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Voorwoord

ln zorg heeft het RSV Breda stil gestaan bij de eerste 5 jaar van zijn bestaan onder de wetgeving
"passend onderwijs'. Geconstateerd werd dat de eerste periode van vijf jaar gebruikt is om de

organisatiestructuur van het samenwerkingsverband goed weg te zetten en de interne
ondersteuningsstructuur op de scholen uit te lijnen en te versterken. ln die eerste vijf jaren werd
overgegaan van de leerlinggebonden financiering vanuit de REC's naar de arrangementenstructuur
van de samenwerkingsverbanden. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs
(pro) werd gei'ntegreerd in passend onderwijs. Dat wil zeggen dat een samenwerkingsverband
verantwoordelijk werd voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro, zoals het dat vanaf zor4
ook is voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Met deze constatering is ook een meer
beleidsrijke periode ingezet: het schooljaar 2o1-g-2o2o is ingegaan met een nauwere samenwerking
tussen regulier en voortgezet speciaal onderwijs die zichtbaar werd in een uitgewerkt symbiose-
traject vo-vso en de eerste stappen in de richting van een nieuwe bovenschoolse voorziening op de

grens van onderwijs, arbeid en zorg. ln dit schooljaar is ook een ambitieus traject gestart dat moet
leiden tot een kwalitatief en kwantitatief hoogstaand aanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen. De inzet van maatwerktrajecten voor meer complexe casussen moet het aantal
thuiszittende leerlingen verder beperken.

En toen werd het maart 2o2o ......

Het hoeft geen betoog dat de Covid-rg-pandemie ook het onderwijs in zijn greep had en nog steeds

heeft. De "1,5m-samenleving", de schoolsluitingen, de noodopvang, het afstandsonderwijs, hybride
onderwijs, het wegvallen van het centrale examen en de onzekerheid over de duur van de

noodzakelijke maatregelen, hebben een groot beroep gedaan op de creativiteit van docenten,
ondersteuners en het management van scholen. Maar bovenal hebben ze veel impact op het
welbevinden van de leerlingen. Een impact die op velerlei gebied nog lang zijn effect zal hebben.
En daarmee ook gevolgen zal hebben voor het RSV Breda. Niet zozeer in de bedrijfsvoering, dan wel

in de gewenste en noodzakelijke ondersteuning van de leerlingen die door de scholen binnen de

afspraken van het samenwerkingsverband geboden wordt. De gevolgen van de crisis waar we tijdens
het opstellen van dit jaarverslag nog middenin zitten zijn nog nauwelijks te overzien. ln maart zozr
heeft de lnspectie van het Onderwijs aangegeven een verdiepend onderzoek in te stellen naar de

gevolgen van de pandemie voor het onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft middels het "Nationaal
Programma Onderwijs" een fors budget ter beschikking gesteld aan de diverse onderwijssectoren
om de gevolgen van deze crisis in te dammen waar dat mogelijk is.

De middelen worden aan de scholen (en deels ook gemeenten) ter beschikking gesteld voor
maatregelen die gericht zijn op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen en

compenseren van vertraging en op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs
die het moeilijk hebben. ln het voorjaar van 2021 zal dit Nationaal Programma Onderwijs verder
uitgewerkt worden in samenhang met het'leugdplan sociaal en mentaal welzijn voor de Jeugd" van

het Ministerie van VWS.

Het RSV Breda zal scholen daar waar het past binnen de taakstelling van een samenwerkingsverband
ondersteunen en samenwerking bevorderen.

L.C.J.M. Oomen,
Voorzitter dagelijks bestuu r
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Hoofdstuk r Organisatie

1..!. De organisatie van het RSV Breda eo

1.1.1. Algemenegegevens

Statutaire naam

Post- en bezoekadres

Telefoon
Bestuursnummer
KvK-nummer
BRIN-nummer
E-mailadres

Website
Twitter account
Plusvoorziening
FG-nummer

Stichting Regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving
Hooilaan r,4816 EM Breda

Tot r-r-zozr: Ridderstraat 34, 49oz AB Oosterhout
o76 - 56o 77 77

z:.6o4

583o9586
VO3oo3

vo@rsvbreda.nl
www.rsvbreda.nl
RSVBredaeo

Groene Woud z, Breda

FGoro353 (Gerald Rutten Privacy)

7..7..2. Doelstelling, missie en visie

De stichting heeft ten doel:

a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel r7a

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

alle scholen;

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

ononderbroken onderwijs- en ontwi kkeli ngsproces kunne n doorma ken;

d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Missie: Het RSV Breda en de daarin participerende schoolbesturen streven naar optimale
onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind in de

vastgestelde regio (VO 3oo3).

Visie: Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar
hrl of zij recht op heeft. Centraalstaan de vragen: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden
georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning.
Kwalitatief goed onderwijs betekent goede prestaties, aandacht voor talentontwikkeling,
opbrengstgericht werken, goed klassenmanagement, kunnen omgaan met verschillen en een

professionele, lerende cultuur. Uitgangspunt is dat alle kinderen en jongerenzorg en aandacht nodig
hebben en ouders/verzorgers voor de opvoeding de eerste verantwoordelijken zijn. Onderwijs en

onderwijsondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding verbonden. Vanuit dit
brede perspectief wordt specialistische en toegankelijke ondersteuning voor kinderen die dit nodig
hebben binnen Passend Onderwijs op een vernieuwende manier vormgegeven.
Een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende zorg en ondersteuning dragen bij aan

een succesvolle schoolloopbaan. leder kind moet de gelegenheid krijgen zich binnen zijnlhaar
mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen.
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De inzet van de schoolbesturen van het RSV Breda op dit gebied moet resulteren in de volgende
maatschappelijke resultaten :

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

Deze resultaten zijn alleen haalbaar als voorzieningen voor jeugd en onderwijs structureel en

doelgericht samenwerken. Het RSV Breda realiseert passend onderwijs door een dekkend
onderwijscontinutim in te richten.

