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Algemene informatie 

Statutaire naam, 
vestigingsplaats en 
rechtsvorm 

Naam: 

 

Adres: 

Telefoon: 

Bestuursnr.: 

Brinnr.: 

KVK-nr: 

Stichting Samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale 
Onderwijs  Kans 

Ridderstraat 34, 4902 AB te Oosterhout (NB) 

076-5607778 

 
231591 

PO 30-03 

 58309691 

Samenstelling van 
toezichthoudend orgaan, 
bestuur en directie. 

In bijlagen 1 en 2 is een overzicht opgenomen van de deelnemende 
bevoegde gezagsorganen en de samenstelling van bestuur, dagelijks 
bestuur, toezichthoudend bestuur en directie. Hier is een organogram 
aan toegevoegd. 

Doelstelling van de 
organisatie 

 (missie en ambitie). 

Het samenwerkingsverband PO 30-03 en de daarin participerende 
schoolbesturen streven naar goede onderwijskansen en doen daarbij 
recht aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in de regio. 

Deze missie is vertaald naar een visie waarbij de verwachting wordt 
uitgesproken dat een onderwijsstelsel dat focust op mogelijkheden, 
talenten en handelingsgerichte oplossingen profijtelijk kan zijn voor 
leerlingen, ouder en leerkrachten. Het handelingsgericht werken biedt 
kansen om nieuwe perspectieven te openen bij het zoeken naar 
passende onderwijsvormen, waardoor zoveel mogelijk recht wordt 
gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. 

Op grond van deze missie en visie zijn de volgende ambities 
geformuleerd: 

1. Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere 
basisschool, thuisnabij. 

2. De schoolbesturen realiseren een kwalitatief hoogwaardige 
basisondersteuning op alle scholen zoals omschreven in het 
format schoolondersteuningsprofiel 

3. Het samenwerkingsverband realiseert intern extra 
ondersteuning en specialistische begeleiding als deze 
noodzakelijk zijn. 

4. Het samenwerkingsverband realiseert een effectieve en 
efficiënte structuur mede door samenwerking met de 
gemeenten, het voortgezet onderwijs, de voorschoolse 
voorzieningen en het speciaal onderwijs cluster 1 en 2. 

5. Ouders worden in positie gebracht en gehouden om gebruik te 
kunnen maken van hun ervaringsdeskundigheid bij het zoeken 
naar oplossingen. 

Aanduiding van het beleid 
en de kernactiviteiten. 

Het bestuur heeft ten behoeve van de door-ontwikkeling van het 

samenwerkingsverband beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien 

van de volgende thema’s, te weten: 

1. Versterking van de interbestuurlijke samenwerking 

2. Eenduidige allocatie van de middelen 

3. Verfijning van het ondersteuningscontinuüm 

4. Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheids-

verklaringen ( CTLV) 

5. Doorontwikkeling van de ondersteuningsorganisatie 
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6. Verantwoording van de inzet van de ondersteuningsmiddelen 

en kwaliteitsbeleid 

7. Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het 

dekkend 

netwerk. 

Verslag van de 
activiteiten. 

Gedurende het jaar 2017 heeft het samenwerkingsverband 
verschillende activiteiten ontplooid, zoals: 

- Beleggen en uitvoeren van bestuursvergaderingen; 
- Beleggen en uitvoeren van vergadering dagelijks bestuur; 
- Beleggen en uitvoeren van gezamenlijke vergadering DB PO 

en VO; 
- Informeel overleg tussen de voorzitters van de 

samenwerkingsverbanden PO en VO met wethouders; 
- Onderhouden en ontwikkelen website en digitale 

nieuwsbrieven; 
- Organisatie van studiebijeenkomsten voor directeuren en 

intern begeleiders; 
- Structureel overleg met de beleidsambtenaren van de elf 

participerende gemeenten; 
- Uitvoering OOGO jeugd en OOGO passend onderwijs; 
- Overleg met de partners SO over zaken als arrangementen en 

TLV’s. 
- Permanente afstemming tussen beleid PO en VO, dagelijks 

door de directeuren Passend Onderwijs en periodiek in 
overleg met de beide DB’en; 

- Afgeven van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen 
voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs, het speciaal 
basisonderwijs en het speciaal onderwijs door de CTLV ( zie 
bijlage 3) 

- Structureel overleg met de ondersteuningsplanraad. 

Eventuele 
samenwerkingsverbanden 
en verbonden partijen. 

Het samenwerkingsverband werkt samen met: 

- De elf gemeenten op basis van de gezamenlijke 
ontwikkelagenda onderwijs en jeugd, omtrent de onderwerpen: 

o Onderwijsachterstanden 
o Leerlingenvervoer 
o Onderwijshuisvesting 
o Leerplicht 
o Aansluiting jeugdzorg  

- Het samenwerkingsverband VO omtrent: 
o De overgang PO/VO 
o De continuering van de extra ondersteuning 
o Voorkomen van thuiszitters en leerplicht 
o Afstemming gemeenten m.b.t. onderwijs en jeugdzorg 

- De aanpalende samenwerkingsverbanden PO ten aanzien van: 
o Grensverkeer 
o Afstemming regio’s jeugdzorg 
o Gezamenlijke beleidsontwikkeling. 
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Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Inhoudelijke 
ontwikkelingen van het 
SWV 

Doorontwikkeling 
samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband heeft gedurende het kalenderjaar 2017  de 
hierna te noemen  doelen bereikt: 

 

Afspraken over de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
ten aanzien van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkomen thuiszitters 

 De versterking van de interbestuurlijke samenwerking 

 De allocatie van de middelen lichte en zware ondersteuning 

 De verfijning van het ondersteuningscontinuüm 

 Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheids-
verklaringen 

 Maatwerk op sub-regionaal niveau 
 

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband aandacht besteed aan de 
doelen zoals opgenomen in het aanvullend ondersteuningsplan 2015-
2016. 

Het RSV Breda  registreert de thuiszitters en meldt deze met een zekere 

frequentie aan de Inspectie van het Onderwijs. 

Het Regionaal Bureau Leerplicht  rapporteert permanent: 

- het aantal thuiszitters met vrijstelling artikel 5  onder a van de leerplicht-

wet; 

- de relatieve verzuimers 

- de absoluut verzuimers (de leerlingen zonder schoolinschrijving) 

- leerlingen waarbij extra zorg zijn. 

De meest recente opgave is die van  december 2017. 

Het betreft dan: 

2  leerlingen die langer dan 4 weken geen school bezoeken; 

4  leerlingen zijn in afwachting van plaatsing op de school van 

inschrijving; 

 40 leerlingen met een ontheffing van leerplicht conform artikel 5a. 

Iedere 6 weken wordt een actietafel gehouden waarbij de thuiszitters 

door Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en samenwerkingsverbanden 

worden besproken en de in gang gezette begeleidingstrajecten worden 

geëvalueerd. 

Op initiatief van de directeuren RSV Breda po en vo is een aantal 

activiteiten uitgevoerd: 

- Deelname van 4 medewerkers van de 

samenwerkingsverbanden, 2  leerplichtambtenaren en de 

teamleider van RBL West-Brabant aan het scholingstraject 

lansbrekers; De Lansbrekers vormen een landelijke beweging 

van professionals en ouders/verzorgers, die zich inzetten om 

‘thuiszitten’ te voorkomen. De Lansbrekers zijn er op getraind 
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om in (zeer) complexe situaties toch tot een oplossingsgericht 

resultaat te komen, waarbij de verbinding met het lokale netwerk 

wordt gelegd; 

- Opstart pilot M@zzle in het primair onderwijs; 

- Bewustwording bij de schoolleiders van het nut van een goede 

verzuimregistratie (naar aanleiding van de handreiking 

hierover); 

- uitvoering van een scholingstraject voor 

gedragswetenschappers: schoolverzuim (diagnose en aanpak) 

door GITP. Deze scholing richt zich op het herkennen van 

verschillende typen schoolverzuim (waaronder 

schoolweigering), verzuim in samenhang met emotionele 

problematiek en het plannen en uitvoeren van interventies 

gericht op zowel leerlingen als ouders/verzorgers als de school; 

- sluiten van een regionaal thuiszitterspact. 

Samengevat: 

  Structureel overleg met regionaal bureau leerplicht over 
inrichting beleid; 

 Structurele en adequate registratie van thuiszitters; 

 Overleg met leerplichtambtenaren over de realisatie van een 
passend aanbod voor leerlingen die thuis zitten of dreigen thuis 
te komen zitten; 

 Uitvoering van observatieplaatsen BaO SBO en SO; 

 Start gemaakt met de ontwikkeling van arrangement thuiszitter 
in 2017. 

Begeleiding ouders  Samen met de samenwerkingsverbanden PO 3001 en P3002 is 
een digitale vragenlijst ontwikkeld om de oudertevredenheid in 
beeld te brengen voor die leerlingen waarvoor een nieuwe TLV 
of een eerste arrangement is aangevraagd. 

 Intern begeleiders zijn geïnformeerd over de digitale vragenlijst 
en over hun bijdrage in het proces om te komen tot een 
adequate respons vanuit de ouders. 

 In oktober is 2017 is het eerste jaarverslag verschenen. ( voor 
infographic (zie bijlage 4) 

Klachtenregeling  Het samenwerkingsverband PO en VO hebben in 
gezamenlijkheid een klachtenregeling opgesteld. Deze 
klachtenregeling wordt gecommuniceerd via de website van het 
RSV Breda. Op de website is een digitaal klachtenformulier 
geplaatst. Er zijn in 2017 twee klachten binnen gekomen. 

Interne ondersteunings-
structuur 

 De ondersteuningsorganisatie heeft de omslag in denken 
gemaakt  naar ondersteuning aan school en leerkracht. Hierbij 
blijven uiteraard de ondersteuningsbehoeften van het kind 
leidend en ouders gesprekpartner op basis van 
ervaringsdeskundigheid. 

 Uit de evaluatiegesprekken blijkt bij het personeel in de 
ondersteuningsorganisatie een hoge mate van betrokkenheid 
en wil om de ondersteuning te continueren. 

 Ten behoeve van verzoeken om inzet van de ondersteunings-
organisatie is een web based systeem ingericht waarbij de 
scholen direct met de ondersteuningsorganisatie 
communiceren. Dit systeem werkt naar ieders tevredenheid. 
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 In het bestuur wordt een discussie  gevoerd over de transitie van 
een herbestedingsverplichting naar een 
ondersteuningsorganisatie op het niveau van het 
samenwerkingsverband. 

Beschikbaarheid 
ondersteuning 

 Ten aanzien van het bereiken van dit doel kan onvoldoende 
worden gezegd omdat hierop onvoldoende structureel is 
gemonitord. Incidenteel zijn zorgen door scholen en ouders 
gemeld. In de meeste gevallen had dit betrekking op het 
beschikbaar hebben van personeel om de ondersteuning uit te 
voeren. 

Afgifte beschikking  Het systeem van digitale aanmelding ( Tommy) is ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Op 1 januari 2016 heeft het RSV Breda het 
digitale aanmeldloket voor TLV- en arrangementsaanvragen in 
gebruik genomen. Dit instrument  (Tommy ) voorziet in de 
behoefte om dossiers via een beveiligde verbinding aan te 
leveren bij de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen ( 
CTLV) van het RSV Breda.  Binnen het systeem zijn de 
verschillende rollen, zowel vanuit de scholen, als vanuit de 
CTLV gedefinieerd en geautoriseerd. Elke school heeft een 
account om aanmeldingen te kunnen realiseren.  

 Het systeem van digitale monitoring is eveneens voor alle 
scholen en besturen beschikbaar, voor zowel de procesgang 
van de afzonderlijke aanmeldingen binnen de CTLV alsook de 
afgifte van beschikkingen inzake arrangementen en TLV’s. 

 De CTLV heeft gemiddeld binnen 3 weken na volledigheid van 
het dossier de aanvragen afgehandeld en opereert hiermee 
ruimschoots binnen de wettelijke termijnen. 

 De werkzaamheden van de CTLV zijn afgestemd op de 
implementatie van nieuwe arrangementen. 

 December 2017 is met het werkveld het functioneren van de 
CTLV geëvalueerd. 

In bijlage 3 zijn de monitorgegevens t.a.v. verwijzingen en aanvragen 
arrangementen opgenomen. Het evaluatieverslag is tevens toegevoegd. 

Verfijning 

ondersteuningscontinuüm 

Het samenwerkingsverband heeft nieuwe arrangementen opgesteld en 
geïmplementeerd om voor meer leerlingen extra ondersteuning 
beschikbaar te kennen stellen. Het gaat hierbij om o.a. hoogsensitieve 
en hoogbegaafde leerlingen en zieke leerlingen. Daarnaast heeft zij de 
mogelijkheid gecreëerd om outreach- of integratievoorzieningen SO op 
te richten. Ook heeft zij bij DUO een OPDC aangevraagd en verworven. 

Intensivering 
ondersteuningsstructuur 

Het RSV Breda voert een beleid waarbij interbestuurlijk samenwerkende 
scholen in een wijk een projectsubsidie kunnen aanvragen om de 
ondersteuningsstructuur binnen de wijk/ sub-regio te versterken. In 2017 
heeft het RSV Breda projectsubsidie toegekend aan o.a. een project 
gericht op preventie en curatie van gedragsproblemen. Daarnaast heeft 
zij geïnvesteerd in de samenwerking met het project Playing for succes. 

Groeidocument en HGW  Er  zijn veel vragen en klachten in het werkveld omtrent  het 
groeidocument. Het bestuur heeft hieromtrent gesprektafels 
gehouden met gebruikers. Op grond hiervan heeft het bestuur 
een werkgroep ingericht die in het jaar 2018 een oplossing moet 
presenteren om tegemoet te komen aan de geconstateerde 
problemen. 

 Ten behoeve van het houden van het handelingsgerichte 
gesprek heeft het samenwerkingsverband een 
dialooginstrument HGW ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit 
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instrument is in 2017 door ontwikkeld om te komen tot integraal 
arrangeren en wordt in 2018 beschikbaar gesteld. 

