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Hoofdstuk r lnleiding: 5 jaar RSV Breda eo

ln zorg
is het vijf jaar geleden dat de Wet Passend Onderwijs is ingevoerd. De ambities van de wetgever zijn
hoog en zijn gericht op het bíeden van een passende plaats voor alle leerlingen in het onderwijs.
Passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van iedere leerling. Om dat te realiseren is de
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor de schoolloopbaan van leerlingen vergroot door de

invoering van de zorgplicht en de versterking van de bestuurlijke samenwerking in regionale
sa menwerkingsverba nden,

Voor de realisering van bovenstaande ambities is ook samenwerking noodzakelijk met de lokale
overheid en instellingen voor jeugdzorg en -hulpverlening.

ln zorg
heeft het RSV Breda eo een eerste balans opgemaakt. Duidelíjk werd dat de implementatie van deze
ambities veel tijd vraagt. ln de eerste vijf jaren Passend Onderwijs heeft de focus vooral gelegen op
het wegzetten van een organisatiestructuur die als primaire taak heeft het afgeven van

beschikkingen bij de diverse arrangementen. Arrangementen die van overheidswege voorgeschre-
ven zijn (vso, lwoo, pro) of door het RSV Breda ontwikkeld zijn (zoals bijvoorbeeld het kortdurend
verblijf vso en pre-entree in het vmbo). Een tweede ingezette beleidslijn is het versterken van de
ondersteuningsstÍuctuur binnen de scholen met het doel iedere leerling de best passende plaats - bíj

voorkeur in het reguliere onderwijs - te bieden. Beide beleidslijnen dragen er aan bij dat ruim 95%
van de beschikbare financièle middelen rechtstreeks blj de ruim 23.ooo leerlingen komen.

ln zorg
is opnieuween positief financieel resultaatgeboekt, waarmee hetweerstandsvermogen oploopttot
7,750/0. Dit wordt ruim voldoende geacht om de in beeld gebrachte financiële risico's te dekken.
Ergo, het bestuur streeft naar het omlaag brengen van deze buffer door via een ingericht fonds extra
middelen vrij te maken voor innovatie.

ln zorg
is het RSV Breda aangesloten bij het landelijk breed uitgezette programma om meer- en hoogbe-
gaafde leerlingen extra te ondersteunen. Een impuls die in de komende jaren verder vorm krijgt en

onder meer beoogt een laatste hiaat in ons dekkend educatieve netwerk te vullen: het aanbieden van

onderwijs op vwo-niveau voor leerlingen die noodzakelijk aangewezen zijn op specialistisch

onderwijs, zoals in het vso al op alle andere niveaus geboden wordt. Deze ímpuls beoogt ook het
aantal thuiszitters verder terug te dringen.

Na zorg
Zal het RSV Breda de ingezette beleidslijnen verder uitdiepen. Deze inspanning gaat niet zonder slag

of stoot. Het vergt een grote inzet van zowel bestuurders als medewerkers van alle v(s)o-scholen in

ons samenwerkingsverband. En dat in een periode dat vanwege de uitbraak van het coronavirus in

het voorjaarvan 2020 er al een groot beroep op de professionaliteit, de creativiteit en flexibiliteit van

bestuurders en medewerkers wordt gedaan. Met gepaste trots constateer ik dat ook nu nog alle
betrokkenen met elkaar de uitdaging aangaan om ook de komende jaren zich weer volledig in te
zetten voor passend onderwijs in onze regio.

L.C.J.M. Oomen,
Voorzitter dagelijks bestuur



Hoofdstuk z De organisatie van het RSV Breda eo

z.t. Algemeneinformatie

Statutaíre naam

Post- en bezoekadres

Telefoon
Bestuursnummer
KvK-nummer
BRIN-nummer
Rsin

E-mailadres

Website

Twitter account
Plusvoorziening

FG-nummer

: Stichting Regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving
: Ridderstraat 34,

49oz AB Oosterhout (NB)

: o76 - 56o 77 77
:21,6c.4

:583o9586

: VO3oo3

r85z97866z
:vo@rsvbreda.nl
: www.rsvbreda.nl
: RSVBredaeo

; Groene Woud z, Breda
; FGoro353 (Gerald Rutten Privacy)

2.2 Doelstelling, missie en visie

De stichting heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel r7a

lid z van de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen
alle scholen;

c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een

ononderbroken onderwijs- en ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor ín voormelde regio woonachtige
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Missie: Het RSV Breda en de daarin participerende schoolbesturen streven naar optimale
onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind in de
vastgestelde regio (VO 3oo3).

Visie: Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krUgt waar
hij of zij recht op heeft. Centraal staan de vragen: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden
georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning.
Kwalitatief goed onderwijs betekent goede prestaties, aandacht voor talentontwikkeling,
opbrengstgericht werken, goed klassenmanagement, kunnen omgaan met verschillen en een
professionele, lerende cultuur. Uitgangspunt is dat alle kinderen en jongeren zorg en aandacht nodig
hebben en ouders/verzorgers voor de opvoeding de eerste verantwoordelijken zijn.
Onderwijs en onderwijsondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding
verbonden. Vanuit dit brede perspectief wordt specialistische en toegankelijke ondersteuning voor
kinderen die dit nodig hebben binnen Passend Onderwls op een vernieuwende manier vorm
gegeven.

Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij aan

een succesvolle schoolloopbaan. leder kind moet de gelegenheid krijgen zich binnen zijn/haar
mogelijkhedeÀ ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen. De inzet van de



schoolbesturen van het RSV Breda op dit gebied moet resulteren in de volgende maatschappelijke
resultaten:

- meerjongeren behalen een startkwalificatie;
- meerjongeren verwerven duurzaam een inkomen uit arbeid;
- meer jongeren pafticiperen actief in de samenleving.

Deze resultaten zijn alleen haalbaar als voorzieningen voor jeugd en onderwijs structureel en
doelgericht samenwerken. Het RSV Breda realiseert passend onderwijs door een dekkend
onderwijscontinurim in te richten.

2.3. Governance

Het construct "samenwerkingsverband passend onderwijs" geeft per definitie een governance-
vraagstuk: schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor passend onderwijs in de regio en
hebben een eigen belang. Het RSV Breda onderschrijft de Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs.
De principes verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid vormen de basis waarop
de koers bepaald wordt en ook de w'tjze waarop bestuur en intern toezicht hun belangen afwegen. ln
het kader daarvan is hHet bestuur is per r-rr-zor9 uitgebreid met een onafhankelijk voorzitter.
Hiermee geeft het RSV Breda uitvoering aan de wens tot een meeÍ onafhankelijk toezícht op de
samenwerkingsverbanden. De onafhankelijk voorzitter van het bestuur Ís tevens voorzitter van het
algemeen (toezichthoudend deel) van het bestuur. De statuten van het RSV Breda zijn per z juli zorg
op de nieuwe structuur aangepast.
Het bestuur evalueert zichzelf in zozo en zal het resultaat van die evaluatie meenemen in het
bestu ursverslag over zozo.

2.4. Personeel

Het RSV Breda eo heeft geen personeelsleden in dienst. De functionarissen worden in principe
gedetacheerd vanuit de aangesloten besturen. r secretarieel medewerker wordt ingeleend via het
pay-rollsysteem. De schoolbesturen, c.q. de bestuursleden die zitting hebben in het dagelijks of
algemeen bestuur van het RSV Breda eo ontvangen hiervoor geen enkele vorm van vergoeding.
Per r-rr-zotg is een onafhankelijk voorzítter aangesteld. Deze ontvangt een vr'rjwilligersvergoeding
waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst.
ln de organisatie zijn zodoende in zorg de volgende functionarissen werkzaam, met vermelding van
de feitelijke werkgever:
- directeur: o,B fte (Curio, voorheen ROC West-Brabant)
- coórdinator ondersteun ingstoewijzi n g : o, 6 fte (Driespan)

- lid commissie ondersteuningstoewijzing: o,8 fte (Driespan)

- secretaresse:rfte (Driessen HRM)
- lid commissie ondersteuningstoewijzing (specialisatie lwoo/pro): o,15 fte (SKVOB eo)
- lid commissie ondersteuningstoewijzing (specialisatie Hoogbegaafdheid): o,r fte (INOS).

Het RSV Breda eo heeft zich bij de invoering van passend onderwijs verantwoordelijk gesteld voor
de personele consequenties voortvloeiend uit de expiratie van de Regionale Expeftise Centra (REC's)

en de overheveling van míddelen AB naar de samenwerkingsverbanden.
Met de twee vso-schoolbesturen uit de regio die het merendeelvan de ambulante begeleiding van
de LGF-leerlingen verzorgden is een meerjarenovereenkomst gesloten die inhoudt dat gedurende
vijf schooljaren er een bepaald volume personeel ingezet wordt in het RSV Breda eo om daarmee

te voorkomen dat personeel in een uitkering belandt. Het betreft het personeel dat op r-5-zorz in
vaste dienst was bij een van de besturen en werkzaamheden voor het toenmalige REC uitvoerden.



2017-2Ot8 2018-2O19 2019-2020
Driespan € 373.Oo9,07 ez\6.221,s7 € 19g.t?2,17
INOS e373.r.6:.,54 € 4aa.745,47 € 129,225,55

De omvang is vastgesteld op

Deze meerjarenovereenkomst eindigt na schooljaa r 2oag-zo2o.

2.5. Horizontaleverantwoording

Het Ministerie van OCW formuleerde drie uitgangspunten bij de verticale en horizontale
verantwoording van samenwerkingsverbanden:
Uitgangspunt 1: Het samenwerkingsverband legt verantwoordíng af over alle middelen die het tot
haar beschikking heeft in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten.
Uitgangspunt z: Schoolbesturen zijn zich bewust van de verschillende rollen die zij binnen het
samenwerkingsverband hebben en handhaven hun rolzuiverheid.
Uitgangspunt 3: ledereen die middelen besteedt legt verantwoording af. Hierbij wordt rekening
gehouden met regionale verschillen.

Het RSV Breda eo geeft híer uiting aan door het Jaarverslag te bespreken met de verschillende
stakeholders: leerlingen en ouders (via de Ondersteuníngsplanraad), eigen scholen (via het
schoolleidersoverleg en ondersteuningscoórdinatoren overleg), collega-samenwerkingsverbanden
(via het regionaal overleg Zuidwest-Nederland), inspectie en Ministerie (via toezending in het
lnternet School Dossier).

Tenslotte vindt openbare publicatie plaats via de websíte rsv.breda.nl. Hier zijn ook de jaarstukken
vanaf de oprichting in zor3 terug te vinden.