7..2. ICT

Het RSV Breda verwerkt dagelijks persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers in
verband met de aanvragen van de ca. 13oo arrangementen door de scholen. De verwerking van

deze gegevens stelt hoge eisen aan de ICT-infrastructuur. De in zorg uitgevoerde security-check
door Duijnborgh Audit is aanleiding geweest om deze infrastructuur opnieuw te bezien en aan te
passen bij de verhuizing naar het nieuwe kantoor per 1--L-2021' Besloten is volledig cloud-based te
gaan werken, hetgeen ook aan het |CT-beheer andere eisen stelt. ln het vroege voorjaar van 2021

zal een nieuwe ICT-beheerder aangezocht worden en zal Van Duijnborgh Audit opnieuw een

secu rity-check uitvoeren.

1.3. Naleving AVG

Een veilige digitale werkomgeving vraagt ook bijbehorend gedrag van de medewerkers van RSV

Breda. Samen met de Functionaris gegevensbescherming is een " Gedragscode lCT, informatie-
beveiliging en privacy" opgesteld en is daarmee de leidraad voor het handelen van de medewerkers.
Deze gedragscode is van toepassing op zowel de medewerkers van het samenwerkingsverband PO

als die van het VO.

Het RSV Breda VO heeft per 1-4-2019 een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze FG

heeft in 2019 een check gedaan op alle privacyaspecten en aan de hand daarvan is een werkplan
opgesteld dat in de jaren 2019 en zozo ten uitvoer is gebracht. De FG rapporteert over zijn
werkzaamheden en over de naleving van de AVG jaarlijks rechtstreeks aan het bestuur.
Een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden:
- ICT-securitycheck, ihclusief opvolging;
- lmplementatie Gedragscode lCT, inclusief invoering twee-factor-autorisatie (zFA) op de in gebruik
zijnde systemen en implementatie Ziwer voor beveiligde bestandsoverdracht.
Met de leveranciers van de software is er een verwerkersovereenkomst.
Tot op heden zijn er geen datalekken geconstateerd.

1.4. Governance

De uitvoering van de Governance valt binnen de kaders van de Code Goed Bestuur VO.

ln het RSV Breda is in november 2015 een lntern Toezichtskader vastgesteld. Statutair is bepaald dat
het algemeen bestuur de interne toezichthouder is die toeziet op de wijze waarop het dagelijks
bestuur de gedelegeerde taken en bevoegdheden uitvoert, de wettelijke verplichtingen naleeft met
inachtneming van de Code Goed Bestuur en de financiële middelen rechtmatig en doelmatig
verwerft en aanwendt. ln het Toezichtskader zijn de onderwerpen benoemd waarop het toezicht
expliciet wordt uitgeoefend. ln essentie gaat het dan om de goedkeuring door het algemeen bestuur
van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting op voordracht van het dagelijks bestuur. ln

het bestuursverslag en jaarrekening legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen

bestuur over de resultaten van het gevoerde beleid. ln de vergaderingen van het algemeen bestuur
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kunnen de leden van het algemeen bestuur nadere onderwerpen ter bespreking agenderen en het
dagelijks bestuur bevragen over alle onderwerpen aangaande het beleid. Voorts kan het algemeen

bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alle beleidsonderwerpen en kan het dagelijks
bestuur ook gericht om advies vragen. Het algemeen bestuurvergadert tenminste tweemaal per jaar
met de ondersteuningsplanraad (OPR) van het RSV Breda.

Door de overheid is aangedrongen op een vorm van extern toezicht als het toezichthoudend orgaan
alleen uit bestuurders van de aangesloten scholen zou bestaan. Dat was binnen het RSV Breda het
geval. Per r-rr-zor9 is een externe, onafhankelijke voorzitter van het algemeen, toezichthoudend
deel van het bestuur aangetrokken. Deze is tevens voorzitter van het volledige bestuur. Het extern
toezicht wordt uitgeoefend door de onderwijsinspectie in haar 'Toezichtskader'. ln de toezichts-
kaders van interne en externe toezichthouders wordt dus geregeld door wie en hoe op welke
te rrei nen toezicht wordt uitgeoefend.

