -  

Huisvestingslasten 5.069 5.000 5.000 5.000 5.000

Overige lasten 170.954 345.752 335.752 335.752 355.752

Doorbetalingen aan schoolbesturen 27.432.099 25.627.660 24.270.147 23.720.508 23.158.283

Totaal Lasten 28.333.905 26.792.644 25.404.131 24.863.492 24.330.867

Saldo baten en lasten -378.117 -824.658 -138.043  -199.907  -408.422

Saldo financiele bedrijfsvoering 1.290 8.000 8.000 8.000 8.000

Totaal resultaat -376.827 -816.658 -130.043 -191.907 -400.422

De begrotingen voor de komende jaren zijn bewust negatief gesteld door een extra uitkering aan de schoolbesturen van € 40 per 

leerling. Deze uitkering is bij de begroting 2018 vastgesteld voor de jaren 2019 - 2021. Voor 2019 is daarnaast een extra uitkering 

voor regionale ondersteuning begroot ad € 650.000. Zonder deze extra uitgaven zouden de begrotingen voor 2019 – 2022 posi-

tief uitkomen.

De meerjarenbegroting 2019 – 2022 is opgesteld door vanuit de begroting 2019 de volgende jaren te begroten. Hierbij is rekening 

gehouden met de verwachting ten aanzien van wijziging in de budgetten voor lichte ondersteuning. De consequentie hiervan is 

doorgerekend in de lasten voor afdrachten aan de schoolbesturen.

Door het ministerie van OCW zal naar verwachting in 2019 besluitvorming plaatsvinden over de uitkering voor ondersteuning op 

basis van leerrendement (voorheen LWOO).

Ten aanzien van deze begrote resultaten moet rekening gehouden worden met diverse onzekerheden, zoals:

 • Onduidelijkheden en geen real-time inzicht in kengetallen en sturingsinformatie (DUO- cijfers);

 • Mogelijke nog niet bekende beleidsaanpassingen en wijzigingen door de overheid o.a. inhouding budgetten ernstig meervou-

dig beperkte leerlingen, onderwijs op andere locaties;

 • De te ontwikkelen samenhang en afstemming inkoop vanuit gemeente in relatie tot jeugd, WMO, Participatie, zorgverzeke-

ringswet en de budgetten Passend Onderwijs;

 • Krimpende budgetten in de jeugdzorg zullen effect hebben op de uitputting van de ondersteuningsmiddelen;

 • Mogelijke wijziging in de toedeling van budgetten voor PrO en LWOO gelden in lijn met wetgevingstraject.



Rapportage aanwezigheid en werking van het  
interne risicobeheersings- en controle systeem

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem is een proactief en continu proces. 

Vanuit een gemeenschappelijk referentiekader wordt, in relatie tot de organisatiedoelstellingen en binnen de risicobereidheid van 

het SWV, op gestructureerde wijze omgegaan met:

 • het beheersen van risico’s;

 • het identificeren en benutten van kansen.

In SWV GO worden ieder jaar een begroting voor het kalenderjaar en een meerjarenbegroting opgesteld. Basis voor deze begro-

tingen zijn de kengetallen die vanuit het ministerie worden geleverd. In de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke inrichting zijn 

financiële tussenrapportages ontwikkeld en besproken met het Niet Uitvoerend Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. 

Het rapport van Deloitte omtrent een initiële risico-inventarisatie ter onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen zal 

blijvend gebruikt worden om zowel risico’s als verbeterinitiatieven te identificeren en daarmee tevens een solide basis te leggen 

voor de toekomst als onderdeel van de huidige professionaliseringsslag. Diverse ontwikkelingen in de sector, alsmede de politieke 

omgeving leggen hier momenteel meer de nadruk op.

In 2017 is besloten dat het weerstandsvermogen minimaal € 1.000.000 moet zijn.

In 2018 is besloten om een extra uitkering te doen aan de scholen ad € 1.000.000 (was eerst € 670.000). Hiervan is een budget 

van € 20.000 bestemd voor een kwalitatieve en kwantitatieve analyse /onderzoek in 2018- 2019 binnen het SWV en de regionale 

context (waar mogelijk in samenwerking met partners).