Hoofdstuk 3 Het dekkende netwerk

3.1. Overzicht scholen en leerlingenverloop

* wel gei'ndiceerde, maar niet bekostigde leerlingen met lwoo i.v.m. ontbreken lwoa-licentie
** Voorlopige opgave DUO, november zorg; grondslag voor het ondersteuningsbudget 2020-2a2a

Naam school totaal Pro lwoo totaal pro lwoo totaal pro lwoo

ooKV KSE 24go z516 25O1

orlW Dongemond College 2356 tot* zz38 z6o zro6 268

ozGF Mgr. Frencken College 1'424 4279 :-zt6

ozOO St. Oelbert Gymnasium 768 8o6 742

o3AM Stedelijk Gymnasium 8g+ ro36 997

o4YX Munnikenheide College 1093 590 1135 6o3 aao4 534

r3w PRO De Zwaaikom 184 184 r88 e88 185 185

l-457 Newmancollege t37a 22 r36e 1 1332 o

15NY Curio praktijkschool 315 344 322 322 348 348

16OH De Nassau :..69z 23 L744 43 :r7:'8 39

16RF OLV a476 r5r8 4472

rgXVoo Curio prinsentuin v. cooth 86g 201 6+6 234 6rr 240

rgXVor Graaf Engelbrecht 763 22 784 10 Bzs 6

rgXVoz Curio de rotonde 390 311 393 302 398 302

ztGZo6 Hanze College 344 367 45s 2tz 391 r86

z5GCoo Markenhage eo88 13 u6r o 1146 I
z5GCor Tessenderlandt 759 430 65o 300 63r z8o

z5GCoz Mencia de Mendoza 1484 1553 1544

z5GCo3 Mencia Sandrode 302 3 309 11 302 9

z5GCo8 De la Salle 236 13 223 31 189 44

z5GCo9 Christoffel 441 345 344 259 323 245

z5GCro 27+MichaëlCollege 9 326 9 324 11

z5GCrr Orion Lyceum 133 a74 x-97

z5LX33 Curio scala 888 246 7ga zzB 703 227

z5LX4r Curio effent 8o5 7275o 39 777 36

z5LX48 Curio isk 125 24 156 2 163 o

zz.964 498 2.469 22.835 510 2'54a z2.zg5 s33 2.435

2O19*-*zorS2o7.4



o2RHoo 384* ro6Het Berkenhofcollege ta7 95 86 95

ozRHrz De Kei * 29 25 z6 29 48

ozRHr4 Het Brederocollege * 265 266 277 274 245

Breda College cat. Laag 199 197 zo8 190 205 r86

Breda College cat. Midden z6 22 29 67 6r 72zrROoo

Breda College cat. Hoog 67 68 5o 43 34 27.

z3GYoo Het Warandecollege z6 22 15 22 10 r8

niet deelnemend vso L. 6754 6z 74 74 79

niet-deelnemend vso M 6 3 5 4 3 8

niet-deelnemend vso H a2 8 9 8 5 5

774 793 780 8o6 78L 782

2ot4 zo15 zot6 2ot7 zoe8 2019

3.2. Aantal leerlingen vso

Totaal

* ln zo:"4 werden de leerlingen van de Kei en het Brederocollege nog geregistreerd onder
BRIN ozRHoo

Het dekkend netwerk van RSV Breda eo bestaat uit:
z x categoraal Gymnasium
B x scholengemeenschap MAVO-HAVO-VWO

4 x scholengemeenschap HAVO-VWO

r x scholengemeenschap VMBO breed-Havo-VWO
r x categorale MAVO

7 x VMBO-breed (alle 4 leerwegen)
z x praktijkschool
r x lnternationale Schakelklas

5 x VSO op diverse niveaus (m.u.v. vwo)

Deze scholen kennen samen een enorme variëteit aan profielen/onderwijsconcepten: sport, cultuur,
TTO, Cambridge, Dalton, Vrije school, enz.

ln zorg is een nieuwe route naar het MBO gestart met het doel voortijdig schoolverlaten te
voorkomen. De opleiding " pre-entree in het vmbo" biedt voor jongeren die diplomaloos dreigen uit
te stromen in het vmbo een Íoute naar het mbo. Dit arrangement wordt uitgevoerd bij Christoffel.



3.3. Deelnamecijfers vso, lwoo en pro

De trend in de percentages deelname Íwoo, pro en vso bepalen mede het financieel risico dat het
samenwerkingsverband de komende jaren loopt.

ln procenten:

* Percentage lwoo dat bepalend is voor de lwoo-baten zolang er niet gekozen is voor opting-out.

ln deze tabel zien we dat het RSV Breda er niet in slaagt de doelstelling te halen om meer leerlingen
thuisnabíj (regulier) onderwijs te laten volgen. Het percentage leerlingen dat aangewezen is op
voortgezet speciaal onderwijs groeit verder.
lnmiddels is het arrangement "vso in het vo" ingezet om de scholen te stimuleren leerlingen (die

noodzakelijk aangewezen zijn op het vso) binnen de eigen school een met het vso vergelijkbare
pedagogisch-didactische setting aan te bieden. Het effect van de inzet van dit arrangement zou

vanaf zozo zichtbaar moeten worden.

:r.ao-201,7. 2.51o 467 19.383 zz36o 565 32 76 6lz
1-10-2012 2.451. 494 19.363 22.3o7 s93 31 71, 6gs

1-10-2OX3 z.3Bz 502 a9.673 22.557 661 32 79 774

lnvoering Wet Passend Onderwijs :-$-zo:,4

a-to-20]-4 2.469 498 r9,968 22.935 66s 3o 78 773

x-xo-2o15 2.433 505 20.232 23.a7o 68+ 25 76 785

r-ro-zo16 z.69:' 510 zo.o7B 23.279 68s 34 59 7Bz
l-ao-2oa7 2.598 494 20,O72 23.:.64 68+ 7t 51 8o6

r-ro-zo:.8 2.541 510 a9784 22.835 6t8 6+ 39 78a
1-10-2o19 2.435 533 49.327 6t622.295 Bo z6 782

oveflg
VO

totaal VO VSO L VSO M VSO H TotaalLWOO PRO

Lat231-10-2011 2,o9 86,69 100 2,53 ota4 o,34 3,o1

7--7,O-2442 1or99* 2r27- B6,go 100 2,66 o,a4 o,32 3,42

1-10-2O13 ro,56 2'23 87,2t 100 2'94 o,t4 o,35 3,43

lnvoering Wet Passend Onderwijs r-8-zor4
1-1O-2O14 lo,77 2,47 87,o6 100 2,90 or13 o,34 3,37

1-10-2OX5 1Or5O zrt8 87Àz 100 2'95 or11 0,33 3,39

r-ro-zo16 fl,56 2,a9 86,25 100 2,95 o,15 3,36or25

7-ao-2oa7 a7",22 2,t3 86,65 100 2'95 o,31 ot22 3,48
r-ro-zor8 11,13 2,23 86,64 100 2,97 or28 o,a7 3,42
1-XO-2O19 to,92 2,39 86,69 100 3,03 o,36 o,t2 3,51

oveflg
VO

totaal VO VSO L VSO M VSO H TotaalLWOO PRO



3.4. Thuiszittersaanpak

ledere 6 weken wordt een actietafel gehouden waarbij de thuiszitters door Regionaal Bureau
Leerplicht (RBL) en samenwerkingsverband worden besproken en trajecten worden ingezet met het
doel het thuis zitten in te dammen. De in gang gezette begeleidingstrajecten worden daar ook
geëvalueerd. Alle leerlingen die langer dan drie maanden niet volledig naar school gaan worden
besproken en van ieder van die leerlingen is hun ondersteuningsbehoefte en het ingezette traject
bekend. Daarnaast worden ook de leerlingen besproken waar zorg over is bij de school.

Het RSV Breda eo rapporteeft vier maal perjaar aan de lnspectie van het Onderwijs:
- het aantalthuiszitters > 3 maanden;
- het aantal leerlingen met een vrijstelling conform artikel 5a van de leerplichtwet.

3.5. De Stichting Rebound

De Stichting Rebound voert de taken van het samenwerkingsverband uit die rechtstreeks verband
houden met de reboundfunctie die in zooT toebedeeld is aan de samenwerkingsverbanden. Deze

specifieke functie wordt met de ingang van Passend Onderwijs ondergebracht bij de reguliere taken
van een samenwerkinqsverband.

Ín zorg wordt de Stichting Rebound voor € 342.ooo,-- ingehuurd om deze functie uit te voeren.
De activiteiten bestaan uit:
Op leerlingniveau:
- O n de rwijsonde rste u n i n g/d id actisch e be g e le i d i n g

- Planning en organisatle
- Coaching op gedrag (o.a. hersteltrajecten)
- Begeleiding van'thuiszitten' naar oppakken schooltraject

Op klassenniveau:
- Een positief klassenklimaat bevorderen (preventief)

- lnterventie brj onveilige/niet goed functionerende klassen (curatief)

- Hersteltraject (individuele leerling die terugkomt in de klas)

Docentenniveau:
- lndividuele coaching van docenten
- Groepscoaching van docenten
- Trai nin geniworkshops

De geboden ondersteuning is maatwerk en is in duur en intensiteit erg divers.
ln zorg zijn er mo leerlingen begeleid (zor8: 8o) + z groepenlklassen.

peildatum thuiszitters Ontheffinq onder sa

15-03-2o19 3? r6
rs-o6-zorq 3l t6
15-o9-2OXg a2 a2

1"5-12-zotg 3o r6



201q 2018
x - 4 weken 15 t7
5 - 8 weken 2A x3

g - 13 weken 26 3B

14-20 Weken 1g

> 20 weken 1q

Doorlopend in zozo 15

> re weken t2
x10 8oTotaal

3.6. Monitor

ln zorg is opnieuw een Monitor verschenen. Daarin volgt het bestuur de diverse ontwikkelingen
binnen het samenwerkingsverbanden. ln deze Monitor onder andere:
- het leerlingenverloop per school, inclusÍef onderverdeling (lwoo, pro, vso-categorieën);
- doorvenruijzingen van en naar het vso per school en vice versal
- de diverse leerlingenstromen tussen PO en VO;
- de door de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT) afgegeven arrangementen en de trends daarin;
- de aantallen thuiszitters;
- de klachten en bezwaren.

3.7. De mogelijke gevolgen van de corona-uitbraak

ln het voorjaar van 2o2o is Nederland getroffen door de uitbraak van het coronavirus Covid-r9.
Een van de genomen overheidsmaatregelen betreft de sluiting van scholen vanaf 16 maart voor een

onbepaalde tijd. Deze schoolsluiting heeft geen directe gevolgen voor een samenwerkingsverband
passend onderwijs, aangezien het zelf geen onderwijs verzorgt, maar de ondersteuning van
leerlingen door de school van inschrijving faciliteert.

De aanmelding van nieuwe leerlingen (onderinstroom) heeft nog op de gebruikelijke wijze plaats
gevonden, maar de onderzoeken naar de eventuele ondersteuningsbehoefte loopt een stevige
vertraging op doordat de nieuw aangemelde leerlingen niet naar school kunnen komen.
Concreet betekent dit dat de (individuele) aanvragen voor extra ondersteuning later zullen worden
ingediend en behandeld dan voorzien is. Met de wetenschap van nu (begin mei zozo) wordt verwacht
dat die aanvragen nog tijdig ingediend kunnen worden om de bekostiging van scholen in schooljaar
2a2o-2a2l niet in gevaar te brengen. Het betÍeft dan met name de toelaatbaarheids-verklaringen
(TLV's) voor het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de aanwijzingen voor
leerwegondersteunend onderwijs. Deze budgetten ontvangen de betreffende scholen rechtstreeks
van het Rijk (vanuit het budget van het swv) indien de indicaties tijdig door het samenwer-
kingsverband zijn afgegeven.

De verwijzing van leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs (of terug naar het regulier
onderwijs) loopt mogelijk ook vertraging op, doordat het proces dat leidt tot een mogelijke
verwijzing bemoeilijkt wordt doordat ouders, leerling, school van inschrijving en doelschool niet
fysiek bijeen kunnen komen,



Een ander mogelijk gevolg van de coronacrisis kan zijn dat de uitplaatsing van leerlingen uit het vso
later wordt gereaÍiseerd en dat er mogelijk een extra jaar een TLV moet worden afgegeven.
Normaliterstromen er leerlingen van het vso uit naar dagbesteding of een beschermde arbeidsplaats
indien ze daar aan toe zijn. De oriëntatie op dagbestedÍng - en/of arbeidsplaats door de leerling en
diens ouders kan nu waarschijnlijk niet afgerond worden voor de zomervakantie en moet mogelijk
uitgesteld worden tot september, mogelijk oktober. Deze leerlingen blijven dus mogelijk een jaar
langer met TLV in het vso.



Hoofdstuk 4 Advies Com m issie Toewijzingen (ACT)

4.a Toewijzingsprotocol

Het beoordelingsproces
Een aanvraag voor een arrangements- of toelaatbaarheidsverklaring wordt ingediend bij de

AdviesCommissie Toewijzingen (voorheen Commissie Ondersteuningstoewijzing). Deze commissie
zal de aanvraag beoordelen. lndachtig de strekking van de wetgeving 'passend onderwijs'wordt over
het algemeen niet langeruitgegaan van vooraf vastgestelde criteria, maarwordt eruitgegaan van de

onderwijsbehoefte van de leerling.
Uitzondering vormen vooralsnog de'TLV praktijkonderwijs'en de'aanwijzing lwoo'. Daarvoor liggen
de criteria vast tot tenminste r janua ri zozt.

Bij het beoordelen van een aanvraag wordt zowel het gevolgde proces als de aangetoonde
onderwijsbehoefte betrokken worden.

