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Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemm ing)

31 december2019 31 december 2018
€

36.361

€

1.1.

1,.t.2.

L.2.

1,.2.2

1.2.4

1. ACTIVA

Vaste Activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

2.4.

TotaalActiva

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Totaal Passiva

17.168

31.749

9.237.093

36.361

9.268.842

778

7.814.477

17.168

7.815.255

9.305.203 7.832.423

2

2.t. 7.812.216

1.492.987

7.313.239

51 9.1 84

9.305.203 7.832.423

J
ll frnm

alleen
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Staat van baten en lasten over 2019

3. Baten
Rijksbijdragen3.1

Totaal baten

21.016.793 20.417.404 21.226.213

21.016.793 20.417.404 21.226.213

2019
Realisatie

€

2019
Begroting

€

2018
Realisatie

ÊÈ

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

463.342
6.679

10.000
209.926

19.828.465

383.650
0

10.000
286.350

20.489.232

333.538
6.644
8.500

103.730
21.214.217

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6. Financiële baten en lasten

L Resultaat

Resultaatbestemminq
2.1 .1 .1 . Algemene reserye
2.1 .1 .2. Bestemmingsreserve lichte ondersteuning
2.1.1 .3. Bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur

498.977 -751.828 439.746

20.518.412

498.381

595

21.169.232

-751.828

0

21.666.629

-4É,0.416

670

1.405.875
0

-906.898

1.348.172
0

-2.100.000

357.898
-98.940

-698.704
498.977 -751.828 -439.746

allecn
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Kasstroomoverzicht 20 1 9

Het onderstaande kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbijwordt 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
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Afschrijvingen

Veranderinqen in vlottende middelen
Vorderingen
Schulden

Kasstroom uit bedriifsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit ooerationele activiteiten

Kasstroom uit investerinosactiviteiten
lnvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investerinqsactiviteiten

Mutatie liouide middelen

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

498.381 -444.U6

-30.971

973.803

498.381

6.679

942.832

1.447.892

1.448.486

-25.871

1.422.616

7.814.477
1.422.616
9.237.093

4.583

90.796

-440.416

6.644

95.379

6.679 6.644

750
-1 55

812
-142

-338.393

670595

-337.723

-25.871 0

0

-337.723

8.152.200
-337.723

7.814.477

alleen
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Grondslaqen

í. Algemene toelichting

Continu'iïeit
Het eigen vermogen van stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Ondenruijs Kans
bedraagt per 31 december 2019 €.7 .812.216 positief, De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.

Vestioinosadres. rechtsvorm en inschriifnummer handelsreoister
Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans is feitel4k gevestigd op
Ridderstraat 34,4902 AB te Oosterhout en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 58309691.

Stelselwiiziqinqen
ln 20'l t hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan

Schattinoen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans zich verschillende
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
lndien het voor het geven van het in artikel 2:362lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen incl. de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden oartiien
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die ovenruegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoonvaarden 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 grondslagen voor verslaggeving

Aloemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving ondenruijs. 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 Ondenrvijsinstellingen.

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 specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

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

indenalleen voor
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3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 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.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van 1.000 euro. lnvesteringen onder de activeringsgrens
worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderinqen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
vooaieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 'l jaar.

Liouide middelen
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 schulden. 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.

Bestemminosreserve
Een bestemmingsreserve is gevormd voor de nog niet bestede middelen waaraan het bestuur van
stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans een bestedings-
mogelijkheid toekent. Deze reserve wordt gevormd via resultaatbestemming waarbij overschotten worden
toegevoegd en tekorten worden onttrokken.

Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptrld van ten hoogste éen jaar worden
aangeduid als kortlopend.
Kotllopende schulden worden bij 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 verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop ze betrekking hebben.

Riiksbiidraqen
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 activiteiten 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 verantwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

alleen
ina 5



Overioe overheidsbiidraoen
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 baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloninoen
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoonruaarden venverkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten
Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans heeft alle pensioen-
regelingen veruverkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie
wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
worden als verplichting op de balans opgenomen.

stichting samenwerkingsverband Po 30-03, optimale ondenruijs Kans heeft voor haar
werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op
de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.
Verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de
werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat.

