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Algemene informatie
Statutaire naam,
vestigingsplaats en
rechtsvorm

Naam

Adres:
Telefoon:
Bestuursn r.

B rinn r.:

KVK-nr:

Stichting Samenwerkingsverband PO 3o-o3, Optimale
Onderwijs Kans

Ridderstraat34, 4goz AB te Oosterhout (NB)

o76-56o7778

23]-59t
PO 3o-o3
sB¡og69r

Samenstelling van
toezichthoudend orgaan,
bestuur en directie.

ln bijlagen is een overzicht opgenomen van de deelnemende bevoegde

gezagsorganen en de samenstelling van bestuur, dagelijks bestuur,

toezichthoudend bestuur en directie. Hier is een organogram aan

toeqevoeqd.
Doelstelling van de

organ isatie
(missie en ambitie).

Het samenwerkingsverband PO 3o-o3 en de daarin participerende

schoolbesturen streven naar goede onderwijskansen en doen daarbij
recht aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in de regio.

Deze missie is vertaald naar een visie waarbij de verwachting wordt
uitgesproken dat een onderwijsstelsel dat focust op mogelijkheden,

talenten en handelingsgerichte oplossingen prof¡tel¡k kan zijn voor
leerlingen, ouder en leerkrachten. Het handelingsgericht werken biedt

kansen om nieuwe perspectieven te openen bij het zoeken naar passende

onderwijsvormen, waardoor zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de

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

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

2. De schoolbesturen realiseren een kwalitatief hoogwaardige

basisondersteuning op alle scholen zoals omschreven in het
format schoo lo ndersteu n i n gsprofie l.

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

4. Het samenwerkingsverband realiseeft een effectieve en efficiënte
structuur mede door samenwerking met de gemeenten, het

voortgezet onderwijs, de voorschoolse voorzieningen en het

speciaal onderwijs cluster 1en 2.

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

naar oplossingen.
Aanduiding van het beleid
en de kernactiviteiten.

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

samenwerkingsverband beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien

van de volgende thema's, te weten:
1. Versterking van de interbestuurlijke samenwerking;

2. Eenduidige allocatie van de middelen;

3. Verfijning van hetondersteuningscontinuüm;

4. Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheids-

verklaringen ( CTLV);

5. Doorontwikkeling van de ondersteuningsorganisatie;

6. Verantwoording van de inzet van de ondersteuningsmiddelen en

kwa liteitsbeleid;
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T.Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het
dekkend
netwerk.

Verslag van de
activiteiten.

Gedurende het jaar zoe8 heeft het samenwerkingsverband verschillende
activiteiten ontplooid, zoals:

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

VO;
- lnformeel overleg tussen de voorzitters van de

samenwerkingsverbanden PO en VO met wethouders;
- Onderhouden en ontwikkelen website en digitale nieuwsbrieven;
- Organisatie van studiebijeenkomsten voor directeuren en intern

begeleiders;
- Structureel overleg met de beleidsambtenaren van de elf

pa rtici pe re nde gemee nte n;

- Uitvoering OOGO jeugd en OOGO passend onderwijs;
- Overleg met de partners SO over zaken als arrangementen, TLV's,

afstemming jeugdhulp en structurele bekostigi ng;
- Permanente afstemming tussen beleid PO en VO, dagelijks door

de directeuren Passend Onderwijs en periodiek in overleg met de
beide DB's;

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

¡);
- Structureel overleg met de ondersteuningsplanraad;
- Het organiseren van dialoogtafels t.b.v. het opstellen van een

nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2otg-2o23;
- Het opstellen, vaststellen en communiceren van een

ondersteuningsplan voor een nieuwe vierjarige planperiode;
- Het opstarten van een werkgroep governance ten behoeve van

een proces van herinrichting van het huidige
samenwerkingsverband inzake het verbeteren van de governance;

- Het opstarten van een proces van herinrichting van het huidige
samenwerkingsverband zodat de nieuwe inrichting beter past bij
de toekomstige ambities van het samenwerkinqsverband.

Eventuele
samenwerkin gsverbanden
en verbonden partijen.

Het samenwerkingsverband werkt samen met:
- De elf gemeenten op basis van de gezamenlijke ontwikkelagenda

onderwijs en jeugd, omtrent de onderwerpen:
o Onderwijsachterstanden;
o Leerlingenvervoer;
o Onderwijshuisvesting;
o Leerplicht;
o Aansluitingjeugdzorg;

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

- De aanpalende samenwerkingsverbanden PO ten aanzien van:
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o Het proces van afgifte TLV's en toekennen van

arrangementen;
o Juridische aspecten inzake bezwaren en klachten en

nieuwe wet- en regelgeving;
o De samenwerking met Bureau Onderwijsconsulenten en

de inspectie;
o De samenwerking met SOren SOz;

o Afstemming regio'sjeugdzorg;
o Gezamenliikebeleidsontwikkeling.

lnhoudelijke ontwikke-
lingen van het SWV

Doorontwikkeling
samenwerkingsverband

Voorkomen th uiszitters

Het samenwerkingsverband heeft gedurende het kalenderjaar zor8 de

hierna te noemen doelen bereikt:

Afspraken over de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband,
zoals neergelegd in het nieuwe ondersteuningsplan, ten aanzien van:

- Een nieuwe inrichting van het samenwerkingsverband, aansluitend op

de ambities en het borgen van de governance.
- Uitbreiding van de doorgaande lijn om het netwerk passend onderwijs

te verfijnen en thuiszitters te voorkomen.
- Het integraal arrangeren t.b.v. de samenwerking jeugdhulp en

onderwijs.
- Herziening van de bekostiging SBO en SO inclusief de samenwerking

met de jeugdhulp en de zorgverzekeraar.
- Leerkrachten voelen zich competenter in het vormgeven van passend

onderwijs.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband aandacht besteed aan de

doelen zoals opgenomen in het ondersteuningsplan.

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

frequentie aan de lnspectie van het Onderwijs.
Het Regionaal Bureau Leerplicht rapporteert permanent:
- het aantal thuiszitters met vrijstelling artikel 5 onder a van de

leerplichtwet;
- de relatieve verzuimers;
- leerlingen waarbij extra zorg is, de dreigende uitvaller.

Volgens de meest recente opgave van het Regionaal Bureau Leerplicht die

van december zor8, kent het samenwerkingsverband 3 leerlingen die

langer dan 4 weken geen school bezoeken (relatieve verzuimers) en z

leerlingen die dreigen uit te vallen.

ledere 6 weken wordt een actietafel gehouden waarbij de thuiszitters door
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en samenwerkingsverbanden worden

besproken en de in gang gezette begeleidingstrajecten worden

geëvalueerd.

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

activiteiten u itgevoerd :

I
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Begeleiding ouders

Klachtenregeling

I nte rne o n de rste u n i n g s -

structuur

Beschikbaarheid
ondersteuning

Advies bij de uitvoering van het onderzoek M@zzel in het primair
onderwijs;
ln navolging van het eerder afgesloten Thuiszitterspact is in

samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden po en vo
binnen de RBL-regio een beleidsnotitie opgesteld ten behoeve van

de aanpak thuiszitters.

Samengevat:

o Structureel overleg met regionaal bureau leerplicht over inrichting
beleid;

o Structurele en adequate registratie van thuiszitters;
¡ Overleg met leerplichtambtenaren over de realisatie van een

passend aanbod voor leerlingen die thuis zitten of dreigen thuis te
komen zitten;

o Uitvoering van observatieplaatsen BaO SBO en SO;
o Verdere ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur om meer

maatwerk te kunnen realiseren.

Ten aanzien van het bereiken van dit doel kan onvoldoende worden
gezegd omdat hierop onvoldoende structureel is gemonitord. lncidenteel
zijn zorgen door scholen en ouders gemeld. ln de meeste gevallen had dit
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Samen met de samenwerkingsverbanden PO 3oo1en P3ooz is een digitale
vragenlijst ontwikkeld om de oudertevredenheid in beeld te brengen voor
die leerlingen waarvoor een nieuwe TLV of een eerste arrangement is

aangevraagd.
lntern begeleiders zijn geïnformeerd over de digitale vragenlijst en over
hun bijdrage in het proces om te komen tot een adequate respons vanuit
de ouders.
Het bestuur ontvangt jaarlijks een rapportage omtrent de
ouderbetrokkenheid. Uit de laatste rapportage blijken de volgende
waarderingen:

- Op het onderdeel algemene betrokkenheid scoren de ouders een

7,9 op een schaal van o tot ro.
- De tevredenheid ten aanzien van de samenwerking met school in

het voortraject scoort eenT¿;
- Wat betreft de samenwerking met de CTLV waarderen de ouders

de tevredenheid met het ciifer B,z.

Het samenwerkingsverband PO en VO hebben in gezamenlijkheid een
klachtenregeling opgesteld. Deze klachtenregeling wordt
gecommuniceerd via de website van het RSV Breda. Op de website is een

digitaal klachtenformulier geplaatst. Er zijn in zorS twee klachten binnen
qekomen. Beide klachten eiqenliik qericht teqen het schoolbestuur.
ln het bestuur heeft een discussie plaatsgevonden om de ondersteuning
vanuit KEC en Flexinos op basis van de herbestedingsverplichting om te
buigen naar een centraal ondersteuningsteam voor het gehele
samenwerkingsverband. Ook medewerkers van andere schoolbesturen
kunnen worden ingezet in dit centrale ondersteuningsteam om de

aanwezige expertise in het samenwerkingsverband breed beschikbaar te
krijgen. Het werken met een vaste en een flexibele schil biedt
moqeliikheden om de leerkracht schoolnabii te ondersteunen.



Afgifte beschikking

Verfijning
o n de rste u n i n gsco nti n u ü m

lntensivering
o n de rste u n i n g sst r uctu u r

Groeidocument en HGW

betrekking op het beschikbaar hebben van personeel om de ondersteuning
uit te voeren.
Het systeem van digitale aanmelding (Tommy) is ontwikkeld en

gei'mplementeerd. Op r januari zo:..6 heeft het RSV Breda het digitale
aanmeldloket voor TLV- en arrangementsaanvragen in gebruik genomen.

Dit instrument (Tommy) voorziet in de behoefte om dossiers via een

beveiligde verbinding (AVG-proof) aan te leveren bij de Commissie voor

Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het RSV Breda. Binnen het

systeem zijn de verschillende rollen, zowel vanuit de scholen, als vanuit de

CTLV gedefinieerd en geautoriseerd. Elke school heeft een account om

aanmeldingen te kunnen realiseren.
o Het systeem van digitale monitoring is eveneens voor alle scholen

en besturen beschikbaar, voor zowel de procesgang van de

afzonderlijke aanmeldingen binnen de CTLV alsook de afgifte van

beschikkingen inzake arrangementen en TLV's.
o De CTLV heeft gemiddeld binnen 3 weken na volledigheid van het

dossier de aanvragen afgehandeld en opereert hiermee
ruimschoots binnen de wettelijke termijnen.

o De werkzaamheden van de CTLV zijn afgestemd op de

implementatie van nieuwe arrangementen.
¡ ln het najaar zorS is met het werkveld het functioneren van de

CTLV geëvalueerd. De intern begeleiders waarderen het

functioneren van de CTLV met gemiddeld een B

Het samenwerkingsverband heeft het voornemen om de bestaande

arrangementen te herijken en daarbij aandacht te besteden aan zowel de

inhoud van de arrangementen alsook de bureaucratische last. Daarnaast

wil het samenwerkingsverband nieuwe arrangementen ontwikkelen die

bijdragen aan de verdere verfijning van het ondersteuningscontinuÜm en

de thuisnabijheid van het passende aanbod. Hierbij wordt onder andere
gedacht aan school- en groepsarrangement, terugplaatsingsarrangement
en maatwerkarrangement. Deze ontwikkeling wordt van nog in te richten

werkqroepen opqepakt.
Het RSV Breda voeft een beleid waarbij interbestuurlijk samenwerkende
scholen in een wijk een projectsubsidie kunnen aanvragen om de

ondersteuningsstructuur binnen de wijk/ sub-regio te versterken. Dit
project wordt Passend Onderwijs Thuisnabij genoemd.

ln zor8 heeft het RSV Breda projectsubsidie toegekend aan o.a. een

project gericht op preventie en curatie van gedragsproblemen en een

project gericht op inrichting van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

met een bijkomende stoornis. Het samenwerkingsverband heeft verder
gei'nvesteerd in de samenwerking met het project Playing for Succes om

het aanbod beschikbaar te maken voor alle schoolbesturen.