1.5. Personeel

Het RSV Breda eo heeft geen personeelsleden in dienst. De functionarissen worden in principe
gedetacheerd vanuit de aangesloten besturen. De schoolbesturen, c.q. de bestuursleden die zitting
hebben in het dagelijks of algemeen bestuur van het RSV Breda eo ontvangen hiervoor geen enkele

vorm van vergoeding. Per r-rr-zor9 is een onafhankelijk voorzitter aangesteld. Deze ontvangt een

vrijwilligersvergoeding waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst.
ln de organisatie zijn zodoende in zozo de volgende functionarissen werkzaam, met vermelding van

de feitelijke werkgever:
- directeur: r fte per r-8-zozo, voorheen o,B fte (Curio)
- coórdinator ondersteuningstoewijzing: o,6 fte (Driespan)

- lid commissie ondersteuningstoewijzing: o,8 fte (Driespan)
- managementassistente:rfte (vanaf r-8-zozo SKVOBeo, voorheen Driessen pay-roll)
- lid Adviescommissie Toewijzingen (specialisatie lwoo/pro): o,r5 fte (SKVOB eo)
- lid Adviescommissie Toewijzingen (specialisatie Hoogbegaafdheid): o,r fte (INOS).

Op afroep is een orthopedagoog van het swv ROOS VO beschikbaar als deskundige bij het bepalen

van adviezen door de Adviescommissie Toewijzingen (ACT).

r.6. Medezeggensch.p / De ondersteuningsplanraad (opr)

Het RSV Breda heeft de medezeggenschap belegd bij de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze kent
een omvang van 16 leden, waarvan 8 leden in de ouder-/leerlinggeleding en 8 leden in de perso-

neelsgeleding. Algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden worden geregeld in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De OPR van RSV Breda heeft daarnaast een statuut, een

reglement en een huishoudelijk reglement.
De OPR van RSV Breda vergadert ca. 5 maal per kalenderjaar, waarbijtenminste tweemaal met het
algemeen, toezichthoudend deel van het bestuur. Aan de vergaderingen van de OPR nemen een Iid

van het dagelijks bestuur en de directeur als toehoorder deel. De samenstelling van de huidige OPR

is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag.

L.7. Verantwoording

Het Ministerie van OCW formuleerde drie uitgangspunten bij de verticale en horizontale
verantwoord ing van sa menwerkingsverbanden :

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

Het RSV Breda eo geeft hier uiting aan door het Jaarverslag te bespreken met de verschillende
stakeholders: leerlingen en ouders (via de Ondersteuningsplanraad), eigen scholen (via het
schoolleidersoverleg en ondersteuningscoórdinatoren overleg), collega-samenwerkingsverbanden
(via het regionaal overleg Zuidwest-Nederland), lnspectie van het Onderwijs en het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCWXvia toezending in het lnternet School Dossier).

Tenslotte vindt openbare publicatie plaats via de website www.rsvbreda.nl. Hier zijn de jaarstukken

vanaf de oprichting in zor3 terug te vinden.

r.8. De adviescommissie toewijzingen (ACT)

r.8.r. Het beoordelingsproces
Een aanvraag voor een arrangements- of toelaatbaarheidsverklaring wordt ingediend bij de

AdviesCommissie Toewijzingen (ACT). Deze commissie beoordeelt de aanvraag. lndachtig de

strekking van de wetgeving 'passend onderwijs' wordt niet langer uitgegaan van vooraf vastge-
stelde criteria, maar wordt er uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling.
Uitzondering vormen vooralsnog de 'TLV praktijkonderwijs'en de 'aanwijzing lwoo'. Hierbij wordt
vooralsnog aangesloten bij de landelijke criteria, die tot tenminste r januari zoz3 vastliggen.
Bij het beoordelen van een aanvraag wordt zowel het gevolgde proces als de aangetoonde
onderwijsbehoefte betrokken.

r.8.2. Aanvragen 2o2o

De aanvragen voor de ACT gaan via het digitale loket "Tommy" .ln zozo zijn er r.376 aanvragen

binnengekomen. Deze aanvragen uitgesplitst:

r.8.3. Klachten en bezwaren

Arranqement aanwiizinq lwoo 6ot 6tl 704
TLV pro 172 7-29 t24

440TLV vso 329 427
Arranqement specifieke school tï4 q6 8z

Arranqement rebound 23 t7 13

Arra nqement kortdurend verbl i if vso 10 5 4
Arranqement pre-entree in het vmbo 9 9 9

202czorB

Klachten m.b.t. team RSV o o o o

Klachten m.b.t. procedures RSV o o o o

Bezwaar tegen besluit RSV L 1 t o

Bezwaar gegrond verklaa rd L o o o

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

2 7- 2 t

zo:6-zo:. zor8 zor9- 207, -2020
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Hoofdstuk z Een dekkend netwerk

2.1. De scholen en het leerlingenverloop

z.r.r. Scholen voor voortgezet onderwijs

* wel gei'ndiceerde, maar niet bekostigde leerlingen met lwoo i.v.m. ontbreken lwoo-licentie
*x Voorlopige opgave DUO, november zozo; grondslag voor het ondersteuningsbudget zozz-zozo en de

eenmalige uitkering schoolondersteuningsbudget 2o2r.