Dekkend netwerk  Er is een proces beschreven en bestuurlijk vastgesteld waarbij 
de scholen de schoolondersteuningsprofielen actualiseren en 
inter-bestuurlijk worden uitgenodigd om van onderop, op basis 
van projecten, de ondersteuningsstructuur te versterken. 

  Alle directeuren en intern begeleiders zijn daarvan op de hoogte 
gesteld. 

 De parelklas is ondergebracht in een nieuwe structuur op basis 
van afgifte TLV SO3 en is daarmee een out-
reach/integratievoorziening geworden vanuit het speciaal 
onderwijs. Op verzoek van de inspectie wordt in 2018 de 
structuur weer terug gezet naar arrangementen. 

Ontwikkelagenda 
onderwijs-jeugdzorg 

Het RSV Breda heeft samen met de participerende gemeenten een 
project opgepakt, waarbij de problematiek van SO voorziening Het 
Kasteel als uitgangspunt is genomen. Het project moet ertoe leiden dat 
vanaf het schooljaar 2018-2019 voor eenieder duidelijk is welke partner 
verantwoordelijk is voor het leveren van extra ondersteuning ( onderwijs, 
gemeente, zorgverzekering of CIZ). Op basis van dossierstudie en 
calculatie wordt gestreefd naar een structurele inzet van personeel in het 
SO voor het bieden van deze extra ondersteuning. Het systeem van 
stapelen van inzet op basis van individuele indicaties leidt niet tot het 
realiseren van de  juiste onderwijs - en ondersteuningskwaliteit. 

Project hoogsensitiviteit Het RSV Breda heeft voor hoogsensitieve leerlingen een arrangement  

ontwikkeld om afstromen en schooluitval te voorkomen. In 

samenwerking met de Katholieke Universiteit in Leuven is  een 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd dat antwoord moet geven op de 

vragen:   

 1. Wanneer kunnen we bij leerlingen spreken over hoog-sensitief? 

2. Over welke kindkenmerken hebben we het als we spreken over hoog-

sensitief en in hoeverre hangen die samen met persoonlijkheids- en 

temperamentkenmerken? 

3. Wat is de relatie tussen het opvoedingsgedrag van ouders/verzorgers 

en de aanwezigheid van hoog-sensitiviteit? 

4. Op welke wijze zijn hoogsensitieve kinderen betrokken op de schoolse 

omgeving? 

Vanaf augustus 2017 is de voorziening Flowkids ondergebracht in het 

OPDC van het samenwerkingsverband en wordt naast jeugdhulp ook 

onderwijs aangeboden. Gedurende het kalenderjaar 2017 zijn 11 

leerlingen succesvol terug geplaatst in het regulier onderwijs. 

Kwaliteitszorg 

Ontwikkelingen als 
gevolg van interne en 
externe kwaliteitszorg 

Aan de hand van Tommy worden per school en per schoolbestuur de 
aanvragen bij de CTLV gemonitord.  

De vragenlijst met betrekking tot de ouderbetrokkenheid geeft een 
uitdrukking van de mate waarin de ouders tevreden zijn over het proces 
van signalering tot en met afgifte beschikking. (zie bijlage 5) 

Het samenwerkingsverband heeft in Afas een financiële module laten 
bouwen, zodat elke bestuurder maandelijks een overzicht ontvangt 
welke middelen voor welke arrangement, leerling en school ter 
beschikking worden gesteld.  

De financiële ontwikkeling op het niveau van het samenwerkingsverband 
wordt gevolgd aan de hand van Visionplanner.   
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De CTLV brengt een jaarverslag uit van alle activiteiten en kengegevens 
en kengetallen. Dit jaarverslag wordt besproken in de 
bestuursvergadering. 

Het RSV Breda brengt tevens jaarlijks een verslag uit van alle aanvragen 
in het kader van het beleid EED. Het RSV Breda brengt aan de 
gemeenten een advies uit inzake vergoede diagnostiek ernstige 
enkelvoudige dyslexie. ( Zie bijlage 6) 

Wet datalekken, digitale 
instrumenten en 
bescherming 
persoonsgegevens 

Om aan de wettelijke taken te voldoen verwerkt het RSV Breda 
persoonsgegevens. Er is een privacyreglement vastgesteld. 
Medewerkers van het samenwerkingsverband hebben een 
professionele geheimhoudingsplicht. Er wordt gebruik gemaakt van 
digitale instrumenten voor de verwerking en of overdracht van 
persoonsgegevens. Er is uitsluitend gekozen voor aanbieders die zich 
conformeren aan strenge richtlijnen met betrekking tot het waarborgen 
van de veiligheid van gegevens (vastgelegd in een SLA). Dit geld voor 
de volgende instrumenten:  
 - Tommy, het digitale aanmeldloket 

- AFAS/Profit  (financiële administratie)  
- de monitor ouderbetrokkenheid 
- Teddy ( aanvragen in het kader van EED) 

Ontwikkelingen bij de aan 
het SWV  verbonden 
partijen ( schoolbesturen 
en gemeenten) 

Vele schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hebben te 
maken met een daling van het aantal leerlingen en daarmee een verlies 
aan structurele inkomsten vanuit de reguliere lumpsum. De sbo-
voorzieningen kennen grote groepen schoolverlaters en een relatief 
geringe instroom. Het deelnemerspercentage SBO daalt. Ditzelfde geldt 
voor het aantal leerlingen in het SO met bekostigingscategorie 1 en 3. 
Het aantal leerlingen met bekostigingscategorie 2 stijgt.  Het aantal 
leerlingen in het SO lijkt te stabiliseren, terwijl het aantal leerlingen in het 
samenwerkingsverband daalt ( zie bijlage 4) 

Sommige gemeenten hebben te maken met de transitie jeugdzorg en de 
transformatie in beleid, vanuit een perspectief van toekomstige  bezui-
niging. Met name de afstemming van de jeugdzorg (WLZ, ZvW en de 
Jeugdwet) op het onderwijs vraagt in de nodige aandacht. Het 
samenwer-kingsverband participeert in drie verschillende regio’s 
jeugdzorg, hetgeen afstemming van beleid niet makkelijk maakt. 

Personeel: 

Voorkomen dat personeel 
in een uitkering belandt 

In het kalenderjaar 2017  is uitvoering gegeven aan de afspraken in het 
kader van de herbestedingsverplichting en het tripartite-akkoord. Het 
samenwerkingsverband PO 30-03 heeft zich verantwoordelijk gesteld 
voor de personele consequenties voortvloeiend uit de expiratie van de 
Regionale Expertise Centra en de overheveling van middelen AB naar 
de samenwerkingsverbanden. Na het kennen van de 
benoemingsomvang van al het personeel dat 01-05-2012 behoorde tot 
het structurele deel van de formatie en ten laste komt van het 
samenwerkingsverband, hebben de directeuren PO en VO de opdracht 
gekregen hiertoe een beleidsvoorstel te formuleren dat voor 1 mei 2015 
zijn beslag heeft gekregen. Het samenwerkingsverband heeft met 
betrokken partijen een overeenkomst afgesloten t.b.v. deze 
herbestedingsverplichting. Daarmee is voorkomen dat personeel in een 
uitkering belandt. 

Het aantal personeelsleden dat aanspraak maakt op deze 
herbestedingsverplichting is in het kalenderjaar 2017  licht gedaald. 
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 Functie Omvang 2016 in wtf Omvang 2017 in wtf 

 Ambulant begeleider 9,9 7,93 

 Gedragswetenschapper 0,34 0,22 

 Maatschappelijk werker 0,0 0,0 

 Admin. medewerker 1,1 0,95 

 Conciërge 0,0 0,0 

Ontwikkelingen van 
governance 

Bij de start van het samenwerkingsverband is er statutair voor gekozen 
om de organisatie in te richten vanuit het one-tier-model, hetgeen wil 
zeggen dat het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel, het DB, en een 
toezichthoudend deel, het algemeen bestuur. In 2016 heeft de 
werkgroep een studiebijeenkomst georganiseerd met alle bestuurders. 
Dit heeft geleid tot een beleidsvoorstel inrichting toezichthoudend 
bestuur welk is vastgesteld door het bestuur. 
Tevens heeft deze werkgroep beschreven op welke wijze het 
toezichthoudend deel van het bestuur haar toezichthoudende taak gaat 
uitvoeren. Op voordracht van de werkgroep governance heeft het 
bestuur een commissie toezicht ingericht en dit nader gedocumenteerd. 
Deze commissie  functioneert als een adviesorgaan aan het 
toezichthoudend deel van het bestuur binnen het construct van een one 
tier model.  

Zaken met een politieke 
of maatschappelijke 
impact 

De bekostiging en organisatie van de zorg aan leerlingen met een 
ernstige meervoudige belemmering is mede door de decentralisatie van 
de jeugdzorg onvoldoende geregeld, hetgeen heeft geleid tot extra 
frictiekosten en derhalve tot een vermindering van het beschikbare 
budget van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Met name 
het speciaal onderwijs ervaart een grote druk vanwege de 
decentralisatie van de jeugdzorg en de kanteling van de AWBZ. De 
consequenties zijn onder andere: 

- Het logistiek onmogelijk is om alle ‘keukentafelgesprekken’ tijdig te 
organiseren; 

- Leerlingen met eenzelfde problematiek woonachtig in verschillende 
gemeenten ook verschillende ondersteuning krijgen; 

- Zorg in natura leidt tot veel extern personeel binnen de school, waar 
juist een rustig klimaat gewenst is; 

- Inzet van extra ondersteuning op basis van individuele indicaties 
leidt tot uitvoeringproblemen vanwege het niet beschikbaar hebben 
van personeel. 

- Ouders hun PGB niet willen inzetten binnen de school 
Om tegemoet te komen aan de extra ondersteuning die moet worden 
geleverd,  heeft het samenwerkingsverband het speciaal onderwijs 
cluster 3 voor € 142.000,-  voor het  schooljaar 2016 -2017 aanvullend 
bekostigd vanuit de daartoe gereserveerde middelen.  

De Wet Werk en Zekerheid leidt tot een herpositionering van flexibele 
arbeid. Daar waar op school tijdelijk extra handen nodig zijn om een 
arrangement in de ondersteuning uit te voeren kan dit leiden tot 
ongewenste personele verplichtingen. De match tussen vraag en 
aanbod in arbeid wordt bemoeilijkt. 

In de communicatie rondom passend onderwijs is er een onderzoek 
gedaan naar de inhoud van de digitale berichten die vanuit de politiek en 
de journalistiek gedurende het kalenderjaar 2017 zijn verzonden. 
Opvallend is dat de ruim 37.000 geanalyseerde berichten een negatief 
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beeld scheppen van passend onderwijs. Er is een tendens om passend 
onderwijs te omgeven met uitdrukkingen als ‘bezuiniging’, 
administratieve last, meer kinderen met extra ondersteuning in de klas, 
te volle klassen, te grote werkdruk etc. Deze tendens draagt niet bij tot 
het stimuleren van de gewenste innovatiekracht in het primair onderwijs 
om passend onderwijs vorm te geven. In dialoog met het werkveld wordt 
de administratieve last vanuit het samenwerkingsverband kritisch 
gevolgd. 

Gevoerde beleid op 
beheersing van uitgaven 
inzake uitkeringen na 
ontslag 

Het bestuur heeft er nadrukkelijk voor gekozen om geen personeel in 
eigen dienst te nemen. Alle medewerkers, staf en leden van de 
Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen, zijn in dienst bij een 
schoolbestuur en worden door het samenwerkingsverband ingeleend. 

Afhandeling van klachten 
en bezwaren 

Binnen het samenwerkingsverband zijn eenduidige afspraken gemaakt 
omtrent de afhandeling van klachten. De huidige praktijk is dat klachten 
via een digitaal formulier gemeld kunnen worden bij de directeur van het 
samenwerkingsverband en dat bij bezwaren ten aanzien van afgifte van 
beschikkingen de Commissie voor Ondersteuningstoewijzing van het 
VO in actie komt. De Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen van 
het PO vervult ten aanzien van bezwaren in het VO dezelfde functie. In 
het kalenderjaar  heeft het samenwerkingsverband 2 klachten 
ontvangen. Tevens  zijn er in totaal 29 bezwaarschriften ontvangen 
tegen een afgegeven beschikking door de CTLV. De meeste bezwaren  
( 21) hebben betrekking op de toegekende bekostigingscategorie SO. ( 
zie bijlage 7) 
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Toekomstparagraaf 
Mededelingen omtrent 
investeringen, 
financiering, 
personeelsbezetting, 
omzet en rentabiliteit, 
onderzoek en 
ontwikkeling 

Het samenwerkingsverband voert een beleid gebaseerd op beperking van 
de overheadkosten en het effectief en efficiënt besteden van middelen op 
de werkvloer. Hierbij wordt het leerlingenmodel en het school/ 
bestuursmodel en het expertisemodel in combinatie gehanteerd. Het 
samenwerkingsverband streeft daarbij om binnen de meerjarenbegroting 
voldoende financiële ruimte te vinden om de gestelde doelen te kunnen 
bereiken en tevens tijdig te anticiperen op de vereveningsopdracht die het 
samenwerkingsverband is opgelegd. 