4.2. Overzichtaanvragen

De aanvragen voor de commissie ondersteuningstoewijzing gaan via het digitale loket "Tommy". ln
zorg zijn er 1290 aanvragen binnengekomen.

Deze aanvragen uitgesplitst naar: 2019 (zo18)

- Arrangement aanwijzing lwoo:
- TLV pro:
- TLV vso:
- Arrangement specifleke school:
- Arrangement rebound
- Arrangement kortdurend verblijf vsor

- Arrangement pre-entree in vmbo :

- Arrangement vso in het vo: (nieuw):

6rl
129

427

96
a7

5

9
o

6o7

432

329
134

23

10

9

4.3 Afgegeven beschikkingen lwoo en pro

Sinds r januari zoz6 worden de aanwijzingen lwoo en toelaatbaarheidsverklaringen pro afgegeven
door het RSV Breda eo. Voordien was deze taak belegd bij de Regionale VerwijzingsCommissie
(RVC).

Schooliaar 2O]-4-201"5 zor5-zo16 zo::6-zot7 zotT-zo:,$ zor8-zo:.9 2Ot9-2420

Totaal aantal aanvragen 84o 9L7 Bo8 7]-5 6o7 6:.7

Waarvan positief 829 905 784 668 595 6o8

Waarvan neqatíef 11 7.2 24 47 t2 9

Percentaqe neqatief t,3o/o t,3o/o 3,oo/o 6,60/o 2,oo/o t,5o/o



4.4. Bevindíngen commissie 2o1g

De commissie ondersteuningstoewijzing heeft haar bevindingen in algemene zin besproken in zowel

het schoolleidersoverleg als ook het ondersteuningscoórdínatorenoverleg. Daarnaast heeft de

commissie voor het vierde achtereenvolgende jaar alle scholen bezocht om daar met de

verantwoordelijken voor de aanvragen de kwaliteit van diezelfde aanvragen te bespreken. Doel

hiervan is om de administratieve last zo veel mogelijk te beperken en de arrangementsaanvraag zo

doeltreffend mogelijk af te wikkelen.
ln zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat de afgesproken fasering in het aanleveren van

dossiers in zorg onvoldoende door de scholen is gerespecteerd. HierdooÍ ontstond een opeenhoping
van dossiers bij de commissie koft voor de zomervakantie en ten gevolge daarvan een aantal
beschikkingen die pas na de zomervakantie kon worden afgegeven. De termijn van 6 weken
waarbinnen een beschikking moet worden afgegeven, is desondanks nooit overschreden.

4.5. Klachtenlbezwaren

4.6. Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Op z5 mei zorS is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht geworden. Om
aan haar wettelijke taken te voldoen verwerkt het RSV Breda eo persoonsgegevens.
Het RSV Breda VO heeft per *4-2otg een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld: Gerald

Rutten van " Gerald Rutten Privacy". Deze FG heeft in 2o1g een check gedaan op alle privacy-

aspecten en aan de hand daarvan is een werkplan opgesteld dat in 2oag-zo2o tot uitvoer wordt
gebracht.
Het RSV Breda heeft haar beleid ten aanzien van privacy aangepast. Zo is het bestaande
privacyreglement aangepast en is er een autorisatiematrix opgesteld.
Medewerkers van het samenwerkingsverband hebben een professionele geheimhoudingsplicht. Er

wordt gebruik gemaakt van digitale instrumenten voor de verwerking en of overdracht van

persoonsgegevens. Dit geldt voor de volgende instrumenten:
- Tommy, het digitale aanmeldloket
- AFAS/Profit (financiêle administratie)

zorq-zo16 zot6-zot7 zol7-zot9 zorS-zorg
Klachten mbt team RSV o o o o

Klachten mbt procedures RSV o o o o

Bezwaar tegen besluit RSV o 1 1 1

Bezwaar gegrond verklaard o L o o

Geschil tussen school-ouders m.b.t.
PaO (RSV als informant)

o 2 t 2

Met de betreffende leveranciers is er een verwerkersovereenkomst



Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg

Rekening houdend met het belang van een goede schoolloopbaan voor alle leerlingen, de maat-
schappelijke opdracht om passend onderwijs gestalte te geven, de taakstelling om inzicht en

verantwoording te geven in de besteding van middelen en met een kwaliteitscultuur waarin scholen

en leraren eigenaar zijn van passend onderwijs, heeft het RSV Breda haar kwaliteitszorgsysteem
ingericht. Het kwaliteitszorgsysteem is dekkend voor de verschillende ambities van het RSV Breda.

ln het ondersteuningsplan zotS-zozz wordt er een sterk accent gelegd op het niveau van de school

en het versterken van het eigenaarschap. Dat is de reden waarom sterk ingezet wordt op de

versterking van het cyclisch model op schoolniveau en de jaarlijkse visitatiegesprekken op

schoolniveau. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan een van de belangrijkste principes van
good governance de meervoudige verantwoording van de inzet van ontvangen middelen.

Met ondersteuning en met de middelen van het samenwerkingsverband worden door de scholen
werkzaamheden verricht in het kader van passend onderwijs. ln het kwaliteitssysteem wordt veel
aandacht besteed aan dit onderdeel van passend onderwijs. Juist voor dit onderdeel is het werken
volgens de pdca cyclus van groot belang.
Met ingang van schooljaar 2o19-2o2o wordt het cyclisch werken op de scholen zichtbaar gemaakt
door het werken met een jaarlijks Activiteitenplan Ondersteuning per school. ln dat plan wordt een

overzicht gegeven van de uit te voeren activiteiten, de inzet van de middelen en de te verwachten
resultaten. Dit wordt jaarlijks opgesteld vóór r oktober. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand

van een vergelijkbaar format aangegeven welke resultaten geboekt zijn en hoe het verloop van het
proces heeft plaats gevonden.
ln het Activiteitenplan Ondersteuning koppelt een school haar doelstellingen Passend Onderwijs aan

de ambities van het RSV zoals die zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan zor8-zozz:
r. zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere school en thuisnabij. Uitgegaan
wordt van het adagium; regulier waar kan, speciaal als het nodig is;

z. schoolbesturen realiseren een hoogwaardige basisondersteuning; de ondersteuning
geschiedt zo dicht mogelijk bij de leerling en in overleg met de ouders;

3. scholen realiseren intern extra ondersteuning en specialistische begeleiding als deze nodig
is; hierdoor worden bovenschoolse voorzieningen overbodig gemaakt.

4. het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuis zÍt zonder onderwijsaanbod is zo
laag mogelijk, bij voorkeur nul;

5. samenwerking met elkaar wordt geïntensiveerd om op iedere school meer leerlingen met
een complexe ondersteuningsvraag te kunnen bedienen en om gezamenlijk een dekkend
netwerk te vormen;
6. verbeteren van de samenwerking met ketenpartners in de zorg, zodat onderwijs en
jeugdhulp beter op elkaar kunnen aansluiten en kunnen toewerken naar één kind - één gezin

- een plan;

7. uitbreiden van vormen van maatwerk, waardoor meer leerlingen thuisnabíj onderwijs
kunnen volgen;
8, uitbreiden van de samenwerking tussen speciaal - en regulier onderwijs door te focussen op
de samenwerkingsmogelijkheden, die vooral gericht zrjn op het primaire
ondersteuningsproces bijvoorbeeld door het toepassen van symbiosevormen.

9. de prestaties van het RSV Breda worden geëvalueerd en gemonitord;
ro. medewerkers worden verder geprofessionaliseerd in hun pedagogisch-didactische
kwaliteiten.



Hoofdstuk 6 Financiële informatie

6.r. Bekostigingvanhetsamenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband ontvangt een landelijk genormeerd budget voor zware en lichte
ondersteuning op grond van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband. ln beginsel kan

het samenwerkingsverband beide budgetten als één lumpsum bedrag beschouwen, er is geen sprake

van oormerking van budgetten. Op het budget zware ondersteuning wordt door DUO de afdracht
aan de VSO-scholen direct in mindering gebracht. Op het budget lichte ondersteuning wordt de

bekostiging van LWOO en PRO leerlingen aan de VO-scholen direct in mindering gebracht. De

uitbetaling van deze budgetten gebeurt door DUO rechtstreeks aan de scholen.

6.2. Belangrijkste kenmerken van het financieel beleid

Het financieel beleid ís erop gericht om de continuiïeit van het RSV als financieel gezonde organisatie
te waarborgen. Alleen dan kan het samenwerkingsverband haar inhoudelijke doelstelling realiseren:
zoveel mogelijk middelen direct of indirect ten goede te laten komen aan de leerlingen.
De financiële administratie wordt sinds de oprichting van de rechtspersoon Stichting RSV Breda eo

uitgevoerd doorVan Oers Accountancy. Als externe accountantvoorde controlevan dejaarrekening
is een contract afgesloten met ESJ Financial Engineering.

6.3. Balans ultimo 2019

Totaal vlottende
activa

z.48t.7zB r.8o6.864

Balanstotaal 2.5e8.676 r.8z4.oz8

Balans per ultimo zorg

31-12-2o19 3r-rz-zor8 31-í.2-2o19 3r-rz-zor8

PASSIVA

Eigen Vermogen

Totaal eigen
vermogen 2.31"4.372 1.725.335

Crediteuren 47.933 4B.5oo

Vooruit ontvangen
subsidie

1o3.299 o

Ov. Schulden en

overlopende passiva 53.o72 50.193

Totaal kortlopende
schulden

204.3o4 98.693

2.5r8.676 t.8z4.oz8

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste
activa l6.g+B t7.!64

Totaal vaste activa :6.g+8 t7.164

Vlottende activa

Vorderingen 2o4.659 46.ss5

liquide middelen z.z77.o69 r.76o.3o9



6.4. Financiële kengetallen zorg

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder
inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het
beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt:

6.4.r. Samenvatting:

Kengetallen 2o].9 zorS

Solvabiliteit gl-,go/o 94,60/o

Current ratio 1_2,!5 r8,31

Rentabiliteit t,g7o/o o,9to/o

Huisvestingsratio o,o3oo/o o,0z60/o

Weerstandsvermogen 7,754/o 5,880/o

6.4.2. Toelichting en berekening

Solvabiliteit : 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 3r
december weer; er is sprake van een momentopname.2s à 5o% wordt als goed aangemerkt. ls de
waarde hoger dan 250/o dan kan aan de langetermijnbetalingsverplichting worden voldaan.
Berekening: (eigen vermogen/totaalvermogen) * roo0á =>

(e z.3t 4.37 z, - - | e z. 5:,8.676, --) * roooó = g:^,Bg a/o

Current ratio: De liquiditeitsratÍo geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op
korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan r wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd,
omdat tegenover de binnenkort vrijvallende schulden van de instellÍng tenminste evenveelvlottende
activa staan.

Berekening: (vlottende activa/kortlopende schulden) =>
(e z. 48t.728, - - I €2o 4.304,--) = 12,15

Rentabiliteit: de rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengst wordt omgegaan. Bij dit
kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale opbrengsten.
Berekening: (exploitatieresultaat/totale baten + financiële baten) x 1660/s =)

e 589.o37,--l(c 29.848.386,-- + cao,--) * too0/o = r,970/o

Huisvestingsratio: Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding aan tussen de lasten van
huisvesting en de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Berekening: (Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen)l(totale lasten + financiële
lasten) * 1oo7o =>

e 9.ooo,--l(e zg.2sg.37g,-- + t 156,--) * :.aoo/o = op3o,/a

Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft
organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.
Berekening: eigen vermogenl(totale baten + rentebaten) * r.ooo/o =>

€ 2,3:.4.37 2 t 
--l(cz g. 848.386, --+ € 3o, - -) *roo0Á = 7,7 5e/o

in hoeverre een



6.5. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

6.5.r. Het schoolondersteuningsbudget

Het RSV Breda kent als verdeelmodelvoor het ondersteuningsbudget het zogenoemde schoolmodel:
de gezamenlijke middelen voor LÍchte en Zware Ondersteuning wordt naar de scholen overgemaakt
met het doel op de scholen zelf de extra ondersteuning aan leerlingen in te regelen met behulp van
deze middelen. De verantwoordelijkheid voor een doelmatige, efficiënte inzet van middelen komt
daarmee zo veel mogelijk bij de scholen zelf te liggen. Scholen begroten en verantwoorden deze
inzet via het Activiteitenpla n Ondersteu n i n g.