In lijn met de besluitvorming rondom de bestuurlijke inrichting zullen de sub-regio’s binnen het SWV een duidelijkere positie 

innemen. Bij het besluitvormingstraject rondom de bestuurlijke inrichting is afgesproken dat regio’s zelf een actieve rol spelen 

in de ontwikkeling van de regionale samenwerking. Hierdoor kan tegemoet worden gekomen aan de specifieke context van en 

ontwikkelingen in de regio. Om dit beleidsmatig binnen de scholen en regio’s uit te kunnen voeren is een bedrag van € 300.000 

uitgekeerd.

In de afgelopen jaren is binnen het VO en VSO ingezet op maatwerk. In lijn met de benoemde regionalisering hebben de school-

besturen in de sub-regio’s een doorontwikkeling van maatwerk geagendeerd. Om deze doorontwikkeling binnen de scholen vorm 

te geven is een bedrag van € 600.000 uitgekeerd aan de VO scholen op basis van deelname VMBO 3/4 en van € 100.000 aan de 

VSO scholen op basis van het aantal leerlingen ten behoeve van de maatwerkondersteuning.
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Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden

Vanuit het rapport van Deloitte omtrent een initiële risico-inventarisatie zijn de risico’s voorzien van een financiële impact om het 

benodigde weerstandsvermogen vast te stellen.

De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn:

Risico naam Beheersingsmaatregelen

Kwaliteit externe informatie  • Intensief contact met DUO

 • Controle-cijfers bij de aangesloten scholen en afstemming van verschillen met DUO

 • Controle-cijfers opvragen bij gemeenten

 • Inzichtelijk maken en analyseren verschillen tussen gemeente cijfers en schoolcijfers op 

lokaal niveau

 • Project onderzoek betere bron-registratie en datakoppelingen systemen en verzoek 

harmoniseren bronsystemen bij gemeenten

Krimp
 • Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbesturen V(S)O-MBO provincie Groningen 

 • Meerjarenprognose krimp opnemen in meerjaren begroting

 • School en gemeente overstijgend bundelen van kennis en expertise t.b.v. onderwijs-zorg-

arrangementen

 • Deelname aan politieke lobby

Toekomstige bekostiging  • Intensief contact DUO

 • Deelname aan politieke lobby

 • Regelmatig overleg VO-raad, OCW, politiek lokaal en landelijk

 • Financieel inzichtelijk maken van toekomstige onzekerheden

Niet onderwijs gerelateerde 

wet- en regelgeving

Nog te doen:

 • Inrichting informatievoorziening omtrent niet onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving

Tussentijdse mutaties  • Intensief contact DUO

 • Deelname aan politieke lobby

 • Regelmatig overleg VO-raad, OCW, politiek lokaal en landelijk

 • Financieel inzichtelijk maken van toekomstige onzekerheden

Financiële positie van scholen Nog te doen: 

 • Onderzoek financiële impact van detacheringscontracten

Detacheringen Nog te doen: 

 • Onderzoek financiële impact van detacheringscontracten

Herindeling gemeenten  • Monitoring herindeling en betreffende leerling-stromen

 • Opstarten politieke lobby over behoud van leerlingen

Fraude
 • Functiescheiding accordering facturen en autorisatie in betaalproces zijn vastgelegd.



In 2018 is de frauderisico-analyse intern opgesteld. Deze moet nog definitief worden vastgesteld door de ALV. De volgende risico’s 

zijn onderkend door het bestuur: 

 • Ongeautoriseerd aangaan van verplichtingen namens de vereniging. 

 • Onjuist afgeven van TLV’s (waardoor SWV moet betalen voor teveel/ te weinig leerlingen)

 • Onjuiste administratie van TLV’s door scholen - w.o. tijdigheid, termijn, anti-datering, typfout - (waardoor SWV moet betalen 

voor teveel/ te weinig leerlingen) 

 • Diefstal van giraal geld

 • Onbevoegd gebruikmaken van de pin-pas

In onderstaande tabel zijn de maatregelen weergegeven om het frauderisico te mitigeren.