Vooralsnog lijkt de vereveningsopdracht en het behouden van een gezonde 
financiële situatie haalbaar, ondanks de verwachte daling van het aantal 
leerlingen in de basisschoolleeftijd. Deze gezonde basis wordt bereikt door: 

a) Een streven naar een passend aanbod zo thuisnabij mogelijk door o.a. 
versterking van de ondersteuningsstructuur binnen de wijken. Dit heeft 
mogelijk een daling van het aantal leerlingen in het SBO en  SO tot 
gevolg; 

b) Afbouw van het aantal rugzakken LGF gekoppeld aan de transitie naar 
arrangementen lichte en zware ondersteuning; 

c) Geen personeel in eigen dienst en werken met inleencontracten om 
onbedoelde personele verplichtingen te voorkomen; 

d) Duidelijkheid omtrent de vrije beschikbaarheid van middelen zware 
ondersteuning voor de periode tot 2020-2021, waar geen personele 
verplichtingen aan ten grondslag liggen; 

e) Veranderen van de mind set omtrent ondersteuning aan leerlingen, 
waarbij niet meer de handicap leidend is voor bekostiging, maar wat de 
leerling nodig heeft, waarbij onterechte stapeling van middelen wordt 
voorkomen. 

f) Daarnaast ontwikkelt het bestuur voor de komende periode aanvullend 
beleid t.a.v.: 
o De cultuur van samenwerken 
o De inrichting van een toekomstbestendige organisatie 
o De allocatie van de middelen 
o De vereveningsopdracht 
o De inrichting van het ondersteuningscontinuüm 
o De afstemming met aanpalende beleidsterreinen zoals de 

Jeugdwet 
o De taken van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen 
o De inrichting van de ondersteuningsorganisatie 
o De verantwoording en het kwaliteitsbeleid 
o Het maatwerk in de sub-regio’s 
o Implementatie van de nieuwe privacywetgeving 

Dit totale beleid moet finaal leiden tot een situatie, waarbij: 

- De verevening is opgevangen zonder dat leerlingen tekort wordt 
gedaan; 

- De middelen lichte ondersteuning op basis van een schoolmodel ter 
beschikking blijven komen van de afzonderlijke schoolbesturen, 
zodat structurele maatregelen getroffen kunnen worden om de 
basisondersteuning op orde te krijgen en extra lichte ondersteuning 
goed te organiseren.  

- Er ruimte ontstaat om een beperkt deel van de middelen zware 
ondersteuning aan de schoolbesturen over te boeken  t.b.v. 
maatwerk op het gebied van preventie en curatie. 

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft er voor gekozen om een 
beleid te ontwikkelen ter verfijning van het ondersteuningscontinuüm 
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waarbij de mogelijkheid wordt geboden om voor meer leerlingen sneller 
specifieke ondersteuning te realiseren om voor de toekomst zwaardere 
ondersteuning en thuiszitten te voorkomen. Het samenwerkingsverband 
ontwikkelt de mogelijkheid voor observatieplaatsen en arrangementen 
tussen lichte en zware ondersteuning in voor specifieke doelgroepen. 
Daarnaast maakt het bestuur met de intensivering van de ondersteunings-
structuur een beleid van onderop mogelijk, waarbij de samenwerkende 
scholen op basis van behoeften de komende jaren werken aan een 
structurele verbetering van de ondersteuning voor de kinderen in de eigen 
omgeving. Dit beleid zal ertoe leiden dat er meer passend aanbod thuisnabij 
wordt gerealiseerd. Dit is opgenomen in de meerjarenbegroting 2017 en 
verder. ( zie bijlage 8) 

Risico’s In deze paragraaf zijn de risico’s beschreven die het 
samenwerkingsverband loopt en de beheersmaatregelen die het effect van 
ongewenste ontwikkelingen zo klein mogelijk moet houden. De mate waarin 
een samenwerkingsverband risico loopt, bepaalt de gewenste omvang van 
het weerstandsvermogen. In bijlage 9 zijn de mogelijke risico’s en beheers-
maatregelen in een overzicht opgenomen. 
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Verslag intern toezichthouder 

Vooraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB en CVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenleving is gebaat bij passend onderwijs, en verzorgd door een goed 
werkend samenwerkingsverband (voortaan: SWV) waar leerlingen die recht hebben 
op een passende ondersteuning, die ondersteuning ook zo thuisnabij mogelijk 
kunnen ontvangen. Het SWV ondersteunt de scholen daarbij, benoemt en analyseert 
vraagstukken, stimuleert tot actie en draagt er samen met de aangesloten 
schoolbesturen toe bij dat resultaten gehaald worden. Er is niet alleen sprake van 
samenwerking intern maar ook van samenwerking met externe partijen zoals de 
gemeenten en jeugdzorgpartners. Van belang is dat de kwaliteit van die 
samenwerking goed is gewaarborgd. Intern toezicht fungeert in deze als ‘luik van de 
samenleving’.  
 

Binnen het SWV is het intern toezicht statutair belegd bij het Algemeen Bestuur 
(voortaan: AB). Gelet op het functioneren ervan in de praktijk (met 26 aangesloten 
besturen) is op d.d. 14-06-2016 besloten, hiertoe een commissie van toezicht op te 
richten. 

In deze paragraaf van het jaarverslag wordt, na een korte terugblik op het ontstaan 
van de commissie van toezicht vanuit het AB, ingegaan op de wijze waarop in het 
afgelopen jaar invulling is gegeven aan intern toezicht. Ook wordt ingegaan op de 
gevolgen hiervan voor de komende periode.   

Een en ander naar in- en externe stakeholders als formele verantwoording hoe 
invulling is gegeven aan het wettelijke kader, de in het vigerende ondersteuningsplan 
opgenomen principes en genomen besluiten in het AB.     

AB en commissie van toezicht 
Tijdens de bestuursvergadering van 22-03-2016 besloot het bestuur het samenspel 
tussen intern toezicht, bestuur en directievoering nader onder de loep te nemen. Een 
werkgroep (met een delegatie vanuit het AB en Dagelijks Bestuur) (voortaan: DB) 
alsook de directeur werd de opdracht gegeven om met voorstellen hiertoe te komen. 
Als basis hiervoor diende het verslag van een bijeenkomst 24-02-2016 over de 
governance binnen het samenwerkingsverband, waarin een groot aantal leden van 
het bestuur hierover met elkaar (onder begeleiding adviseurs vanuit Verus) in 
gesprek is gegaan.  

Het bestuur besloot vervolgens op 14-06-2016, nadat kennis is genomen van de 
voorstellen van de werkgroep, tot het volgende:  

- het bestuursmodel, waarin wordt gewerkt met een AB en een DB, wordt 
gehandhaafd. Wel wordt besloten dat het AB uit haar leden een commissie van 
toezicht (voortaan CVT) kiest, die namens het AB het intern toezicht uitoefent. 

- Deze CVT bestaat uit drie leden benoemd door en uit het AB (zijnde alle 
bestuursleden m.u.v. de DB-leden) die elk één van de drie sub-regio’s 
vertegenwoordigt. Ook wordt besloten dat in de commissie van toezicht alleen 
bestuursleden zitting kunnen nemen die in het dagelijks leven ook bestuurder 
zijn bij het bevoegd gezag dat zij in de bestuursvergadering vertegenwoordigen. 

- De leden van de CVT kiezen zelf hun eigen voorzitter, zijnde één van de drie 
door het AB gekozen leden. 

- De CVT kent een zittingstermijn van 3 jaren, waarbij na het tweede jaar het eerste 
lid aftreedt conform een rooster van aftreden. 

 

- De CVT houdt namens het AB toezicht op: 

 Het proces van bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van  die zaken die 
conform de statuten ter vaststelling dienen te worden voorgelegd aan het 
bestuur en het AB. 
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Onderwerp 
intern 
toezicht 
 
 
 
 
 
 

 De naleving van de wettelijke verplichtingen door het DB, de code goed 
bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1a van de WPO en de afwijkingen van 
die code, maar ook op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en 
rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de stichting, 
verkregen op grond van de WPO 

 De wijze waarop het DB uitvoering geeft aan de onderbouwing van het 
toezichtkader van de inspectie op de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs. 

- De overige taken van de CVT zijn: 

 Een bijdrage leveren aan het bestuursverslag ten aanzien van de 
verantwoording over handelen en resultaten en de wijze waarop het 
gedurende het kalenderjaar toezicht heeft plaatsgevonden. 

 Halfjaarlijks schriftelijk rapporteren aan het AB en dit bespreken in de 
daaropvolgende bestuursvergadering. 

- De CVT vergadert twee maal per jaar met het DB, om zowel terug te blikken als 
ook om vooruit te kijken.   

 
Verder werd door het bestuur vastgesteld dat de overlegstructuur herkenbaar moet 
zijn tijdens de vergaderingen, zodat voor eenieder helder is wanneer er sprake is van 
bestuurlijke verkenning en meningsvorming, het DB besluiten voorlegt ter 
goedkeuring aan het AB en wanneer de CVT een advies uitbrengt aan het AB-deel 
van het bestuur. Indien de CVT of het AB er de voorkeur aan geeft om  alleen met 
de AB-leden te vergaderen, is er ruimte voor. 
 

In de dagelijkse praktijk blijkt de gekozen werkwijze voor de leden van de CVT nog 
wel voor de nodige hoofdbrekens te zorgen. Zo kwam de CVT op 5-04-2017 voor het 
eerst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst waren er onder andere vragen van de 
leden over de rol van de CVT, de hoofdtaken, de criteria die het DB hanteert om de 
ontwikkeling van het samenwerkingsverband te monitoren en de wijze hoe  hierop 
toezicht is te houden. Desondanks werd een  concrete afspraak gemaakt om het 
jaarverslag 2016 goed te keuren, een datum voor het gesprek met de externe 
accountant gepland en de voorzitter van de CVT benoemd. 

Het onderwerp van intern toezicht 2017 
Waar moet het intern toezicht zich op richten? We zien drie kerntaken: 

1. In de eerste plaats zal het AB, en namens hen de CVT, erop letten dat de 
wettelijke taken goed worden vervuld. Het SWV is een rechtspersoon met een 
wettelijke opdracht. Het ondersteunings-plan en alle activiteiten dienen zich 
binnen het wettelijk kader te bewegen. 
 
a. Het ondersteuningsplan is conform de statuten op 24-04-2014  goedgekeurd 

door het AB, het plan voor de periode 2018-2022 wordt in september 2018  
ter goedkeuring voorgelegd; 

 
b. Het jaarverslag 2016 is door de externe accountant gecontroleerd en goed 

bevonden. Het DB heeft, conform bestuurlijk afspraken, het jaarverslag 
voorgelegd aan de CVT. Deze heeft hierop de volgende opmerkingen 
gemaakt.   

- Naar de mening van de CVT is het niet gewenst om in het jaarverslag een 
lege bijlage op te nemen waar het de bestuurlijke verantwoording betreft over 
de inzet van middelen. 

- De CVT constateert dat het treasurystatuut is gewijzigd en vraagt of de 
accountant hiervan op de hoogte is.  

- De CVT constateert dat de bestemmingsreserves toenemen en ziet graag 
dat hierop beleid wordt geformuleerd. Ze adviseert de bestemmingsreserves 
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en de eventuele aanpassing van de meerjarenbegroting in het najaar 2017 
terug op de agenda van het bestuurlijk overleg te plaatsen.  

 
Het AB neemt kennis van de constateringen en bekrachtigt de adviezen vanuit 
de CVT, alsook de toelichting door de penningmeester vanuit het DB, en keurt 
daarna 13-06-2017 jaarverslag inclusief jaarrekening goed.  
 

2. In de tweede plaats dient de CVT erop te letten of het SWV de maatschappelijke 
taak,  zoals het die zelf heeft geformuleerd in visie & missie en uitgewerkt in het 
ondersteuningsplan en jaarplan, ook daadwerkelijk waarmaakt. Beter gezegd of 
de beoogde maatschappelijke effecten die het SWV wil realiseren ook 
werkelijkheid worden.  
 
In 2017 heeft de CVT in beperkte mate een actieve monitorende functie 
ingenomen, richting het DB en de directeur. Wel heeft het DB zelf de behaalde 
resultaten ten opzichte van vooraf gestelde doelen geëvalueerd. Deze evaluatie 
is opgenomen in de aanvulling op het ondersteuningsplan 2016-2017. 

3. Tot slot wordt toezicht gehouden op een rechtmatige en doelmatige besteding 
van de middelen. Daarbij is het van belang om allereerst te letten op de ‘meta’-
doelen die het samenwerkingsverband zich heeft gesteld, zoals bijvoorbeeld dat 
het SWV het als haar opdracht ziet dat zoveel mogelijk van de in de regio (Breda, 
Oosterhout en Etten-leur) woonachtige leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke aanbod 
krijgen. Vervolgens wordt gelet op de mate waarin de hieraan afgeleide 
organisatiedoelen zijn behaald, zoals: het realiseren van de vastgelegde doelen 
in ondersteunings-plan en jaarplan, het bevorderen van de kwaliteit van de 
interne organisatie van het SWV en een effectieve en efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen van het SWV.   
  

In 2017 heeft het gesprek hierover vooral plaatsgevonden tussen DB en de 
directeur SWV. Meer informeel heeft de CVT, met name de voorzitter, advies 
uitgebracht. Van toezicht houden als gehele commissie was in 2017 -op basis 
van een eigen toezichtskader- nauwelijks sprake. Voor 2018 zijn enkele data 
hiervoor gepland. 

Intern toezicht en informatievoorziening 
Namens het AB heeft de commissie van toezicht  een eigen verantwoordelijkheid in 
het verkrijgen van de juiste informatie om de eigen rol goed te kunnen vervullen. Het 
is zaak om het overleg aan te gaan met de Ondersteuningsplanraad, aanwezig te 
zijn bij bijeenkomsten in de sub-regio’s, aanwezig te zijn bij een eventueel overleg 
met directeuren in de regio en jaarlijks een overleg te hebben met de accountant in 
het kader van de jaarstukken.  
 
Dergelijk overleg heeft in 2017 niet plaatsgevonden maar is wel in 2018 gepland. Zo 
vindt het overleg met het DB en de accountant plaats op 16 mei 2018. Weliswaar 
hebben de leden van de CVT vanuit hun verantwoordelijkheid als bestuurder van hun 
eigen organisatie deelgenomen aan bijeenkomsten in de sub-regio’s, maar dat was 
niet specifiek vanuit hun rol als lid van de CVT. 
 