Het schoolondersteuningsbudget is vastgesteld op e 135,-- per getelde leerling in de schooljaren
zorS-zor9(peildatum :*.:.o-zor7) en 2o1g-2o2o (peildatum r-ro-zor8).

6.5.2. Vernieuwing lCTlnfrastructuur

ln het najaar van 2019 is het RSV Breda overgegaan naar een nieuwe lCT-beheerder. ln goed
onderling overleg is afscheid genomen van lT-Workz en is het beheer weggelegd bij COEN, ICT-

specialist voor het kleinbedrijf en lnstallatiebureau Pals. De ICT-|nfrastructuur wordt niet langer
geleased, maar is eigendom. Na de installatie is door Duijnborgh Audit een security-check
uitgevoerd. Deze check heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd die - in samenspraak met de
Functionaris Gegevensbescherming - geprioriteerd zijn in een verbeterplan dat in de loop van 2o2o
uitgevoerd gaat worden. De belangrijkste aanbevelingen;
- opstellen patchbeleid;
- aanbrengen netwerkzonering;
- systemen voorzien van TPM-chips.

6.6. Begroting versus realisatie zo:"9

Op het moment dat de begroting zorg is vastgesteld (26-rr-zor8) waren de voorlopige
leerlingenaantallen per 1-1o-2018 (de grondslag voor de materiele bekostíging in zorg en de
personele bekostiging in zorg-zozo) nog niet bekend. Hieronder de verschillen;

Beqroot Gerealiseerd
totaal aantal leerlinqen VO 22.777 22.295
waarvan lwoo 2.{49 2.435
waarvan pro 514 533
Totaal aantal leerlinqen VSO 784 782
Waarvan in bekostiqinqscat. Laaq: 6Br 6t6
Waarvan in bekostiqinqscat. Midden 6+ 8o
Waarvan in bekostiqinqscat. Hooq: 1q z6
Groei tussen r-ro-zor8 en 1-2-2019 B 20

Het verschil tussen de geprognosticeerde en gereaÍiseerde leerlingenaantallen verklaart het verschil
tussen zowel de begrootte en gerealiseerde baten als ook het verschil in begrootte en gerealiseerde
afdrachten lwoo, pro en vso.

Hierna volgt het verschiltussen begroting en realisatie zor9, inclusief een toelichting bij afwijkingen
> 5o/o:



Baten

Lichte ondersteuning

Tware ondersteuning

Bijdrage scholen

Rentebaten

Totaal

Lasten

Afdracht LWOO en PRO (DUO)

Afdracht VSO

Pr. r: Overhead

Pr. z : Uitvoeringskosten

Pr. 3: Bijeenkomsten en overleg

Pr. 4: Tussenvoorziening

Pr. 5: Specifieke scholen

Pr. 6: Specifieke doelgroepen

Pr. 7: Ondersteuning scholen

Pr. B: Herbesteding bij vso

Pr. 9: Afstemming met jeu gdzorg

Pr. ro: Re-integratie thuiszitters

Pr. rr: Aansluitingen

Pr. rz: OPR

Pr. 13: Kennis- en expeftisedeling

Pr. 14: Projecten

Totaal

Resultaat - c:.zt.+62 c s8q.ol6 e 7z6.qoi \28,\o/o

Toelichting op de programma's met een afwijking groter of gelijk aan 50/o:

Programma r: Overhead: in zorg is de AdviesCommissie Toewijzingen (ACï) uitgebreid met een

deskundige op het gebied van hoogbegaafdheíd. Er is een Functionaris Gegevensbescherming in de

arm genomen om het RSV Breda " AVG-proof'te maken. Deze FG heeft een analyse gemaakt en een
Plan van Aanpak beschreven; de implementatie daarvan loopt.

Programma z: Uitvoeringskosten vallen lager uit vanwege de overgang naar een nieuw ICT-beheer.
De hardware wordt niet langer geleased, maar is eigendom en wordt verrekend via de
afsch rijvingslasten.

Programma 3: Bijeenkomsten en overleg: de geplande studiedagen (voor ondersteuningscoor-
dinatoren, schoolleiders en bestuursleden) bleken uiteindelijk relatief goedkoop uit te vallen. Een

geplande studiedag ' veilige school" is komen te vervallen. ln dit programma worden de
vacatiegelden voor de OPR-leden sinds dit jaar opgenomen.

I

Beqrotinq Realisatie Verschil in o/o

crs.6tz.s+6 e 16.zgo.o7o e cB6.sza 1,,80/o

c 11.256.44o c r3.629.3r6 evz.8t6 z,8a/o

€30

c 28.888.s86 c zg.8+8.a86 € 95g.4oo 1,14/o

c r3.8oo.46q e r4.rrz.qr6 €3a2.447 z,7o/o

e q.zo8.66a e ro.o68.987 t:6o.3zl 3,70/o

€ 292.5Oo €175.7q]. e 8?.zqr 28,\a/o

€ z6.9oo t rB.aa6 -e 8.asa -?t,tto/o

€ 1q.42q € 9.910 -€ 5.495 35,64Á
€ ?42.Ooo € 342.oOO o oo/o

e 688.ooo e Toz.Boo e r4.8oo 2,20/o

€ 21.OOO €o -€ 21.OOO -tooo/a

€4a77.49\ € z.qro.8?1 - cz66.6tz - 8,t'o/o

g 6qo.ooo e 6o9.zg8 - € 4O-7o2 - 6,70/o

€ 1?.ooo €7.744 - e q.zq6 -7t,zo/o

€ 50.OOo € 65.r23 € 15.123 1e,20/o

€ 21.OOO € 19,22j -etll9 '8,q0/o

€ 8so €o -c 8qo -tooo/o

€ 8s.ooo €o -c 85.ooo -tooo/o

€ 11q.OOO e rg.l89 - €n-5,6tt -8s,60/o



Programma 6: specifieke doelgroepen: de doorstroom van nieuwkomers vanuit de ISK heeft
blijvende aandacht. Een taalproject om deze leerlingen een grotere kans op schoolsucces op
havo/vwo te bieden werd gefinancierd met regiomiddelen uit het vsv-budget.

Programma 7: ondersteuníng scholen. Het begrote ondersteuningsbudget is gebaseerd op een hoger
aantal leerlingen dan uiteindelijk werd gerealiseerd.

Programma 8: herbesteding bij het vso: de afspraken aangaande herbesteding bij het vso betreffen
de personeelsleden die op r-5-zorz taken voor het toenmalige REC vervulden. Dat aantalvermindert
jaarlijks.

Programma g: afstemming met jeugdzorg: het RSV Breda is medefinancier van maatwerktrajecten
waar er sprake is van een combi van onderwijs en jeugdzorg. Deze uitgaven zijn opgenomen in het
programma "re-integratie thuiszitters" (programma ro). Om een traject niet onnodig te veftragen
(in het belang van de leerling) wordt in een enkel geval extra financiering ingezet.

Programma 10: re-integratie thuiszitters: de re-integratie van thuiszitters is een van de hoofdtaken
van een samenwerkingsverband.

Programma 11: aansluitingen po-vo, vo-mbo, vo-arbeidsmarkt: op diverse niveaus wordt gewerkt
aan de aansluiting tussen de onderwijssystemen: in het project " PROPAAN" volgen leerlingen uit het
basisonderwijs een dagdeel per week het onderwijsprogramma op een praktijkschool.
Het arrangement "pre-entree in het vmbo" is bedoeld voor leerlingen die diplomaloos het vmbo
dreigen te verlaten. Hen wordt een kans geboden via de pre-entree in te stromen in de entree-
opleiding van het mbo.

Programma rz: ondersteuningsplanraad (OPR): de leden van de ouder-lleerlinggeleding ontvangen
€ 50,-- per bijgewoonde vergadering. Deze uitgaven zijn sinds dit jaar opgenomen in programma 3
(bijeenkomsten en overleg).

Pr. r3: Kennis- en expertisedeling: ïoekenning van de aangevraagde subsidie voor het project Meer-
en Hoogbegaafden kende in zorg een behoorlijke vertraging. Pas eind oktober kwam de definitieve
beschikking. Hierdoor is de geplande inrichting van een leernetwerk (samen met het primair
onderwijs) nog niet gerealiseerd in zor9.
De ontwikkeling naar een centraal ondersteuningsteam voor de scholen is in het voorjaar van 2019

stopgezet. Er bleek onvoldoende draagvlak bij de scholen, mede doordat de grotere schoolbesturen
een eigen expertisecentrum inzetten voor de ondersteuning op de scholen.

Pr. r4: Projecten: de geplande activiteiten van het project meer- en hoogbegaafden zijn vanwege
het lang uitblijven van de subsidiebeschikking doorgeschoven naar zozo. De uitgaven in zorg
betreffen de aanstelling van een hb-coach die ingezet wordt op de scholen en die ook deel uitmaakt
van de ACT. Daarnaast zijn twee hb-experts de scholing " talentbegeleider voor gevorderden" gaan
volgen.



6.7. Verantwoording schoolondersteuningsbudget zor8 - zorg

Over schooljaar zor8'zor9 hebben de scholen hun ondersteuningsbudget verantwoord zoals dat in
de voorafgaande jaren ook het geval was; in de begrotingsmodule in ïommy is aangegeven aan
welke van de ro (vier jaar geleden geformuleerde) "ondersteuningscategorieën " de middelen
besteed zijn. Dit levert een grof totaalbeeld op. Tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken door de
directeur wordt de besteding verder besproken en toegelicht. Er vindt geen administratieve toetsing
(lees: bonnetjescontrole) plaats. De totalen peÍ categorie worden omgezet in een percentage van
het totale extra ondersteunings-budget. Dit budget is exclusief de inhouding vanwege de inzet van
ambulante begeleiders vanuit het VSO.

Wat kunnen we zeggen over de doelmatige inzet van de middelen?

r. Van het totale ondersteuningsbudget besteden de scholen gezamenlijk circa r/3 deel aan de
structurele versteviging van hun ondersteuningsstructuurr facilitering van een ondersteuningscoór-
dinator (z9,77s/o) en een gedragswetenschapper ondersteunt het docententeam in de begeleiding
van leerlingen. Anno zo:-9 beschikken vrijwel alle scholen over een gedragswetenschapper, hetzij in
eigen dienst, hetzij via het eigen expertisecentrum in te huren. Ten opzichte van de situatie bij de
ingang van de Wet Passend Onderwijs in zo:^4 is de ondersteuningsstructuur op veel scholen
verbeterd.

z. Ruim rl3 deel (37,o70/o) gaat naar de individuele begeleiding van leerlingen. Het betreft extra uren
mentoraat (in het geval van samenwerking met externe instanties), begeleiding in de klas (extra

handen), RT, externe begeleiding).

3. De groepsondersteuning van leerlingen loopt terug. Faalangstreductietraining, examentraining,
groepshandelingsplannen gaan in toenemende mate tot de basisondersteuning behoren.

4. Scholing: dit percentage blt1ft onveranderd aan de lage kant. De scholen geven aan dat er meer
geschoold wordt, maar dat het scholingsplan grotendeels bekostigd wordt uit de lump sumfinan-
ciering. De opgevoerde kosten betreft in het geval van individuele scholing deskundigheldsbevor-
dering op specifieke terreinen van het passend onderwijs (omgaan met gedragsproblemen,

Gerealiseerde inzet zot6-zo:r7 o/o zolT-zot9 o/o zorS-zorg %
Ondersteuningscoórdinator e 585.oo6 22,7 e 688.435 27'29 e 686.rro 28,77

Gedragswetenschapper ezT9.otz 1or8 €297.71.4 aa,79 ez6t.7o4 Lo,q7
I ndividuele ondersteuninq leerlinq e 6B+.+aS 26,6 e 799.zo8 3:,,67 c 883.9or ?7'o7
G roepsondersteun ing leerlinq €245,224 915 € 245.1o1 9,72 e r79.85o 7,54
lndividuele scholinq docenten e ro3.z65 4 c77.885 3,o8 c 83.524 3,50
Teamscholing € 133.252 5,2 € 117.335 4,65 c uo.g8o 4,6s
Groepsverkleining c 64.ooo 2'5 € 63.3oo 2,54 e r8.38o or77
Ondersteun ingsmaterialen c:i:'z.146 4,4 € 51.34o 2,43 c 55.528 2,33

I nkoop ondersteuni ng via verwijzing €322.495 1-2t5 c r38.85o 5,50 €.27.5oo 1,15
lnnovatie € 47.x'27 1,8 € 43.727 a'73 €77.o97 3,2!l

Totaal €2.575.172 100 € 2.523.o97 99,97 €2.384.574 l.OO,OO



opleiding tot ondersteuningscoórdinator), hoogsensitiviteit.) Onder teamscholing rekenen we de
kosten die gemaakt zijn voor inhuur sprekers en/of workshopgevers op een studiedag voor (een
gedeelte van) een schoolteam.