Naam school totaal pro lwoo totaal pro lwoo totaal pro lwoo

ooKV KSE 24go 25O1 2495

orlW Dongemond College 456 to1* z:..o6 268 2027 288

ozGF Mgr. Frencken College a424 :-z:.6 L237

ozOO St. Oelbert Gymnasium 768 742 703

o3AM Stedelijk Gymnasium 8g+ 997 953

o4YX Munnikenheide College 1093 590 1104 534 1133 526

r3w PRO De Zwaaikom 184 184 185 185 L75 175

t4SZ Newmancollege t37t 22 1332 1356

r5NY Curio praktijkschool 315 3t4 348 348 337 337

16OH De Nassau :.69z 23 :-TtB 39 a778 33

16RF OLV 1,476 t4021472

rgXVoo
Curio prinsentuin v
cooth

zzG86g 201 6rr 240 556

egXVor Graaf Engelbrecht 763 22 8ts 6 737 3

rgXVoz Curio de rotonde 390 311 398 302 386 293

ztGZo6 Hanze College 344 a67 391 e86 368 r8o

z5GCoo Markenhage ro88 13 :-:.46 8 rt34 I
z5GCor Tessenderlandt 759 430 63r z8o 6st 292

z5GCoz Mencia de Mendoza a484 t544 1534

z5GCo3 Mencia Sandrode 302 3 9 306 13302

z5GCo8 De la Salle 46 13 189 44 a92 57

z5GCo9 Christoffel 444 345 323 245 342 235

z5GCro MichaëlCollege 274 9 324 11 319 r6

z5GCrr Orion Lyceum 133 497 r8o

z5LX33 Curio scala 888 246 703 227 730 209

z5LX4: Curio effent 388o5 5o 777 36 632

z5LX48 Curio isk 125 24 163 o r8z

22.964 498 2.469 22.295 s33 2.435 z:-.8z: 5t2 2.417

zozox*2O7,4 2O19
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2.1.2. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (gespecialiseerd onderwijs)

Totaal

* ln zor4 werden de leerlingen van de Kei en het Brederocollege nog geregistreerd onder
BRIN ozRHoo

** Niet deelnemend vso: dit zijn de vso-scholen die niet in de regio van RSV Breda zijn gelegen,
maar wel leerlingen opnemen die woonachtig zijn in de regio van RSV Breda eo.

Een uitsplitsing

ozRHoo Het Berkenhofcollege 384* aa7 ro6 95 B6 95 94

ozRHrz De Kei tí 29 25 z6 29 48 58

ozRHr4 Het Brederocollege tí 26s 266 277 274 245 248

Breda College cat. Laag 199 t97 zo8 205 170190 r86

Breda College cat. Midden z6 22 29 67 6r 72 8ozrROoo

Breda College cat. Hoog 67 68 5o 43 34 27- 23

z3GYoo Het Warandecollege zG 22 15 22 10 r8 z6

niet deelnemend vso L 54 6z 67 74 74 79 B4**

niet-deelnemend vso M 6 3 5 4 3 8 B**

niet-deelnemend vso H 7-2 8 9 8 5 5 8**

774 793 780 8o6 78t t82 799

201-4 2oi.5 zot6 2ot7 zorS 2c1,9 2o2o

orUBoo VSO Parcours 13 13

orFXoo ZML de Bodde 5 3 4 7.2

ozRHoz Aventu rijncollege t2 t2

ozZXoo OC Leijpark 10 3 13

16LOoo De Kameleon 15 2 7. r8

z3JUoo VSO de Keijzer 11 LA

Overige r8 3 2t

Totaal 84 8 8 100

BRIN School Cat. L. Cat. M. Cat. H. Totaal
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2.1.3. Deelnamecijfers vso, lwoo en pro

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

ln procenten

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

ln deze tabel zien we dat het RSV Breda er niet in slaagt de doelstelling te halen om meer leerlingen
thuisnabij (regulier) onderwijs te laten volgen. Het percentage leerlingen dat aangewezen is op
voortgezet speciaal onderwijs groeit verder.

1-10-2011 2.sto 467 19.383 zz.36o 555 32 76 6tz
t-]-o-20]-2 2.454 494 19.363 22.3O7 593 31 7t 6gs

1-10-2O13 2.382 502 a9.673 22.557 661 32 79 774

lnvoering Wet Passend Onderwijs r-B-zo:.4

tao-201-4 2.469 498 r9.968 22.935 66s 3o 78 773

1-10-2O15 2.433 505 20.232 23.47o 68+ 25 76 78s
r-ro-zor6 2.69r 510 zo.o78 23.279 68g 34 59 782
L-to-zoL7 2.598 494 20.O72 23.:.64 68+ 7a 51 8o6

r-ro-zor8 2'544 510 :.9.784 22.835 618 64 39 78t
1-10-2O19 2.435 533 49.327 22.295 616 8o z6 782
1-10-2020 2.417 5t2 r8.892 zr'.9z:- 68o 88 31 799

overig
VO

totaal VO VSO L VSO M VSO H TotaalLWOO PRO

1-10-2011 17,,23 2'o9 86,69 100 2,53 ott4 o,34 3ro1

7.-ao-207-2 1or99* 2t2l 86,8o 100 2,66 o't4 o,32 3,tz
1-10-2O13 ror56 2,23 87,2t 100 2,94 o,t4 or35 3,43

lnvoering Wet Passend Onderwijs :-8-zo:.4
tao-2or4 to,77 2tt7 87,o6 100 2'9o or13 o'34 3,37

1-10-2O15 1or50 z,tB 87Bz 100 2'95 o,tt or33 3,39

r-ro-zo16 rrr56 2't9 86,25 100 2,96 or15 o,25 3,36

t-].o-2017 LL,22 2,43 86,65 100 2,95 or31 ot22 3,48
r-ro-zor8 t1-ta3 2,23 86,64 100 2,97 or28 o'17 3'42
a-l'o-2o?-9 to,92 2,39 86,69 100 3r03 or36 ota2 3,51
1-10-2020 t]-,o7 2'35 86,58 100 3,L2 o'40 ott4 3,66

oveng
VO

totaal VO VSO L VSO M VSO H TotaalLWOO PRO
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2.2

2.2.7,.