Evaluatie functioneren  

Om de eigen rolinvulling goed te bewaken en de kwaliteit van het intern toezicht te 
versterken, is het van belang om jaarlijks: het eigen functioneren, het samenspel met 
het uitvoerend bestuur en het gehanteerde toezichtskader te evalueren. Op 05-04-
2018 heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Aanwezig waren een delegatie vanuit de 
CVT, het DB en de voorzitter van het AB. Op basis van deze evaluatie zijn de 
volgende conclusies getrokken:  
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Informatie 
voorziening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dat er behoefte is aan een brede dialoog en bezinning op de inrichting van onze 
governance met het bestuur;   

- dat het intern toezicht onafhankelijk van de bestuurder c.q. het uitvoerend 
bestuur moeten kunnen functioneren, betekent niet dat er dan ook automatisch 
sprake dient te zijn van intern toezicht door onafhankelijken ‘van buiten’. Of dat 
als gevolg gekozen zou moeten worden voor een bestuursmodel ‘raad van 
toezicht’ waarin sprake is van twee aparte geledingen. De inrichting van het 
toezicht is onderdeel van de dialoog binnen het bestuur; 

- wanneer het intern toezicht wordt ingevuld door (een delegatie vanuit) de 
aangesloten besturen, intern toezichthouders een proactieve en onafhankelijke 
rol moeten willen en kunnen aannemen en dat er wordt gewerkt vanuit een 
heldere en gedragen visie op waarde(n)gedreven besturen en intern 
toezichthouden, die past bij de principes van het ondersteuningsplan en de wijze 
waarop het samenwerkingsverband in sub-regio’s wordt georganiseerd. 
Geconstateerd wordt dat dit op korte termijn verbetering behoeft.  

- het meer expliciet uitwerken van de principes van besturen, organiseren en intern 
toezichthouden, wordt daarbij gezien als een noodzakelijke (maar niet 
voldoende) voorwaarde voor een beter functionerend samenspel tussen intern 
toezicht en uitvoerend bestuur van het samenwerkingsverband. Het vraagt niet 
alleen om een interventie aan de zogenaamde ‘structuurkant van good 
governance’ (van een eventuele aanpassing statuten, rapportages tot en met 
een kader) maar ook in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de meer 
‘zachte’ kant van communicatie en cultuur (houding en gedrag). Bijvoorbeeld:  

o wordt er voldoende tijd genomen om stil te staan bij de typische 
dilemma’s van intern toezicht, uitvoerend bestuur en directievoering?  

o hoe zorgen we ervoor dat het voor alle deelnemende besturen duidelijk 
wordt vanuit welke traditie wordt samengewerkt, op basis van welke 
principes en idealen de organisatie, bestuur en intern toezicht van het 
samenwerkingsverband is vormgegeven? Zodanig dat, wanneer nieuwe 
personen aanschuiven, in hun rol als uitvoerend bestuurder of intern 
toezichthouder, zij hierbij kunnen aansluiten. 

o hoe stimuleren we dat ook het lastige gesprek wordt aangegaan over 
dilemma’s, wanneer belangen botsen of wanneer mensen 
aangesproken moeten worden omdat niet wordt gehandeld in lijn met de 
principes?   
 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat het bestuur in 2017 meer aandacht had 
moeten hebben voor het goed laten functioneren van het intern toezicht en het 
samenspel tussen directie-DB-commissie van toezicht-AB-bestuur. Daarnaast wordt 
het belang onderschreven om in het schooljaar 2018-2019 de governance van het 
samenwerkingsverband naar een toekomstbestendig en passend niveau te brengen. 
Daartoe wordt aan het AB op 12-06-2018  een (proces)voorstel gepresenteerd. Dit 
voorstel zal afhankelijk van de besluitvorming daarover  -  in de periode september 
2018 – maart 2019 - worden uitgevoerd.. Ondertussen zal het intern toezicht door de 
commissie van toezicht meer intensief dan in 2017 worden gecontinueerd. Daartoe 
zijn onderstaande acties gepland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgenomen acties in 2018 op het vlak van besturen en intern toezichthouden 
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Voorgenome
n acties 
 
 
 
 
 
 
 
leden CVT 

Actie Betrokken geledingen Datum 

Overleg intern toezicht – 
medezeggenschapsorgaan 

OPR en CvT  3de kwartaal 2018 

Vaststellen intern 
toezichtskader (basis) 

CvT namens het AB 3de en 4de kwartaal 
2018 

Hanteren intern 
toezichtskader tijdens 
besprekingen commissie 
met/zonder DB 

CvT en DB Vanaf 4de kwartaal 
2018 

Vatstellen wijze waarop de 
CvT in de eigen 
informatievoor-ziening 
voorziet 

CvT namens het AB 4de kwartaal 2018 

Jaarlijkse evaluatie CvT CvT, mogelijk in 
aanwezigheid van het 
DB of AB 

December 2018 

Terugkoppeling door CvT aan 
het AB over de wijze waarop 
is toezicht gehouden is en 
welke constateringen zijn 
gedaan.   

CvT (en AB) 12 juni 2018 

Vergaderingen CvT CvT Voorjaar 2019 

 
Leden commissie van toezicht 
Aan de commissie van toezicht nemen deel:  

Naam Rol  In als aangesloten 
deelnemer aan het 
samenwerkingsverband 

Nevenfuncties 
 

Honorarium  

Peter Hendrix Voorzitter Voorzitter college van 
bestuur, Stichting Uniek 

Geen van 
belang 

Geen 

Arnoud 
Wever 

Lid Voorzitter college van 
bestuur . Stichting 
PCPO Midden Brabant 

Geen van 
belang 

Geen  

Jac 
Verschueren 

Lid Voorzitter college van 
bestuur Stichting 
KPOEL 

Geen van 
belang 

Geen  

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 16 mei 2018 

 

De voorzitter van het AB 

Ben Sanders 

 

 

De voorzitter CVT   

Peter Hendrix 
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Financiële informatie 

 
Kengetallen Percentage 2016 Percentage 2017 Formule 

Solvabiliteit  95,8% 94,8% Eigen vermogen/ totaal 
passiva*100% 

Liquiditeit 23,4% 19,04% Vlottende activa minus liquide 
middelen/ de kortlopende 
schulden 

Weerstandsvermogen 31,9% 38,0% Eigen vermogen- materiële 
vasts activa/ rijksbijdragen 

Rentabiliteit 17,3% 6,4% Netto resultaat/ ( totale baten + 
rentebaten)*100% 

Kapitalisatiefactor 33,5% 40% Totaal vermogen – ( gebouwen 
en terreinen)/ ( totale baten plus 
rentebaten)* 100% 

 

Ontwikkelingen 
gedurende het 
boekjaar 

 Vanaf 01-08-2015 is passend onderwijs pas echt van start gegaan doordat 
alle middelen voor de bekostiging van de ondersteuning aan het 
samenwerkingsverband zijn overgedragen.  

Het samenwerkingsverband heeft te maken gekregen met de nieuwe cao 

en dito loonafspraken. Hiertoe heeft het samenwerkingsverband extra 

middelen ontvangen die zijn ingezet t.b.v. de compensatie van de 

herbestedingsverplichting en de inleencontracten en voor een structurele 

verhoging van de overdracht middelen lichte ondersteuning met € 5,- per 

leerling. In totaal heft het samenwerkingsverband afgerond € 400.000,- 

meer ontvangen dan aanvankelijk begroot.  

Toelichting op de 
financiële positie op 
de balansdatum en 
beleid omvang en 
functie vrij 
besteedbaar 
vermogen 

Het samenwerkingsverband beschikt op de balansdatum over een gezonde 
financiële positie om nu en in de nabije toekomst de geplande doelen en 
daarmee gepaard gaande activiteiten te realiseren. Vooralsnog kent het 
samenwerkingsverband geen specifieke voorzieningen, zodat vrij 
besteedbaar vermogen behoort tot de algemene reserves.  

De maandelijkse overdracht aan de schoolbesturen heeft vanaf de start van 
het nieuwe schooljaar plaatsgevonden, waarbij alle reeds bekende 
overdrachten zijn opgenomen in een structurele maandelijkse bekostiging. 
De afgegeven arrangementen zware ondersteuning worden maandelijks in 
aanvulling uitgekeerd als variabele overdracht.  

Toelichting op het 
resultaat 

Het samenwerkingsverband kent over het boekjaar een positief resultaat 
van € 1.293.065,-.Van dit resultaat was vooraf al € 1.425.252,-  begroot. Het 
aanvullend positieve resultaat is tot stand gekomen door de volgende 
factoren: 

 Vanuit de Rijksoverheid zijn afgerond € 400.000,- extra baten 
ontvangen; 

 Op de post frictiekosten speciale ondersteuning zijn geen lasten 
geboekt; 

 Ten aanzien van het project passend onderwijs thuisnabij zijn er 
minder aanvragen gedaan bij het bestuur dan verwacht. Van de 
begrote € 875.000,- is slechts € 154.000,- uitgekeerd. 
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 Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen 
om in 2017 een extra overdracht te doen naar de scholen  ad € 50,- 
per leerling t.b.v. het versterken van de basisondersteuning en het 
participeren in het opstellen van het nieuw ondersteunings-plan. 
Hiermee is in totaal een extra uitgave gerealiseerd ten bedrage van 
€ 1.733.364. 

 
 

Samenvatting van de 
begroting huidig jaar 
en  

volgende jaren 

 2015 

Werkelijkheid 

2016 

Werkelijkheid 

2017 

Werkelijkheid 

2018 

Begroting 

 

 

Totale baten € 13.947.085 € 20.145.460 € 20.318.639 € 19.777.580 

 Totale lasten € 11.451.955 € 16.663.696 € 19.030.780 € 19.931.796 

 Resultaat €    2.533.544 €   3.495.642 €  1.293.065 -€ 154.216 

 
 

Analyse met het in de 
begroting opgenomen 
beleid 

Het samenwerkingsverband kent een vereveningsopdracht en moet er voor 
zorgen dat tijdig wordt gestuurd op een gezonde financiële situatie op de 
middellange termijn. Dit houdt in dat enerzijds nadrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan het beperken van de overheadkosten en aan het effectief en 
efficiënt omgaan met de beperkte middelen. Anderzijds zijn met de 
schoolbesturen afspraken gemaakt over de inrichting van arrangementen 
t.b.v. de bekostiging van ondersteuning op basis van het leerlingenmodel. 
Hierbij spelen drie aspecten een belangrijke rol: 

- Uitgangspunt voor bekostiging is wat een leerling nodig heeft in 
plaats van wat een leerling mankeert; 

- Stapeling van middelen wordt voorkomen, doordat inzichtelijk moet 
zijn welke ondersteuning vanuit de reguliere lumpsum en de 
middelen lichte ondersteuning reeds kan worden gerealiseerd; 

- Sturing op een adequate aansluiting van de jeugdzorg en jeugdhulp 
vanuit de WLZ en de Jeugdwet, zodanig dat steeds weer 
transparant is welke voorziening voorliggend is. 

Daarnaast zal het samenwerkingsverband de komende jaren een bijdrage 
leveren aan preventie van ondersteuningsbehoeften bij leerlingen en 
reductie van kosten. De beleidsmaatregelen inzake de verfijning en 
intensivering van het ondersteuningscontinuüm moeten op termijn de basis 
leggen voor een duurzame transformatie. Gezien de omvang van het 
vermogen en conform de meerjarenraming behaalde vereveningsbedrag, 
lijkt de vorming van een reserve intensivering van  ondersteunings-
continuüm verantwoord. 

Het investeringsbeleid Het samenwerkingsverband kent vooralsnog geen investeringsbeleid. De 
wijze waarop het samenwerkingsverband de middelen beheert, is 
opgenomen in het vastgestelde treasurystatuut. 

Het beleid en de 
uitvoering van 
treasury 

Het samenwerkingsverband kent een treasurystatuut. In het treasurystatuut 
zijn de vier elementen beschreven welke, gezamenlijk een effectieve en 
efficiënte inzet van middelen, alsmede duidelijkheid en transparantie 
garanderen. Dit zijn: sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. 
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Risico’s en 
onzekerheden 

(leerlingen aantal, 
leeftijd docenten, 
inkomsten) 

Het samenwerkingsverband heeft te maken met omstandigheden die 
onzekerheden met zich meebrengen, te weten: 

- Krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs; 
- De opvang van asielzoekers en de financiële consequenties 

verbonden aan de afgifte TLV; 
- De instroom van werkmigranten met name in de tuindersgebieden; 
- Het ontbreken van voldoende regie op landelijk niveau ten aanzien 

van de aansluiting Jeugdwet, De Zorgverzekeringswet en de Wet 
Langdurige Zorg op het onderwijs. De gezamenlijke betrokkenheid 
om op lokaal niveau duidelijkheid te verkrijgen vergemakkelijkt de 
sturing op het proces en de samenwerking. 

Kasstromen en 
financieringsbehoeften 

De kasstromen zijn in overeenstemming met de inkomsten en de 
beschikbaarheid van financiële middelen. Vanaf augustus 2015 vindt de 
structurele bekostiging van de schoolbesturen ten aanzien van de 
overdracht middelen lichte en zware ondersteuning plaats in dezelfde 
maand als de inkomsten. De overdracht van de variabele bekostiging, met 
name de overdracht van middelen zware ondersteuning, gekoppeld aan het 
leerlingenmodel geschiedt de maand volgend op de maand waarin de 
beschikking is afgegeven. 
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Dialoog met belanghebbenden (OPR) 

Verslag van de 
dialoog 

Het bestuur heeft in het jaar 2017 vier maal de OPR geïnformeerd over de 
voortgang van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. Ten 
aanzien van de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband is de OPR 
tijdig meegenomen in het proces van ontwikkeling. Tevens is de OPR 
conform de statuten de jaarrekening 2016 voorgelegd en de aanvulling op 
het ondersteuningsplan. Hierbij zijn alle beleidsvoornemens, activiteiten en 
de begroting voor het jaar 2017 besproken. 