5.Opvallendisdegeringekeuzetotgroepsverkleining. Eenmeerflexibelegroepssamenstellingvoor
korte of langere tijd behoort nog niet tot het standaardrepertoire van scholen. Wellicht dat de
onzekerheid over het beschikbare schoolondersteuningsbudget hierbij een rol speelt, Een angst die
inmiddels is weggenomen door de keuze voor een structureel schoolondersteuningsbudget in de
komende jaren.

6. lnnovatie: een toenemend aantalscholen heeft een interne opvangklas ingericht.



Hoofdstuk 7 Continuiteitsparagraaf

7.t Kengetallen

Vooruitkijkend naar de komende jaren verwachten we een doorzettende krimp van het aantal
leerlingen met z0/o per jaar, hetgeen van directe invloed is op de baten van het RSV Breda eo.

TegeÍijkertijd verkeeft het RSV Breda eo in de omstandigheid dat er sprake is van een positieve
verevening (aflopend in zozo), hetgeen financieeÍ betekent dat de teruglopende baten vanwege het
leerlingenaantal gecompenseerd wordt.
Het RSV Breda eo stuurt op een gezonde financiële situatie met zoveel mogelijk armslag voor de

deelnemende scholen op de werkvloer. Dit houdt in dat enerzijds nadrukkelijk aandacht wordt
besteed aan het beperken van de overheadkosten en aan het effectief en efficiënt omgaan met de
middelen. Anderzijds geeft de zorgplicht de deelnemende scholen meer dan in het verleden de

verantwoordelijkheid een goede ondersteuning voor alle bij de school aangemelde leerlingen in te
regelen. De bestuurlijke afspraken die hierover worden gemaakt worden voorbereid en in de

uitvoering intensief besproken tussen de scholen in twee actieve netwerken: het overleg van
ondersteuningscoórd inatoren en het schoolleidersoverleg.

Prognose

2420
Prognose

2027-

Prognose

2022
Prognose

2023

Prognose

2o24

ll'n vo r'B;Bz r8.5ro :,8.425 r8.35o 18.37s

+ lwoo 2.48o 2.480 2.475 2.450 2.404
+ pro 510 510 500 500 47s

Totaal VO 21..772 21.5OO 2L,44O 21.30O 2t.2SO

VSO cat. I 69o 68s 68s 682 68o

VSO cat.ll 8o 7S 74 7o 7o

VSO cat. lll 3o 3o z8 25 25

Totaal VSO 8oo 790 787 777 775

7.r.3. Personele bezetting

ln totaal is er 3,45 fte werkzaam voor het RSV Breda VO, maar allen zijn ingeleend. Er is geen

personeel in dienst van het RSV Breda. Er is ook geen voornemen om hierin wijziging aan te brengen.

Mogelijk dat de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT) trldetrlk uitgebreid wordt voor de afhandeling

van de arrangementsaanvragen na de zomer. ln verband met de schoolsluiting vanwege de

coronacrisis worden de aanvragen pas veel later verwacht.

2420 2027- 2022 2023 2024

Management o,B fte o,8 fte o,8 fte o,8 fte o,B fte

Primair proces /
docerend

o fte ofte o fte o fte ofte

Ondersteunend 2,65 fte 2,65 fte 2,65 fte 2,65 fte 2,65 fte

Totaal 3,45 fte 3,45 fte 3,45 fte 3,45 fte 3,45 fte



7.2 Meerjarenbegroting en -balans

7.2.r. Meerjarenbegroting

Totaal baten

Lasten

29.848.386 29.83o.958 zg.zgS,tzz 28.8e8.r75 28.494.8r.3 z8464.zzt

2O19 2020 2027, 2022 2423 2o24

Riiksbaten

Riiksbaten 3.1. 29,848.386 29.697.943 zg.r'65.r.o7 28.685.e6o 28,494.8r3
z8'764.22:-

Overiqe baten

Overheidsbijdragen
en subsidies

3.2. x33.o15 133.o15 133.O15 o o

Overiqe baten 3,5, o o o o o o

Personeelslasten 4.4, 3:7.678 5o2.865 509.365 494365 39e.865 38r.865

Afschriivinqen 4.2 7.4o8 15.350 15.5oo r8,65o r8.8oo 19.450

H u isvestinqslasten 4.3. 9.OoO 11.OOO 11.OOO 11,OOO 11,OOO 11.OOO

Overiqe lasten 4.4 7t.663 :.98.7o0 1,97,700 r8z.6oo t7z.6oo r7r..85o

Doorbetaling
besturen 4.5. 28.853.73o zg.13o.56:. 28.524.437 28.328.o49 z8.o9r.z16

27.74s.76o
verplichte
afdrachten 4.5.1. 24.or8.566 23.764.2:.9 z3.7zo.or,9 23.66o.789 4.478.o79 21.244.4a7

doorbetalinq qroei 4.5.2, o 246.577 230.5x9 2o7.3ío e89.536 155.543

ovenge
doorbetalinqen 4,5.3 4.835.164 5.re9.765 4.573.900 4.459.950 4,423.6oo 4346.l.oo

Totaal lasten 29'259.379 29.858,476 z9,z58.ooz 29.o14.664 28.685.48r 28.329,925

Resultaat 589'o37 - z7.5r.B 4(),119 - z16,48g -r9o.668 34.296



7.2.2. Meerjarenbalans

ACTIVA

PASSIVA

2.518.676 2.457.9o'4 2.464.770 2.21-5.o27

7.3. Risicoanalyse

ln dit hoofdstuk worden de risico's ingeschat die het RSV Breda eo loopt. Aan de hand van de
risico's kan een indicatie van het benodigd weerstandsvermogen worden gegeven.

De risicoanalyse komt als volgt tot stand:
r. Een lrjst van mogelrjke risico's wordt opgesteld. Dit zijn risico's die op korte termijn (binnen een
jaar) kunnen leiden tot uitgaven waarmee in de begroting geen rekening is gehouden en/of begrote
inkomsten die niet ontvangen zullen worden.
z. Vervolgens wordt gekeken naar de kans dat het beschreven risico zich voordoet. Hierbij worden
ook de genomen en de te nemen beheersmaatregelen in beschouwing genomen.

3. Vervolgens wordt gekwantificeerd welke kosten voortvloeien als het risico zich manifesteert. Dit
is het risicobedrag.

4- Tenslotte wordt uit deze twee factoren het bedrag gedestilleerd dat deel uit zou moeten maken
van het weerstandsvermogen.

Het RSV Breda onderkent de volgende risico's:

Risico's vooftvloeiend uit eigen beleid
Risico rr Fluctuaties lwoo en pro leerlingen op teldatum r-ro: Het aantal leerlingen dat extra

bekostigd wordt is niet nauwkeurig vast te stellen. Er kunnen zich onverwacht fluctuaties voordoen

zo leerlingen lwoo meer dan geprognosticeerd betekent een extra uitgave van ca. t 86.ooo,--

Aantal leerlingen pro is stabiel.
Kans: 5o7o
Risicobedrag: € 86.ooo,--
Weerstandsvermogen: € 43.ooo,--
Beheersmaatregel: ln de Monitor "Fact and figures" worden de aantallen arrangementen lwoo en

pro gevolgd en trends geanalyseerd.

2019 2o.zo 2027. 2022

VASTE ACTIVA

lmmateriële vaste activa

Materiele vaste activa r6.c+B r5.ca8 r6.q+8r6.g+B
Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad

Vorderinqen zo4.6sg 2o4.659zo4.659 2o4.659

Kortlopende effecten

Liquide middelen 2.277.o69 z,zt6.zg7 z.zz7.:.63 L.973-42o

2,4\7,9o42.5,r,8.676 2.464.77o 2.2í5.O27

EIGEN VERMOGEN 2.3t4.372 2.286.8S+ 2326.973 z.tl.o.484
Alqemene reserve 2.3L4.372 2.286.854 2326.973 z.tl.o.484
Bestemminqsreserve

Overiqe reserves

Overiqe fondsen

VOORZIENINGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN 204.3o4 a7t.o50 137.797 104,543



Risico z: Fluctuaties in vso per r-z (groeiregeling): Het aantal vso-leerlingen dat via de groeíregeling
bekostigd moet worden fluctueeft en is nauwelijks te voorzien. De bekostiging die (verplicht)

overgedragen wordt is basisbekostiging + extra ondersteuning P + M per leerling.

Kans:5o%

Risicobedrag: € 3oo.ooo,--
Weersta ndsvermogen : € 15o.ooo,--

Beheersmaatregel: de registratie van de TLV's vso in de kijkglazen worden maandelijks vergeleken
met de eigen registratie.

Risico 3: Fluctuaties in aantal leerlingen specifieke school: Aantal leerlingen op de twee specifieke

scholen zonder een aanwijzing lwoo fluctueert. zo leerlingen met arrangement meer dan

geprognosticeerd betekent een extra uitgave van ca. € 86.ooo,--

Kans:5o%

Risicobedrag: € 86.ooo,--

Weerstandsvermogen : € 43.ooo,--
Beheersmaatregel: ln de MonitoÍ "Fact and figures" worden de aantallen arrangementen "specifiek
vmbo'gevolgd en trends berekend. De trends in aantallen en de inhoudelijke ontwikkeling op de

scholen worden eenmaal perjaar besproken met de schoolleiding.

R isico's voortvloeiend uit de bed rijfsvoerin g :

Risico 4: Personele risico's: Kosten voor eventueel in te huren personeel bij beleidswijziging

Kans: z5%

Risicobedrag: € 80.ooo,--
Weerstandsvermogen: € 20.ooo,--

Beheersmaatregel: er is een duidelijke beleidskeuze gemaakt om de staforganisatie zo klein
mogelijk te houden teneinde de beschikbare middelen zo dicht mogelijk bij de leerlingen te krijgen.

Risico's voortvloeiend uit overheids- of gemeentelijk beleid:
Risico 5: Aansluíting onderwijs en zorg: de aansluiting onderwijs en zorg staat onder druk.
Overheidsbeleid líjkt in de richting te bewegen van meer inzet van het onderwijs bij de

inclusiegedachte.

Kans: 5ooó

Risicobedrag: € l4o.ooo,--

Weerstandsvermogen: € 70.ooo,--

Risico 6: Herverdeling lwoo-middelen over de samenwerkingsverbanden: Het ministerie van OCW

gaat over naar een andere wijze van verdelen van de beschikbare lwoo-middelen over de samen-

werkingsverbanden. De nieuwe verdelingssytematiek is nog niet bekend.

Het opgenomen rísicobedrag is het verschil tussen baten en lasten op basis van het aantal
verwachte lwoo-leerlingen per 1-1o-2o19.
Kans: z5o/o

Risicobedrag: € 4oo.ooo,--
Risicobedrag: € 1oo.ooo,--



Algemene beheersmaatregelen:

- Er is een Monitor ('facts and figures" waarin trends in leerlingenstromen nauwgezet worden
gevolgd.

- Er is een meerjarenbegroting waarin de lasten mbt afdracht en eigen programma's duidelijk in

kaart zijn gebracht.

- De meerjarenbegroting wordt periodiek bijgesteld, zodat geanticipeerd kan worden op eventuele

veranderingen.

- Periodieke tussentijdse rapportages geven goed inzicht in de (tussentijdse) realisatie van de

inhoudelijke en de financiële doelstellingen. Via visionplanner wordt de fÍnanciele realistaie z4l7

gevolgd.