Het samenwerkingsverband heeft een werkgroep ingericht om een nieuw

format groeidocument op te stellen en te implementeren in de

verschillende leerlingenadministratiesystemen. Het nieuwe format is

bestuurlijk bekrachtigd en de scholen zijn in een afrondende fase wat
betreft de implementatie.
Ten behoeve van het houden van het handelingsgerichte gesprek heeft het

samenwerkingsverband in samenwerking met Bazalt eerder een

dialooginstrument HGW ontwikkeld en geïmplementeerd. ln aanvulling
hierop heeft het samenwerkingsverband het arrangeerinstrument
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Dekkend netwerk

Ontwikkelagenda
onderwijs-jeugdzorg

P roject hoogsensitiviteit

ontwikkeld om de scholen en de ouders in de gelegenheid te stellen om
met externe partners als jeugdhulp het goede gesprek te voeren over de
inrichting van de ondersteuning. Na de introductiebijeenkomsten zal in de

toekomst aandacht ziin voor de verdere implementatie.
De scholen hebben de schoolondersteuningsprofielen geactualiseerd. De

opgestelde formats zijn door de schoolbesturen bekrachtigd en aangereikt
aan de coördinatoren van de subregio's. Op subregionaal niveau zijn de
nieuwe profielen interbestuurlijk en interscholair besproken en aanleiding
geweest voor het aanvragen van projectsubsidie in het kader van het
beleid Passend Onderwijs Thuisnabij.

Op verzoek van de inspectie zijn de leerlingen in de Parelklas weer
teruqqezet in een arranqementsbekostiqinq in plaats van een TLV SO¡.
Het RSV Breda heeft samen met de participerende gemeenten een project
opgepakt, waarbij de problematiek van SO voorziening Het Kasteel als

uitgangspunt is genomen en de scholen SO4 zullen volgen. Het project
moet ertoe leiden dat vanaf het schooljaar 2o19-2o2o voor eenieder
duidel¡k is welke partner verantwoordel¡k is voor het leveren van extra
ondersteuning ( onderwijs, gemeente, zorgverzekering of CIZ). Op basis

van dossierstudie en calculatie wordt gestreefd naar een structurele inzet
van personeel in het SO voor het bieden van deze extra ondersteuning. Het
systeem van stapelen van inzet op basis van individuele indicaties leidt niet
tot het realiseren van de juiste onderwijs - en ondersteuningskwaliteit en

werkt kosteninefficiënt.
Het RSV Breda heeft voor hoogsensitieve leerlingen een arrangement
ontwikkeld om afstromen en schooluitvalte voorkomen. ln samenwerking
met de Katholieke Universiteit in Leuven is een wetenschappelijk

onderzoek in uitvoering dat antwoord moet geven op de vragen:

r. Wanneer kunnen we bij leerlingen spreken over hoogsensitief?
z. Over welke kindkenmerken hebben we het als we spreken over hoog-

sensitief en in hoeverre hangen die samen met persoonlijkheids- en

tempera mentkenmerken?

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

de aanwezigheid van hoog-sensitiviteit?

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

omgeving?
Vanaf augustus zo:7 is de voorziening Flowkids ondergebracht in het
OPDC van het samenwerkingsverband en wordt naast jeugdhulp ook
onderwijs aangeboden. Gedurende het kalenderjaar zor8 zijn19 leerlingen
po en vo begeleid om hun weg terug te vinden in het reguliere onderwijs.
Het samenwerkingsverband heeft van de jeugdhulpregio's West Brabant
West, West Brabant Oost en de gemeente Gilze en Rijen innovatiesubsidie
gekregen. Mede op basis van deze middelen is er een informatiebrochure
opgesteld en ter beschikking gekomen voor de scholen en schoolbesturen
en worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het RSV Breda

beschikt momenteel over twee gecertificeerde HSP-coaches die de

scholen begeleiden zowel ter preventie als bij re-integratie van leerlingen
in de school.

Kwaliteitszorg Aan de hand van Tommy worden per school en per schoolbestuur de

aanvragen bii de CTLV qemonitord.

1.1.



Ontwikkelingen als
gevolg van interne en
externe kwaliteitszorg

De vragenlijst met betrekking tot de ouderbetrokkenheid geeft een
uitdrukking van de mate waarin de ouders tevreden zijn over het proces
van signalering tot en met afgifte beschikking.
Met het programma Teddy worden alle aanvragen t.b.v. diagnostiek
ernstige enkelvoudige dyslexie in behandeling genomen en op school- en
bestuursn iveau gemon itord.

Het samenwerkingsverband heeft in Afas een financiëre module laten
bouwen, zodat elke bestuurder maandelijks een overzicht ontvangt welke
middelen voor welke arrangement, leerling en school ter beschikking
worden gesteld.
De financiële ontwikkeling op het niveau van het samenwerkingsverband
wordt gevolgd aan de hand van Visionplanner.

De crLV brengt een jaarverslag uit van alle activiteiten en kengegevens en
kengetallen. Dit jaarverslag wordt besproken in de bestuursvergadering.

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

Wet datalekken, digitale
instrumenten en
bescherming

Persoonsgegeve ns

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

- Tommy, het digitale aanmeldloket;
- AFAS/Profit(financiële administratie);
- de monitor ouderbetrokkenheid;
- Teddy ( aanvragen in het kader van EED).

De samenwerkingsverbanden po en vo zullen gezamenrijk een FG-
functionaris inhuren om op basis van analyse een actieplan op te stellen
om, de organisatie volledig AVG-proof te maken en datalekken te
voorkomen.

Ontwikkelingen bij de aan
het SWV verbonden
part¡"en ( schoolbesturen
en gemeenten)

Vele schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hebben te maken
met een daling van het aantal leerlingen en daarmee een verlies aan
structurele inkomsten vanuit de reguliere lumpsum. De sbo-voorzieningen
kennen in zor8 een grotere instroom van het aantal leerlingen. Het
deelnemerspercentage SBO is op de teldatum zorS t,go/o enstijgt daa rmee
o,r0lo ten opzichte van de teldatum zor7. Ditzelfde geldt voor het aantal
leerlingen in het so. op de teldatum zor8 zitten er 58 leerlingen meer in
het so dan op de teldatum zor7. Hiermee stijgt het aantal leerlingen naar
782, zijnde een deelnemerspercentage van z,zïo/o.
Gemeenten hebben te maken met de transitie jeugdzorg en de
transformatie in beleid. De afgelopen periode heeft uitgewezen dat de
gemeenten minder inkomsten jeugdhulp hebben dan dat er kosten
worden akt. Vanuit een ctief van toeko e bezuini tn en
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stellen jeugdhulpregio's en gemeenten beleid bij. Met name de

afstemming van de jeugdhulp (WLZ, ZvW en de Jeugdwet) op het
onderwijs vraagt de nodige aandacht. Het samenwerkingsverband
participeert in drie verschillende regio's jeugdzorg, hetgeen afstemming
van beleid niet makkeliik maakt.

Personeel:

Voorkomen dat personeel
in een uitkering belandt

ln het kalenderjaar 2oL7 is uitvoering gegeven aan de afspraken in het
kader van de herbestedingsverplichting en het tripartite-akkoord. Het
samenwerkingsverband PO 3o-o3 heeft zich verantwoordelijk gesteld voor
de personele consequenties voortvloeiend uit de expiratie van de

Regionale Expertise Centra en de overheveling van middelen AB naar de

samenwerkingsverbanden. Na het kennen van de benoemingsomvang van

al het personeel dat o:.os-zoa2 behoorde tot het structurele deelvan de

formatie en ten laste komt van het samenwerkingsverband, hebben de

directeuren PO en VO de opdracht gekregen hiertoe een beleidsvoorstel
te formuleren dat voor 1 mei zor5 zijn beslag heeft gekregen. Het
samenwerkingsverband heeft met betrokken partijen een overeenkomst
afgesloten t.b.v. deze herbestedingsverplichting. Daarmee is voorkomen
dat personeel in een uitkering belandt.
Het aantal personeelsleden dat aanspraak maakt op deze

herbestedinqsverplichtinq is in het kalenderiaar zorS licht qedaald.

Functie Omvanq zorT in wtf Omvanq zorS in wtf
Ambulant begeleider 7,93 5,65

Gedraqswetenschapper ot22 oro

Maatschappeliik werker oro oro

Admin. medewerker o,95 o'55

Conciërqe oro oro

Ontwikkelingen van
governance

Bij de start van het samenwerkingsverband is er statutair voor gekozen om
de organisatie in te richten vanuit het one-tier-model, hetgeen wil zeggen

dat het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel, het DB, en een

toezichthoudend deel, het algemeen bestuur. Naar aanleiding van het
inspectietoezicht juli 2ot7 heeft het samenwerkingsverband een

herstelopdracht gekregen ten aanzien van de inrichting van de

governance. De inspectie begrijpt de inrichting van de Commissie van

Toezicht als een tussentijdse maatregel maarvraagt aan het RSV Breda om
het toezicht meer onafhankelijk in te richten. ln samenwerking met Verus

is een werkgroep governance aan de slag gegaan. Zij heeft in december
zor8 een advies uitgebracht aan het bestuur om in zorg de volgende zaken

te gaan organiseren:
- Transitie van een stichting naar een vereniging;
- Aanstellen van een directeur - bestuurder;
- lnrichten van een raad van beheer.

ln januari zorg heeft het bestuur hieromtrent als koers een uitspraak
doen.

Zaken met een politieke
of maatschappelijke
impact

De bekostiging en organisatie van de zorg aan leerlingen met een ernstige
meervoudige belemmering is mede door de decentralisatie van de

jeugdhulp onvoldoende geregeld, hetgeen heeft geleid tot extra
frictiekosten en derhalve tot een vermindering van het beschikbare budget
van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Met name het
speciaal onderwijs ervaaft een grote druk vanwege de decentralisatie van

de jeugdhulp en de kanteling van de AWBZ. De consequenties zijn onder
andere:
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onmogelijk is om alle 'keukentafelgesprekken,tijdig te

Leerlingen met eenzelfde problematiek woonachtig in verschillende
gemeenten ook verschillende ondersteuning krijgen;
zorg in natura leidt tot veel extern personeel binnen de school, waar
juist een rustig klimaat gewenst is;
lnzet van extra ondersteuning op basis van individuele indicaties leidt
tot uitvoeringproblemen vanwege het niet beschikbaar hebben van
personeel en tot kosteninefficiëntie.
Zorgkan op school niet worden geboden omdat ouders het
toegekende PGB niet willen inzetten binnen de school.

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

ln de communicatie rondom passend onderwijs is er een onderzoek
gedaan naar de inhoud van de digitale berichten die vanuit de politiek en
de journalistiek gedurende het kalenderjaa r 2ot7 zijn verzonden.
opvallend is dat de ruim 37.ooo geanalyseerde berichten een negatief
beeld scheppen van passend onderwijs. Er is een tendens om passend
onderwijs te omgeven met uitdrukkingen als'bezuiniging,, administratieve
last, meer kinderen met extra ondersteuning in de klas, te volle klassen, te
grote werkdruk etc. Deze tendens draagt niet bij tot het stimuleren van de
gewenste innovatiekracht in het primair onderwijs om passend onderwijs
vorm te geven. ln dialoog met het werkveld wordt de administratieve last
vanuit het samenwerkingsverband kritisch gevolgd en daar waar kan
aa kt

Het logistiek
organiseren;

Gevoerd beleid op
beheersing van uitgaven
inzake uitkeringen na

ontslag

Het bestuur heeft
personeel in eigen

er tot nu toe nadrukkelijk voor gekozen om geen
dienst te nemen. Alle medewerkers, staf en leden van

ztJ bljde mCo m ss e oVO Tr aaoel atba heidsve arkl n ne n n d ienst ee nI
school stube U en word ne hetdoor sa menwerk rba nd eend