Daarnaast zijn de volgende zaken geagendeerd: 

1. Communicatie met de MR/GMR 
2. De doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
3. Uitvoering toezicht 
4. Jaarverslag CTLV 
5. Gesprek met de inspectie 
6. Jaarplan OPR 
7. Voorbereiding info bijeenkomst MR/GMR 
8. Aanvulling ondersteuningsplan 
9. Nulmeting HGW 
10. Monitorgegevens EED en ouderbetrokkenheid 
11. Bestuursverslag, jaarrekening en begroting 
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BIJLAGE 1 DEELNEMENDE BEVOEGDE GEZAGSORGANEN 
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Naam Bestuur Adres Postcode Plaats Bg.nr Vertegenwoordiger e-mail 

Stg. Kath. Onderwijs Ginneken van Gaverenlaan 18 4835 CD Breda 32203 J. Slangen slangen@kbs-laurentius.nl 

Stichting Pallas Bronkhorstsingel 11 5403 NA Uden  41246 A.W. de Geus 
 

a.de.geus@stichtingpallas.nl 

          H. v.d. Boom 
 

H.vandenboom@destrijene.nl 

Stichting OPMAAT Postbus 5142 5004 EC Tilburg 41611 M.H.F. Liebregts 
 

servicebureau@opmaat-scholen.nl 

S I P O Hooilaan 1 4816 EM Breda 41863 M. Talbi  
 

directie@sipobreda.nl  

Stg. Kathol. Onderw. Raamsdonk Kerkstraat 33 4944 XB Raamsdonk 43825 W. Franssen wimfranssen@ziggo.nl 

Stichting Vrije School Breda Minckelersstraat 27 4816 AD Breda 59984 J. de Kort 
 

jdekort@markantonderwijs.nl 

Stg. Kath. Onderw. Rijsbergen Postbus 59190 3008 PD Rotterdam 75934 W. Melis directie@bavoschool.net  

Stichting Tangent J. Asselbergsweg 80 5026 RR  Tilburg 40971 T. Godefrooij 
 

Toon.godefrooij@tangent.nl 

Stichting OBO west Brabant Vijfhuizenberg 157 4708 AJ Roosendaal 41471 A. Goossens agoossens@obo-wbr.nl 
 

          M. Embregts 
 

m.embregts@obsdewindhoek.nl 

Stg. LeerSaam Openbaar Onderw. Postbus 497 4870 AL Etten-Leur 41604 T. van Oorschot directie@stichtingleersaam.nl 

Stg. PCO. Etten-.-Leur Postbus 283 4870 AG Etten-Leur 69539 C. Brouwers Carlo.brouwers@pco-etten-leur.nl 

Stichting 'Het Driespan' Hof van den Houte 91-93 4873 AZ Etten-Leur 41200 R.S. Hofkes shofkes@koraalgroep.nl 

Stichting BRAVOO Postbus 79 5170 AB  Kaatsheuvel 41435 R. Venema r.venema@StichtingBravoo.nl 

St. Kath. Ond. Het Groene Lint Postbus 21 4860 AA Chaam 32060 B. van Hoek 
 

bertvanhoek@hetgroenelint.nl 

Stichting Nutsscholen Breda Hooilaan 1 4816 EM Breda 40637 B.M.A. Sanders 
 

b.sanders@nutsscholenbreda.nl  

Stichting Uniek Postbus 122 4930 AC Geertruidenberg 41978 P.A.M. Hendrix p.hendrix@stichting-uniek.nl 

Stg. Primair Onderwijs Zundert Berkenlaan 156 4881 XE Zundert 78066 N. Flipse nflipse@spoz.nl 

St.Initia,Kath.Prim.Ond.Dongen Postbus 184 5100 AD Dongen 40672 M. Verhoeven 
 

maxverhoeven@stichtinginitia.nl  

Stg. Kathol. Onderw. Drimmelen Postbus 23 4920 AA Made 43967 R. Bos reintbos@skod.org 

Stg Nuwelijn Postbus 152 5120 AD Rijen 73191 N. Brans n.brans@nuwelijn.nl 

mailto:servicebureau@opmaat-scholen.nl
mailto:directie@sipobreda.nl
mailto:jdekort@markantonderwijs.nl
mailto:directie@bavoschool.net
mailto:agoossens@obo-wbr.nl
mailto:m.embregts@obsdewindhoek.nl
mailto:b.sanders@nutsscholenbreda.nl
mailto:maxverhoeven@stichtinginitia.nl
mailto:n.brans@nuwelijn.nl


 

 

                                                                                                    28 

Stichting K.P.O. Etten-Leur Postbus 182 4870 AD Etten-Leur 55303 J. Verschueren jverschueren@skpoel.net 

Stichting Markant Onderwijs Hooilaan 1 4816 EM Breda 41869 J. de Kort 
 

jdekort@markantonderwijs.nl  

Stg. PC-Primair Ond. M-Brabant Hooilaan 1 4816 EM Breda 41001 A.W. Wever arnoud.wever@pcpomiddenbrabant.nl  

Stichting Delta Onderwijs Postbus 4318 4900 CH Oosterhout  40278 L.C.J.M. Oomen oomen@delta-onderwijs.nl 

INOS, Stg. Katholiek Onderwijs Postbus 3513 4800 DM Breda 41407 Mw. N. van Son Nicole.vanson@inos.nl 

Onderwijscentrum Leijpark Postbus 5022 
 

5004 EA 
 

Tilburg 
 

20233 
 

J.J. Hoekjen 
 

h.hoekjen@ocleijpark.nl 

Stichting Biezonderwijs Postbus 5134 5004 EL Tilburg  D. Ensberg bestuursbureau@biezonderwijs.com 
 

mailto:jverschueren@skpoel.net
mailto:jdekort@markantonderwijs.nl
mailto:arnoud.wever@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:oomen@delta-onderwijs.nl
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BIJLAGE 2 BEMENSING BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR, TOEZICHTHOUDEND BESTUUR 

EN DIRECTIE 

Organogram 

 

 

Leden dagelijks bestuur Organisatie  Functie 

Mw. N. W. van Son- van Emmerik INOS, Stichting. Kath. Onderwijs Voorzitter van het DB 

Dhr. L.C.J.M. Oomen Stichting Delta Onderwijs Penningmeester  

Dhr. G.J.C. Miltenburg Stichting Nuwelijn Lid van het DB 
tot 01-08-2017 

Dhr. A.P.B.I.  Godefrooij Stichting Tangent Lid van het DB 

Dhr. R.S. Hofkes Stichting 'Het Driespan' Lid van het DB 

Dhr. G.A.J. van Hoek St. Kath. Onderwijs Het Groene Lint Lid van het DB 

vacature   

Het bestuur 

Besluitvormend 

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

intern toezichthoudend orgaan uitvoering dagelijkse gang

van zaken

Directeur en secretaresse

directeur, ambtelijik secretaris, verantwoordelijk voor de aan-

sturing van de uitvoering en de beleidsontwikkeling

Beleid Uitvoering

voorbereiding en afgifte beschikkingen TLV/AV

ontwikkeling implementatie beleid

faciliteren schooobesturen

inhuren expertise/detacheren

Bovenschoolse 

voorzieningen (OZA)

Eindverantwoordelijke schoolbesturen

scholen scholen scholen scholen scholen

scholen scholen scholen scholen

adviserend besluitvormend
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Leden toezichthoudend deel van het 
bestuur  

Organisatie Functie 

Dhr. B.M.A. Sanders Stichting Nutsscholen Breda Voorzitter van het 
bestuur 

Dhr. J.J.P. Slangen Stichting Kath. Onderwijs Ginneken Lid van het bestuur 

Dhr. A.W. de Geus/  dhr. H.v.d. Boom Stichting Pallas Lid van het bestuur 

Dhr. M.H.F. Liebregts Stichting OPMAAT Lid van het bestuur 

Dhr. M. Talbi  Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Lid van het bestuur 

Dhr. J.W.C.J.M. de Kort Stichting Vrije School Breda Lid van het bestuur 

Dhr. A.P.B.I.  Godefrooij Stichting Tangent Lid van het bestuur 

Dhr. A.J. Goossens/ dhr. M. C. Embregts Stichting OBO West Brabant Lid van het bestuur 

Dhr. A.D. van Oorschot Stichting LeerSaam Openbaar 
Onderwijs 

Lid van het bestuur 

Dhr. C.M.W. Brouwers Stichting PCO Etten-Leur Lid van het bestuur 

Dhr. R. Venema Stichting BRAVOO Lid van het bestuur 

Dhr. P.A.M. Hendrix Stichting Uniek Lid van het bestuur 

Mw. M.P.A.  Nagtzaam   

Dhr. N.L.  Flipse  (vanaf 01-08-2017) 

Stichting Primair  Onderwijs Zundert Lid van het bestuur 

Dhr. M.A. Verhoeven Stichting Initia, KPO Dongen Lid van het bestuur 

Dhr. R. K. Bos Stichting Kath. Onderwijs Drimmelen Lid van het bestuur 

Dhr. J. A.M. Verschueren Stichting KPO. Etten-Leur Lid van het bestuur 

Dhr. J.W.C.J.M. de Kort Stichting Markant Onderwijs Lid van het bestuur 

Dhr. A.W. Wever Stichting. PCPO   Midden-Brabant Lid van het bestuur 

Dhr. J.J. Hoekjen Stichting Mytylschool Tilburg/ 
Onderwijscentrum Leijpark Tilburg  

Lid van het bestuur 

Dhr. D.S.C. Ensberg Stichting Biezonderwijs Lid van het bestuur 

 

Leden commissie toezicht  Organisatie Functie 

Dhr. A.W. Wever Stichting. PCPO   Midden-Brabant Namens sub-regio Breda 

Dhr. P.A.M. Hendrix Stichting Uniek Namens sub-regio Oosterhout 

Dhr. J. A.M. Verschueren Stichting KPO Etten-Leur Namens sub-regio Etten-Leur 

 

Staforganisatie 

Dhr. J.J.M.L. van den Born Directeur 

Mw. M.L.A.P.  Haers - van Maurik Secretaresse 
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BIJLAGE 3 AFGIFTE ARRANGEMENTEN EN TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN CTLV 
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Kwantitatieve informatie 

Tabel 1  Aantal aanvragen TLV 

De informatie in tabel 1 laat zien dat het aantal aanvragen voor plaatsing SBO is toegenomen in 
vergelijking tot schooljaar 2015-2016. Het aantal nieuwe aanvragen voor SO4 en SO3 is afgenomen. 
Over het algemeen zijn er ook minder aanvragen voor verlenging ingediend door zowel SBO als SO3 
en 4. 

Tabel  2 Herkomst aanvragen TLV 2016-2017 

De meeste aanvragen voor een TLV zijn afkomstig van de eigen basisscholen. Hierbij zijn de meeste 
aanvragen gericht op plaatsing SBO, daarna op SO4 en tenslotte met minste op SO3. De aanvragen 
vanuit SBO en SO3 en 4 hebben overwegend te maken met aanvragen voor verlenging van de 
beschikking. Verwijzing van SBO naar SO, visa versa, of van SO naar SO komen slechts in geringe 
mate aan de orde. In het afgelopen schooljaar heeft SO4 12 leerlingen verwezen naar het speciaal 
basisonderwijs. Het SBO heeft in totaal bij 14 leerlingen moeten constateren dat zij niet kan voldoen 
aan de ondersteuningsbehoeften van deze kinderen en dat zij een beter aanbod krijgen in het speciaal 
onderwijs. 

Tabel 3  Aantal leerlingen vanuit de voorschoolse voorzieningen 

In het schooljaar 2015- 2016 zijn in totaal 17  aanvragen ingediend door voorschoolse voorzieningen. 
In het afgelopen schooljaar was dat beduidend meer ( 31). Het aantal aanvragen vanuit het MKD is  
gedaald ( van 14 naar 8).  Maar de aanvragen vanuit de overige voorzieningen is toegenomen. In 5 
gevallen zijn leerlingen gelijk na aanmelding bij een basisschool in een traject bij de CTLV beland.  

Tabel 4  Totaal aantal toegewezen arrangementen zware ondersteuning 

Gedurende het schooljaar zijn meer arrangementen SO4 aangevraagd dan arrangementen SO3. 
Overwegend worden arrangementen aangevraagd in de laagste bekostigingscategorie. Ditzelfde geldt 
voor de verlengingen van arrangementen.. 

Tabel 5  Totaal toegewezen per schooljaar 

In het schooljaar 2015-2016  zijn 221 nieuwe aanvragen voor een ondersteuningsarrangement 
ingediend en  79 aanvragen van een verlenging of omzetting naar een toelaatbaarheidsverklaring. Het 
totale volume aanvragen is in het afgelopen  schooljaar bijna gelijk gebleven. Het aantal nieuwe 
aanvragen is echter gedaald met 71, daarentegen is het aantal verzoeken voor verlenging gestegen 
naar 158. Vanwege nieuw beleid zijn in het afgelopen schooljaar voor het eerst ook specifieke 
arrangementen ( observatieplaats, zieke leerlingen, hoogbegaafd en hoogsensitief) toegekend. 

De hierna volgende tabellen brengen de verschillen tussen de sub-regio’s in beeld. In tabel 6 is het 
aantal leerlingen per sub-regio weergegeven. Verwijzingspercentages zijn uiteraard gerelateerd aan het 
aantal leerlingen in het basisonderwijs.  

Tabel 7 en 8 Verwijzingspercentage per sub-regio en aantal aanvragen TLV 

De cijfers van het schooljaar 2016-2017 maken duidelijk dat de sub-regio Oosterhout het laagste 
verwijzingspercentage heeft m.b.t. het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs SO3. 
Daarentegen heeft deze sub-regio meer aanvragen voor een toelaatbarheidsverklaring speciaal 
onderwijs SO4.  In de sub-regio Etten-Leur is het verwijzingspercentage SO3 en SO4 exact aan elkaar 
gelijk. 