- Werkprocessen zijn geborgd; er is een beschreven en geimplementeerde administratieve

organisatie/interne beheersing (AO/lB).

ln samenvatting zijn de risico's als volgt:

Risico Kans Bedraq Weerstand
1 \oo/o e 86.ooo,-- € 43.OOO,--
2 \oo/o € ?oo,ooo,-- € 150.OOo,'-

3 soo/o € 86.ooo,-- € 43.OOO,--

4 2\0/o € 8o.ooo,-- € 2O.OOOf --

5 \oo/a € 14O.OOO,-- € 70.ooo,--
6 z\o/o € 4OO.OOO,-- € 1OO.OOO,--

Totaal: € 4z6.ooo,--

Dit totaalbedrag wordt aangehouden als indicatie voor het weerstandsvermogen

Deze berekening van het benodigde weerstandsvermogen en de naar de opvatting van het bestuur
te hoog opgelopen Eigen Vermogen is aanleiding om in zozo in het bestuur besluiten te nemen over:
- de gewenste omvang van het weerstandsvermogen en de bandbreedte daarbij (in percentage van
de totale baten);
- het in stappen terugbrengen van het Eigen Vermogen.
Daartoe zal in zozo opnieuw een risicoanalyse worden uitgevoerd.

7.4. Treasury

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de stichting RSV Breda eo is dat deze de financiële
continuiteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden
gesplitst:

Voldoende liquiditeiten op korte en lange termijn;
Een gezonde vermogenspositie, op korte en (middel)lange termijn;
Lage financieri ngskosten;

Liquideerbare en risicomijdende beleggingen;
Kosteneffectief beta li ngsverkeer.

o
o
o
o
o



ln het treasurystatuut van RSV Breda is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Het
treasurystatuut voldoet aan de bepalingen in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW zo16.
Primaire taak van het RSV Breda is om passend onderwijs te realiseren in de regio VO3o-o3. De

publieke middelen zijn overeenkomstig deze bestemming besteed. Het RSV heeft een terughoudend
financieel beleid gevoerd. Middelen die niet diret nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering
worden overgeboekt naar de spaarrekening. De tegoeden hiervan zijn direct opeisbaar. Met de

middelen van RSV Breda wordt niet belegd, beleend of geïnvesteerd.

Het treasurystatuut is op r8-or-2017 vastgesteld door het dagelijks bestuur en goedgekeurd door
het bestuur op 29-05-2or7. Publicatie vindt plaats via de documentenbibliotheek op de website.

7.5. Bevindingeninternetoezichthouder

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door het AB, bestaande uit:
Mevr. G. Versluis (voorzitter, vanaf r-rr-zor9)
Mevr. M. Voets, Stg. INOS
Dhr. M. Nobelen, Curio (voorheen Stg. ROC West-Brabant)
Mevr. P. Kokke, Stg. Mgr. Frencken

Dhr. R. Speetjens, Stg. voor Christelijk Onderwijs West-Brabant
Dhr. G. Steenbakkers, Stg. Kath. Onderwijs in Dongemond gebied (voorzittertot r-u-zorg)
Dhr. H. Hoekjen, Stg. Onderwijscentrum LeijparkTilburg
Dhr. D. Ensberg - Kleijkers, Stg. Biezonderwijs (tot t4-oz-zotgl
Dhr. J. Winters, Stg. Biezonderwljs (r5-z-zor9 t/m 3r-o7-zor9)
Dhr. G. de Bont, Stg. Biezonderwijs (vanaf or-o8-zor9)

Het AB (hierna AB) heeft een intern toezichtkadeÍ, waarin de taken en bevoegdheden van het AB

zijn vastgelegd,

Het AB heeft in 2019 op gebruikelijke wijze haartoezicht uitgevoerd. Middels informele
ontmoetingen met het dagelijks bestuur in zogenoemde DB+ vergaderingen, wordt het AB op de
hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen aangaande het samenwerkingsverband.
Richtinggevende beleidsvoornemens worden door het dagelijks bestuur ter opiniering voorgelegd
aan het AB. Het AB voelt zich door deze werkwijze betrokken bij de beleidsvoornemens en

constateert in haar vergadering van juni zozo dat er goed samengewerkt wordt met het dagelijks
bestuur. De informele ontmoeting met het dagelijks bestuur (de db+-vergaderingen) dragen daar
wezenlijk aan bij.

Het AB is in zorg gestart met het tweemaal per jaar gezamenlijk vergaderen met de OPR. Deze

vergadering vindt plaats, aansluitend aan die van het AB. Onderwerpen van gesprek zijn de

beleidsstukken waarover het AB geacht wordt zich uit te spreken, zoals het ondersteuningsplan, de
(meerjaren)begroting en het jaarverslag. Dit gezamenlijk overleg wordt door beide partijen
gewaardeerd en is voor het AB van groot belang.

Een vertegenwoordiging van het AB vormt de audit-commissie die de financiële zaken voor het AB

voorbereidt. Zo bespreekt zij met de externe accountant diens bevindingen zoals verwoord in het
accountantsverslag bij de jaarrekening en de daaruit voortvloeiende gewenste aanpassingen van de
jaarrekening.



Het AB heeft ten aanzien van de gebeuftenissen na balansdatum geconstateerd welke maatregelen
zijn genomen in verband met de Coronacrisis. Er is regelmatig contact geweest met de directeur om
te vernemen welke maatregelen zijn genomen, hoe deze uitwerken en wat de invloed hiervan is op
de verschillende elementen die voor het RSV van belang zijn. Het AB heeft geconstateerd dat er
vanuit het DB voldoende aandacht aan is besteed en negatieve gevolgen tot op heden zijn
uitgebleven.
Tot r november zorg bestond het algemeen bestuur uit vertegenwoordigers van de in het RSV

participerende schoolbesturen . Het bestuur heeft gemeend met de aanstelling van een

onafhankelijk voorzitter het toezicht binnen het bestuur te verstevigen. ln de novembervergadering
van het bestuur is een onafhankelijk voorzitter benoemd, mevrouw G. Versluis. Zij is tevens
voorzitter van het bestuur.
Eind zorg is zij gestart met een aantalwerkbezoeken aan de diverse schooltypen om feeling te
krijgen met het werken aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Gestart werd met
het Breda College, een vso-school uit het voormallge cluster 3. Door het uitbreken van de

coronacrisis in het vroege voorjaar van zozo zí1n deze werkbezoeken tijdelijk stilgelegd. De verdere
uitwerking van deze wÍjziging in het toezicht zal gedurende zozo plaatsvinden.



Bijlagen:

Bijlage or Deelnem ende bevoegde gezagsorganen

Naam bestuur Adres Pc Woonplaats Bq-nr.

7_ Stichting KSE Postbus r59 487o AD Etten-Leur 26o93

2
Curio (vh. Stichting ROC

West-Brabant)
Postbus 699 487o AR Etten-Leur 3aao7

3
Stichting Voor Christelijk
Onderwijs West-Bra bant

PaulKrugerlaan z 4818 BC Breda 33372

4
Stichting Katholiek VO in
Dongemondgebied

Postbus rz4 494o AC Raamsdonksveer 40a43

5 Stichting Delta-onderwijs Postbus 43r8 49oo CH Oosterhout 4o278

6 Stichting Driespan Hofvan den Houte 9r-93 4874Z Etten-Leur 41_2oO

7 Vereniging OMO Postbus 574 5ooo AN Tilburg 44213.

8 Stichting INOS Postbus 3513 48oo DM Breda 44407

9
Stichting Katholiek VO Breda
(SKVOB e.o.)

Van Riebeecklaan z 4818 EB Breda 42992

10
Stichting Monseigneur
Frencken

Postbus 5o6 49oo AM Oosterhout 43239

Opting-in:

t Stichting Biezonderwijs Postbus 5r34 5oo4 EC Tilburg 731t4

2

Stichtin g Onderwijscentru m

Leijpark Prof. Stoltehof 1 5ozz KE Tilburg 2o233



Bijlage oz Samenstelling bestuur

* bestuursleden op basis van opting-in: dit bestuur heeft geen vestiging in de regio van RSV Breda
eo, maar heeft wel leerlingen uit de regio van RSV Breda eo op een van de eigen scholen.

Daqeliiks, uitvoerend, bestuur Alqemeen, toezichthoudend, bestuur
L. Oomen (voorzitter), Delta-onderwiis G. Versluis, voorzitter (vanaf r-n-zorg)
J. Baselmans (penninqmeester), SKVOB e.o. J. van Heukelum, KSE

B. Baelemans, Vereniqinq OMO M. Voets, INOS

S. Hofkes, Stichtinq Driespan M. Nobelen, Curio (v.h. ROC West-Brabant)
P. Kokke, Mqr. Frencken Colleqe
R. Speetiens, Stq. voor Christeliik onderwiis
G. Steenbakkers,
Stg. Kath. Onderwijs in Dongemond gebied
(voorzitter tot r-rr-zorq)
H. Hoekien*, Stq. Onderwiiscentrum Leiipark
G. de Bont*, Stg. Biezonderwijs

Het bestuur



Bijlage o3 deelnemende scholen

BRIN sty Naam Adres Postcode Gemeentenaam

ooKVoo VO KSE Stijn Streuvelslaan 4z 4873 EB Etten-Leur

orlWoo VO Dongemond College Collegeweg r 494zVC Geertruidenberg

orlWo3 VO Dongemond College Kempstraat 15 49zr TB Made

ozGFoo VO Mgr. Frencken College Slotlaan 4o 49oz AE Oosterhout

ozOOoo VO Sint Oelbert Gymnasium Warandelaan 3 49o4 PA Oosterhout

ozRHoo v50 Het Berkenhofcollege Tuinzigtlaan rz 48rz XN Breda

ozRHo5 vso Het Brederocollege Brederostraat 35 4Br9 HC Breda

ozRHog vso De Kei Poolseweg r9o 4818 CG Breda

ozRKoo vso Breda College Postbus 94rz 48or LK Breda

o3AMoo VO Stedelijk Gymnasium NassausingelT 48rr DE Breda

o4YXoo VO Munnikenheide College Trivium 6o +9tzLP Etten-Leur

o4YXoz VO Munnikenheide College Bosheidestraat r 4715 RD Rucphen

13Woo VO Praktijkschool De Zwaa ikom Nassaustraat 10 49oz NA Oosterhout

:^4SZoo VO Newmancollege Verviersstraat 4 48z6HT Breda

15NYoo VO Curio praktijkschool Fra nkenthalerstraat r7 4816 KA Breda

r6OHoo VO De Nassau PaulKrugerlaan z 4BrB BC Breda

16OHor vo De Nassau De la Reijweg 136 4818 BA Breda

r6RFoo VO OLV - Breda PaulWindhausenweg 11 4Br8 TA Breda

rgXVoo VO Curio prinsentuin van cooth Tuinzigtlaan ro 48rz XN Breda

rgXVor VO Graaf Engelbrecht Ganzerik 3 48zz RK Breda

rgXVoz VO Curio de rotonde Groene Woud z 4834 BC Breda

ztGZo6 VO Hanze College Bouwlingstraat 74 49oz AK Oosterhout

z3GYoo VSO Het Warandecollege Bredaseweg r4o 49o4SC Oosterhout

z5GCoo VO Markenhage Emerweg z9 4814 NA Breda

z5GCor VO Tessenderlandt van Riebeecklaan z 48rB EB Breda

z5GCoz VO Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan r +8Zt CV Breda

z5GCo3 VO Mencia Sandrode Akkermolenweg zd 488:- BL ZundeÍ
z5GCo8 VO De la Salle Sportlaan r 5rrr BX Baarle-Nassau

z5GCo9 VO Christoffel Rijnesteinstraat r 4834 LB Breda

z5GCro VO MichaelCollege Emerweg 3r 4814 NA Breda

z5GCrr VO Orion Lyceum Emerweg z7 4814 NA Breda

z5LX33 VO Curio scaÍa Meulenspie z 4847TK Breda

z5LX4r VO Curio effent Kruidenlaan r9 49o7 AA Oosterhout

z5LX48 VO Curio ISK Verviersstraat B 4826 HT Breda



Bijlage o4 ondersteuningsbudget scholen zor8-zor9 en 2019-2o2o

Dit zijn de budgetten na aftrek van de kosten voor de inzet van ambulante begeleiders vanuit de

herbestedingsverplichting bij het vso.