Afhandeling van klachten
en bezwaren

in actie komt. De commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen van het
Po vervult ten aanzien van bezwaren in het vo dezelfde functie. ln het
kalenderjaar heeft het samenwerkingsverband z klachten ontvangen.
Tevens zijn er in totaal 3 bezwaarschriften ontvangen tegen een afgegeven
beschikking door de crLV. Deze zijn allemaal naar tevredenheid
afgehandeld. Daarnaast is één casus in behandeling gekomen bij de Raad
van state. Het RSV Breda is wat betreft het bezwaar van de ouder tegen
de toegekende bekostigingscategorie op basis van formele gronden in het
ongelijk gesteld. De uitspraak van de rechters is in tegenspraak met de
memorie van toelichting op de wet passend onderwijs. Het ministerie van

ktU

bij

wuzr

B nenn het menwerk5A ndrba n deendui afs kenn9sve ktaige pra gema
renomt t de aafh nde n VA kn chla nte eD h U ¡d k sI dat chtekla nprage

evta ne d rmfo U rte e em kutd nn neigitaal eword bn d de reg Ucte VA hn et
me5a nWE rk rba dn en dat WAbez nre nte aa rennz vanngsve nVAafgifte

cbes h kk n ed mCo m essr ovoor dn en9e rste nU van VOhetngstoe n9

OC&W bui zich over deze zaak.
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Toekomstparagraaf
Mededelingen omtrent
investeringen,
financiering,
personeels bezetting,
omzet en renta bil iteit,
onderzoek en

ontwikkeling

Het samenwerkingsverband voert een beleid gebaseerd op beperking van

de overheadkosten en het effectief en efficiënt besteden van middelen op

de werkvloer. Hierbij wordt het leerlingenmodel en het school/
bestuursmodel en het expertisemodel in combinatie gehanteerd. Het
sa menwerki ngsverband streeft daarbij om bi nnen de meerjaren beg roti ng

voldoende financiële ruimte te vinden om de gestelde doelen te kunnen

bereiken en tevens t¡dig te anticiperen op de vereveningsopdracht die het
samenwerkingsverband is opgelegd.
ln het nieuwe ondersteuningsplan heeft het RSV Breda neergelegd op

welke wijze zij de komende jaren haar beleid wil inrichten. Het
samenwerkingsverband kent daarbij de volgende ambities:

r Het herijken van procedures en sturen op basis van veftrouwen;
o Het faciliteren van deskundigheidsbevordering van leerkrachten;
o Het bieden van de juiste ondersteuning door samen te werken met

de partners in de wijk;
o Het bevorderen van samenwerken, door ervaringen,

ontwikkelingen en expertise te delen met de ander;
¡ Het bevorderen van het integraal arrangeren

Deze ambities zijn vertaald naar de volgende speerpunten, te weten:
r Een nieuwe inrichting van het samenwerkingsverband, die beter

aansluit op onze ambities en wâarmee wij tevens de governance
borgen.

o Een uitbreiding van de doorgaande lijn in ondersteuning om het
netwerk passend onderwijs te verfrjnen en om thuiszitters te
voorkomen.

o Werken vanuit een nieuwe inrichting van de onder-

steuningsorganisatie om op wijkniveau leerkrachten te
ondersteunen bij preventie en bij de toeleiding naaren begeleiding
van arrangementen.

o lntegraal arrangeren als aantoonbaar startpunt van de

samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs.
o Een herziening van de bekostiging voor SBO en SO om in

samenwerking met jeugdhulp en zorgverzekeraars een blijvend
passend aanbod te realiseren voor de betreffende kinderen.

o Leerkrachten voelen zich competenter in het vormgeven aan

passend onderwijs. Dat kunnen we meten. Dit sluit aan op onze

ambitie om de ondersteuningskwaliteit van het
sa menwerkingsverband te verg roten.

Om dit te realiseren heeft het samenwerkingsverband een beleidsrijke
nieuwe meerjarenbegroting ingericht, waarbij de komende jaren de

opgebouwde reserves stevig worden ingezet. Uiteindelijk wil het
samenwerkinqsverband een weerstandvermoqen hebben van € z mio.

Risico's Het samenwerkingsverband zet de komende jaren de opgebouwde
reserves beleidsrijk in om de ambities waar te maken. Het
samenwerkingsverband kent een aantal risico's die inbreuk kunnen plegen

op het waarmaken van die ambities, ziinde:
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Het verwijzingspercentage sbo en so blijft stijgen. Dan zijn er in de
toekomst mogelijk onvoldoende middelen om het centrale
ondersteun ingstea m te bekostigen;
De gemeenten zijn niet of onvoldoende bereid om in
gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de jeugdhulp binnen het
sbo, so en de in te richten wijken. Het integraal arrangeren komt
dan onvoldoende tot stand en veel bureaucratie blijft overeind;
De scholen en besturen zijn onvoldoende in staat om binnen de
wijken en wijk-overstijgend met elkaar interbestuurlijk samen te
werken. Dit heeft tot consequentie dat ervaringen, ontwikkelen
en expertises onvoldoende worden gedeeld en er te weinig wordt
ingezet om ervoor te zorgen dat de leerkracht zich competent
voelt;
De schoolbesturen en de scholen richten de eigen kwaliteitscyclus
niet of onvoldoende in. Verzamelde data krijgen dan geen
betekenis, waardoor beleid op basis van inhoud onvoldoende kan
worden geëvalueerd en indien noodzakeliik biiqesteld
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Verslag intern toezichthouder
Vooraf

AB en CVT

De samenleving is gebaat bij passend ondenuijs, en verzorgd door een goed werkend
samenwerkingsverband (voortaan: SWV) waar leerlingen die recht hebben op een

passende ondersteuning, die ondersteuning ook zo thuisnøbij mogelijk kunnen
ontvangen. Het SWV ondersteunt de scholen daarbij, benoemt en analyseert
vraagstukken, stimuleert tot actie en draagt er samen met de aangesloten
schoolbesturen toe bij dat resultaten gehøald worden. Er is niet alleen sprake van
samenwerking intern maar ook van samenwerking met externe partijen zoals de
gemeenten en jeugdzorgpartners. Van belang is dat de kwaliteit van die samenwerking
goed is gewaarborgd. lntern toezichtfungeert in deze als'luikvan de samenleving'.

Binnen het SWV is het intern toezicht statutair belegd b¡ het Algemeen Bestuur
(voortaan: AB). Gelet op het functioneren ervan in de praktijk (met z6 aangesloten
besturen) is op d.d. 14-o6-zo16 besloten, hiertoe een commissie van toezicht op te
richten.

ln deze paragraaf van het jaarverslag wordt, na een korte terugblik op het ontstaan
van de commissie van toezicht vanuit het AB, ingegaan op de wijze waarop in het
afgelopen jaar invulling is gegeven aan intern toezicht. Ook wordt ingegaan op de
gevolgen hiervan voor de komende periode.
Een en ander naar in- en externe stakeholders als formele verantwoording hoe
invulling is gegeven aan het wettelijke kader, de in het vigerende
ondersteuningsplan opgenomen principes en genomen besluiten in het AB.

AB en commissie van toezicht
Tijdens de bestuursvergadering van 22-03-2o16 besloot het bestuur het samenspel
tussen intern toezicht, bestuur en directievoering nader onder de loep te nemen.
Een werkgroep (met een delegatie vanuit het AB en Dagelijks Bestuur) (vooftaan:
DB) alsook de directeur-werd de opdracht gegeven om met voorstellen hiertoe te
komen. Als basis hiervoor diende het verslag van een bijeenkomslz4-oz-zot6 over
de governance binnen het samenwerkingsverband, waarin een groot aantal leden
van het bestuur hierover met elkaar (onder begeleiding adviseurs vanuit Verus) in
gesprek is gegaan.

Het bestuur besloot vervolgens op 14-o6-zo16, nadat kennis is genomen van de
voorstellen van de werkgroep, tot het volgende:
- het bestuursmodel, waarin wordt gewerkt met een AB en een DB, wordt

gehandhaafd. Wel wordt besloten dat het AB uit haar leden een commissie van
toezicht (voortaan CVT) kiest, die namens het AB het intern toezicht uitoefent.

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

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

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

De CVT houdt namens het AB toezicht op
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Onderwerp
intern toezicht

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

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

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

De overige taken van de CVT zijn:
o Een bijdrage leveren aan het bestuursverslag ten aanzien van de

verantwoording over handelen en resultaten en de wijze waarop het
gedurende het kalenderjaar toezicht heeft plaatsgevonden.

. Halfjaarhjks schriftelijk rapporteren aan het AB en dit bespreken in de
daa ropvol gende bestu u rsve rgade ri n g.

De cVT vergadert twee maal perjaar met het DB, om zowel terug te blikken als
ook om vooruit te kijken.

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

ln de dagelijkse praktijk bl¡kt de gekozen werkwijze voor de leden van de cVT nog
wel voor de nodige hoofdbrekens te zorgen. Zo kwam de cVT op 5-o4-2o17 voor het
eerst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst waren er onder andere vragen van de
leden over de rol van de CVT, de hoofdtaken, de criteria die het DB hanteert om de
ontwikkeling van het samenwerkingsverband te monitoren en de wijze hoe hierop
toezicht is te houden.

Het onderwerp van intern toezicht zorS
Waar moet het intern toezicht zich op richten? We zien drie kerntaken:
1. ln de eerste plaats zal het AB, en namens hen de cVT, erop letten dat de

wettelijke taken goed worden vervuld. Het SWV is een rechtspersoon met een
wettelijke opdracht. Het ondersteunings-plan en alle activiteiten dienen zich
binnen het wettelijk kader te bewegen.

a. Het ondersteuningsplan is conform de statuten op 24-o4-2ot4 goedgekeurd
door het AB, het plan voor de periode 2otg-zoz3 is in december zorg
goedgekeurd;

b. Het jaarverslag zot? is door de externe accountant gecontroleerd en goed
bevonden. Het DB heeft, conform bestuurlijk afspraken, het jaarverslag
voorgelegd aan de cVT. De cVT heeft met een delegatie van het DB en de
externe accountant het jaarverslag besproken. Hierbij is speciale aandacht
gevraagd om de belastingtechnische gevolgen voor de toekomstige
inrichting van het SWV nog eens in ogenschouw te nemen.
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lnformatie-
voorziening

Verder heeft de CVT geconstateerd dat de accountant een goedkeurende

verklaríng heeft afgegeven bij de jaarrekening 20L8. En is het
accountantsrapport door de externe accountant toegelicht.

2. ln de tweede plaats dient de CVT erop te letten of het SWV de maatschappelijke
taak, zoals het die zelf heeft geformuleerd in visie & missie en uitgewerkt in het
ondersteuningsplan en jaarplan, ook daadwerkelijk waarmaakt. Beter gezegd of
de beoogde maatschappelijke effecten die het SWV wil realiseren ook
werkelijkheid worden.

ln zorS heeft de CVT /n beperkte mate een actieve monitorende functie
ingenomen, richting het DB en de directeur. Wel heeft het DB zelf de behaalde
resultaten ten opzichte van vooraf gestelde doelen geëvalueerd.

3. Tot slot wordt toezicht gehouden op een rechtmatige en doelmatige besteding
van de middelen. Daarbij is het van belang om allereerst te letten op de 'meta'-
doelen die het samenwerkingsverband zich heeft gesteld, zoals bijvoorbeeld dat
het SWV het als haar opdracht ziet dat zoveel mogelijk van de in de regio (Breda,

Oosterhout en Etten-leur) woonachtige leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke aanbod
krijgen. Vervolgens wordt gelet op de mate waarin de hieraan afgeleide
organisatiedoelen zijn behaald, zoals: het realiseren van de vastgelegde doelen
in ondersteunings-plan en jaarplan, het bevorderen van de kwaliteit van de

interne organisatie van het SWV en een effectieve en efficiënte inzet van de
beschikbare middelen van het SWV.

ln zor8 heeft het gesprek hierover vooral plaatsgevonden tussen DB en de

directeur SWV. Meer informeel heeft de CVT, met name de voorzitter, advies
uitgebracht. Van toezicht houden als gehele commissie was in zorS -op basis

van een eigen toezichtskader nog geen sprake. Het toezichtskader wordt, in het
kader van de herinrichting van de organisatie, in zorg opgesteld.

I ntern toezicht en informatievoorziening
Namens het AB heeft de commissie van toezicht een eigen verantwoordelijkheid in
het verkrijgen van de juiste informatie om de eigen rol goed te kunnen vervullen.
Het is zaak om het overleg aan te gaan met de Ondersteuningsplanraad, aanwezig
te zijn bij bijeenkomsten in de sub-regio's, aanwezig te zijn bij een eventueel overleg
met directeuren in de regio en jaarlijks een overleg te hebben met de accountant in

het kader van dejaarstukken.
Overleg met de OPR en de externe accountant heeft in zor8 plaatsgevonden.
Weliswaar hebben de leden van de CVT vanuit hun verantwoordelijkheid als

bestuurder van hun eigen organisatie deelgenomen aan bijeenkomsten in de sub-
regio's, maar dat was niet specifiek vanuit hun rol als lid van de CVT.