Bij het vergelijken van de kengetallen van schooljaar 2015-2016 met die van 2016-2017 zijn de volgende 
zaken opvallen, te weten: 

Sub-regio Breda: 

 Het verwijzingspercentage SBO is gestegen van 0, 29% naar 0,38% 

 Het verwijzingspercentage SO3 is licht gedaald ( van 0,15% naar 0,12%) 

 Het verwijzingspercentage SO4 is licht gestegen ( van 0,11% naar 0,14%) 
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Sub-regio Oosterhout: 

 De verwijzingspercentages voor deze sub-regio zijn voor zowel SBO als SO 3 en 4 nagenoeg 
gelijk gebleven. Het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs is licht gedaald ( van 
0,36% naar 0,30%) 

Sub-regio Etten-Leur: 

 Voor zowel het speciaal basisonderwijs alsook het speciaal onderwijs zien we een stijging van 
het aantal verwijzingen. Het aantal verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs is verdubbeld 
( van 0,19% naar 0,38%). In het schooljaar 2015-2016  waren er geen verwijzingen naar SO3 
en vorige schooljaar 0,11%. Het verwijzingspercentage naar SO4 is gestegen van 0,7% naar 
0,11%. 

Tabel 10 en 11 Totaal aantal aanvragen OA per sub-regio en percentage toegekende OA. 

De drie sub-regio’s kennen een vrijwel gelijk percentage aan toegekende ondersteunings-
arrangementen voor SO3. Het percentage toegekende arrangementen SO4 is in de sub-regio Etten-
Leur het hoogst. Wanneer de percentages voor aanvraag nieuw arrangement en verlening SO4 bij 
elkaar worden opgeteld kent de sub-regio Breda een percentage van 0,42%, Oosterhout van 0,47% en 
Etten-Leur van 0,74%.  

Constateringen die vragen om nader overleg 

 Het aantal aanmelding bij de CTLV vanuit voorschoolse voorzieningen neemt toe en 
basisscholen melden in sommige gevallen direct aan bij de CTLV op basis van de zorgplicht. 
Dit signaal geeft aanleiding tot de vraag of de samenwerking tussen het RSV Breda en de 
voorschoolse jeugdhulpvoorzieningen niet moet worden geïntensiveerd. Tevens betekent dit 
dat in voorkomende gevallen reeds eerder de samenwerking moet worden gevonden tussen de 
voorschoolse voorziening, de jeugdhulp en de ondersteuningsorganisatie van het 
samenwerkingsverband om te onderzoeken of op basis van arrangement met onderwijs voor 
meerdere kinderen thuisnabij kan worden georganiseerd. In het kader van de LEA zien we in 
enkele gemeenten een goede beweging naar preventie en vroeg-signalering. 

 Het aantal aanvragen voor een TLV SBO is afgelopen jaar in sub-regio Breda en Etten-Leur 
nadrukkelijk gestegen. Het verdient aanbeveling om met elkaar te verkennen waar deze stijging 
door wordt veroorzaakt en wat dat betekent voor de positionering van het speciaal 
basisonderwijs in het ondersteuningscontinuüm. 

 De sub-regio Etten-Leur kende afgelopen schooljaar een groei in het aantal aanvragen TLV en 
ondersteuningsarrangementen. Hierbij lijkt het realiseren van een passend aanbod voor 
leerlingen met gedragsproblemen binnen de reguliere basisscholen nog niet goed te lukken. 

 Met betrekking tot de verwijzingspercentages eerste aanvraag TLV SBO, SO3 en SO4 in 
vergelijking met de landelijke verwijzingspercentages worden verschillen met de landelijke 
tendens waargenomen. Binnen RSV Breda is er een lichte toename ten aanzien van de TLV 
SBO terwijl er landelijk sprake is van een afname.  Bij de afgifte TLV SO 3 en SO4 is binnen 
het RSV een kleinere toename waarneembaar dan dat de landelijke tendens aangeeft. 

 Met betrekking tot de eerste aanvraag ondersteuningsarrangement is het aantal 
ondersteuningsarrangementen SO4 twee keer zoveel als  ondersteuningsarrangementen SO3. 
In vergelijking met vorig schooljaar kan men spreken van een verschuiving.  Nader onderzoek 
door de schoolbesturen met betrekking tot de redenen deze verschuiving in aanvragen 
ondersteuningsarrangementen is wenselijk. 

  



 

 

                                                                                                    37 

Verslag overleg intern begeleiders inzake functioneren CTLV d.d. 20-12-2017. 

Inleiding 

De directeur van het RSV Breda heeft het initiatief genomen om met een afvaardiging van intern 

begeleiders vanuit de verschillende sub-regio’s en de coördinatoren van de sub-regio’s in gesprek te 

gaan over het functioneren van de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen. Aanleiding tot dit 

initiatief is gegeven in twee aspecten , te weten: 

 De feedback die wordt ontvangen n.a.v. de bezoeken die de CTLV heeft gebracht aan de 

netwerken –IB is niet altijd in overeenstemming met de signalen die bestuurders afgeven naar 

aanleiding van intern overleg met intern begeleiders 

 Het bestuur van het RSV Breda heeft naar aanleiding van het jaarverslag van de CTLV 

aangegeven graag over meer procesmatige informatie te willen beschikken in het jaarverslag 

van het schooljaar 2016-2017. 

Bij de start van het overleg is door de directeur gecheckt of eenieder voldoende vrijheid voelt om 

openhartig het gesprek aan te gaan.  De aanwezigen hebben aangegeven geen belemmeringen te 

ervaren. 

Bevindingen 

Tijdens het overleg blijkt dat er ook nog vragen leven die als eerste aan de orde worden gesteld. De 

belangrijkste zaken hieromtrent zijn: 

a) Er start in januari een werkgroep  die zich gaat buigen over het groeidocument en de 

implementatie die daaruit voortvloeit.  Deze werkgroep wordt ondersteund door een externe 

dhr. Tijn Nuyens. Gestuurd wordt op bijstelling per 01-08-2018. Een en ander is 

gecommuniceerd in de nieuwsbrief. 

b) De bijgestelde versie van het groeidocument van 1 oktober 2017 is verschenen vanwege de 

tweede handtekening van de ouders inzake de instemming met het handelingsdeel in het OPP. 

c) Tommy en Teddy voldoen aan de privacywetgeving. Informatie over kinderen via de mail 

versturen mag niet meer. 

Op grond van het overleg kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd, te weten: 

a) De CTLV is telefonisch goed bereikbaar en men wordt op een juiste wijze aangesproken. 

b) De bezoeken van de CTLV aan de netwerken IB worden als prettig en informatief ervaren. Er 

is een behoefte om dat jaarlijks  structureel te plannen. 

c) Als je ondersteuning nodig hebt omdat er een casus is waar je moeilijk aan uit komt, krijg je die 

ondersteuning. Leden van de CTLV brengen zelfs een bezoek aan school op om vanuit de 

werkvloer de informatie op te halen. 

d) Voor kinderen met ondersteuningsbehoeften in de lichte ondersteuning kan geen arrangement 

worden aangevraagd bij het RSV Breda. De middelen hiertoe zijn overgedragen aan de 

schoolbesturen die de verantwoordelijkheid hebben om het passende aanbod te realiseren. Er 

bestaat een neiging om er een bijkomende problematiek bij te slepen om in aanmerking te 

kunnen komen voor een arrangement ZO. Wederom blijkt dat intern begeleiders onvoldoende 

op de hoogte zijn omtrent de beschikbaarheid van middelen vanuit het RSV Breda en de inzet 

daarvan binnen het eigen schoolbestuur en de scholen. 

e) Bij vragen krijgt men overwegend een goed antwoord van de CTLV. Soms lijkt het echter alsof 

er onvoldoende begrip is voor de werkzaamheden op de werkvloer van de school en er niet 

voldoende vertrouwen is in de deskundigheid van de intern begeleider.  Uiteindelijk zijn  het de 

werkdruk en de administratie die allemaal nodig is,  die meeste frustratie oproepen. 

f) De intern begeleiders hebben een paar verzoeken gerelateerd aan Tommy, een instrument 

waar men  tevreden over is. Deze verzoeken hebben betrekking op: 
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a. Het aangeven in welke vergadering de aanvraag aan de orde komt 

b. Het vermelden van de looptijd van een arrangement 

c. Automatisch bericht vier weken voor afloop arrangement 

g) Sommige intern begeleiders hebben meer behoefte aan feedback vanuit de CTLV op het 

ingediende groeidocument ongeacht of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. 

h) Bij sommige casussen is de problematiek zo evident en permanent dat het fijn zou zijn als er 

vanuit het RSV Breda voor een langere periode van 1 schooljaar een arrangement zou kunnen 

worden toegekend. 

i) Verzoek om in de start van het nieuwe kalenderjaar de  tabellen van de leerroutes t.b.v. het 

uitstroomperspectief bij te stellen. 

j) Het belang van de ouderbetrokkenheidsmonitor moet binnen de netwerken-IB  opnieuw aan de 

orde worden gesteld. Ouders van kinderen waarvoor een arrangement of een TLV is 

aangevraagd krijgen automatisch een vragenlijst aan de hand waarvan de tevredenheid met de 

ondersteuning door school en het RSV Breda in beeld wordt gebracht. Het is gewenst dat het 

invullen van deze web based vragenlijst wordt gestimuleerd. 

 

Dank zeggend voor eenieders medewerking en inbreng. 

 

Jacques van den Born 

directeur RSV Breda PO 3003 
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Tabel 1   Totaal aanvragen TLV 

Herkomst aantal 

leerlingen 

eerste 

aanvraag 

percentage aantal 

leerlingen 

verlenging 

percentage 

RSV Breda  

PO 30-03 

311 70% 113 25% 

Van buiten het  

eigen SWV 

12* 3% 8 2% 

Totaal 323 73% 121 27% 

 

Tabel 2  Analyse van de beoordelingen van de eerste aanvragen en verlengingen voor 

een toelaatbaarheidsverklaring  

 Boordeling aanvragen TLV binnen eigen samenwerkingsverband 

 

 

Pos.  

SBO 

Neg. 

SBO 

Pos. 

SO3 

I * 

Neg. 

SO3 I 

Pos. 

SO3 

II* 

Negatief 

SO3 II 

Pos. 

SO3 

III* 

Neg. 

SO 3 

III 

Pos. 

SO4 

Neg. 

SO4 

Eerste 

aanvraag 

154 0 44 0 19 0 5 0 89 0 

verlenging 54 0 18 0 11 0 3 0 27 0 

totaal 208 0 62 0 30 0 8 0 116 0 

* SO 3 categorie I (LZ en ZML) 

* SO 3 categorie II (LG) 

* SO 3 categorie III (MG) 
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Tabel 3 Aantal aanvragen ondersteuningsarrangementen (OA) eerste aanvraag per 

categorie 

 

Categorie eerste aanvraag OA aantallen Percentage 

* 

SO 3 LZ 9 7% 

SO 3 ZML 5 2,5% 

SO 3 LG 31 20,5% 

SO 4 101 68% 

Specifieke arrangementen 4 2% 

totaal 150 100% 

 
 

Tabel  4  Instroom leerlingen vanuit voorschoolse voorzieningen 

 

Voorschoolse voorziening Aantallen   Percentage * 

SBO 10 32 % 

SO3 ZML (categorie I) 11 36 % 

SO3 ZL (categorie I) 2 6 % 

SO3 LG (categorie II) 4 13 % 

SO3 EMB/MG (categorie III) 1 3 % 

SO4 (categorie I) 3 10 % 

Totaal: 31 100% 

*) percentage aantal leerlingen in relatie tot het totaal aantal afgifte nieuwe TLV’s vanuit voorschoolse 

voorzieningen (aantal 31) 
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BIJLAGE 4 ONTWIKKELING LEERLINGENSTROMEN 

Leerlingen primair onderwijs 

Leerlingen in het primair onderwijs 

Teldatum 01-10-2013 01-10-2014 01-10-2015 01-10-2016 

BaO 34.516 34.059 33.869 33.389 

SBO 771 740 676 623 

Percentage 2,18% 2,13% 1,96% 1,8% 

 
Leerlingen in het speciaal onderwijs 

 Jonger dan 8 jaar Ouder dan 8 jaar  

 SO Cat 1 SO Cat 2 SO Cat 3 SO Cat 1 SO Cat 2 SO Cat 3 Totaal 

2013 162 22 19 445 34 59 741 

2014 175 27 10 435 37 59 743 

2015 165 28 20 430 41 42 726 

2016 155 36 14 441 52 32 730 

SO Cat. : dit zijn bekostigingscategorieën 

Leerlingenaantallen in deelnemerspercentages. 

Teldatum sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal 

2012 2,21% 1,70% 0,14% 0,29% 2,13% 

2013 2,18% 1,72% 0,16% 0,22% 2,10% 

2014 2,13% 1,75% 0,18% 0,20% 2,14% 

2015 1,96% 1,72% 0,20% 0,18% 2,10% 

2016 1,8% 1,71% 0,25% 0,13% 2,10% 

Landelijk % 2016 2,31%    1,58% 
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BIJLAGE 5 MONITOR OUDERBETROKKENHEID 
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BIJLAGE 6 UITVOERING BELEID EED (ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE) 
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Toelichting aanmeldingen EED 2017 RSV Breda 

Figuur 1: 

Het totaal aantal aanmeldingen per gemeente is afgebeeld in figuur 1. Het RSV Breda ontving in 2017 

in totaal 440 aanmeldingen ter beoordeling. Op basis van het totaal aantal leerlingen binnen het RSV 

Breda, is ongeveer 303 aanmeldingen te verwachten  en daarmee valt het totaal aantal aanvragen EED  

binnen de prevalentie. In vergelijking met 2016 gaat het wel om een forse toename van het aantal 

aanmeldingen: van 324 naar 440. Deze stijging is bij de meeste gemeenten zichtbaar, behalve Alphen 

Chaam en Baarle Nassau. 