Per december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,00/o (2018 g7 ,1%).
De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de'verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering'. ln deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere
premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvinoen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 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 activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

De volgende aÍschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
. ICT: 5 jaar (20o/o)

Overiqe lasten
De overige lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

indenalleen
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Financièle baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig veruerkt, rekening houdend met de etfectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

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 interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen
onder de operationele activiteiten.

alleen voor



Toelichtinq op de balans

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

I .1.2. Materiële vaste activa

Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve aÍschrijvingen
Boekwaarden'l januari 2019

lnvesteringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties

Stand 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 3í december 2019

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderinqen
1.2.2.10 Overige vorderingen
1 .2.2.1 2 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overlopende activa overig

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.2. fegoeOen op Oankrekeningen

2. PASSIVA

2.1. Eiqen vermoqen

1 .1.2.3.
lnventaris

en
apparatuur

€

33.222
-í6.054
17.168

25.872
-6.679
19.'193

59.094
-22.733
36.361

31-12-2019 31-12-2018
cêcE

28.649
2.350

750
31.749 778

31-12-2019 31-12-2018
ÊzcÈ

9.237.093 7.814.477
9.237.093 7.814.477

0
0

778

De overige vorderingen hebben betrekking op te ontvangen gelden inzake inlening personeel

Stand per
1-1-2019

€
Resultaat

aÈ

Overige
mutaties

€
31-12-2019

€
2.1.1.1
2.1.1 .2

Algemene reserye
Bestemmingsreserye publiek

2.'1.1.2 Bestemminqsreserves oubliek
lntensiveringen ondersteuningsstructuu r

4.665.943 1.405.875 0 6.071.818
2.647.296 -906.898 0 1.740.398

2.647.296 -906.898 0 1.740.398
0 '1.740.3982.647.296 -906.898

alleen nden



2.4. Kortlopende schulden
2.4.8. Crediteuren
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Pensioenen
2.4.11 Te betalen plaatsingsbekostiging 19120

2.4.12 Te betalen bekostiging SO
2.4.14 Te betalen groei grensverkeer
2.4.15 Te betalen projectkosten
2.4.16 Te besteden subsidie
2.4.17 Te betalen inhuur personeel
2.4.18 Vooruitontvangen investeringssubsidies
2.4.19 Vooruitontvangen bedragen
2.4.20 Vakantiegeld envakantiedagen
2.4.21 Te betalen accountantskosten
2.4.22 Te betalen overige kosten

31-12-2019 31-12-2018
EÊcÈ.

1.492.987 5'19.184

De reservering inzake de vooruitontvangen subsidie ziet op een verkregen subsidie van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ziet op meer- en hoogbegaafdheid.

350.897
5.465
4.998

340.054
299.060

83.098
44.881
16.018
26.709

187.126
119.592

1.683
12.500

905

.078
0
0
0

0

0
0

0

0
0

1

423

96. 06
0
0
0

alleen



Naam Looptiid
Verplichting
per iaar

Huur bedrijfsruimten 1 - 1 -2020 tl m 31 - 1 2-2020 10.000

Niet uit balans bliikende verplichtinqen

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.

ln het voorjaar van 2020 is Nederland getroffen door de uitbraak van het coronavirus Covid-19. 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 ondenruijs,
aangezien het zelf geen onderwijs verzorgt, maar de ondersteuning van leerlingen door de school van
inschrijving faciliteert.
De Covid-19 maatregelen hebben een beperkte invloed gehad op de onderzoeken die uitgevoerd zijn
voor een ondersteuningsarrangement of een verwijzing naar een specialistische onderurrijsvoorziening. Er
is een lichte vertraging opgelopen die grotendeels voor het zomerreces ingelopen is.