Eva I uatie fu nctione ren

Om de eigen rolinvulling goed te bewaken en de kwaliteit van het intern toezicht te
versterken, is het van belang om jaarlijks: het eigen functioneren, het samenspel
met het uitvoerend bestuur en het gehanteerde toezichtskaderte evalueren. Op o5-
o4-zor8 heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Aanwezig waren een delegatie vanuit
de CVT, het DB en de voorzitter van het AB. Op basis van deze evaluatie zijn de

volqende conclusies qetrokken:
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Voorgenomen

Evaluatie

dat er behoefte is aan een brede dialoog en bezinning op de inrichting van onze
governance met het bestuur;
dat het intern toezicht onafhankelijk van de bestuurder c.q. het uitvoerend
bestuur moeten kunnen functioneren, betekent niet dat er dan ook automatisch
sprake dient te zijn van intern toezicht door onafhankelijken ,van buiten,. of dat
als gevolg gekozen zou moeten worden voor een bestuursmodel ,raad van
toezicht'waarin sprake is van twee aparte geledingen. De inrichting van het
toezicht is onderdeel van de dialoog binnen het bestuur;
wanneer het intern toezicht wordt ingevuld door (een delegatie vanuit) de
aangesloten besturen, intern toezichthouders een proactieve en onafhankelijke
rol moeten willen en kunnen aannemen en dat er wordt gewerkt vanuit een
heldere en gedragen visie op waarde(n)gedreven besturen en intern
toezichthouden, die past bij de principes van het ondersteuningsplan en de wijze
waarop het samenwerkingsverband in sub-regio's wordt georganiseerd.
Geconstateerd wordt dat dit op korte termijn verbetering behoeft.
het meer expliciet uitwerken van de principes van besturen, organiseren en
intern toezichthouden, wordt daarbij gezien als een noodzakelijke (maar niet
voldoende) voorwaarde voor een beter functionerend samenspel tussen intern
toezicht en uitvoerend bestuur van het samenwerkingsverband. Het vraagt niet
alleen om een interventie aan de zogenaamde 'structuurkant van good
governance'(van een eventuele aanpassing statuten, rapportages tot en met
een kader) maar ook in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de meer
'zachte' kant van communicatie en cultuur (houding en gedrag). Bijvoorbeeld:

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

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

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

Samenvattend wordt geconcludeerd dat het bestuur in zorS meer aandacht had
moeten hebben voor het goed laten functioneren van het intern toezicht en het
samenspel tussen directie-DB-commissie van toezicht-AB-bestuur. Daarnaast
wordt het belang onderschreven om in het schooljaar zorS-zor9 de governance van
het samenwerkingsverband naar een toekomstbestendig en passend niveau te
brengen. Daartoe werd aan het AB op rz-o6-zo18 een voorstel gepresenteerd. Dit
voorstel wordt in de periode september zor8 - juni zorg uitgevoerd. De voorzitter
van de CVT neemt intensief deelaan de uitvoering en verdere opzetvan het intern
toezi met aandacht voor structuur cultuur en communicatie binnen het SWV

Aldus vastgesteld d.d. z4 juni zorg

De voorzitter van het AB
Ben Sanders

De voorzitter CVT
Peter Hendrix
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Kengetallen Percentage zorT Percentaqe zor8 Formule
Solvabiliteit 94,80/o g3,40/o Eigen vermogen/ totaal

passiva*rooolo

Liquiditeit t9'o4 15ro5 Vlottende activa / de

kortlopende schulden
Weerstandsvermogen 38,oo/o 34,4o/o Eigen vermogen- materiële

vaste activa/
ri i ks bi id raqe n* tooo/o

Rentabiliteit 6,4o/o -z,to/o Netto resultaat/ (totale baten
+ rentebaten)*roo7o

Kapita lisatiefactor 4o,30/o 36,9o/o Totaal vermogen - ( gebouwen
en terreinen)/ (totale baten
p lus rente bate n)* rooolo

Financiële informat¡e

Ontwikkelingen
gedurende het boekjaar

Vanaf or-o8-zor5 is passend onderwijs pas echt van start gegaan doordat
alle middelen voor de bekostiging van de ondersteuning aan het
sa menwerkingsverband zijn overgedragen.

Het samenwerkingsverband heeft te maken gekregen met de nieuwe cao
en dito loonafspraken. Hiertoe heeft het samenwerkingsverband extra
middelen ontvangen die zijn ingezet t.b.v. de compensatie van de

herbestedingsverplichting en de inleencontracten en voor een structurele
verhoging van de overdracht middelen lichte ondersteuning met € 50,- per
leerling. ln totaal heeft het samenwerkingsverband afgerond bijna e r,5
mio meer ontvanqen dan aanvankeliik beqroot.

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

Het samenwerkingsverband beschikt op de balansdatum 3r-rz-zor8 over
een gezonde financiële positie om nu en in de nabije toekomst de
geplande doelen en daarmee gepaard gaande activiteiten te realiseren.
Het samenwerkingsverband zal vanaf r januari 2019 een beleidsrijke
begroting voeren.
De maandelijkse overdracht aan de schoolbesturen heeft vanaf de start
van het nieuwe schooljaar zo:rT-zo:.8 en zorS-zor9 plaatsgevonden,
waarbij alle reeds bekende overdrachten zijn opgenomen in een

structurele maandelijkse bekostiging. De afgegeven arrangementen
zware ondersteuning worden maandelijks in aanvulling uitgekeerd als

variabele overdracht.
Toelichting op het
resultaat

Het samenwerkingsverband kent over het boekjaar een negatief resultaat
van € 439.746,-. Van dit resultaat was vooraf al c 154.216,- begroot. Het
aanvullend negatieve resultaat is tot stand gekomen door de volgende
factoren
- tussentijds aangepast beleid inzake de groei van het aantal leerlingen

in het sbo en so. Hierdoor is de begrote groeibekostiging
overschreden; SO met <8o4.t7o en SBO met c 496.189;

- de overdracht so is hoger dan de begroting als gevolg van de

aanpassing van de tarieven die door DUO worden gehanteerd (

e ço8.rz8);
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voor het schooljaar 2o18-2ox9 is het bedrag van de structurele
bekostiging lichte ondersteuning verhoogd, hetgeen geleid heeft tot
een overschrijding van de begroting, voor een bedrag van c z4z.gg5
(waarvan c 165.865 verhoging tarief en €75.722 i.v.m. verschil aantal
leerlingen t.o.v. begroting)
in zorS is besloten om voor diverse overdrachten de cao-verhoging te
compenseren, een en ander terug te zien in diverse posten als
bijvoorbeeld inleen van personeel ( e r9o.83z);
Er zijn gedurende het jaar beduidend meer arrangementen
aangevraagd en toegekend dan aanvankelijk is begroot. De
overschriidinq bedra aqt € qso.Lq2,-.

Samenvatting van de
begroting huidig jaar en
2019.

zo:.,6

Realisatie
2OL7

Realisatie
zorS
Realisatie

2o19

Begroot

Totale baten czo.t45.46o c 2o.3r8.639 ezt.zz6.zr3 €

20.417.4o5

Totale
lasten

c 16.649.8r8 €19.025.574 e2r.665.959 ezt.t6g.z3z

Resultaat c a.495.642 c r.293.o65 € - 439.746,- c -75t.827

Analyse met het in de
begroting opgenomen
beleid

Er zijn de komende jaren verschillende ontwikkelingen van invloed op de
inzet van émiddelen. Het samenwerkingsverband zalde komende jaren
oplopend tot aan schooljaar 2o2o-2o2t structureel ruim € 2.ooo.ooo,-
minder inkomsten van de rijksoverheid krijgen. Desalniettemin is het doel
om in 2022 een sluitende begroting te realiseren, terwijl het samen-
werkingsverband de ondersteuning aan leerlingen en scholen wil intensi-
veren. Het samenwerkingsverband zet de reserves stevig in om dit te
kunnen bereiken.
Het samenwerkingsverband neemt de volgende financiële maatregelen
om de ambities te bereiken:
- de scholen ontvangen in de komende 4 jaren €t44,- per leerling om

de basisondersteuning te verstevigen en de lichte ondersteuning uitte
voeren;

- de scholen ontvangen tevens € 24,- per leerling om een verwijzing
naar het speciaal onderwijs te voorkomen of om een toegekend
arrangement op te plussen;

- voor de ondersteuning van de aansturing in het
samenwerkingsverband ontvangen de scholen € 3,50 per leerling;

- voor de werkeenheden binnen het samenwerkingsverband wordt per
rz scholen een ondersteuner passend onderwijs beschikbaar gesteld.
Het samenwerkingsverband richt een ondersteuningsorganisatie in
met expertise die schoolnabij kan worden ingezeÇ

- de scholen voor speciaal (basis) onderwijs worden aan de voorkant zo
bekost dat de uiste kwaliteit kunnen leveren en leerl met
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een toelaatbaarheidsverklaringen tussentijds kunnen worden
geplaatst;

- er komen extra scholingsmogelijkheden voor leerkrachten en voor
ondersteuners;

- er worden lerende netwerken ingericht om kennis en vaardigheden te
vergroten

- het aantal arrangementen wordt vergroot en er komt extra financiële
ruimte om voor leerlingen arrangementen toe te kennen.

Deze maatregelen moeten er in de komende vierjaren toe leiden dat meer
leerlingen passend onderwijs en ondersteuning krijgen in de basisscholen.

Mocht deze ambitie gedurende de planperiode onverhoopt niet
gerealiseerd worden, dan betekent dit dat er vanaf 2022 meer middelen
nodig zijn in het speciaal (basis)onderwijs, waardoor de ondersteunings-
mogelijkheden voor de basisscholen afnemen. Financieel zijn dit
communicerende vaten.

Het investeringsbeleid Het samenwerkingsverband kent vooralsnog geen investeringsbeleid. De

wijze waarop het samenwerkingsverband de middelen beheert, is

opqenomen in het vastqestelde treasurystatuut.
Het beleid en de uitvoering
van treasury

Het samenwerkingsverband kent een treasurystatuut. ln het treasury-
statuut zijn de vier elementen beschreven welke, gezamenlijk een

effectieve en efficiënte inzet van middelen, alsmede duidelijkheid en

transparantie garanderen. Dit zijn: sturen, beheersen, verantwoorden en

toezicht houden.
Risico's en onzekerheden
( leerlingen aantal, leeftijd
docenten, inkomsten)

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

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

verbonden aan de afgifte TLV;
- De instroom van werkmigranten met name in de

tuindersgebieden;
- Het ontbreken van voldoende regie op landelijk niveau ten

aanzien van de aansluiting JeugdweÇ ÐeZorgverzekeringswet en

de Wet Langdurige Torg op het onderwijs. De gezamenlijke
betrokkenheid om op lokaal niveau duidelijkheid te verkrijgen
verqemakkeliikt de sturinq op het proces en de samenwerking.

Kasstromen en
financierin gsbehoeften

De kasstromen zijn in overeenstemming met de inkomsten en de

beschikbaarheid van financiële middelen. Vanaf augustus zor5 vindt de

structurele bekostiging van de schoolbesturen ten aanzien van de

overdracht middelen lichte en zware ondersteuning plaats in dezelfde
maand als de inkomsten. De overdracht van de variabele bekostiging, met
name de overdracht van middelen zware ondersteuning, gekoppeld aan

het leerlingenmodel geschiedt de maand volgend op de maand waarin de

beschikkinq is afqeqeven.
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Dialoo met belan hebbenden ( OPR)
Verslag van de dialoog in het jaar zor8 drie maal de OPR geïnformeerd over de

voortgang van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. Ten
aanzien van de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband is de
oPR t¡dig meegenomen in het proces van ontwikkeling en heeft zij
geparticipeerd tijdens de dialoogavonden ten behoeve van de bouwstenen
voor het nieuwe ondersteuningsplan. Hierbij is ook de commissie van
Toezicht betrokken. Tevens is de opR conform de statuten de
jaarrekenin g 2o!7 voorgelegd en zijn alle beleidsvoornemens, activiteiten
en de begroting voor het jaar zor8 besproken. De opR heeft instemming
verleend aan het nieuwe ondersteuningsplan 2otg-2o23r inclusief