Risico’s en in werking zijnde maatregelen
Kwalificatie 

restrisico

1 Ongeautoriseerd aangaan van verplichtingen namens de vereniging.
 • Bevoegdheden tot het aangaan van verplichtingen zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging 

en in een mandaatregeling. Voor externe partijen is zichtbaar welke functionarissen bevoegd zijn 

om Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden 

aan derden te verbinden: de volmachten zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel;

 • Bij het aangaan van nieuwe verplichting is dubbele autorisatie voorgeschreven;

 • Er vindt interne controle in functie-scheiding plaats op de inkoopfacturen.

laag

2 Onjuist afgeven van TLV’s
 • TLV’s worden afgegeven door de onafhankelijke CVA.

 • Richtlijnen voor het afgeven van TLV’s;

 • Ouders kunnen in bezwaar gaan tegen het besluit van de CVA.

 • De CVA heeft  geen direct belang bij het afgeven van een TLV.

laag

3 Onjuiste administratie van TLV’s door scholen (w.o. tijdigheid, termijn, anti-datering, typ-
fout)

 • TLV’s worden afgegeven door de onafhankelijke CVA en bij twijfel vindt toetsing plaats.

 • Stroomschema’s in het kader van de procedure bij de school (welk SWV is aan zet);

 • Interne controle op de mutaties van de TLV’s per school.

laag

4 Diefstal van giraal geld.
 • De betaalbevoegdheden in het online-betaalsysteem van de bank zijn ingericht overeenkomstig de 

mandaatregeling;

 • Zichtbare interne controle én autorisatie op brondocumenten die ten grondslag liggen aan de 

betaling door het bestuur;

 • Uitsluitend het bestuur verricht de feitelijke betaalopdrachten, waarbij de directeur en de penning-

meester gezamenlijk moeten autoriseren. Betalingen worden klaar gezet door de controller of het 

secretariaat. Het secretariaat zal dit alleen bij wijze van uitzondering doen.

laag

5 Onbevoegd gebruikmaken van de pin-pas
 • De pin-pas wordt slechts gebruikt voor beperkte uitgaven, waarbij geen factuur kan worden ver-

kregen en/of waarbij via i-deal wordt betaald;

 • Bevoegd tot betalingen met de pin-pas zijn slechts het secretariaat (tot Euro 100) en de directie 

(tot Euro 500).

 • Interne controle vindt plaats in functiescheiding op de verantwoording van de bankmutaties en 

alle onderliggende brondocumenten.

laag
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Rapportage toezichthoudend orgaan

2018 is het eerste jaar in de huidige samenstelling als Niet Uitvoerend Bestuur. Gedurende het jaar heeft er een wijziging in de 

bestuurssamenstelling plaatsgevonden in verband met de aanvaarding van een ander dienstverband door een bestuurslid. Het 

Niet Uitvoerend Bestuur ziet in de jaarstukken de weerslag van de genomen besluiten. De financiële positie van SWV is op dit 

moment goed. Er is onduidelijkheid over de meerjarige financiële middelen gerelateerd aan de wetgeving LWOO/PRO in Passend 

Onderwijs, zie hierover ook hoofdstuk 2, Lobby stapeling effecten in krimpregio’s. Gelet op de maatschappelijke en politieke on-

rust omtrent de omvang van de vermogens bij SWV’en is besloten tot een extra uitkering in 2018 over te gaan. Ook in 2019 zal er 

een extra uitkering plaatsvinden waarbij de middelen de beleidsontwikkeling rondom maatwerk binnen de scholen stimuleren. In 

hoofdstuk 2 is reeds uiteengezet waar het Niet Uitvoerend Bestuur besluiten over heeft genomen. Met het Uitvoerend Bestuur is 

veelvuldig contact geweest. Het Niet Uitvoerend Bestuur wordt goed op de hoogte gehouden van de gang van zaken in het SWV.