Bestemminq van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt €. 498.977 positief

Er wordt toegevoegd aan de algemene reserve € 1.405.875.
Er wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur € 906.898.

Bestemm ingsreserve intensieve ondersteuningsstructuur
Dit betreffen middelen die worden ingezet voor beleidsmaatregelen inzake de verfijning en intensivering
van het ondersteuningscontinuum, die op termijn de basis leggen voor een duurzame transformatie.

allecn
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Toelichtino oo staat van baten en lasten

3.1 . RUksbiidraqen
3.1.1.1. Rrjksbijdrage OCW

4.1 . Personeelslasten
4.1 .1 . Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1 .2. Overige personele lasten

4.1.1. Lonen. salarissen. sociale lasten en pensioenlasten
4.1 .1 .1. Lonen en salarissen
4.1.1 .2. Sociale lasten
4.1.1.3. Premies Participatiefonds
4.1 .1 .4. Premies Vervangingsfonds
4.1 .1 .5. Pensioenlasten

4.1.2. Overiqe personele lasten
4.1 .2.2. Lasten personeel niet in loondienst
4.1 .2.3. Overige

4.2. Afschrijvingen
4.2.2. Afschrijvingen materiële vaste activa

2018
Realisatie

€ € €

21 .016.793 20.417.404 21.226.213
21.016.793 20.417.404 21 .226.213

2019
Realisatie

2019
Beqroting

29.284
434.057

0
383.650

0
333.538

463.342

21.398
2.199

790
1.235
3.663

383.650 333.538

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

29.284

415.594
18.463

0

379.550
4.1 00

307.976
25.562

0

434.057 383.650 333.538

Er sprake van een overschrijding van de begroting op de personeelslasten, welke is voortgekomen uit het opslagpercentage
dat gerekend wordt voor het inlenen van personeel, waarmee bij het opstellen van de begroting 2019 geen rekening
gehouden was. De begroting 2019 is in december 2018 vastgesteld. Besluitvorming over de hoogte van het
opslagpercentage voor de inzet van personeel heeft plaatsgevonden in maart 2019. Ook was bij de vaststelling van de
begroting 2019 geen rekening gehouden met de aanstellíng van een directeur-bestuurder.

6.679 0 6.644
6.679

10.000 10,000

6.644

8.500

0

4.3.
4.3.1

Huisvestinqslasten
Huurlasten

Overiqe lasten
Administratie en beheer
lnventaris en apparatuur
Overige

Overiqe
Juridische kosten
Vergaderkosten
Public relations en marketing
Scholing/kennisoverdracht
Monitor toezicht
Representatie
Overige verzekeringen
Project dekkend netwerk
Project groeidocument

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.5.

10.000

57.921
9.676

142.329

10.000

28.300
26.250

23't.800

8.500

35.147
24.377
44.206

209.926 286.350

Toepassing van artikel 2:382a BW , het honorarium van de accountantsorganisatíe kan als volgt worden
gespecificeerd:

2019 2019
Realisatie Beqrotinq

€ €
Accountantslasten

4.4.1.1. Ondeaoek jaarrekening 12.500 5.000
12.500 5.000

4.4.5.

103.730

2018
Realisatie

€

6.850

77.264
451

1.278
13.589
21.758

3.011
826

9.720
14.433

1.000
0

1.500
0

0
2.500
1.800

200.000
25.000

6.850

4.566
2.442

0
0

0
1.916

829
490

33.963
142.329 231.800 44.206

Het verschil tussen de begroting 2019 en realisatie 2019 op de post overige lasten wordt verklaard door een onderschrijding
op de projecten en een overschrijding op juridische kosten als gevolg van de aanpassing van de governancestructuur en
kosten ten behoeve van deskundigheidsbevordering en bedrijfsvoering.

allocn
LY.



Doorbetalinqen aan schoolbesturen
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW
Overige doorbetalingen Rijksbijdragen aan schoolbesturen

2419
Realisatie

2019
Beqrotinq

2018
Realisatie

-----

8.472.691
12.741.526

€

8.965.827
10.862.637

€

8.372.2s2
12.117.000

4,5.
4.5.1.
4.5.3.

o.