Van het totaal aantal aanmeldingen (440) is in 2017 voor 42 dossiers een negatief advies afgegeven, 

dit betreft 9,5 %.  De aanname is dat 374 leerlingen (aantal positieve adviezen) aangemeld zijn bij de 

zorgaanbieders in 2017. Dit valt eveneens binnen de prevalentie, waarbij de verwachting is dat 5% 

(216), doorstromen naar diagnostiek. De overige dossiers zijn niet ontvankelijk verklaard, ingetrokken 

of  nog in behandeling einde 2017. 

Figuur 2: 

Op basis van prevalentiecijfers is de verwachting dat 7% van de leerlingen in groep 4 per jaar wordt 

aangemeld voor beoordeling betreffende de vergoedingsregeling diagnostiek EED. Dit wordt berekend 

door het aantal leerlingen per school te delen door het aantal groepen en dit te vermenigvuldigen met 

7%. 

We zien in figuur 2 dat minder dan de helft  van de scholen (41%) aanmeldt  binnen de 

prevalentiecijfers. Een fors aantal scholen meldt minder leerlingen aan dan verwacht (36 scholen, 27%). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat hier veel kleine scholen bij zitten, waardoor de cijfers een vertekend 

beeld kunnen oproepen*.  In totaal 39 scholen meldt veel leerlingen aan ter beoordeling, ( 29%). Waarbij 

13 scholen (10 %) ver boven de prevalentie uitkomt. In 2016 ging dit nog om 6 scholen.  

Figuur 3: 

De gegevens van figuur 2 zijn in figuur 3 opgesplitst per gemeente. Hierbij valt op dat slechts in 3 

gemeenten scholen aanwezig zijn die zeer veel dossiers aanbieden ter beoordeling. In alle 

gemeenten zijn scholen die geen dossiers aanmelden ter beoordeling van de criteria 

vergoedingsregeling EED.  

*Van een vertekend beeld wordt gesproken, wanneer er sprake is van een kleine schoolpopulatie. 

Wanneer een school bv 55 leerlingen heeft, is het verwachte aantal aanmeldingen 0,5. Wanneer geen 

leerlingen worden aangemeld, is dit niet opvallend te noemen, maar het betreft wel de helft van het 

aantal aanmeldingen in vergelijking met de verwachting.  
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BIJLAGE 7 INGEDIENDE BEZWAARSCHRIFTEN M.B.T. BESLUITEN CTLV 

 
Kenmerk bezwaar Aan- 

tal- 

len   

Ingetrokken Termijn 

verlopen 

Ontoegan- 

kelijk 

Gespre

kRSV 
Obser-

vatie 

plaats 

 

Brief verlen-

ging is moge- 

lijk 

Aandacht directeur 

RSV 

SO3 bekostigingscategorie (I 

ipv II) 

3     3*    

SO3 bekostigingscategorie (I 

ipv III) 

5     5*    

Toelaatbaarheid SO3 1 

 

      1   

Bezwaar TLV SBO  1 

 

  1     

Bezwaar einddatum TLV SO3 

 

1        1  

Bekostigingscategorie 

ondersteuningsarrangement 

5 4 1      

Bezwaar plaatsing SO, BaO 

had grotere inspanning 

kunnen doen 

1 1        

Bezwaar terminologie TLV 

 

1        1 

Totaal: 18  5 1 1 8 1 1 1 

 

*De betreffende aanvragen  na vaststelling criteria opnieuw  beoordeeld 
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BIJLAGE 8 MEERJARENBEGROTING 2017 EN VERDER 
 

 

Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017
2018 2019 2020 2021

-3% -3% -3%

Leerlingen Bassisscholen 33.183       33.446       33.589       32.773       31.790       30.836       29.911       

Leerlingen SBO aantal 685             668             636             648             624 606 587

Leerlingen SBO verwijzings-% 2,02% 1,96% 1,86% 1,94% 1,93% 1,93% 1,93%

Leerlingen SO aantal 726 726 726 724 724 724 724

Leerlingen SO verwijzings-% 2,10% 2,08% 2,08% 2,12% 2,18% 2,25% 2,32%

Normbudget lichte ondersteuning P        158,01        157,41        158,51        161,68        161,68        161,68        161,68 

Normbudget lichte ondersteuning M             7,44             7,40             7,45             7,45             7,45             7,45             7,45 

Normbudget zware ondersteuning P        322,86        320,15        332,30        332,73        332,73        332,73        332,73 

Normbudget zware ondersteuning M          35,19          30,38          30,70          30,70          30,70          30,70          30,70 

BATEN

Rijksbijdragen 20.006.133 19.789.757 20.185.030 19.665.057 18.564.484 17.357.947 16.483.233

   Lichte ondersteuning P 5.351.351 5.369.739 5.425.166 5.403.478 5.240.742 5.083.520 4.931.014

   Zware ondersteuning P 11.169.127 11.153.861 11.375.955 11.361.005 11.026.103 10.702.547 10.388.697

   Lichte ondersteuning M 251.985 252.324 250.097 248.985 241.486 234.242 227.215

   Zware ondersteuning M 1.217.446 1.058.459 1.178.320 1.026.019 995.119 965.265 936.307

   Verevening 2.016.224 1.955.374 1.955.492 1.625.571 1.061.034 372.373 0

Overige baten 139.327 136.969 121.983 112.523 0 0 0

   Grensverkeer 8.661 0 0 0 0 0 0

   Extra ondersteuning passend onderwijs 130.666 136.969 121.983 112.523 0 0 0

Totale baten lichte ondersteuning 5.603.336 5.622.063 5.675.263 5.652.463 5.482.229 5.317.762 5.158.229

Totale baten zware ondersteuning 14.533.463 14.304.663 14.631.750 14.125.118 13.082.256 12.040.185 11.325.004

TOTALE BATEN 20.145.460 19.926.726 20.307.013 19.777.580 18.564.484 17.357.947 16.483.233

Realisatie 

2016

Begroting 

2017

Prognose 

2017
2018 2019 2020 2021

LASTEN

Ondersteuningskosten 16.272.124 17.970.914 19.635.263 19.403.590 17.405.254 17.167.921 15.359.708

   Lichte ondersteuning Bao 4.716.791 4.818.448 4.836.816 4.719.334 4.577.754 4.440.421 4.307.208

   Lichte ondersteuning SBO > 2% 111.783 0 0 0 0 0 0

   Lichte ondersteuning SBO grensverkeer 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

   Lichte ondersteuning SBO groei 112.808 33.030 56.154 0 0 0 0

   Zware ondersteuning overdracht SO 8.117.885 7.995.193 8.040.414 7.964.516 7.965.000 7.965.000 7.965.000

   Zware ondersteuning overdracht SO (tussentijdse groei) 138.379 140.842 199.151 150.000 150.000 150.000 150.000

   Zware ondersteuning herbesteding 871.017 870.901 817.731 750.000 600.000 500.000 500.000

   Zware ondersteuning kn toekenning arrangementen 1.294.550 1.500.000 1.334.747 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

   Zware ondersteuning overdracht besturen (incidenteel) 500.525 800.000 800.650 800.000 800.000 800.000 0

   Zware ondersteuning consequenties afstemming JW, ZVW,WLZ,LPW 142.694 0 0 0 0 0 0

   Compensatie vervroegde overgang SO/VSO 157.528 0 0 0 0 0 0

   Projecten intensivering ondersteuningsstructuur (project 10) 0 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 0

   Project 11 Incidentele overdracht ondersteuningsmiddelen 0 0 1.737.100 1.707.241 0 0 0

   Project 7 Verfijning ondersteuningscontinuum /speciale arrangementen 0 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

   Project 8 Uitvoering ondersteuningsplan 108.164 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

Organisatielasten 377.694 530.560 561.136 528.206 524.765 521.427 518.189

   Lasten algemene organisatie 347.226 345.000 374.094 345.000 345.000 345.000 345.000

   Lasten coordinatie sub-regio 0 117.060 118.542 114.706 111.265 107.927 104.689

   Lasten projecten 2, 3, 6, 9 30.468 68.500 68.500 68.500 68.500 68.500 68.500

Totale lasten lichte ondersteuning 4.941.382 4.873.978 4.915.470 4.741.834 4.600.254 4.462.921 4.329.708

Totale lasten zware ondersteuning 11.222.578 12.181.936 12.067.693 12.039.516 11.890.000 11.790.000 10.115.000

Totale lasten organisatie 377.694 530.560 561.136 528.206 524.765 521.427 518.189

Totale lasten projecten (7, 8 en 11) 108.164 915.000 2.652.100 2.622.241 915.000 915.000 915.000

TOTALE LASTEN 16.649.818 18.501.474 20.196.399 19.931.796 17.930.018 17.689.348 15.877.897

SALDO BATEN EN LASTEN 3.495.642 1.425.252 110.613 -154.216 634.466 -331.401 605.336

Algemene reserve 2.964.278 2.790.420 2.790.420 -554.467 2.673.558 4.983.024 6.326.623

Bestemmingsreserve lichte ondersteuning 0 169.500 169.500 0 0 0 0

Bestemmingsreserve consequenties beleidsontwikkeling 0 0 0 4.500.000 1.992.759 1.192.759 392.759

Bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur 0 3.500.000 3.500.000 2.625.000 1.750.000 875.000 0

Stand eigen vermogen per 1 januari 2.964.278 6.459.920 6.459.920 6.570.533 6.416.317 7.050.783 6.719.382

Algemene reserve 2.790.420 760.172 -554.467 2.673.558 4.983.024 6.326.623 7.324.718

Bestemmingsreserve lichte ondersteuning 169.500 0 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve consequenties beleidsontwikkeling 0 4.500.000 4.500.000 1.992.759 1.192.759 392.759 0

Bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur 3.500.000 2.625.000 2.625.000 1.750.000 875.000 0 0

Stand eigen vermogen per 31 december 6.459.920 7.885.172 6.570.533 6.416.317 7.050.783 6.719.382 7.324.718

Bedrag per leerling in Bao 139,00       144,07       144,00       144,00       144,00       144,00       144,00       

Rentabiliteit (Resultaat/totale baten) 17% 7% 1% -1% 3% -2% 4%

Weerstandsvermogen (Eigen vermogen/totale baten) 32% 40% 32% 32% 38% 39% 44%

SAMENVATTING MEERJARENBEGROTING 2018 en verder
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BIJLAGE 9 RISICO’S EN BEHEERSMAATREGELEN 

 

Een samenwerkingsverband is in hoge mate 

afhankelijk van de baten op basis van het 

leerlingenaantal.  

Kort na 1-10 wordt het definitieve 

leerlingenaantal doorgegeven aan het RSV 

Breda. Het RSV Breda  checkt deze aantallen 

met de informatie die vanuit  Kijkglas 1 door 

DUO wordt verstrekt. 

Scholen vragen arrangementen aan voor 

ondersteuning die onder de basisondersteuning 

valt.   

De CTLV toetst elke aanvraag voor extra 

ondersteuning op wat van de school verwacht 

mag worden. Indien scholen aanvragen die tot 

de basisondersteuning behoren  worden zij 

hierop aangesproken en wordt er geen of een 

kleiner arrangement toegekend. 

Het aantal TLV’s  en/of arrangementen stijgt. Uitgifte TLV’s  en arrangementen wordt periodiek 

gemonitord en vergeleken met   Kijkglas 2.   

Schoolbesturen en scholen die bovenmatig 

aanvragen worden uitgenodigd voor gesprek en 

gevraagd om toelichting. 

Er is onvoldoende zicht op het effectief en 

efficiënt inzetten van beschikbare middelen 

De inzet van middelen wordt jaarlijks gemonitord 

en is onderdeel van gesprek tussen het DB en 

de Commissie Toezicht 

De projecten die worden uitgevoerd  leiden niet 

tot een structurele intensivering van de 

ondersteuningsstructuur 

De aangevraagde projecten worden getoetst 

door de besturen van de sub-regio op inhoud en 

het DB toetst op kaderstellende criteria. De 

schoolbesturen van de sub-regio leggen jaarlijks 

verantwoording af over de in uitvoering zijnde 

projecten. 

De aansluiting jeugdzorg op s(b)o wordt 

onvoldoende gerealiseerd 

De CTLV toetst alle aanvragen op de inzet van 

jeugdzorg, ZVW en WLZ voorafgaand op afgifte 

beschikking TLV. Indien de aansluiting niet is 

gevonden en wel gewenst of noodzakelijk wordt 

er geen beschikking afgegeven. 

Personeelskosten lopen hoog op. Geen personeelsleden in dienst, maar 

detacheren. Risico’s liggen bij de werkgever. 

Er is geen eindejaarsprognose. In de kwartaalrapportage de eindejaarsprognose 

opnemen. In de tool Visionplanner is de 

prognose 24/7 opvraagbaar. 
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KENGETALLEN 

 
              2017   2016 

                    

                    

Liquiditeit (current ratio)               

(vlottende activa/kortlopende schulden)            19,04         23,43  
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan 
voldoen.  
Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de 
binnenkort vervallende schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan. 

                    

Solvabiliteit 1                 

(eigen vermogen / totaal passiva * 100%)       94,8%   95,8% 
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december 
weer; er is sprake van een momentopname. 

                    

Solvabiliteit 2                 

(eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%)   94,8%   95,8% 

                    

Rentabiliteit                 

nettoresultaat / (totale baten + rentebaten) * 100%     6,4%   17,3% 
De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt 
gekeken naar de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale opbrengsten. 

                    

Weerstandsvermogen (PO)               
(eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen* 
100%)   38,0%   31,9% 

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. 

Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn.       