Deel 2 
Jaarrekening
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• Grondslagen

Algemeen

Balans
De balans is opgemaakt na bestemming van het resultaat over 2018.

Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Vereniging Groningen Ommelanden (SWV 20.02) (zie gegevens rechtspersoon)

verantwoord. Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het

samenwerkingsverband, voor het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen

en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan, voor de verdeling, besteding en toewijzing van de

ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen alsmede voor (het nastreven van) de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten

van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en voor de daarmee samenhangende

bedrijfsvoering.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector

presentatie-, waarderings-, en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij

bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

gewaardeerd volgens kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde

van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen op hele euro’s zijn in sommige

gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen

belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële

derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht

als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over

de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’. Voor de grondslagen van

primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Het SWV beschikt enkel over primaire

financiële instrumenten.



Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 

verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen, die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van 

de vereniging worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de vereniging.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden

worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 

verrekening clausule) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat

van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot

geen verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang

van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum

worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten

verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord

onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord

onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Rente
Rentelasten en rente opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

desbetreffende actief- passiefpost.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld via de indirecte methode.



Balans per 31 december 2018

1 Activa 31 december 2018 31 december 2017

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen - -

1.1.2.2 Inventaris en apparatuur - -

1.1.2.3 Leermiddelen - -

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa - -

- -

Totaal vaste activa - -

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.10 Overige vorderingen - 72.582

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten - 19.368

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten - 1.513

1.2.2.14 Te ontvangen interest 950 140

950 93.603

1.2.4 Liquide middelen 2.217.978 2.614.941

Totaal vlottende activa 2.218.928 2.708.544

Totaal activa 2.218.928 2.708.544
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2 Passiva 31 december 2018 31 december 2017

2.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 1.990.762 2.367.589

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - -

1.990.762 2.367.589

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen - -

- -

2.3 Langlopende schulden

2.3.7 Overige langlopende schulden - -

- -

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 Crediteuren 80.664 -

2.4.19 Overige overlopende passiva 147.502 340.955

228.166 340.955

Totaal passiva 2.218.928 2.708.544



Staat van baten en lasten over 2018

Actieva Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 27.955.788 26.625.265 27.503.917

Totale baten 27.955.788 26.625.265 27.503.917

4 Lasten

4.1 Personele lasten 725.783 902.000 720.665

4.3 Huisvestingslasten 5.069 5.000 4.385

4.4 Overige lasten 170.954 444.252 239.347

4.5
Doorbetalingen aan 

schoolbesturen

27.432.099 25.721.026 25.634.198

Totale lasten 28.333.905 27.072.278 26.598.595

Saldo baten en lasten 378.117- 447.013- 905.322

6
Financiële baten en 

lasten

6.1 Financiële baten 1.290 8.000 5.302

6.2 Financiële lasten - - -

Saldo financiële 
baten en lasten

1.290 8.000 5.302

Nettoresultaat 376.827- 439.013- 910.624

Rentabiliteit -1,35% -1,65% 3,31%
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Kasstroomoverzicht over 2018

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 378.117- 905.322

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 92.653 91.301-

- Schulden 112.789- 127.392

20.136- 36.091

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 398.253- 941.413

Ontvangen interest 1.290 5.302

1.290 5.302

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 396.963- 946.715

Mutaties liquide middelen 396.963- 946.715

Beginstand liquide middelen 2.614.941 1.668.226

Mutatie liquide middelen 396.963- 946.715

Eindstand liquide middelen 2.217.978 2.614.941

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaataangepast voor posten 

van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balans posten 

en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.



Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.2.2 Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

1.2.2.10 Overige vorderingen

- Overige vorderingen - 72.582

- 72.582

31-12-2018 31-12-2017

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten

- Vooruitbetaalde kosten - 19.368

- 19.368

31-12-2018 31-12-2017

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten

- Verstrekte voorschotten - 1.513

- 1.513

31-12-2018 31-12-2017

1.2.2.14 Te ontvangen interest

- Nog te ontvangen rente 950 140

950 140

1.2.4 Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.217.978 2.614.941

2.217.978 2.614.941
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2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen

Stand per
31-12-2017

Resultaat Overige
mutaties

Stand per
31-12-2018

2.1.1.1 Algemene reserve 2.367.589 376.827- - 1.990.762

Eigen vermogen 2.367.589 376.827- - 1.990.762

Algemene reserve
Het exploitatieresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

2.4.8 Crediteuren 80.664 -

80.664 -

2.4.19 Overige overlopende passiva - -

- Nog te betalen bedragen 147.455

- Te verrekenen met de scholen 47 340.955

147.502 340.955

228.166 340.955



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

- Rijksbijdrage zware ondersteuning 9.864.233 9.174.417 9.197.194

- Rijksbijdrage lichte ondersteuning 18.091.555 17.450.848 18.306.723

27.955.788 26.625.265 27.503.917

27.955.788 26.625.265 27.503.917

4.1 Personeelslasten Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

4.1.1 Lonen en salarissen

- Personeel niet in loondienst 720.340 902.000 716.308

- Overig 5.443 - 4.357

725.783 902.000 720.665

725.783 902.000 720.665

4.3 Huisvestingslasten Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

4.3.1 Huur 5.069 5.000 4.385

5.069 5.000 4.385

4.4 Overige lasten Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

4.4.1  Administratie en beheer 170.954 444.252 239.347

4.4.5 Overige - -

170.954 444.252 239.347

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1.
Honorarium onderzoek jaarreke-

ning

16.396

Totaal accountant 16.396
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4.5
Doorbetalingen aan 

schoolbesturen

Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

4.5.1
Verplichte afdracht uit te  

voeren door ocw

4.5.1.1 (v)so 6.450.538 6.083.031 5.971.750

4.5.1.2 Lwoo 5.174.613 4.997.246 7.968.376

4.5.1.3 Pro 4.478.507 4.282.130 4.441.030

4.5.2
Doorbetaling op basis van 1 

februari

4.5.2.1 (v)so 251.278 125.000 101.792

4.5.2.2 sbo

4.5.3
Overige doorbetalingen aan 

schoolbesturen

11.077.163 10.233.619 7.151.250

27.432.099 25.721.026 25.634.198

5 Financiële baten en lasten Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

5.1 Rentebaten 1.290 8.000 5.302

1.290 8.000 5.302



Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door de vereniging is een financiële verplichting aangegaan voor de huur van kantoorruimte, die jaarlijks is te verlengen per 1 

april, met een opzegtermijn van 2 maanden (Euro 5.000 per jaar).

Bestemming van het nettoresultaat
Het nettoresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 17 april 2019.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en  
semipublieke sector
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Vereniging Samen-

werkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden. Het voor de vereniging toepasselijke bezoldigings-

maximum in 2018 is € 189.000.

Overzicht van leden van Niet Uitvoerend Bestuur

Naam Functie
Periode functievervulling 

in het kalenderjaar

Bezoldiging 

2018

Individueel toepasselijk

bezoldigings maximum

S. van der Wal Voorzitter 1/1 - 31-12 € 19.800 € 28.350

A. Dijkstra Plaatsvervangend Voorzitter 
Secretaris, Penningmeester 1/1 - 31-12 € 6.600 € 18.900

L. de Boom Lid 1/1 - 31-12 € 3.300 € 18.900

J. Wierenga Lid 1/1 - 31-7 € 1.925 € 11.025

I. de Roo - Fokkens Lid 1/1 - 31-12 € 3.300 € 18.900

K. Reinders Lid 1/1 - 31-12 € 3.300 € 18.900

M. Klaverkamp Lid 1/8 - 31-12 € 1.375 € 7.875
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Overzicht van leden van Uitvoerend Bestuur

Functiegegevens W. Doornbos 

 Directie, uitvoerend bestuur

Kalenderjaar 2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar  1/1 - 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar  Euro 182

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?  Ja

Bezoldiging in de betreffende periode  € 116.004

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  n.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW  € 116.004

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

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

NB: door de bestuurlijke wijziging per 1-1-2018 behoort W. Doornbos per 1-1-2018 tot de topfunctionarissen.