Het bestuur heeft

m arenbe rot
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Bijlage r

Deelnemende bevoegde gezagsorganen

25



e-ma¡l

sla n gen (Ð kbs- la urenti us. n I

a.de.geus(Ðstichtingpallas.nl

H.va nden boom (Ð destrUene. n I

servicebureau @opmaat-scholen.nl

d i rectie @ si pobreda.n I

d i rectie @de hogewaa r. n I

jde kort(Ð ma rka nton derwUs. n I

d irectie@ bavoschool.net

Toon.godefrooij @tangent.nl

a goossens (Ð obo-wbr.n I

m.e m bre gts(Ðobsdewin d hoe k.n I

directie@stichtingleersaam.nl

Ca rlo. brouwe rs@ pco-etten-leur.n I

shofkes (Ð koraa I groe p. n I

r.venema (Ð Stichtino Bravoo. n I

a n ne kedoorman (Ð hetgroene I i nt.n I

b.sa nde rs @ n utsschole n breda. n I

p. he ndrix(Ð stichtin o-u n ie k. n I

nflipse (Ðspoz.nl

Vertegenwoordiger
J. Slangen

A.W. de Geus

H. v.d. Boom

M.H.F. Liebregts

M. Talbi

Mw. A. Maas

J. de Kort

W. Melis

T. Godefrooij

A. Goossens

M. Embregts

T. van Oorschot

C. Brouwers

R.S. Hofkes

R. Venema

Mw. A. Doorman

B.M.A. Sanders

P.A.M. Hendrix

N. Flipse

Bg.nr

32203

4l.,246

4t6:r:-

4r863

43825

59984

75934

4097t

41471

4t6o4
6gs¡g

4t2OO

44435

3zo6o

4c637

4a978

78o66

Plaats

Breda

Uden

Tilburg

Breda

Raamsdonk

Breda

Rotterdam

Tilburg

Roosendaal

Etten-Leur

Etten-Leur

Etten-Leur

Kaatsheuvel

Chaam

Breda

Geertruiden
berq

Zundert

Postcode

4835 CD

5+o3 NA

5oo4 EC

4816 EM

4944x8
4816 AD

3oo8 PD

5oz6 RR

47o8 AJ

+8lo AL

487o AG

48z3 AZ

5r7o AB

486o AA

4816 EM

493o AC

488r VA

Adres

van Gaverenlaan r8
Bronkhorstsingelm

Postbus 5r4z

Hooilaan r

Kerkstraat 33

Minckelersstraat 27

Postbus 5919o
J. Asselbergsweg 8o

VijfhuizenberytsT

Postbus 497
Postbus 283

Hofvan den Houte

91-93
Postbus 79

Postbus zr
Hooilaan r

Postbus rzz

Prinsenstraat z5

Naam Bestuur

Stg. Kath. Ondenvijs Ginneken

Stichting Pallas

Stichting OPMAAT

SIPO

Stg. Kathol. Onden¡v. Raamsdonk

Stichting Vrije School Breda

Stg. Kath. Onderw. Rijsbergen

Stichting Tangent

Stichting OBO west Brabant

Stg. LeerSaam Openbaar Onden¡v

Stg. PCO. Etten-Leur

Stichting'Het Driespan'

Stichting BRAVOO

St. Kath. Ond. Het Groene Lint
Stichtin g Nutsscholen Breda

Stichting Uniek

Stg. Primair Ondenruijs Zundeft
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leonievan breda @spoz.nl
maxverhoeven (Ðstichtin gin itia.n I

reintbos@skod.org

n.brans(Ðnuwelijn.nl

jverschueren(Ðskpoel.net

hbootsma(Ðskooel.net
jde ko rt (Ð ma rka nton d e nru Us. n I

arnoud.wever@pcpomiddenbrabant.
nl

oome n (Ð de lta-on deruvUs. n I

Nicole.vanson @ inos.nl

h. hoe kjen (Ð ocle ü pa rk. n I

bestuursbureau@ biezonderwijs.com

Vanaf ot-o8-zoz8
Mw. L. van Breda

M. Verhoeven

R. Bos

N. Brans

J. Verschueren
Vanaf oroS-zot9
H.J. Bootsma
J. de Kort

A.W. Wever

L.C.J.M. Oomen

Mw. N. van Son

J.J. Hoekjen

D. Ensberg

4o672

ß967
7319t

55303

41869

410O1

4o278

41,407

20233

Dongen

Made

Rijen

Etten-Leur

Breda

Breda

Oosterhout

Breda

Tilburg

Tilburg

5roo AD

49zo AA

5rzo AD

+8lo AD

4816 EM

4816 EM

49oo CH

48oo DM

5oo4 EA

5oo4 EL

Postbus r84

Postbus z3

Postbus r5z

Postbus r8z

Hooilaan r

Hooilaan r

Postbus 43rB
Postbus 3513

Postbus 5ozz

Postbus 5134

St.lnitia, Kath.Prim.Ond.Dongen

Stg. Kathol. Onderuv. Drimmelen

Stg Nuwelijn

Stichting K.P.O. Etten-Leur

Stichting Markant Onderwijs

Stg. PC-Primair Ond. M-Brabant

Stichting Delta Onderwijs

INOS, Stg. Katholiek Ondenrvijs

Ondenivijsce ntru m Leij park

Stichting Biezondenarijs
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Bijlage z

Bemensing bestuur en dagelijks bestuur, toezichthoudend
bestuur en directie.

Organogram

Algemeen bestuur
intern toezichthoudend orgaan

Dagelijkr bestuur
uitvoering dagelijkse gang

van zaken

I
Directeur en secretaresse

diredeu\ ambtew secretdûs, verantwoordelijk vør de aan-
sturing vdn de uitlroering en de beleldsontwíkkelíng

Beleid

voorbereiding en

ontwikkeling

€adviserend Ðbesluitvormend

Bovenschoolse

beschikkingen TLV/AV

expertise/detacheren

Uítvoering

schooobestuen

beleid

scholen scholen scholen scholen

scholen scholen scholen scholen
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Leden dagelijks bestuur Organisatie Functie

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

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

Dhr. C.A.W. Brans Stichting Nuwelijn Lid van het DB

Vanaf t april zot9

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

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

Dhr. C. Brouwers Stg. Pr. Chr. Onderwijs Etten-Leur Lid van het DB

Tot t juli zotS

Dhr. W. Melis Stichting Kath. Onderwijs
Rijsbergen

Lid van het DB

Vanaf t oktober zoú

vacature
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Leden toezichthoudend deel van
het bestuur

Organisatie Functie

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

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

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

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

Dhr. M. Talbi Stichting lslamitisch Primair
Onderwijs

Lid van het bestuur

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

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

Dhr. A.J. Goossens/ dhr. M. C

Embregts
Stichting OBO West Brabant Lid van het bestuur

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

Lid van het bestuur

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

Dhr. R. Venema Stichting BRAVOO Lid van het bestuur

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

Dhr. N.L. Flipse

Mw. L. van Breda (vanaf or-o8-zor8)

Stichting Primair Onderwijs Zundert Lid van het bestuur

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

Dhr. R. K. Bos Stichting Kath. Onderwijs
Drimmelen

Lid van het bestuur

Dhr. i. A.M. Verschueren

Dhr. H.J. Bootsma ( vanaf or-o8-
zorB)

Stichting KPO. Etten-Leur Lid van het bestuur

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

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

Dhr. J.J. Hoekjen Stichting Mytylschool Til burg/
Onderwijscentru m Leijpark Ti lbu rg

Lid van het bestuur

Dhr. D.S.C. Ensberg Stichting Biezonderwijs Lid van het bestuur
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Leden commissie toezicht Organisatie Functie

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

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

Dhr. J. A.M. Verschueren (tot 01-

o8-zor8)
Stichti ng KPO Etten-Leur Namens sub-regio

Etten-Leur

Staforganisatie

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

Mw. M.L.A.P. Haers - van Maurik Secretaresse
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Bijlage 3

Afgifte a rran gementen en toelaatbaarheidsverkla ri n gen crLV
Tabel r. Aantal aanvragen TLV

Tabel z Herkomst aanvragen TLV zo16-2017 en zotT-zotg

Herkomst aantal leerlingen
eerste aanvraag

aantal leerlingen
verlenging

schooljaar zor6-
2oL7

schooljaar zorT-
zorS

schooljaar zo16-
2Oa7

schooljaar zorT-
zorS

RSV Breda
PO ¡o-o¡
SBO L54 191 54 205
SO: & SO+ t57 197 5g 172
subtotaal 311 388 113 777
Van buiten het
eigen SWV

SBO 7 z6 2

SO¡ & SO+ 4 2r I 15
subtotaal 11 47 8 t7
Totaal
sBo r6r 217 54 207
SO3 & SO4 r6r z:,9 67 1.87

Totaal 322 435 r2r 394

Schooljaar zol.6-zo:17

Aantallen leerlinqen
Schooljaar zotT-zot9
Aantallen leerlinqen

TLV
sBo

TLV
SOt

TLV
so¿

TLV
sBo

TLV
SOq

TLV
5O¿

Kath. Ond. Het Groene Lint r 1 2
Stg. Kath. Onderwijs Ginneken 1,

Stg. Nutsscholen Breda t 2 2 6 11

Stg. Tangent r r o r
Stg. PC-Primair Ond. M-Brabant t7 5 12 2ì g 2
Stg. Opmaat 1
SrPO ? 4
INOS, Stg. Kath. Onderw. Breda 35 3 11 tr8 4 xo
Stg. Markant Onderwiis I 1,2 2 q L 2
Stg. Vrije School Breda 1

Stg. Nuweliln 5 2 10 1 6
Stg. Delta Onderwiis 1l I r6 4 10
Stg. lnitia,Kath.Prim.Ond.Donqen 4 2 1 l+ 1 7
Stg. Pallas L 1

Stg. Bravoo 2 r 2
Stg. Openb. Bas.ond. West-Brab. 1

Stg. Uniek 7 1 L 6 6
Kathol. Onderw. Raamsdonk
Kathol. Onderw. Drimmelen x. L 8 1 2
LeerSaam L L 7 r 5
K.P.O. Etten-Leur a2 2 6 r6 2 6
Pr. Chr. Onderw. E.-Leur I r 2 1

Stg. Kath. Onderw. Rijsbergen 9 1 L

32



Stq. Primair Onderwiis Zundert ? 2 l+ L 2

Totaal 116 ?? c5 17r z8 6s

Speciaal basisonderwiis
Ons sbo 1g ? 1 10 ? I
SSBO De Wissel 3g ç ? ì 2 I
RK SSBO Het Kompas 1g 2 4 5 1

Totaal 77 I 6 L7 10 7

Speciaal Onderwiis SO¡
SO Het Kasteel I q7 LL

Totaal ? 47 ILIL

Speciaal onderwiis SO¿

SO De Kei 2 2 8 1 I
SO De sinqel t2 t, 2

SO De Muldersteeg 6 25 1 6 16

50 De koperakker 4 t-o 2 6

Totaal L2 2 {6 I LL 72
Totaal RSV Breda 208 100 r16 191 g? 104

Tabel 4
A.

Tabel 3 Aantal leerlingen vanu¡t de voorschoolse voorzien¡ngen

Totaa I aa nta I toegewezen eerste aanvraag arrangementen zwa re ondersteun ¡ng

Specificatie schooljaa r 2oa7 -zoLg

Voorschoolse voorziening Schooljaar zor6-
20L7

Aantallen
leerlinqen

Schooljaar zoeT-

zorS
Aantallen
leerlinqen

Medisch kinderdaqverbliif (MKD) 8 ìì
Orthopedaqoqisch daqcentrum (ODC) 4 1g

Therapeutische peuterqroep Revant 4 7

Kentalis 7 t4
Kinderdaqcentrum (KDC) o ?

Peuterspeelzaal (PSZ) o 2

Kinderdaoverbliif (KDV) o 2

Voorschoolse voorzien inq I 4

Reouliere basisschool (directe TLV aanvraaq) ç o

Totaal ?1 8¿.

Categorie eerste aanvraag OA Schooljaar zor6-
2Ot7

Aantallen
leerlinqen

Schooljaar zoeT-

zorS
Aantallen
leerlinqen

SOTLZ 9 u
50 ¡ ZML 5 3

SOcLG ?1 45
so+ xox 129

Specifieke arranqementen 4 32

toteal 15o zz6

Aantallen dossiers; SO3 LZ eerste aanvraag Totaal BAO sBo so¡ so+

50 3 LZ laag ao (40/ox ¡ 10 o o o

SO 3 LZ midden z (o,80/o) 2 o o o

SO 3 LZ hoog 5Qo/o) 5 o o o

B
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Aantallen dossiers; SO3 ZML eerste Totaal BAO sBo so¡ so+

50 3 ZML laag t (o,40/o*) 1 o o o

50 3 ZML midden o o o o o

SO 3 ZML hoog z (o,80/o) 2 o o o

F,

c.

D.

E,

*)het percentage is het aantal toekenningen in relêt¡e tot het totaal (226).