                    

Weerstandsvermogen (VO)               

eigen vermogen / (totale baten + rentebaten)     38,1%   32,0% 

                    

Kapitalisatiefactor                 
(totaal vermogen - gebouwen en terreinen) / (totale baten + rentebaten) * 
100% 40,3%   33,5% 
De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan 
niet efficiënt benut 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na saldobestemming) 

  31 december 2017   31 december 2016  
     EUR      EUR  

1. ACTIVA 

1.1. Vaste activa 
    

1.1.2. Materiële vaste activa   23.812    30.456  
     

1.2. Vlottende activa 
    

1.2.2. Vorderingen en overlopende activa   5.361    42.315  
     
1.2.4. Liquide middelen   8.152.200    6.673.825  
       
   8.181.373    6.746.596  
 
2. PASSIVA 

2.1 Eigen vermogen   7.752.985    6.459.920  
     
2.4 Kortlopende schulden   428.388    286.676  
       
   8.181.373    6.746.596  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

 

Realisatie 
2016 

  EUR EUR EUR 

3   Baten    

3.1. Rijksbijdragen  20.316.839   19.789.757   20.136.799  
3.5 Overige baten  1.800   136.969   8.661  

  20.318.639   19.926.726   20.145.460  

4   Lasten    
4.1 Personeelslasten  325.515   351.900   330.567  
4.2 Afschrijvingen  6.644   -   2.766  
4.3 Huisvestingslasten  7.500   8.500   7.500  
4.4 Overige lasten  133.142   158.100   158.903  
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen  18.557.979   17.982.974   16.163.960  

Totaal lasten  19.030.780   18.501.474   16.663.696  

Saldo van baten en lasten  1.287.859   1.425.252   3.481.764  

6 Financiële baten en lasten  5.206   -   13.878  

Nettoresultaat  1.293.065   1.425.252   3.495.642  

 
 
Resultaatbestemming 

2.1.1.1. Algemene reserve   1.517.625    -173.858  
2.1.1.2. Bestemmingsreserve Lichte ondersteuning   -70.560    169.500  
2.1.1.2. Bestemmingsreserve intensivering 
ondersteuningsstructuur
  

 -154.000    3.500.000  

   1.293.065    3.495.642  
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017  

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo 
van baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor 
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 
 

  2017   2016  
  EUR   EUR   EUR   EUR  

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Saldo van baten en lasten   1.287.859    3.481.764  
     
Aanpassingen voor     

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa   6.644    2.766  
 
Verandering in vlottende middelen:     

Vorderingen (-/-)  36.954    -26.032   
Schulden  141.712    10.570   
 

  178.666    -15.462  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   1.473.169    3.469.068  
     
Ontvangen interest  5.361    14.036   
Betaalde interest (-/-)  -155    -158   
 

  5.206    13.878  

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.478.375    3.482.946  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen immateriële vaste activa   -    -5.198  

Mutatie liquide middelen   1.478.375    3.477.748  
 
 
Verloop mutatie liquide middelen 
Stand per begin boekjaar   6.673.825    3.196.077  
Mutaties in boekjaar   1.478.375    3.477.748  
Stand per eind boekjaar   8.152.200    6.673.825  
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GRONDSLAGEN 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting. SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans is feitelijk en statutair gevestigd op Ridderstraat 34, 
4902 AB te Oosterhout en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58309691. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn 
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen. 
 
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 opgenomen tegen nominale waarde. 
 
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. 
 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op  
continuïteitsveronderstelling van de stichting. 
 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

Stelselwijziging 

Conform de brief van 1 december 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dienen 
met terugwerkende kracht de rijksbijdragen in de jaarrekening op andere manier te worden verantwoord 
zodat er sprake kan zijn van uniformiteit in de presentatie van de Rijksbekostiging door 
samenwerkingsverbanden. Om deze reden zijn in de jaarrekening 2017 de rijksinkomsten bruto 
opgenomen en worden de doorbetalingen aan het speciaal onderwijs opgenomen onder de lasten. De 
vergelijkende cijfers 2016 zijn hiervoor gecorrigeerd.  
 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening 
houdend met een eventuele restwaarde. 
 
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van 1.000 euro. Investeringen onder de activeringsgrens worden 
rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.  
Er wordt afgeschreven vanaf de eerste maand na ingebruikname. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 

Vorderingen 

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 
zijn gelijk aan de nominale waarde. 
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting 
op de balans anders is aangegeven. 
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Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

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 
twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. 
 

Eigen vermogen 

2.1.1.1. Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en 
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van 
de algemene reserve gebracht. 
 
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 
toelichting op de balans. 
 
2.1.1.2. Bestemmingsreserves publiek 
De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare 
middelen voldaan worden. 
 
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten van de 
reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven 
zullen worden gedaan. 
 
Bestemmingsreserve lichte ondersteuning 
In 2017 worden er extra middelen lichte ondersteuning (€ 144 per leerling in plaats van € 139 per leerling) 
uitgekeerd aan de deelnemende schoolbesturen. 
 
Bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur 
Dit betreft middelen die worden ingezet voorbeleidsmaatregelen inzake de verfijning en intensivering van 
het ondersteuningscontinuüm, die op termijn de basis leggen voor een duurzame transformatie. 
 

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende 
schulden worden bij 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. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 
plaatsen. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. 
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3.1 Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door 
het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben 
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 
3.5 Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, gemeenten, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop ze betrekking hebben. 
 
4.1. Personeelslasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
4.2 Afschrijvingslasten 
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen: 
ICT: afschrijvingstermijn 5 jaar 
 
4.3 Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
4.4 Overige lasten 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben. 
 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en 
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten. 
 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten 
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele 
activiteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

1. ACTIVA 

1.1. Vaste activa 

1.1.2. Materiële vaste activa 

 1.2.3 Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen 

  EUR  

Stand per 1 januari 2017  
Aanschaffingswaarde   33.222  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.766  

Boekwaarde per 1 januari 2017  30.456  

Mutaties   
Afschrijvingen   -6.644  

Saldo mutaties   -6.644  

Stand per 31 december 2017  
Aanschaffingswaarde   33.222  
Cumulatieve afschrijvingen   -9.410  

Boekwaarde per 31 december 2017  23.812  
 
1.2. Vlottende activa 

  31-12-2017   31-12-2016  
  EUR   EUR  

1.2.2. Vorderingen en overlopende activa 

1.2.2.15 Overlopende activa overige  5.361   42.315  
 
1.2.4. Liquide middelen 

1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen  8.152.200   6.673.825  
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2. PASSIVA 

 
Stand per 

01-01-2017 

Resultaat- 

bestemming 
Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2017 

 EUR EUR EUR EUR 
2,1 Eigen vermogen 

2.1.1.1. Algemene reserve   2.790.420   1.517.625   -   4.378.605  
2.1.1.2. Bestemmingsreserves publiek   3.669.500   -224.560   -   3.444.940  

   6.459.920   1.293.065   -   7.752.985  
 
 

2.1.1.2. Bestemmingsreserves publiek 

Lichte ondersteuning   169.500   -70.560   -   98.940  
Intensivering ondersteuningsstructuur   3.500.000   -154.000   -   3.346.000  

   3.669.500   -224.560   -   3.444.940  
 
 

  31-12-2017   31-12-2016  
  EUR   EUR  

2.4 Kortlopende schulden 

2.4.8. Crediteuren  132.218   118.868  
2.4.19. Overige overlopende passiva  296.170   167.808  

  428.388   286.676  
 
 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten:   

 Huur bedrijfsruimte van 01-01-2017 t/m 31-12-2017, stilzwijgend verlengd met een jaar.  
De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 5.000 

 Huur bedrijfsruimte van 01-01-2017 t/m 31-12-2017, stilzwijgend verlengd met een jaar.  
De jaarlijkse verplichting bedraagt ongeveer € 2.083 
 

Bestemming van het resultaat 

Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2017 bedraagt € 1.293.065 positief.  
 
Er wordt toegevoegd aan de algemene reserve 1.517.625 
Er wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve lichte ondersteuning 70.560 
Er wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur 154.000 

 
Overzicht verbonden partijen 

Het bestuur is niet verbonden met andere partijen. 
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de 
cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
 EUR EUR EUR 

3   Baten 

3.1.1.1. Rijksbijdrage OCW  20.316.839   19.789.757   20.136.799  
3.5.10. Overige  1.800   136.969   8.661  

  20.318.639   19.926.726   20.145.460  
 
4.1.2. Overige personele lasten 

4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst  307.765   311.500   310.217  
4.1.2.3. Overige  17.750   40.400   20.350  

  325.515   351.900   330.567  
 
Gedurende 2017 en 2016 waren er geen werknemers in dienst. 
 
4.2 Afschrijvingen 

4.2.2.3 Inventaris en apparatuur  6.644   -   2.766  
 
4.3 Huisvestingslasten 

4.3.1 Huur  7.500   8.500   7.500  
 
4.4 Overige lasten 

4.4.1 Administratie en beheerslasten  30.610   4.800   38.724  
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen  67.107   24.700   10.515  
4.4.5 Overige  35.425   128.600   109.664  

  133.142   158.100   158.903  
Accountantslasten 

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening   3.194   3.500   3.300  
4.4.1.2 Andere controleopdrachten   -   -   -  
4.4.1.3 Fiscale adviezen   -   -   -  
4.4.1.4 Andere niet-controledienst   -   -   -  

   3.194   3.500   3.300  
 
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen 

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW  8.060.664   7.995.193   8.117.885  
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen  10.497.315   9.987.781   8.046.075  

  18.557.979   17.982.974   16.163.960  
 
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 
Lichte ondersteuning (vast)  4.782.831  4.818.448 4.716.791 
Zware ondersteuning (vast) 799.986 800.000 208.859 
Incidentele overdracht ondersteuningsmiddelen 1.733.350 - - 
Overige  3.181.148   4.369.333   3.120.425  

  10.497.315   9.987.781   8.046.075  
 
6 Financiële baten en lasten 

6.1 Financiële baten  5.361   -   14.036  
6.2. Financiële lasten  -155   -   -158  

  5.206   -   13.878  
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ONDERTEKENING 

 

 

Oosterhout,  

Stichting. SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans 
 
   

   

   

Stichting Delta Onderwijs  
Namens deze,  

INOS, Stichting Katholiek 
Onderwijs 
Breda
  
Namens deze,  

 

De heer L.C.J.M Oomen  Mevrouw N.W. van Son   
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
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MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule             
 

 Omschrijving Toewijzing  Bedrag  Ontvangen t/m  Prestatie       
 

  Kenmerk Datum toewijzing  verslagjaar  afgerond?       
 

    
€  €  Ja/Nee       

 

   

Totaal 

           
 

              
 

G2 Subsidies met verrekeningsclausule             
 

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar             
 

 Omschrijving Toewijzing  Bedrag  Ontvangen t/m    Te     
 

  Kenmerk Datum toewijzing  verslagjaar  Totale kosten  verrekenen     
 

    
€  €  €  €     

 

    -  -  -  -     
 

   Totaal - - - -     
 

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar             
 

 Omschrijving Toewijzing             
 

  Kenmerk Datum Bedrag  Saldo 31-12-  Ontvangen in  Lasten in  Totale kosten  Saldo nog te 
 

    toewijzing 2016  verslagjaar  verslagjaar 31-12-2017  besteden 
 

    
€  €  €  €  €  € 

 

       -     - 
 

   Totaal            
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WNT:  WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.  
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

Bedragen x € 1 J.J.M.L 
van den Born 

41407 
INOS, Stichting 

Katholiek 
Onderwijs Breda 

40278 
Stichting 

Delta Onderwijs 

32060 
Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 

Het Groene Lint 

41200 
Stichting 

Het Driespan 

73191 
Stichting 
Nuwelijn 

Functiegegevens Directeur Voorzitter 
dagelijks bestuur 

Penning- 
meester 

dagelijks bestuur 

Lid 
dagelijks 
bestuur 

Lid 
dagelijks 
bestuur 

Lid 
dagelijks 
bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gewezen topfunctionaris? Nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Individueel WNT-maximum 181.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

       

Beloning 114.099 - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - 

Subtotaal 114.099 - - - - - 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - 

Totaal bezoldiging 114.099 onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 

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

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beloning 114.224 - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn  - - - - - 

Totaal bezoldiging 2016 114.224 onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

Alle leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn langer dan 12 maanden werkzaam bij Stichting Samenwerkingsverband PO 30 03, Optimale Onderwijs 
Kans 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 40637 
Stichting 

Nutsscholen 
Breda 

32203 
Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 
Ginneken 

40672 
Stichting 

Initia 

40971 
Stichting 
Tangent 

41001 
Stichting Prot. 
Chr. Primair 
Onderwijs 

Midden-Brabant 

41246 
Stichting 
Pallas 

41435 
Stichting 
Bravoo 

41471 
Stichting 

Openbaar 
Basis- 

Onderwijs 
West-Brabant 

41604 
Stichting 

LeerSaam 
 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

Individueel WNT-maximum n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

          

Beloning - - - - - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - - - 

Subtotaal - - - - - - - - - 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - - - - 

Totaal bezoldiging onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 

Verplichte motivering indien overschrijding          

Gegevens 2016 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beloning - - - - - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - - - 

Totaal bezoldiging 2016 onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg) 

Bedragen x € 1 41611 
Stichting 
Opmaat 

41863 
Stichting 

Islamitisch 
Primair 

Onderwijs 

41869 
Stichting 
Markant 

Onderwijs 

41978 
Stichting 

Uniek 

43967 
Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 
Drimmelen 

55303 
Stichting 
Katholiek 
Primair 

Onderwijs 
Etten-Leur 

59984 
Stichting 

Vrije 
School 
Breda 

69538 
Stichting 

Protestants 
Christelijk 
Onderwijs 
Etten-Leur 

78066 
Stichting 
Primair 

Onderwijs 
in de 

gemeente 
Zundert 

75934 
Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 
Rijsbergen 

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 
2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

01-01-2017 
31-12-2017 

Individueel WNT-maximum n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

           

Beloning - - - - - - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - - - - 

Subtotaal - - - - - - - - - - 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - - - - - 

Totaal bezoldiging onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 

Verplichte motivering indien 
overschrijding 

          

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 
2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

01-01-2016 
31-12-2016 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beloning - - - - - - - - - - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - - - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - - - - - - 

Totaal bezoldiging 2016 onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd onbezoldigd 

 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 
Dit is niet van toepassing. 

 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen verstrekt. 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-
maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of 
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 