Tussenvoorzieningen

Rebound

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

specifieke functie werd met de ingang van Passend Onderwijs ondergebracht bij de reguliere taken
van een samenwerkingsverband. ln zozo wordt de Stichting Rebound voor € 317.ooo,-- ingehuurd
om deze functie uit te voeren. Uit de jaarverslagen van de Stichting Rebound blijkt dat deze
jaarlijkse bijdrage volstaat. ln zozo is de jaarlijkse bijdrage teruggebracht van € 342.ooo,-- naar
€ 317.OOO,--.

De activiteiten bestaan uit

Op leerlingenniveau:
- O nderwijsonde rste u n i ng/d idactische be gele id i ng

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

Op klassenniveau:
- Een positief klassenklimaat bevorderen (preventief)

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

- Hersteltraject (individuele leerling die terugkomt in de klas)

Op docentenniveau:
- lndividuele coaching van docenten
- Groepscoaching van docenten
- Train ingen/workshops

De geboden ondersteuning is maatwerk en is in duur en intensiteit erg divers.

ln zozo zijn er eoe leerlingen begeleid.

Totaal

Door vrijwel alle scholen van het RSV Breda wordt gebruik gemaakt van de diensten van de

Stichting Rebound. Een aantal scholen heeft inmiddels een eigen interne reboundvoorziening, maar
dat sluit niet uit dat medewerkers van de Stichting Rebound ook op deze scholen actief zijn. Per

leerling wordt het Plan van Aanpak afgestemd met de ondersteuningscoordinator (OC) van de

school.

r - 4 weken a7 15 z8

5 - 8 weken 13 20 27

g - rl weken ?8 z6 15

r4-zo weken 19 9
> zo weken 15 t2
Doorlopend in zozt 15 10

> r3 weken 7-2

8o 110 101

20 2020zorB
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2.2.2 Van Warandecollege naar Plein:

Na een traject van ca. anderhalf jaar is door een aantal partijen de pilot "Plein3" gerealiseerd:
Koraal/Driespan (de rechtspersoon), de jeugdhulpregio's West-Brabant-oost (WBO) en West-
Brabant-west (WBW) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs RoosVO en RSV Breda
staan garant voor de extra kosten die deze intensieve begeleiding met zich meebrengt.
Plein3 is een integrale onderwijs-zorgvoorziening voor een kleine groep kwetsbare jongeren, die
zonder deze voorziening voortrldig het onderwijs zullen verlaten. De pilot loopt van 7.-!-2c27, tot en
met 3r-rz-zozz. Deze pilotvoorziening noemen we Plein3, naar de drie pleinen van ontwikkeling
Onderwijs, Zorg en Arbeid. De voorziening biedt plaats aan 50 jongeren die een ger'ntegreerd
dagprogramma van onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie volgen en een ro-tal ambulante nazorg-
trajecten om voor een goede 'landing'op de vervolgplek te zorgen. De voorziening is 48-5o weken
per jaar (afhankelijk van de behoefte) van B.oo -t7.oo uur geopend. Het programma bestaat uit een
integraal onderwijs-zorgprogramma,, waarvan er 10 weken (de traditionele schoolvakantieweken)
naast educatieve- voornamelijk vormingsactiviteiten en individuele begeleiding wordt geboden.

Plein3 is voortgekomen uit het voormalige Warandecollege. Deze schoolvoor vso was verbonden aan

de JeugdzorgPLUS -instelling Lievenshove. Na het sluiten van Lievenshove heeft Warandecollege een

doorstart gemaakt onder de naam Warande 3.o. en is toegegroeid naar de nieuwe situatie per 1-1-

202L.

De doelgroep van Pleinr:

- Jongeren die op het V(S)O niet te handhaven zijn, zoals jongeren met ernstige antisociale,
agressieve gedragsproblemen die intensieve 1op r begeleiding of hele kleine groepen nodig hebben;
- Jongeren met problematisch schoolverzuim en thuiszitters rz-r8 jaar;
- Jongeren met onderbroken schoolcarrières als gevolg van een problematische thuissituatie, waarbij
weinig steun en veel negatieve interactie kenmerkend is. Multi-probleem gezinnen waarbij een
integrale aanpak voorwaardelijk is;

- Jongeren met zorgelijk schoolverzuim en een zorgvraag en jongeren met een vrijstelling van de
leerplicht op basis van art. 5 onder a, waaryoor onderwijs of arbeidsparticipatie nog een mogelijkheid
is;

- Jongeren die uit huis zijn geplaatst maar buiten de muren van de instelling aan hun perspectief
mogen werken, ook jongeren uit een JJI;

- Jongeren die op de drempel staan van een uithuisplaatsing.

De toelating tot Plein3 verloopt in samenspraak met de vertegenwoordiger(s) van betrokken
samenwerkingsverband en gemeente in een Multidisciplinair overleg (MDO).

Gedurende de pilotperiode van twee jaar zal de ontwikkeling van Plein: gemonitord worden door een

begeleidi ngsgroep, waarin ve rtegenwoord igers van de betrokken partijen.
Besluitvorming over continuering van de pilot staat gepland voor het voorjaar van zozz.
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2.3. Thuiszittersaanpak

ledere 6 weken wordt een actietafel gehouden waarbij de thuiszitters door Regionaal Bureau

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

Het RSV Breda eo rapporteert vier maal per jaar aan de lnspectie van het Onderwijs
- het aantal thuiszitters > 3 maanden;
- het aantal leerlingen met een vrijstelling conform artikel 5a van de leerplichtwet.