Totaal toegewezen verlen gi ngen en omzett¡ ngen a rra ngementen zware

Tabel 6 Aantal leerlingen per sub-regio

Tabel 5
ondersteuni

Aantallen dossiers; SO3 LG eerste aanvrâag Totaal BAO sBo so¡ so+
SO 3 LG laag z6 (:-:-Vox) z6 o o o

SO 3 LG midden tt (50/o) 17. o o o

SO 3 LG hoog I (3,50/o) I o o o

Aantallen dossiers; SO4 eerste aanvraag Totaal BAO sBo so¡ so+
SO 4 laag 97 Gso/o*) 96 r o o

SO 4 midden 4 (8,50/o) L9 o o o

SO 4 hoog BG,7%) 13 o o o

Aantallen dossiers; Specifieke arrangement Totaal BAO sBo so¡ so+
Zieke kinderen o o o o o

HB+ kortdurend specifiek 7 (3,50/o*) 7 o o o

HB+ intensief tijdelijk o o o o o

HSP preventief o o o o o

HSP schooluitval terugplaatsing 5 Qo/o) 5 o o o

Observatieplaats 5BO 6 (2,50/o) 3 3 o o

Observatieplaats S03 z (o,80/o) r o 7. o

Observatieplaats SO4 5 Qo/o) 4 o o r
lntegratie S03 (parelklas) 7 (3,s0/o) 7 o o o

verhoging verlaging Ander
soortige

OA

TLV

SBO so3 so4
Ondersteu n ingsarrangement 3 4 2 2 11 17

per sub-regio aantal lln Percentage*

Breda 18337 560/o

Oosterhout 9494 z9o/o

Etten-Leur 4984 t5o/o

Totaal 328r5 tooo/o

*) de percentages geven aantàllen in relatie tot het tota (328r5) aan
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Tabel 7 Verwijzingspercentage per sub-regio en aantal aanvragen TLV

Verwijzingspercentdge TLV per sub-regio
io Breda

*) het verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per su t84V ) aan.
**) het verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 18337 ) aan

Su Oosterhout

*) het verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relat¡e tot het subtotaal (per sub-regio; 942:.) aan.
**) het verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 9494) aan.

Sub- io Etten-Leur

*) verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per 5o55) aan.
**) het verwijzingspercentâge geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 4984) aan.

Verwijzi n gspercentage*
TLV
Schooliaar zor6-zot7

Verwijzingspercenta ge**
TLV
Schoofiaar zorT-zotB

sBo o,38 7o (69) o,38 7o (69)

5o¡ o,tzo/o (23) o,o9 7o (16)

so+ o,t4o/o (zG) o,t3o/o (24)

Totaal o,63% (rr8) o,740/o (t36)

Verwijzi ngspercenta ge*
TLV
Schooliaar zor6-zot7

Verwijzi n gspercenta ge**
TLV
Schooliaar zotT-zot8

sBo o,3oo/o (zB) o,390/o (37)

so¡ o,o4o/o (4) o,o7 o/o (7)

so+ o,z4o/o (23) o,z8o/o (27)

Totaal o,580/o (55) o,750/o (7l-)

Verwijzi ngspercenta ge*
TLV
Schooliaar zot6-zot7

Verwijzingspercenta ge**
TLV
Schooliaar zotT-zot8

sBo o,38 % (r9) o,760/o (38)

so¡ o,tto/o (6) o,too/o (5)

so+ o,tto/o (6) o,z8o/o (;.4)

Totaal o,610/o (3:-) t,t4o/o (57)
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Ondersteunings-
arrangement

Schooljaar
zot6-zot7
toekennings-
percentage*
eerste aanvraaq

Schooljaar
zotT-zotB
toekennings.
percentage**
eerste aanvraaq

Schooljaar
zot6-zot7
toekennings-
percentage*
verlenqinq

Schooljaar
zotT-zot8
toekennings-
percentage**
verlenqinq

5Or o,tzo/o (zs\ o,t7o/o (7:-) o,rz% (s8) o,o8% (16)

so+ o,z60/o (t l\ o,Es% (6s) o,t6o/o (to) o,ro% (r8)
Specifieke
arranqementen

o,ozo/o (4) o,tto/o (zl-) o,oto/o (3)

Totaal o,+to/o (16) o,6z0/o (;-;rl) o,rqo/o (q:-) o,t8o/o G,t)

Tabel 8 Totaal aantal aanvragen OA per sub-regio en percentage toegekende OA.

Su Breda

*) verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; t84V ) aan.
**) het verwijzingspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 18337 ) aan.

Sub-regio Oosterhout

*) het toekenningspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 9421 ) aân.
**) het toekenningspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 9494 ) aan

Sub- Etten-Leur

*) het toekenningspercentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 5o55 ) aan.
**) het toekenningspeÍcentage geeft het aantal leerlingen in relatie tot het subtotaal (per sub-regio; 4984 ) aan.

Ondersteunings-
arrangement

Schooljaar
zot6-zot7
toekennings-
percentage*
eerste aanvraaq

Schooljaar
zotT-zol.B
toekennings-
percentage**
eerste aanvraaq

Schooljaar
zot6-zor7
toekennings-
percentage*
verlenqinq

Schooljaar
zotT-zor.B
toekennings-
percentage**
verlenqinq

50? o,tt o/o 6?,\ o,zso/o (z+) o,ro% (28) o,rlolo (rq)

so¿ o,aa% (az) o,g8% (16) o,t+o/o (:-1) o,tlo/o (:.6)

Specifieke
arranqementen

o,o9o/o (9) o,oto/o (t)

Totaal o,+lo/o (t s) o,tzo/o (6c) o,t to/o (t t\ o,trVo (to)

Ondersteunings-
arrangement

Schooljaar
zot6-zot7
toekennings-
percentaget'
eerste aanvraaq

Schooljaar
zotT-zotB
toekennings-
percentage**
eerste aanvraaq

Schooljaar
zot6-zol'7
toekennings-
percentage*
verlenoinq

Schooljaar
zor,-T-zotB
toekennings-
percentage**
verlenqinq

SOr o,tzo/o (6) o,zoo/o (¡.o') o,zoo/o (:.o\ o,ot o/o Þ)
SO¿ o,4to/o (z:-) o,s6o/o Þ8\ o,rr% (16)

Specifieke
arranqementen

o,o4o/o (z) o,too/o (5)

Totaal o,sao/o þz\ o,8oo/o (+o) o,sto/o (26) o,tto/o (l)
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Bijlage 4

Ontwi kkeling leerlingenstromen

Leerlingen primair onderwijs

Leerlingen in het speciaal onderwijs

5O Cat. : dit zijn bekostigingscategorieën

Leerlingen in het primair onderwijs

Teldatum o1-1O-2O14 o1-10-2O15 or-ro-zo16 ot-to-2ot7

BaO 34.o59 33.869 33.390 33.1s8

SBO 740 676 623 608

Percentage z,t3o/o t,96% t,9yo L,gyo

Jongerdan Bjaar Ouder dan Sjaar

SO Cat r SO Cat z SO Cat 3 SO Cat r SO Cat z SO Cat 3 Totaal

20L4 475 27 10 435 37 59 743

2O15 165 28 20 430 41 42 726

zot6 r55 36 14 441 52 32 730

2OL7 153 36 I 446 58 22 724
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Bijlage 5

Monitor Ouderbetrokken heid

I'
RsV 8n€0A to

o\o
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A5qir rs tprlÊiif,rì ar!iÊr lìÉl ilee: v¿l¡ llel ìt¿ljü{t ì!,1..'l lìel )..,V ìrr
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dÈ..h¡Õr lãr brldÊr
k L.r{rrt r¡r¡rirìì r!: i! t:¡:(.,1' j

ÕndêrjlÊrñ.ñq naJro hèlh

:¡r¡!n nìi: rt :aharl n:lì ,r di r a ll;, I

h.¡o,, \¡r¡ !.rh lù)d r¡rlor,J

24%

29'A

ll? ldhc.¡ iciil nrr 11.ô r:ti¡ d¿rlia
:rèr i¡l ù, r. ! r'r rol r i!Êi

25v" 5%

ir lr!1 !e:fÉd.ri:,/€' c¿ .jrr.<<|ti t,,¡.)
!-Ìr-¡lr: ¡:¡l¡¡ ù.1¿¡¡rt.ur¡U bt h¡,l SÍ!

rl .,r91 ho.rrrn¡ ¡et iù:,ír ..r'oinrÌ ì¡it
t!ì v cr¡ b!1lLl :.\i rùr,i¡rì
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It Lèi r¡2ì1jp r:¡ir:úÉ,' r'! re ùl.rr'r¡rÊ
d',- èrl,rrl.\.r¿ r ¿.r n..diì.h rlt¡å
. r'r¿r:,Ì*1r.ún,J ãr. ìÊ i r¡çÉ.i
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!òF,c¡!.cr ln4t:!Èrb¡.t

7L% 7til 8So/"

760Á 6r?É

n% 929Í 9t%23.Á
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B'rjlage 6

Uitvoering bele¡d EED ( ernstige enkelvoudige dyslexie)

Aantal
aanmeldingen
zot6

1

Aantal
aanmeldingen
2()1

Schoolbestuur

Bravoo

Aantal
aanmeldingen
zorS

Verwacht
aantal
zorS

.6

35,o ---. ,. ...

3ro
ro.6
r:..6

-qLg-- .

L9.__*,
x3.x

.7.L
x.4

3.5-._. _._

24'4
6,2 *-
x8.4

L6.4 - ._. -
r,z.6

Delta
Driespan
Het groene lint
lnitia ¡
lnos
lslamitisch PO

KO Drimmelen
KO Ginneken
KO Raamsdonk

o

KO Rijsbergen
KPO Etten-Leur
Leersaam
Markant
Nt¡tsscholen
Nuwelijn
oBo o o o o.4
Opmaat I o.4

Pallas o r.6
3.2PCO Etten-Leur

PCPO Midden Brabant T L8.4

PO ZundeÉ I 8.r
Tangent I 5.o
Uniek I 12.2

Vrije school Breda I o r-8
Scholen buiten RSV Breda 6 3

totaal
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Toelichting aanmeldingen EED 20L8 RSV Breda

Figuur 1:

Het totaal aantal aanmeldingen per schoolbestuur is weergegeven in figuur r. Het RSV Breda ontving
in zor8 in totaal 441 aanmeldingen ter beoordeling. Op basis van het totaal aantal leerlingen binnen

het RSV Breda, is ongeveer 3o3 aanmeldingen te verwachten en daarmee valt het totaal aantal

aanvragen EED binnen de prevalentie. ln vergelijking met zorT (44o) zien we dat het aantal

aanmeldingen stabiel is gebleven. ln zotT zagen we nog een forse toename van het aantal

aanmeldingen: van 324 naar 44o.

ln tabel r is te zien dat in zotT bij bijna alle gemeenten sprake was van een stijging van het aantal

aanmeldingen. ln zorS is bij veel gemeenten sprake van een (kleine) daling in het aantal

aanmeldingen. Dit geldt echter niet voor de gemeenten Gilze Rijen en Dongen waar in z jaar tijd
sprake is van een verdubbeling van het aantal aanmeldingen.

Tabel r

Van het totaal aantal aanmeldingen (44r) is in zorS voor 20 dossiers een negatief advies afgegeven,

dit betreft 4,So/o, dit is gelijk aan het percentage van 2ory. De aanname is dat 4zr leerlingen (aantal

positieve adviezen) aangemeld zijn bij de zorgaanbieders in zor8. Dit valt eveneens (net) binnen de

prevalentie, waarbij de veruvachting is dat 5% van de leerlingen doorstromen naar diagnostiek.

Figuur 2:

Op basis van prevalentiecijfers is de verwachting datTo/o van de leerlingen in groep 4 per jaar wordt
aangemeld voor beoordeling betreffende de vergoedingsregeling diagnostiek EED. D¡t wordt berekend

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

7%.

We zien in figuur z dat meer dan de helft van de scholen (S+o/o) aanmeldt binnen de prevalentiecijfers.

Een fors aantal scholen meldt minder leerlingen aan dan venivacht (zoo/o). Hierbij moet opgemerkt

worden dat hier veel kleine scholen bij zitten, waardoor de cijfers een vertekend beeld kunnen

oproepen*. ln totaal z60/ovan de scholen meldt veel leerlingen aan ter beoordeling, Waarbr¡7o/over

boven de prevalentie uitkomt.

Alphen Chaam I 4 4
Baarle-Nassau I 2 7
Breda 155 t74 16o

Dongen 13 z8 24

Drimmelen t4 3O 2t
Etten-Leur z6 59 +6
Geertruidenberq 2A 35 ?7

Gilze en Riien 21 33 5O

Oosterhout 4t 5O 8o

Zundert 15 t22l

Aantal aanmeldingen
zor6

Aantal aanmeldingen
20L7

Aantal aanmeldingen
zorS

gemeente

4L



Figuur 3:

De gegevens van figuur 2 zijn in figuur 3 opgesplitst per gemeente. Hierbij valt op dat in 5 gemeenten
sprake is van een sterke overschrijding van het aantal aanmeldingen, welke veroorzaakt wordt door
enkele scholen.