Overzicht (neven)functies Niet Uitvoerend Bestuur en directeur

Naam Functie Leef-

tijd

In dienst treding 

eigen organisatie

Start 

functie

Uit 

dienst

Dhr. S. van der Wal
Directeur Dollard College

Voorzitter Niet 
Uitvoerend Bestuur

63 15-08-1977 Directeur N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Dhr. A. Dijkstra
Stafdirecteur Ubbo Emmius

Vice-voorzitter Niet 
Uitvoerend Bestuur

55 1-10-2010 Stafdirecteur N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2018: Lid van Raad van Toezicht SCSOG en secretaris van Stichting Gebiedsfonds gemeente Stadskanaal.

Dhr. K. Reinders
Directeur VO Eemsdelta

Lid Niet Uitvoerend 
Bestuur

57 1-8-2011 Directeur N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Dhr. L. de Boom
Algemeen Directeur Stichting RENN4

Lid Niet Uitvoerend 
Bestuur

62 1-11-2006
Algemeen 
Directeur

N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Mw. C.J. de Roo
Bestuurder Dr. Aletta Jacobs College

Lid Niet Uitvoerend 
Bestuur

49 1-8-2012 Bestuurder N.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Dhr. J. Wieringa
Regio Directeur RSG De Borgen

Lid Niet Uitvoerend 
Bestuur

52 1-8-2010 Regio Directeur 1-8-2018

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Dhr. M. Klaverkamp
Voorzitter College Dr. Nassau College

Lid Niet Uitvoerend 
Bestuur

62 1-1-2018
Voorzitter College 

van Bestuur
N.v.t

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen

Willeke Doornbos Directeur SWV GO 20.02 36 01-01-2016 Directeur N.v.t

Te vermelden nevenfuncties 2018: geen
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Gegevens SWV Groningen Ommelanden 20.02

Naam instelling Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden
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van het Niet Uitvoerend Bestuur ………………………………………….

W. Doornbos
Directie, Uitvoerend Bestuur  ………………………………………….
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Deloitte Accountants B.V.
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Postbus 980
9700 AZ Groningen
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9870
www.deloitte.nl

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het niet-uitvoerend bestuur van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 
Groningen Ommelanden

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 
20.02 Groningen Ommelanden, statutair gevestigd in Groningen, gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 
Groningen Ommelanden op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2018.

2. De staat van baten en lasten over 2018.

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van de vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen 
Ommelanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Accountantsverklaring
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Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 110.000. De materialiteit is gebaseerd op 5% van de totale activa. De 
materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op € 838.000, deze materialiteit is gebaseerd op 3% 
van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 Materialiteitstabel van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. In deze paragraaf van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2018 zijn tevens voor diverse posten/onderwerpen een specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens 
opgenomen, die wij hebben toegepast.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-
voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening 
met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaar-
rekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met het niet-uitvoerend bestuur overeengekomen dat wij aan het niet-uitvoerend bestuur tijdens 
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 5.500 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a 
WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht 
op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling 
van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT 
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit:
• Het bestuursverslag
• De overige gegevens

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

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. 
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.
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Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het uitvoerend bestuur en niet uitvoerend bestuur voor de 
jaarrekening 

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, 
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het uitvoerend bestuur is ook verant-
woordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen.

In dit kader is het uitvoerend bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
uitvoerend bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het uitvoerend bestuur afwegen of Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort 
te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het uitvoerend bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het uitvoerend bestuur het voornemen heeft 
om Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden te liquideren of de 
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het uitvoerend bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

Het niet-uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professio-
nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s:
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van 

materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijs-
instelling.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het uitvoerend bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het uitvoerend bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het niet-uitvoerend bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Groningen, 17 april 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: J.S. Huizinga RA
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