Deze cijfers worden mogelijk bei'nvloed door de schoolsluiting in het voorjaar van zozo en de

overheidsmaatregelen die in een groot deelvan het jaar invloed hadden op de aanwezigheid van

leerlingen op de scholen.

2.4. Re-integratie thuiszitters

Het RSV Breda streeft er naar iedere thuiszitter binnen drie maanden weer terug in het onderwijs te
krijgen, bij voorkeur fulltime, maar in een aantal gevallen ook parttime in combinatie met een
jeugdhulpvoorziening. Dit laatste is het gevolg van een overleg met ouders, jeugdprofessional,

leerplicht en plaatsende voorziening. ln een beperkt aantal gevallen is de onderliggende
problematiek van dien aard dat plaatsing op een school helemaal niet meer mogelijk is. ln dat geval

wordt een oplossing gezocht en gevonden in een jeugdhulpvoorziening en wordt er een afspraak
gemaakt over het nog te volgen onderwijs tot en met de leerplichtige leeftrld. Ook hierbíj wordt de

onderwijscomponent afgestemd op de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling.

15-O3-2O2O tl r6
r5-o6-zozo 33 r6
15-Og-202O t2 t2
t5-t2-2020 3o r6

eildatum thu iszitters Ontheffin onder
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Hoofdstuk 3 Ondersteuning in de school

3.1.

3.1.1.

Het schoolondersteun ingsbud get

Doel schoolondersteun ingsbudget

Het RSV kent aan alle scholen, zowel regulier vo als vso, een budget toe gebaseerd op het aantal

leerlingen van de teldatum T-r. Dit schoolondersteuningsbudget wordt door scholen aangewend

om de interne ondersteuningsstructuur en daarmee de ondersteuning aan leerlingen te versterken

3.a.2. Overzicht schoolondersteuningsbudget

ln zorg-zozo is c a.r82.725,-- toegekend aan de scholen (c r5o,-- per leerling). Hiervan werd
een gedeelte door een aantal scholen afgestaan voor de inleen van ambulante begeleiders, sinds

zozo consulent of begeleider passend onderwijs genoemd.
Het schoolondersteuningsbudget 2o2o-2o2t bedroeg € 3.441.ooo,--; bovendien werd in zozo een

extra budget van € 2o,-- per leerling uitgekeerd, in totaal c 459.6oo,--.

3.1.3. Verantwoording schoolondersteuningsbudget

De scholen leggen per schooljaar verantwoording af over de inzet van de middelen. ln verband met
de introductie van het platform " Perspectief op School" is er voor gekozen om de verantwoording
te koppelen aan de bestedingsdoelen zoals in dit (landelijk in gebruik zijnde) platform worden
gehanteerd:

Formatie ondersteun inqscoordi nator z6,zo/o

Formatie specia listen/desku nd igen zo,Lo/o

(ontwi kkeli nq van) specifiek onderwi jsaan bod :-5,40/o

Formatie voor extra mentoraat to,to/o
Externe inhuur van specialisten of deskundiqen \,zo/o
lnleen ambulante beqeleiders uit het VSO g,zo/o

Formatie van extra handen in de klas 4,20/o
(Ontwikkelinq van) maatwerkproqramma's voor leerl inqen t,7 0/o

Professionaliserinq van leraren in HGW t,7 0/o

Professionaliserinq van de inrichtinq van het interne ondersteuninqsproces t,6o/o

Aanschaf van materialen voor de extra ondersteuninq t,70/o

Formatie voor verkleininq van de klassen to/o

Professional iserinq a nders o,go/o

(Ontwikkelinq van) methodieken o,40/o

(Ontwikkelinq van) voorzieninqen o,3o/o

Professionaliserinq van de samenwerkinq met externe orqanisaties o,zo/o

(Ontwikkelinq van) protocollen o,!o/o
(Ontwikkelinq van) fusieke ruimten o,o7o/o

Besteed op niveau van het schoolbestuur oo/o

Gebruik van bovenschoolse voorzieninqen oo/o

t4

Tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken door de directeur wordt de besteding nader besproken en

toegelicht.



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

r. Van het totale ondersteuningsbudget besteden de scholen gezamenlijk ruim:.l4deel aan de

structurele versteviging van hun ondersteuningsstructuur door facilitering van een of meerdere

onde rste u n i n gscoórd i natore n (26,20/o).

z. Circa r/5 deel van het budget wordt gebruikt om specialisten of externe deskundigen in school te
halen. Denk daarbij aan gedragswetenschappers die leerlingen onderzoeken, observeren en

mentoren/docenten ha ndel ingsadviezen geven.

3. Er is sprake van specifiek onderwijsaanbod, zoals faalangsttraining, examentraining,
exce I I e nti e p rog ra m ma's (:5. 4o/o) e n m a atwe rkp rog ra m m a' s (t,70/o).

4. Ruim ro %o gaat naar de individuele begeleiding van leerlingen. Het betreft extra uren mentoraat
(in het geval van samenwerking met externe instanties), begeleiding in de klas (extra handen), RT,

externe begeleiding). Daarnaast wordt er een aantal ambulante begeleiders uit het vso ingehuurd
voor individuele begeleiding van leerlingen (9,20/o).