*Van een vertekend beeld wordt gesproken, wanneer er sprake is van een kleine schoolpopulatie. Wanneer een
school bv 55 leerlingen heeft, is het verwachte aantal aanmeldingen o,5. Wanneer geen leerlingen worden
aangemeld, is dit niet opvallend te noemen, maar het betreft wel de helft van het aantal aanmeldingen in
vergelijking met de verwachting.
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Bijlage 7

Bezwaarschriften CTLV

Ingediende bezwaarschríften m. b.t. besluiten CTLV kalenderjaar 20L8

Kenmerk
bezwaar

aantal ingetrokken Termijn
verlopen

Observatieplaats

Tegen TLV

so4
3 t t L
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Bijlage 8

Meerjarenbegroting 2019 en verder

¡et¡sda¡e ¡edl¡søale prcgnose begrct¡ng begrct¡og begrctlng beg¡oa¡ng begrct¡ng

UfÍGANGSPUNTTN

leerlingen basisscholen

leerlingen sbo

leerlingen sbo veru¡¡zings%

leerl¡ngen so

leerlingen so veMijz¡ngs%

nombudget lichte ondersteun¡ng p

nombudget lichte ondersteuning m

nombudget zware ondersteun¡ng p

nombudget zware ondersteuning m

bedÞg perleerling ¡n bao LO (cf ondersteuningsplan)
bedEg per leerl¡ng ¡n SO

¡ndexãlie

bedrag perleerl¡ng ¡n bao ZO (cfondersteun¡ngsplan)
bedGg p€rleerling bao coord¡natie (cf ondersteun¡ngsplan)

STAATVAI{ BATEN EN IASIEN

SATE¡Ù

É¡l5bi¡dNøü
lichte ondeGteun¡ng

&are ondeßt€uning
ve¡evening
M¡debatet
grensverfteer

extG ondeEteuning passend ondemijs

TOTAI"Ê BATEN

TASIE I
ûdætiln¡Mskosten
l¡chte onde6teun¡ng bao

lidrte ondeFteun¡ng sbo >2% +tussent¡jdse plaats¡ng

lichte ondeßteuning greñsverkeer

lichte ondeßteuning sbo groe¡

&are ondeFteuning overdracht so

ilare onde6teuning overdracht so (tussent¡jdse groei)
ryare ondeßteuning herbested¡ng

eare ondeßteun¡ng kosten toekenning arang.
eare ondeßteun¡ng overdracht besturen (inc)

eare ondeEteuning conseq. afstemm¡ng JWed
@mpensat¡e veryroegd overgang SO/VSO

prcj passond thuisnab¡j

¡midentele overdmcht oodersteun¡ngsmiddelen (pro, 11)

ondersleuningsorgan¡satie

veñ¡in¡ngondeßteuningscont. (spec. Arrang. proj 7)

opleidingen en kenhisnetwerkeñ (u¡W Op)
ñon¡fitidostû
lðten algemen or8anisatie

lasten @õrd¡natie samenwerkinßsverband

lasten prc¡ 2,3,6,9

zr16

33183

685

1,980112158

726

2,O98629a2

158,01

7,M

2017

33589

636

1.819690424

726

2,OnL937a6

160,10

7,45

mtg

33158

648

1"8765203æ

726

2,LO2397n6

756,97

7,45

mt!)

33mO

628

7,42æ258¡'9

726

2,LL329LO29

174,aL

7,6L

2t 2t

33000

6s0

1,890909091

725

2,109090009

774,a1

7,6r

2022

33000

650

1,890908091

725

2,109090909

774,Ar

7,6L

MN

æm0
650

zt23

33000

650
1,890909091

725

2,LO9æææ

1,890909091

725

2,LW

D4,8r
7,6!

!74,4L

7,61

322,a6

35,19

332,30

30,70

323,63

30,64

ffi,42
37,47

360,42

3L,47

360,42

37,47

3û,42
37,47

360,42

3L,47

139

rr.747,72 11.102,84 11.169i18 11$2,00 11.532,æ 11.s32,00 11.532,00 11.532,m

144

24

1s

139 L44lM L44

1

24

3,5

744

1

24

3,5

744

1

24

3,5

1

24

3,5

24

3,5

m.æ6.14
5.603.337

L2.386.573

2.076.224

139.327

8.661

130.666

Len

]jÌ8.(m

20,145.461 20,180.64{t 202¡p'271 ZO.+I7ÂOS 19.601.054 19.206.959 19.325532 19.325.532

m.t7g.gto
5.73¡.279

14.444.561

t8,zt6.ata
4.875.S30

m2et 2rt
5.974.762

t2.æ2.7&.
1.659.327

o

m417./16
6.036.6-13

rl.2'jì-616
1.16/.115

o

tlr,601,09,
6.0ü.459

13.162.æS

429.W

I

19.M,959
6.019.860

13.187.0E)

o

I

Ð.a7.zn
4.752.000

0
22.500

310.000

8.360.7æ

500.æo

o
3.mo.0m

æ2.mo
250.m0

0
2.100.000

0

2m.(m
590.ffi
435.000

115.500

40.0æ

19.325.532

6.l:|8.4}l
73.r87.09

0

a

19,325.51p

6.1jt8.433

13.187.099

0

a

224.592

8.L22.2a5

738.379

87r.OL1

1.454.155

sm.525

742.694

0

9.393

87.02r
0

:t8olt85
341.618

72.219

8.060.664

263.67
821.295

1.478.018

800.539

19.9A.n4
4.795.749

12&0æ
0

1!8.056

8.109.(X2

85&AB
72L291,

1.734.388

747.s15

609.135

1.7313s0

248.267

0
0

su,ur7
Æ.TB
1147(6
63.618

Ð.537.2n
4.752.m

0
22.W

310.000

8.360.700

5(n.mo
0

3.(m.000
792.ffi
25().(xto

2æ.000

0
2.100.000

0

250.m0

N,5û
425.m0

115.500

40.000

NI787.2üt
4.752.W

0

22.W
2600æ

8.360.7m

l)o.mo
0

3.m0.000

792.m
250.000

0
2.100.000

0
150.000

6Iþ.M
445.000

ú5.5m
40.000

t&zt:L2(n
4.752.Un

0
22.W

260.(m
8.360.7m

5æ.qx)
0

3.0æ.000

792.W
250.{no

0
675.m0

0
100.æ0

6t0.gn
4s5.(m
115.500

40.æ0

TOTA1Ê LASIIN

sAU'O BAIEN EN TASTEN

38.47

16.649.819

3,49!t.U2

16,26/9,73/'

4.779.672
m5*.7:p

4.752.W
0

22.ffi
310.æO

4372.232

5{I).(m
0

3.(m.mo
æ2.æ0
25().(m

0
2l).mo

0
2.10.m0

0
250.mo

5 r,gn
415.mO

u5.5oo
40.(m

19t.0æ
1.733.364

38.132

0

eI57t
395.66-/

118.542

39.362

18.8503a9 20507A11 2LL69232 2t.tt7.7N 20.877.7@ 20.1A7.7@ rg322'7æ

1.293.065 -227.540 -757.a27 -1.516.646 -7.670,742 -L.462.t6s 2.832

STAND EIGCiI VERMOGEN PÊR 1 JANUARI

ÍANDEIGCN VERMOGEN PER 31 DECTMBER

2.9ø.2r8
6.459.920

6.459.920

7.752.98S

r.rs¿s
7.525.¡?15

7.525.44S

6.fn.da
5.n3.6t4
s,2s6.cr2

s.2fi.972
3.586.23{t

3.586,2:X'

2,1:24.üí2

2.724.tfit
2.Xt6.893
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KENGETALLEN

2tt18 2017

Liquiditeit (cunent ratio)

lviofisnde eclivffiopende schulden) 15,05 19,04

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op koie termijn kan voldoen.
Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gehrelifceerd, omdat tegenonr de binnenkort

wnrallende schulden rran de instelling ten minste evenveel vlottende actim staan"

Sohabiliteit 1

(eþen rcrmqgen ltotaal passiva * 100%) 93,4% 94,8%
De sohabilitelt geefi de mate een waarin het bestuur in staat is op langere temijn een hearrærplichtingen
(rente en afossing) te voldoen. De solmbiliteitspositie geeff de toestand op 31 december weer; er is
sprake Yen eefl momentopname.

Sohnbillteit 2
(erger, lernqgên (ind. værzieningen) /totaal passiva * 10û96) 93,4% 94,8%

Rentabiliteit
neflaæs¿rlfaaf / (totde baten + rcntebaten) ' 10096 -2"1V"
De rentabiliteh geelt aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan- Bij dil kengetal wordt
gekekan naer & rrerhouding tussen het nettoresuhaat en de totale opbrengsten-

6,{Vo

WeerstandsÌ€mogen (PO)
(aþeí vwnmgef, - matedële vaste activa) / rijksbijdmgen' 10096) 34,4%
Het weerstandsuërmogen geefr aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie.
Naarnde de resenes groter zijn zal hel weerstandsvermogen groter zijn.

38,0%

Weerstandsrcrmogsn (VO)
eþer vunmgê/r /(lotale beten + rentebaten) 34,5% 38,1%

Kapitalisdietuctor
(ffiaaf rcnnognn - geôallen en teneinen) / (totale beten + renlebafenJ ' ,0096 36,9% 40,3%

Ile kapitalisaûiefuctor rvordt gehanteerd om te signaleren of een ondenrvijsinsteltirq zþ lcapitael al dan niet
efficiênt benut.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(n a re su lt a at b e ste m m ¡ ng)

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

1 .1 .2. Materiële vaste activa

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderinqen en overlooende activa

1.2.4. Liquide middelen

2, PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

2.4 Kortlopende schulden

3l december 2018 31 december 2017
€ €

17168

778

7.814.477

€ €

23.812

5.361

8.152.200

7.832.423 I 81.373

7.313.239

519.'184

7.752.985

428.388

7.832.423 I 81.373

alleen

46



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

3 Baten
3.1.1 .1 Rijksbijdrage OCW
3.5.10 Overige

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

Resultaatbestemminq

2.1.1.1 Algemene reserve
2.1 .1 .2 Bestemm ingsreserve I ichte ondersteun ing
2.1 .1 .2 Bestemm ingsreserve intensivering
ondersteu n ingsstructuur

21.226.213 19.777 .580 20.316.839
1.800

21.226.213 19.777.580 20.318.639

Realisatie
2018

c
!É

Beqrotinq
2018îc

Realisatie
2017

€

333.538
6.644
8.500

103.730
21.214.217

330.000
6.500
8.500

183.500

325.515
6.644
7.500

133.142
18 557 97q19 29,6'

21 666629 19 931 796 19 030 780

-440.416

670

-154.216 1.287.859

5.206

-439 746 -1 qL rl^ I ?O? nÂÃ

357.898
-98.940

-698.704

1.517.625
-70.560

-154.000

-439.746 1.293.065

allccn
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 201 8

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

2018
€€

-440.416

6.644

4.583
90.796

95.379

-338.393

€

1.287.859

6.644

178.666

1.473.169

5.206

1.478.375

1 47837s

6.673.825
478.375

I 152 200

7

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

Aanpassingen voor
Afschrijvingen

Verandering in vlottende middelen
Vorderingen
Schulden

Kasstroom uit bedriifsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatíe liquide middelen

Verloop mutatie liquide middelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

€

36.954
141.712

812
-142

5.361
-155

670

7.723

-337 723

8.152.200
-337.723

____J-ïL4,qL
1

¡d
allecn
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GRONDSLAGEN

lnformatie over de rechtspersoon

Vestiqinqsadres en inschriifnummer handelsreqister

SWV PO is feitelijk en statutair gevestigd op Ridderstraa|34,4902 AB te Oosterhout en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58309691.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de iaarrekeninq is opqesteld

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660
Onderwijsinstell ingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

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

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

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

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.
Er wordt afgeschreven vanaf de eerste maand na ingebruikname.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderinqen

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

alleen
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Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan
twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eiqen vermoqen

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continulteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.

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

Bestem m ingsreserves pu bl iek
De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige
beschikbare middelen voldaan worden.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten
laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk
jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve lichte ondersteuning
ln 2018 zijn er extra middelen lichte ondersteuning (EUR 144 per leerling in plaats van EUR 139 per
leerling) uitgekeerd aan de deelnemende schoolbesturen.

Bestem m ingsreserve intensivering ondersteu ningsstructuur
Dit betreffen middelen die worden ingezet voor beleidsmaatregelen inzake de verfijning en
intensivering van het ondersteuningscontinuüm, die op termijn de basis leggen voor een duurzame
transformatie.