6.1.1
6.2.1

19.828.465 20.489.232 21.214.217

4.5.1. Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW
Afdracht DUO
Correctie categorie-indeling SO3

4.5.3. Overiqe doorbetalinqen aan schoolbesturen
Lichte ondersteuning
Zware ondersteuning
Zware ondersteuning (incidenteel)
Arrangementen
Ondersteuningstructuur/herbesteding
Groei SO en SBO
Projecten en overig

8.617.861
347.966

8.372.232 8.472.691
00

8.965.827

5.054.561
829.828

0
2.227.827

906.898
1.614.508

229.015

8.372.232 8.472.691

4.752.000
792.000

0
3.000.000
2.100.000

810.000
663.000

4.960.921
1.017.936
1.733.350
2.051.751

662.221
1.459.496

855.851
10.862.637 12.117.000 12,741.526

ln de begroting 2019 was rekening gehouden met de start van het Centraal Ondersteuningsteam (COT) per 1 januari 201 9
De personele inzet van het COÏ is in het ondersteuningsplan 'Meer mogelijk maken' uitgebreid. ln de begroting 2019 was
hier € 2.100.000 voor vrijgemaakt. ln 2019 zijn alleen de medewerkers ingezet waar op basis van de herbesteding
verplichtingen aan waren. Per 1 augustus 2019 zijn daarnaast de Collegiale Consulenten uit het SBO vrijgemaakt ten
behoeve van ondersteuning van het regulier onderwijs. Ook de coordinator van het COï, die begroot was onder deze post
is in 2019 nog niet ingezet. De werkelijke kosten van de ondersteuningsorganisatie bedraagt € 907.000. Dit levert een
onderschrijding op van € 1.193.000.

Een andere grote afwijking in de overige doorbetalingen aan schoolbesturen wordt veroorzaakt door een correctie van de
uitwerking van de bekostiging van de leerlingen in het SO. Het gaat hier om een nabetaling van de groei over het
schooljaar 201812019 en 201912020 en het corrigeren van de uitbetaling van bekostigingscategorieên voor het SO3 voor
deze schooljaren. Daarnaast wordt de plaatsingsbekostiging aan het SO voor het schooljaar 201912020 à € 340.054
uitbetaald.
Het bedrag arrangementen 2019 is gecorrigeerd voor de categorie bekostiging SO3 ad € 563.073.
Het begrote bedrag arrangementen bevatte een bedrag ad € 650.000 voor de categorie bekostiging SO3.

Realisatie 2019
€

Begroting 2019 Realisatie 2018
€€

812
-142

Financiële baten en lasten
nentebaten enioortgá ijË opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Verbonden partiien

De stichting is niet verbonden met andere partijen.

750
-155

0
0

595 0 670

&lmm
alleen

12



ModelG : Verantwoordinq subsidies

Gí. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE

Íoewijzing Bedrag Ontvangen ym Prestatie
Omschriiving Kenmerk Datum Toewijzing verslagiaar afgerond

€ € Ja/nee

Subsidie begaafde leerlingen 30-10-2019 772.703 193.í76 nee
po en vo

772.703 í93.176

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE

G2.4. Aílopend per ultimo verslagjaar

Toewijzing Bedrag Ontvangen Vm Totale Te verrekenen
Omschrijving Kenmerk Datum Toewiizing verslagiaar kosten ultimo verslagjaar

€€€€

totaal

G2.8. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te
Omschriiving Kenmerk Datum Toewijzing 31-12-20!8 verslagiaar Verslagiaar 31-12-2019 bêsteden€€€€€

totaal

alleen voor
pagina 13



WNT: Wet normering topinkomens

Per 1 jenuari 2013 is de wet norering topinkomens (wNT) ingegaan. Dêë wranw@ding is opgegeld op basis van d€ op sw po van toepasing ijnde egêtgeving.