5. Scholing: dit percentage blijft onveranderd aan de lage kant. De scholen geven aan dat er meer
geschoold wordt, maar dat het scholingsplan grotendeels bekostigd wordt uit de lump sumfinan-
ciering. De opgevoerde kosten betreft in het geval van individuele scholing deskundigheidsbevor-
dering op specifieke terreinen van het passend onderwijs. Onder teamscholing rekenen we de

kosten die gemaakt zijn voor inhuur sprekers en/of workshopgevers op een studiedag voor (een

gedeelte van) een schoolteam.

6. Opvallend is de geringe keuze tot groepsverkleining in het reguliere onderwijs. Een meer
flexibele groepssamenstelling voor korte of langere tijd behoort nog niet tot het standaard-
repertoire van scholen voor regulier onderwijs.

3.2. Afstemming met jeugdhulp/de gemeenten

De elf gemeenten binnen de regio van RSV Breda maken deel uit van drie jeugdhulpregio's, te
weten West-Brabant-oost (WBO), West-Brabant-West (WBW) en Hart van Brabant (HvB).

Het RSV overlegt op ambtelijk niveau met de elf gemeenten in de " eigen" regio in het
elfgemeentenoverleg, waar ook het bestuurlijke Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

wordt voorbereid.
RSV Breda participeert fysiek in de Jeugdtafel West-Brabant-West, waar de samenwerkings-
verbanden, gemeenten en inkoopteam ambtelijk overleg voeren over " de agenda voor de

toekomst".
Met de derde jeugdhulpregio " Hart van Brabant" vindt incidenteel thematisch afstemming plaats

3.3. lnzet voormalige ambulant begeleiders/consulenten passend onderwijs

ln de zomer van 2o2o is de verplichte herbesteding bij het vso (volgens het overeengekomen
tripartite akkoord uit zor4) beëindigd. De ambulante begeleiders die onder de verplichte
herbesteding vielen, zijn als consulenten of begeleiders passend onderwijs verder gegaan met hun

werkzaamheden op de scholen. Er is een individuele inleenovereenkomst afgesloten met het RSV

Breda eo.
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3.4. Doorlopende leerlijnen

3.4.r. Overgang po-vo

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het
vervolgonderwijs zijn de kwetsbare momenten in een schoolloopbaan. Het RSV Breda heeft
hiervoor extra aandacht: bl.j de overgang van het po naar het vo is er een verlengde toeleidings-
procedure voor met name leerlingen uit het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

3.4.2. Project PROPAAN

Het PROject Passend AANbod thuisnabij richt zich op een groep leerlingen uit het basisonderwijs
voor wie de overstap naar het voortgezet een grote hobbel is. ln het laatste jaar van het basison-

derwijs volgen ze een dagdeel per week tussen de herfst- en meivakantie praktische lessen op een

van de twee praktijkscholen in Breda en Oosterhout.
Ten gevolge van de coronacrisis stond de selectie van leerlingen en de uitvoering van de lessen in

schooljaar zo2o-2o2L onder druk. Toch hebben nog r8 leerlingen gebruik kunnen maken van de

mogelijkheid om voldoende zelfuertrouwen op te bouwen om een goede start in het voortgezet
onderwijs (praktijkonderwijs of vmbo basisberoepsgerichte leerweg) te kunnen maken. Een

promofilmpje als good practice Passend Onderwijs geeft inzicht in doelstelling en uitvoering van dit
project.

3.4.3. Overgang vo-mbo

ln de overgang van het al dan niet gediplomeerd afsluiten van het voortgezet en voortgezet
speciaal onderwijs naar een vervolgstudie is sprake van een bovengemiddelde schooluitval. Het
RSV Breda participeert in de "regiegroep voortijdig schoolverlaten", waar afspraken worden
gemaakt over de bestrijding van dit vsv. ln zozo is een nieuw regionaal programma voor de periode
2c2L-2o24vastgesteld.

3.4.4. Pre-entree

ln een aantal scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs wordt in het laatste jaar
toegewerkt naar doorstroming naar het mbo, niveau z, via entree- en pre-entreetrajecten. Voor
leerlingen die het vmbo niet af gaan ronden heeft het RSV Breda een traject pre-entree ingericht
dat uitgevoerd wordt bij Christoffel.
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Hoofdstuk 4 Projecten

4.L. Beleid Meer- en Hoogbegaafden

4.a.a. Beschrijving project

ln zorg heeft OCW subsidie ter beschikking gesteld voor het "begaafdenbeleid". ln het door RSV

Breda ingediende projectplan wordt de doelgroep van dit beleid omschreven: begaafde leerlingen
die creatief kunnen denken, een leerhonger hebben, anders denken ((snel, intens, divergent,
associatief, visueel, top-down) en meer behoefte hebben aan autonomie in het leerproces om tot
goede resultaten te komen. Deze leerlingen hebben altijd vragen, zijn nieuwsgierig, drijven op

complexiteit, weten vaak al wat in de reguliere les wordt aangeboden, zijn kritisch en stellen vaak

hoge eisen aan zichzelf en aan de ander.