zorS-zorg 2Oa9-2O2O

ooKVoo KSE Etten-Leur € 3o5.340 e 323.66o

orlWoo Dongemond College Geertruidenberq €279.737 €27!.9L4

ozGFoo Mgr. Frencken College Oosterhout e 152.655 er4o.665

ozQOoo Sint Oelber.t Gymnasium Oosterhout e ro3.B6o e ro8.8r.o

ozRHoo Het Berkenhofcollege Breda e:,z.Bz5 e rr.6ro

ozRKoo Breda College Breda € 40.5oo € 4o.5oo

o3AMoo Stedelijk Gymnasium Breda e rz4.56o e r39.86o

o4YXoo Munnikenheide College Etten-Leur e r38.o9o €L45.225

r3VVoo Praktijkschool De Zwaaikom Oosterhout € 9.975 e 9.38o

:'4SZoo Newmancollege Breda c:76.235 e$7.735

r5NYoo Curio praktijkschool Breda € 41-.71.5 € 43-47a

16OHoe De Nassau Breda e zzo.gSo € 195.44o

r6RFoo OLV - Breda Breda e r82.895 e r58.93o

rgXVoo Curio prinsentuin van cooth Breda e 58.oro € 55.21O

rgXVor Graaf Engelbrecht Breda € 92.325 e 93.84o

rgXVoz Curio de rotonde Breda e 5r.84o € 53.o55

ztGZo5 Hanze College Oosterhout € 50.445 t 63.o5o

z3GYoo Het Warandecollege Oosterhout € 2.97c € 1.350

z5GCoo Markenhage Breda € 135.555 e e36.735

z5GCor Tessenderlandt Breda c76.:-z5 €71..750

z5GCoz Mencia de Mendoza Breda € 213.435 e 2o9.655

z5GCo3 Mencia Sandrode Zundert e 37.Boo €37.7L5

z5GCo8 De la Salle Baarle-Nassau c r:-.385 € 14.1o5

z5GCo9 Christoffel Breda t ro.365 ^ €7.064

z5GCro MichaelCollege Prinsenbeek € 42.525 c 44.otó
z5GCrr Orion Lyceum Breda € zr.6oo € 23.49o

z5LX33 Curio scala Breda € 1o1.505 e 9o.785

z5LX4r Curio effent Oosterhout €78.4os € 73.345

z5LX48 Curio isk Breda € 22.95o € zr.o6o

ozRHrz De Kei Breda € 3.51o € 3.915

ozRHr4 Het Brederocollege Breda € 37.395 e 36.99o

c 2.85o.482 € 2.79o.195



Bijlageo5 samenstellingondersteuningsplanraad(OPR)

O uder-\l eerl i nqq e I ed inq Personeelsqeleding
r. Sanne de Craen (L) :.. Liesbeth Geers (secretaris)

z. Marijn van Gool(L) z. Elise Hop

3. Koen Gosliga (L) 3. Margot van Houwelingen (voorzitter)

4. Jesse van Roessel (L) 4. Yannicke Rutters

5. Harold van der Pol(O) 5. Jack Tijs

6. Minou Knepflé (O) 6. Anne Robbemans

7. Arno van Roessel (O) 7. Kerry-Ann van Wensen

8. Rob Rasenberg (O) 8. Marieke Suierveld



Financieel jaarverslag 2019
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Balans per 3í december 2019
(na resultaatbestemming)

31 december2019 31 december2018
€

36.94B

204.659

2.277.069

36.948

2.481.728

'17.164

46.555

1.760.309

17.164

1.806.864

€

1. ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

1.1.

7.7.2.

1,2.

r,2.2.
7.2.4.

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

TotaalActiva

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

TotaalPassiva

2.5í8.676 1.824.028

2,

2,L.

2.4.

2,314.372

204.304

"1.725.335

98.693

2.5í8.676 1.824.028
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Staat van baten en lasten over 2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

3.

3.1

3.5

2019
Realisatie

€

29.878142
0

2019
Begroting

€

2018
Realisatie

€

28.888.986 29.084.915
0 247.517

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Totaalbaten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalin gen aan schoolbestu ren

Totaallasten

Saldo baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

9. Resultaat

Resultaatbestemming
2,1.1.1. Algemene reseÍve

29.878.102 28.888.986 29.332.832

317.679
7.408
9.000

101.277
28.853.731

257.7A0
0

11.000
62.525

28.695.228

264.806
6.644
7.500

56.528
28.759.398

29.289.095

589.007

30

29.026.453

-137.467

0

29.A94.877

237.955

52
52030

589.037 -137.467 238.008

589.037 238.008
238.008589.037
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Kasstroomoverzicht over 20í 9

Het onderstaande kasstroomoveaicht 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.

2019 2A18
€ €

Kasetroom ult operationele qqtiviteiten

Saldo baten en lasten 589.007 237.955
589.007

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

Veranderiqqen in vlottende middelen
Vorderingen

Schulden

Kasstroom ult bedrllfsooeratles

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operatlonele activlteiten

Kasstroom sit lnvesterinqsractiviteiten
lnvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom ult investerinqsactiviteiten

Mutatie llqulde middelen

Verlooo qeldmlddslen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

7.408

-1 58.'1 04

105.611

7.408

-52.493

543.922

30

30'

-27.192

5í 6.760

1.760.309
516.760

2.277.469

6.644

52.686

-229.867

237.955

6,644

-177.181

67.418

0

67.470

1,692.839
67.470

1.760.309

186
-156

206
-154

52

52

-27.192 0
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Grondslaqen

í. Algemene toelichting

Continul'teit
Het eigen vermogen van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en Omgeving bedraagt
per 31 december 2019 €2.314.372 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen
van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van contlnuïteit van de
stichting.

Vestioingsadres, rechtsvonn en lnschriifnummer handelereqister
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en Omgeving is feitelijk en statutair gevestigd

op RidderstraalS4,4902 AB te Oosterhout en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
58309586.

Stelselwii2iqinoen
ln 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan

Verbonden partlien

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
TransactÍes van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

2. Algemene grondslagèn voor verslaggeving

Alqemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving ondena/js. 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

kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de speciÍieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekênd 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 in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Verqelijking met vooroaand iaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en
schattingswi,izigingen zoals opgenomen in de desbetreÍfende paragrafen.
De cijfers van 2018 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar
mogelijk te maken,

3, Grondslagen balans

Materiêlg vaste activa

Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingspriis inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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Vorderinqeri
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aÍtrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voozieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover níet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

Llouide middelên,
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schuldên. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Eioen vermoqen
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans,

Kortlopendê schuldÊn
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden
aangeduid als kortlopend.
Kortlopende schulden worden b'lj de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee veóonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waaÍop ze betrekkíng hebben.

Rijksbiidragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies
waar nog geen activlteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de
overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord
worden. Niet bestede middelen worden veranlwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Níet bestedê middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Ovêriqe overheidsbiidraqen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de
Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overiqe balen
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, Gemeenlen, Provincies oÍ andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarcp ze betrekking hebben.

Afschrijvinqen oo malÊ{êle vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming aÍgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actieí. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven

lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste actíva zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd
, ICT 5 jaar (2Ao/o)
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Overioe lasten
De overige lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verurerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen lenlngen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen en betaalde intêrest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operalionele activiteiten.

Transacties waarbiJ geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiéle leasing, worden
niet in het kasstroomovezicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen
onder de operationele activiteiten.
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Toelichtinq op de balans per 31 december 20í9

1. AGTIVA

1.í. Vaste activa

1.'1 .2. Materiële vaste activa

Stand 1 januari2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschríjvingen
Boekwaarden 1 januari 2019

lnvesteringen
Desinvesteringen
Afschr'rjvingen
Afsch rijvingen desinvesterín gen
Saldo mutaties

Stand 31 december2019
Aanschaffingswaarde
Cu m u latieve afsch rijvingen
Boekwaarden 31 december 201 9

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen
1.2.2.10 Te ontvangen rente
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.1 5 Overlopende activa overig

1.2"4. Liquide middelen
r : 

"c 
:. -rógóéOen op ban kreken in gen

1,2,4.2, Tegoeden oo bankreke.ningen
Rabobank doelreserveren
Rabobank rekening courant

1.1.2.3.
lnventaris

en
apparatuur

€

33.221
-16.057
17.164

27j92
0

-7.408
0

19.784

60.413
-23.465
36,948

31-12-2019 31-12-2018
€ €

45.234
186

159.239
0

204.659 46.555

2.277.069 1.760.309
2.277.069 1.760.309

320
206

45.303
726

2.073.924
2A3i45

1.745.718
14,591

2.277.069 '1.760.309
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2. PASSIVA

2.1. Eioen vermoog0

2.1.1 .1. Algemene reserve

2,4, KorHsoende schulden
2.4.8. Crediteuren
2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.19 Overíge overlopende passiva

Stand per
1-1-2019

€
Resultaat

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2A19

€
1.725,335 589.037 o 2.314.372
1.725.335 589.037 a 2314.372

31-12-2A19 31-12-2A18
€ €

47.933
103.299

53.072

48.500
0

50.193
204.304 98.693

De reservering inzake de vooruitontvangen subsidie betreft een verkregen subsidie van het Ministerie van
Onderuijs, Cultuur en Wetenschap en ziet op meer- en hoogbegaafdheid.
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Niet uit balans bliikende vernlichtinqen

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Bestemminq van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 589.037
Er wordt € 589.037 toegevoegd aan de algemene reserve.

Naam
Huur bedrijfsruimten 1-1 tlm31-12-2020
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Verbonden Darflen

Naaml JuÍldlsche vorm: Stafutslre zetol: code
activltolton:

Elgênvêrmogon Rosultaat Art21403 deelnamo conSolldatio
31-12-20'19 lrar20í9 Bw

€€%oa
Stichling Rsboqnd stehSnE RlddaÍrÍrábt 34,4902 4. Overige

AB O6terhout

code actlvlteÍten: 1, conlractonderwljs,2, conkactondozosk, 3, onÍoêÍende zskon,4. ov€rl0o

508,863 37.139 no6 nee noe
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Toelichtinq op staat van bqten en lasten

3.1. Rilksblldraoên
3.1.1.1. Rijksbíjdrage OCW
3.1.2.1. Overige subsidies OCW

3.1.1.'1. Rilksbiidraoe OCW
Zware ondersleuning
Lichte ondersleuning

2019 2019 2018

_Realisatie BeorpllnÉ RealÍsatie
€€e

29.848.386
29,716

25.878.102

28.888.986
0

2s-8s83's6

29.084.9Í5
0

23.084.9í 5

13.62S.316
18.219.O7A
29.848.386

13.256.776
15.632.546
28.889.322

í 3.066.195
16,418.720
29.084.9Í5

Het verschil in begrote en geÍealisêerde baten wordt verooÍzaakt doordat relevante leerlingaantallen pas
deÍinitief worden op het moment dat de begroting is vastgesteld om medezeggenschapsfase in te kunnen
gaan.

3.5.
3.5.10

OvoÍlqe batery
Overige

HulsvÊ$línoslssten
Huurlasten

Ovodqe lasl€n
AdministÍatie en beheer
lnventaris en apparatuur
overige

AdministÍatie- en beheerslasten
Administratiekantoor
Onderzoekskosten
Deskundlgheidsadvies
Accountantslasten
Juridische kosten
Ondersleunin gsplanraad
ïelefoonkosten
Elígemeenlenoverleg en OOGO
Coniribulies
Overige

16.220
4.480
9.474

11.495
6.1 53

850
í.655

0
2.846

7

----&:T76

12.500
0

13.000
4.500

0
3.500
1.000

525
0

0

14.928
0

7.276
6.955

0
s00

1.166
0

2.422
0

- 33,647

Overloe o€rso[plelaston
Laslen personeel niet in loondienst
Overige

4.2. AÍschrlivinqen
4.2.2.3. Afschrijvingen inventaris en apparatuur

247 -917
247.917

317 .679 257.700 264.806
317,679 257.700 264.806

306.221 250.000 247.816
I 1.458 7 .740 16.990

317.679 257 .704 264.806

6.644
6.644

7.408 6.644
6.644

9.000 11.000 7.500
9.000 11,000 7.500

0

0

Het besluit is genomen om na 2017-2Q18 de scholen geen eigen bijdrage meeÍ te vragen bij door-
verwijzing naar het vso. ln boekjaar 201 I is nog een gedeelte van deze eigen bijdÍage (betr€ffende
schooljaar 20í7-2018) nog als baten opgenomen.