Kortlooende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn
te plaatsen.

Grondslaqen voor de bepalino van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.

¡¡Ir
alleen
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Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt
door het Ministerie OCWIEZ.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingslasfen
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen
ICT: afschrijvingstermijn 5 jaar

Huisvestings/asfen
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van
gerealiseerde bankkredieten. ln het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

¡.Y.
allecn voor
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TOELICHTING OP DE BALANS

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

'1.1.2. Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde
Cum ulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari20lg

Mutaties
Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde
Cum ulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2018
Afschrijvin gspercentages

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderinqen en overlopende activa

1.2.2.15 Overlopende actíva overige

1 .2.4. Liquide middelen

1 .2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen

1.2.3 Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

33.222
-9.410

23 812

-6.644

-6 644

33.222
-16.054

17 16A
2Oo/"

31-1 I 31-12-2017
€

_______Jt&_______530a

7 R1A A77 I 15'2 2în

€

alleen
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2. PASSIVA

Eiqen vermoqen

2.1 Eiqen vermoqen

2.1.1.1. Algemene reserve
2.1 .1 .2. Bestemmingsreserves publiek

Totaal

2.1 .1 .2. Bestemminqsreserves oubliek

Lichte ondersteuning
lntensivering ondersteu ni ngsstructuur

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8. Crediteuren
2.4.19. Overige overlopende passiva

7.752.985 -439.746

Stand per
01-01-2018î

E.

Resultaat-
bestemminq

€

Overiqe
mutaties

€

Stand per
31-12-2018

a!.

4.665.943
2.647.296

4.308.045
3.444.940

357.898
-797.644

7.313.239

98.940
3.346.000

-98.940
704 2.647.296

3.444.940 -797.644 2 647 29,6

31-12-2018 31-12-2017
€ €

423.078
96.106

132.218
296.170

519.184 428.388

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Het bevoegd qezaq heeft de voloende meeriariqe contracten afoesloten:

- Huur bedrijfsruimte(n) van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, stilzwijgend verlengd met een
jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 8.500.

Bestemming van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2018 bedraagt €.439.746 negatief.
Er wordt toegevoegd aan de algemene reserves € 357.898
Er wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve lichte ondersteuning € 98.940
Er wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve intensivering ondersteuningsstructuur € 698.704

Overzicht verbonden partijen
Het bestuur is niet verbonden met andere partijen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de
cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening.

alhcn r¡oor

53



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 .1 .1 Rijksbijdrage OCW
3.5.10 Overige

4.1.2. Overiqe personele lasten

4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

Accountantslasten

4.4.1 .1 Onderzoek jaarrekening
4.4.1 .2 Andere controleopd rachten
4.4.1 .3 Fiscale adviezen
4.4.1 .4 Andere niet-controledienst

21.226.213 19.777.580 20.316.839
1.800

21 22^21" lO 580 20 3rß 6?0

Realisatie
2018

€

Beqroting
2018

€

Realisatie
2017

I
Ë.

307.976 330.000
25.562

330.000

Beqrotinq
2018

€

R 50n

307.765
17.750

_______333,æe

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de jaren 2018 en 2017 waren er geen werknemers in dienst.

Realisatie
2018

€
4.2 Afschriivinoen

4.2.2.3 lnventaris en apparatuur

4.3 Huisvestinqslasten

4.3.1 Huur

4.4 Overiqe lasten

______6ß44___________0*50q

I 500

4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 lnventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.5 Overige

103 730 183 500

-____LæJÆ

5 515

Realisatie
2017

cÈ

â 6,44

7 5nn

39.713
24.377
39 640

35.500
23.000
25.000

30.610
67.107
35 425

6.850 3.500 3.194

6 850 3 500 ? 1o,/¡

allo¡n
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Realisatie
2018îc

Beqrotinq
2018

€

Realisatie
2017

€
4.5 Doorbetalinq aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.3 Overiqe doorbetalinqen aan schoolbesturen

Lichte ondersteuning (vast)
Zware ondersteuning (vast)
lncidentele overdracht ondersteuningsmiddelen
Overige

8.472.691 7.964.516 8.060.664
12.741.526 11.438,780 10.497.315

21 214 217 19.403.296 18.557.979

4.962.219
1.017.936
1.733.840
5.027.531

4.719.334
800.000

1.707.241
4.212.205

4.782.831
799.986

1.733.350
3.181.148

12 741 5?6 11 7Rn 1^ AO7 ?,44

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten
6.2. Financiële lasten

ONDERTEKENING

Oosterhout, 24 juni 2019
Stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans

812
-142

5.36r
-155

670 5 206

Stichting Delta Onderwijs
Namens deze,

De heer L.C.J.M. Oomen

INOS, Stichting Katholiek
Onderwijs
Breda

Namens deze,
Mevrouw N.W. van Son

allcGn voor
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MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES

Gl Subsid¡eszonderverreken¡ngsclausule

Omschr¡jving Toowijzing

Kenmerk Datum

Tolãal

G2 Subsidiesmètverrekeningsclausule

G2A Aflooend per ult¡mo verslaoiaar

Omschrüv¡ng Toewijzing

Kenmerk Datum

Totaal

G2B Doorlopsnd tot ¡n å6n volgond vsrsl¡gjaar

Omschrijving Toowijzing

Kenmerk Datum

Totaal

S¡ldo 31-12-

2017

€

Totals koston

31-12-20't8

€

B€dra0

toswijzing

Ontvenosn Um

vorslegieår

€

Prostatis

åfgorond?

JalNeè

Totalo kostsn

€

Bodrâ0

toow¡jzing

Ontvangon t/m

vsrsla0¡aer

€

To

vofrokonon

€

Bodråg

toowi¡zing

Ontvangon in

vorslagiear

€

Lasten ¡n

vorsleg¡¡er

€

S¡ldo nog to

bsstsd€n

€
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKC SECIOR
l. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidin rissen zonder dienstbetrekkin vanaf de 13e maand van de

Lid
dagelijks
bestuur

01-01-201 I
31-12-2018

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

n.v.t.

onbezoldiod
n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

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

n.v.t.
onbezoldiqd

Lid
dagelijks
bestuur

01-01-201 I
31-12-2018

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

n.v.t.

onbezoldiod
n.v.t.

01-o1-2017
31-12-2017

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

n.v.t.
onbezoldiqd

Lid
dagelijks
bestuur

01 -01 -201 8
31-12-2018

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

n.v.t.

onbezoldiod
n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

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

n.v,t,
onbezoldiqd

Penning-
meester

daqeliiks bestuur
01 -01 -201 I
31-12-2018

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

n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

01-01-2017
31-12-20',t7

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

n.v.t.
onbezoldiqd

Voorzitter
dagelijks bestuur

0't-01-2018
31-12-2018

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

n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

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

n.v.t.

o1-01-20't7
31-12-2017

onbezoldiqd

Directeur

01-01-201 I
31-12-2018

1.00
Nee

115.149

115.149
189.000

115.149
n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

1.00
Nee

1 14.099

181 .000
114.099

Omvâno dienstverband 2017lin fte)

Ind¡v¡dueel toeDasseli¡ke bezoldioinosmaximum
Totale bezold¡d¡no 201 7

Totale bezoldiqinq

Beloninoen betaalbaar oo termiin

Bezoldiqinq

Geqevens 2017

Omvanq dienstverband (in fte)

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

(Fictieve) dienstbetrekkinq?
Bezoldiqinq
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloninqen betaalbaar oo termiin
Subtotaal
lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedraq

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toeqestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betalino

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Dienstbetrekkinq

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Subtotaal
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I b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand l-1 2

Alle leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn langer dan 12 maanden werkzaam bij Stichting Samenwerkingsverband po 30 03,Optimale Onderwijs Kans

I c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Lid

01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd
n.v.t.

n.v.t.

Lid

01-01-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Lid

01-01-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v-t.

onbezoldiod
n.v.t.

L¡d

01-01-201 I
31-12-2018

onbezoldigd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Lid
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v.t.

onbezoldiod
n.v.t.

Lid

01-01-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Lid

01-01-201 8
31-12-2018

onbezoldigd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Lid
01-0't-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Voozitter
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldiqd
n.v.t.

onbezoldiqd
n.v.t.

Functiegegevens
in 2018en einde fu

bezold

betaald en nog-t-

al dan niet iswaarom de
n

7

70'1-01701-01Aanvang en einde n 2017functievervulling

31-12-2017
701-0

31-12-201731-',t2-2017
1-01-2017

31-12-2017
-2017

31-12-2017

op de vordering wegens
onverschuld

01-01-2017
31-12-2017

0'l-01-2017
31-12-2017

01-01-20',t7
31-12-2017

01-o1-2017
31-12-20't7

Totale bezold¡g¡nq
lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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1c. Toezichthoudende nctionarissen

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

2' Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Er zt¡n geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen verstrekt.

3' Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNTNaast de hierboven vermelde topfunctionarissen zr¡n er geen overige functionarissen metdienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele wNT-maximum hebben ontu"ng"n. Er zijn in 201g geen ontslaguitkeringen betaald aan

;::ffi 
t;::t':liLt:idie op grond van de wNT dienen te worden vermeld, or die in eerdere ¡areñ op grond van oe vùopr or de [¡urur veñnetd zrln or

Lid
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

0't-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

L¡d
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-'t2-2017

onbezoldigd

n.v.t.

Lid
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

L¡d
01-01-2018
31-12-20'18

onbezoldigd

n.v.t.

01-0't-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

Lid
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

L¡d
01-01-20'18
31-12-2A18

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

L¡d
01-01-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

Lid
01-01 -201 8
31-12-2018

onbezoldig
d

n.v.t.

01-o1-2017
31-',t2-2017

onbezoldig
d

n.v.t.

Lid

18
01 -01-20
31-1

onbezoldigd

n.v.t.

01-01-2017
31-12-2017

onbezoldigd

n.v.t.

Lid
01-0't-2018
31-12-2018

onbezoldigd

n.v.t.

0't-01-2017
31-12-20',t7

onbezoldigd

n.v.t.

op de vordering wegens

Funct¡egegevqns

in 2018Aanvang en einde

Totale bezoldiging

um
lndividueel
bezold

en nog
n bed
igd

danoverschrijding
n

dewaãromn

is
Rede
niet

Gegevens 2017
en einde functievervullin g in 2017Aanvang

Totale bezoldiging

toepasselijke
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Aan het bestuur en de commissie toezicht van

stichting samenwerkingsverband Po 30-03, optimale onderwijs Kans

Ridderstraat 34

4902 AB OOSTERHOUT NB

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 20l g

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Sticht¡ng samenwerkíngsverband 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 3'l december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met
de Regel i ng jaarverslaggeving onderwfis;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 20lg 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.l8.

De jaarrekening bestaat uit:

,l 
de balans per 3l december 2018;

2. de staat van baten en lasten over 20.l B; en
3. de toelichtíng 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 2Ol8 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

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).

Bezoekadres: Cosunpark 10, Breda, Tel. +31 (O)88 0320 600, Fax +3t 19¡152 457 oot
Correspondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, info@esj.nl, w.esj.nl
ESJ is aangesloten bii Allinial Global, een assoc¡atie van onafhânke¡ike accountants- en belastingadvieskantoren.

ESJ Audit & Assurance is de hendelsnâam vân ESJ Audit & Assurancê B.V. gevestigd te B¡eda. U¡tsluitend ESJ Audit & Assurance 8.V., ingeschreven bij de Kamer van
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Wíj vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepal¡ng van art¡kel l.6a
WNT en art¡kel 5 lid I (j) Uitvoeringsregeling WNT

ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden
verricht op basis van gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van
de anticumulatiebepaling van artikel 1 .6a WNT en artikel 5, lid I onderdeelj Uitvoeringsregeling
WNT. Dit betekent dat wi¡ niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionarís 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 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatíe
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 2Ol8 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarreken i ng.

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

Verantwoordelükheden van het bestuur en de commissie toezicht 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 act¡viteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continu'íte¡tsveronderstelling, tenzu 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 activite¡ten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de

jaarrekening.

De commissie toezicht is verantwoordelijkvoor het uitoefenen van toezicht op het proces van

fi nanciële vers lag gevi n g van het samenwerki n gsverband.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en u¡tvoeren van een controleopdracht dat wi;
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

belnvloedt 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 20.l 8, 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, 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 geschrífte, het opzettelijk nalaten transact¡es vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant ¡s 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 continuiteitsveronderstelling 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 leíden dat een samenwerkingsverband
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentat¡e, 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 de commissie toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en tim¡ng
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, 25 juni 201 9

urance B

J.P.H. Nelemans MSc

Registeraccou ntant

Audit &
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