Het bezoldigingsmarimum over 2019 v@r RSV PO is €194.000

1 a. Laidinggevênde Íopfuncdonaissen, gêwezen topfundionaissil mêl dienstbêtekkihg

M.L. dê Gd J.J.M,LmdenB@ ïifffi,ïffi 40278slir*rÍÈD€lb --*oP{"ttt's 41200suctldnsHer zste!sricl*€
Fí€da onddu/i; ÏiffiHiif oriéspd- Hwe{n -

Voouruídaaeliiks Pênnrnomêêster
besuur dágetijk's b;uur Lid dagelijks bê$uur Ltd dagêlijks besuuÍ Lid dagelijks beíuur

1n - 30/09 1t1 -31t12 1t1 -31t12 lt1 _31t12 ltl ,31t12 1t1 _31t12
1,00 n.v.t, n,v,t n.v.t. n,v,l, n.v.t.

nee n.v.t. n.v,t n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bcdrdg@ r € |
Fundiegegevens

hnvang en einde fundiewMlling in 2019
OmEng diensweóand (als doenijdíàch in fte)
Geweên topf unctionarb?
(Fidieve) diênstbêtekking?

B€zoldlging
Eeloning plus bela$beÉ onkoSen€rgoêdingen
Eeloningen bebalbaar op t6mijn
Sublotaal

lndividueêl toepasêlijk b@ldigingsaÍmum

,- Onve6chul(Íigd betaald bedÉg

Reden waarom de overschíijding al dan niet is bêgêsÈan
Toelichíng op de vodering wogens onv€Gchuldigdê bêtating

Gêgevens 2018
Aanvang en eindê functeverulljng in 2018
Omvang dienstoeóand (al6 deeltijdfaftÍ in fre)
(Ficti€ve) diensb€trekkin9?

B€zoldlglng
Beloning plus bdadbaE onkoíên@rgoedingen
Bêloningen bebalbaar op temÍn
Subloha/

lndifr dueel toepaselÍk bêaldigingsdimum

48.500 145.500

n,v,l,

Di€ctêuí

1110-31112

1,00

JA

19.716 91.399

1 15.149

189.000

n.v.t.

1tl -31t12
1,00

111 -31112 111 -31112
n,v,t,

111 -31112 1t1 -31t12 111 -31112

G
alleen
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Ondertekeninq

Het bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met
31 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 en met 3í december 2019.

Ondertekening bestuur

Oosterhout,

Marie Louise de Groot

alleen
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Aan het bestuur van

Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans

Ridderstraat 34

4902 AB OOSTERHOUT NB

CONTROLEVERKLARIN6 VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale

Onderwijs Kans 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 samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale
Onderwijs Kans op 3l december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met
de Regeling jaarverslaggeving 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 31 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 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Bezoekadres: Cosunpark 10, Breda, Tel. +31 (O)88 0320 600, Fax +31 191152 457 OO,

Corrêspondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, info@esj.nl, M.esj.nl
ESJ is aangesloten btj Allinial Global, een associatie van onafhankelijke accountants- en bêlastingadvieskantoren.

ESJ Audit & Asslrance is de handelsnaam van ESJ Audit & Assuíance B.V. gevestigd te Breda. Uitsluitend ESJ Audit & Assurance 8.V., ingeschreven bij de Kamer van
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans
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 anticumu latiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 20.l9 hebben wij de anticumulatiebepaling,

bedoeld in artikel 1.6a WNT 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 Eestuursverslag 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 afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de
Nederlandse Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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.

JN/21 00381 80/ Pagina 1 7
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
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 continuiteit 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 dat wil
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordee l.

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:

JN/21 00381 80/ Pasina I I



EfJr
FIHAI{(xar :l{GoffËnil{G

AUDlr&ASSURÀNCE

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 zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersi ng;

hetverkrijgen 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, zijnwij 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, 3l augustus 2020

ESJ Assurance

J.P.H. Nelemans MSc

Reg isteraccou ntant
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