4.1. Personeelslasten
4.1.2. Overige personele lasten

ln 2019 is de AdviesCommissie Toewijzingen (ACT) uitgebÍeid mel een deskundige op het gebied van
hoogbegaafdheid. Tevens is er een Functionaris Gegevensbeschermlng ingehuurd om het RSV Breda
"AVG-pÍoof'te maken.

4.2. Afschriivinoen
4.2.2. AfschriJvingen materiële vaste activa 7.408

7.408 0

4.1.2.
4.1.2.2
4.1.2.3

4.3.
4.3.1

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.5.

n

07.408

ln oktober 201 I is het ICT-beheer ovêrgegaan. Sindsdien wordt de hardware niet meer geleased
maar aangeschaÍt en via jaarlijkse aÍschrijving opgenomen in de jaarrekening.

53,176
14.76S

33.332
101.277

33.647
16.508
6.373

56,528

35.075
24.650

2.800
62.52s

4.4.1.

35.025

OndeÍ onderzoekskosten worden begrepen de kosten die direct te maken hebben met leerlingen, zoals
leerbaarheidsondezoeken en onderzoeken naar de didaclische vordering.
Onder juridische koslen worden begrepen de kosten die samenhangen met de inzet van een jurist en/oí
een mediator bU geschillen.
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4.4.2.

4.4.5.

-ry!*+!!*ry
lnvdnlarls. en sooaratuur
lCï koston
Reproductiekostên
Overige

Overldê làdteii
Vergadetkosten
Vêízeksringen
Overige
(Hoog) begaafde leerlingen

L946 2.500 1.375
14.76e - ---74m 

-m5o8-

2019

10.538
2.285

1.594
726

1.297

20't9

15.600
6.750

Í.550
i.250

0

2018

11.238
3.895

1.621
826

3.926

2418

1 1.660.338
2.225.737
9.592.375

160.761
5.'t20.187

28.755.398

29.715 0 _ 033.332 2.800 --6m
ln het kader vËn het hoogbegaatdheÍdsbeleid ls scholen ondersteuning geboden in het begelêiden van
hst hbJe€rllÍqsn door een hb-expert,

Íospasslng v.sn artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountánlsorganisatie kan als volgt r,\ordon
geapeclílceerd:

2015 2019

Aoi:ounl€fltilaslsn
4.4,1.1. Onderzoek Jaanekentng

Realisatie Beoroting Realisatie€€-
11 .495 4.500 6.955
11.495 4.500 a955

4.5.
4.5.1,2,
4.5.1.3.
4,5.í,1.
4.6.2.1.
4.5.3.

6.
6,1.1
6.2.1

DgQtÈêlgllnoon seÍl SqboolbsstuÍèn
Lwoo
Pro
(v) So
(v) SO gro€lbekostlglng
Overlge doorbetalingen rÍJksbijdragen aan schoolbesturen

11.755.349't1.484.921
2.357,567 2.315.848
9.905.650 .9.592.323
163.337 116.341

4.671.828 5.186.095

-6-gsÍ75ï' 
--ffi

FlnencËls UilÊn ón lastsn
Rentebaten en soortgellke opbrengsten
Rêntolasten en soortgelijko lasten

186 0 206-158 -,!5430___-------o--6f
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ModslG ; Verantwoordlnq subsldies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE

Toewijzing B€drag Ontvangon Um Prestalie
omschri.ivinq Kenmerk Datum Toewijzing v6rslagiaar afgerond

€ € Jalnee

Subsidie begaaÍde leerlingên H8L19088 30-10-2019 532.059 133,015 nêe
po ên vo

totaal 532.059 133.015

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MËT VERREKENINGSCLÀUSULE

G2,A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing Bedrag Ontvangen Um Totale Te verrekenen
Omschriiving KenmgÍk Datum ïqowllzing vsBlaEjaar koston ultimo voíslaglssr€€€€

totaal

G2.8. Ooorlopond tot in e€n volgond verslagjaar

Toewijzing Bedrag Saldo Onlvangên in Lasten in Total€ kosten Saldo nog te
omschrilvhg Konmeík Datum ïoswllzins 31-12-2018 veql?giaar VeÊlaqiaar 31-12-2019 besteden€€€€€

totaal
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WNT: Wet normering topinkomens

P6r I ianuari 2013 ls do W€t normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoordlng ls opgsstêld
op basis ván de op Stichling Reglonsal SamenweÍkingsvêÍbsnd BÍoda en Omgovlng vsn toêpassing zijndê Íeg€lgeving,

Hat bezoldlgingsmaxlmum ovoÍ 2oig voor Stichting Regionaal Samonw€Íklngsverband Breda en Omgsving ls 194,000.

í, B+zdldlolno tooÍunctlonrrlssen

1 a. Laidinggevendê lopfunëlionarissên, gewezen topfuncl,onadssen met dienslbetrekking

bedí.gen x € í

Functisgsgsvons

Aanvang en einde functieveruulllng in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fle)
Gewezên topfu nctlonarls?
(FicÍêv€) dienslbetrokking?

Bezoldlging
Bslonlng pÍus bolastbar€ onkostênvêrgoedlnqen
Belonlngen betaalbsar op termijn
Suóloaaa/

lndlvidueel toepasselijk bezoÍdigingsmeximum

-/- Onvsrschuldlgd betaald bedrag

Totaal bezoldlglng 2019

Reden rraarom de oveÍschriidlng al dan niel is toegestaan
Toolichtlng op de vordeÍing wegens onveÍschuldigde betaling

Gogovens 20'18
Aanvang ên einde functieveruulling in 2018
Omvang di6nstvsrband (als deeltídfactor ln fte)
(Fictiêve) diênsibekekking?

Bszotdlging
Belonlng plus belastbare onkostenv€rgoodingen
Eeloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

lndividu€sl toepasseliik bezoldigingsmaximum

Totasl bozoldlglng 2018

F.G.M, Hessels

DiÍecteur

1tl - 31t12

lïflm*unno*3ffi l,lnl'ftS;""olllï.j,ï*"''n""i'.;:á.È'j$5,,
Voozittor dag€lijks

bosluur
1t1 -31t12

n.v,t.

n.v,l.

Psnnlngmeester
dagelijks bestuur

1r1 - 31t12
n.v.i,

n.v.t.

Lid dagelijks bostuur Lld dagolljks bsstuur

111 -31112 lt1 -31112
n.v,L n,v.t.

n,v,t. Í1.V,t.nee

0.80

84,318

84.318

155.200

n.v.t.

n,v.l.

n.v,t,

n.v.l.

n.v.t.

n,v,t,

n.v.t.

n,v,l.

o.v.t.

n,v.t,
n.v.l.

n.v.t.
n,v.l.

n.v.t.
n.v,l.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n,v.l.

l1 -31112
0,8
nee

ItI - 31t12
n.v-t.
n,v.t.

1t1 -31t12
n.v.l.
n,v.t.

lt1 -31t12
n.v.t
n,v,a,

1t1 -31t12
n.v.t.
n,v.t.

80.802

15í.200 n.v.t. n.v,t. n.v,t, n.v.t.
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lb, bblnggêvend, lopftlnêlhna,tssan zonr/f/rdbnsll,óltëlddng kdender'adnd l-12

1 c, Toszlchlhoudênde lopht ncllorêdffi n

t!!fi orn $r.n.qq$tt lQ|íl'eh,lír$ :rl10r9lt |lilÉc ll4tflftoE {tàrr[.hlm ?qi.roid.mír!ll4!!lF voór6Ít'ttb[r ',v-oql, iic]lUi rlotr{rohh*cr tórÉHÈli ,ótËàdios'f.qnd.ilíÈ 
- vgJ{t€l Pd.f4.ljrÍr.h.l ilirtÉra tindrriÍràirar ' rniilón oaui}toi@it{l!tE{} qdiÍrr'óÍrd

SflÈEÍ'l' ,hlhir'sig!!$!r{0íi
lodn0êiir'. l.
Funoll€g69ov6ns Ltd

111 -91t12
VgorzlltóÍ
1t1.í'|12

Onbozoldigd
n.v.t

Aanvang 6n êlndo íunctlovoruulllng In 201 I
Bozoldlglng
Sozoldlglng
lndMduêsl loopassolljk boptdlglngsmaxlmum
-/" OnvoÍsciuldlgrÍ botaald €n nog nlel iorugontvaírgon
b€drÊg
BBzoldlglng

Aanvsng sn olnd€ fuilctl€v€wulllng ln 2018

Bozoldlglng
Bozoldlglng
lndlvlduoel toopasssli,k bozoldlOhgsmodmum

Ltd
th -s1t12

ud
th -sln2

Ud
111 -31t12

rtc
1tr -31t12

Lld
1t1 -31n2

Onbozoldlgd Onb€zoldlgd
n,v,l. n.v.l.

Onb€zoldlgd
n.v.l.

Onb€zoldlgd
n.v.t,

Onbozoldhd
n.v.l.

Onbszoldlgd
n.v.t.

R6den wEarom d6 ovêr.dlÍljdlng al dan ni€t ls loogoíáËn
ïo€li6hrin0 op do voÈÍdÍflg wgens oflvgÍË€hrddgdo bètdnf
gog8voitr tolE
Mridrnie ï
Furldlêg€Es/St! Vmzl(êr

It1 -3'1t12
l.ld

1t1 -31112
ud

1tl -g'v12
Lld

111 -51t12
th

111 -s1112

Onb€zoldigd
n.v.t-

Lld
1n -s1t12

qq
{t1 -31t,t2

Onbezolclhd
nv.t

OnbszoldllKl
Ít.v.t.

Onbszoldlgd Onbozoldlgd
n,v.L n-v,t.

OnbozoHlgd
n-v,1.

Onbszoldlgd
n.v.t.
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Ondertekeninq

Het bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met
3'l december 2019 te hebben vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2019 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2019 tot on met 31 december 2019.

L.C.J.M.

Voopal4<r *b
6 ( rlus t,.tiS-0rrlc,ud
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Aan het bestuur van

Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving

Ridderstraat 34

4902 AB OOSTERHOUT NB

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en
omgeving te Breda gecontroleerd.

Naar ons oordeel

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en
omgeving op 3l december 20.l9 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de
Regeli n g jaarverslaggevi ng onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 20.l9 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20.l9.

De jaarrekening bestaat uit

L de balans per 3l december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 201 9; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20.l9 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Bezoekadres: Cosunpark'10, Breda, Tet. +31 (0)88 0320 600, Fax +3t 19115,2 457 OOt

Correspondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, info@esj.nl, w.esj.nl
ESJ is aangesloten bij Allinial Global, een associatie van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantorên.

ESJ Audit & Assurane is cle handelsnaam van ESJ Audil & Assurance B.V. gevestigd te Breda. Uitsluitend ESJ Audit & Assuíance 8.V., ingscheven bij de Kaner van
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VCBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor

ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het ControleprotocolWNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,

bedoeld in artikel 1.6aWNT en artikel 5, lid I onderdeelj Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader

vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijki ngen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20.l9 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaam heden bij de jaarreken ing.

Het bestuur is verantwoordelijkvoor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijkvoor het opmaken en getrouwweergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelUk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen. ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het samenwerkingsverband in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om het
samenwerkingsverband te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of het samenwerkingsverband haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

Het met toezicht belaste orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces

van financiële verslaggeving van het samenwerkingsverband.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht datwij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
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het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijnvan samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijkverkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van het samenwerkingsverband;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het samenwerkingsverband
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een samenwerkingsverband
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het met toezicht belaste orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Breda, 29 juni 2020

ESJ Audit & Assurance B.V.

J.P.H. Nelemans MSc

Reg isteraccou ntant
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