Uit deze kenmerken ontstaan veelal ook specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben

behoefte aan:

- opvoeders en onderwijsprofessionals met een positieve blik op hoogbegaafdheid en een op groei
gerichte mindset; docenten/leraren die zich sterk richten op de talenten en kansen van en bij 'deze'
leerlingen;
- aanbod van het versterken van de executieve functies;
- aanbod en aanpak waarmee leerlingen inzicht hebben in de eigen mindset en waar nodig de

bei'nvloeding daarvan; bewust maken van zijnlhaar eigen potentieel en mogelijke belemmeringen in

het bereiken van de juiste resultaten en het leren omgaan met begaafdheidskenmerken.
Een tweede doelgroep welke we onderscheiden betreft de groep kinderen met gelijke kenmerken en

onderwijsbehoeften als de eerste doelgroep, maar waarbij sprake is van comorbiditeit: de leerlingen
waarbij er naast hun begaafdheid complexe ondersteuningsvragen zijn. De leerlingen waarvan we

zien dat zij niet tot leren komen en afhankelijk zijn van een therapeutische setting.
Vanuit deze gedachten hebben we in een traject van 2020 tlm zoz3vier beleidslijnen uitgezet:

r. De basis op orde: een uitgebreid scholingsplan dat beoogt op alle scholen van het RSV Breda
voldoende kennis en expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid te borgen;
Daarmee wordt de basiskwaliteit versterkt en het handelingsrepertoire om te differentiëren
uitgebreid.
z. Uitbreiding van het dekkend geachte netwerk: er zijn nog teveel thuiszitters/uitvallers ten gevolge
van een onvoldoende aanbod, met name voor hb-leerlingen met bijkomende problematiek
(comorbiditeit). Kennis en expertise moet het netwerk van het RSV Breda verder sluitend maken.

3. Het inrichten van een leernetwerk: er wordt gestreefd naar het inrichten van een netwerk van

collega's uit PO en VO die elkaar in een zekere frequentie treffen om ervaringen uit te wisselen en

zichzelf verder te ontwikkelen.

4. De aansluiting van Voortgezet Onderwrjs op Primair Onderwijs.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de samenwerkende organisaties
lnschoolacademie/OOG/Novilo/VO Op Niveau. Deze organisatie levert ook een procesbegeleider

4.a.2. Voortgang project

ln het kader van beleidslijn r (de basis op orde) is in januari zozo de scholen een uitgebreid aanbod

gedaan, waarvan massaal gebruik gemaakt wordt. Helaas heeft de enkele weken later uitgebroken
coronacrisis geleid tot een vertraging in de uitvoering. Het nog geldende aanbod bestaat uit:

t7



1. Een assessment als startpunt. Bij een assessment wordt gemeten wat een school op dit moment
allemaal doet in het kader van talentbeleid en ondersteuning van getalenteerde kinderen (meer-

/hoogbegaafden). Alle ro scholen met VWO in hun onderwijsaanbod hebben van dit aanbod
gebruik gemaakt,

z. Een algemene workshop voor docenten, gegeven door z medewerkers van RSV Breda. Hiervan is

8 maal gebruik gemaakt.

3. De opleiding tot talentbegeleider voortgezet onderwijs: deze opleiding is naar de regio gehaald
en kent maandelijks r lesdag. 14 collega's nemen hieraan deel.

4. Specialisatie Coachingsvaardigheden: deze driedaagse is begin 2021van start gegaan met 16
deelnemers

5. Opleiding tot talentbegeleider voor gevorderden voor docenten die individueel aan de slag gaan

met HB-leerlingen. De eerste groep die aan deze opleiding deelneemt start in het voorjaar van
2022.

6. Kenniscolleges/masterclasses. Er is in eerste instantie ruim ingetekend op verschillende
masterclasses. Na de uitbraak van de coronacrisis werd de uitvoering hiervan lastiger, vanwege de

gedeeltelijke schoolsluiting en de belasting van de collega's. Voorlopig zijn de masterclasses on

hold gezet zolang de coronacrisis voor te veel belemmeringen zorgt.

De Kick-offvan het project werd vanwege de RIVM-eisen uitgesteld naar 17 juni zozo. ln De Schakel
in Gilze werd een lezing gegeven door Heli Penz voor ca. 40 belangstellenden. ln de week van de

Kick-off ontvingen alle 34 locaties een boekenpakketje over het thema " onderwijs aan cognitief
getalenteerde leerlingen" voor de eigen orthotheek.

4.2.

4.2.1

Kwaliteitszorg (Perspectief op School)

Beschrijving project

Kwaliteitszorg is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op

een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het passend onderwijs te
bepalen, te bewaken, te verbeteren en te borgen.

Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:
- doen we de goede dingen?
- doen we die dingen ook goed?
- hoe weten we dat?
- vinden anderen dat ook?
- wat doen we met die kennis en informatie?

Het RSV Breda heeft in de eerste jaren van "passend onderwijs" de relevante ontwikkelingen
gevolgd via een Monitor ("facts and figures", versies 2015 en zorS). Er is gezocht naar een

instrument om soortgelijke gegevens in eén systeem onder te brengen dat aanvullend kan zijn op

het door OCW beschikbaar gestelde dashboard. Daarbij is de keuze gevallen op het platform
Perspectief op School. ln zozo is een contract ingegaan met Perspectief op School. Dit platform
bestaat uit drie modulen:
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r. Module kwaliteit: hiermee worden de belangrijkste thema's uit het ondersteuningsplan cyclisch
gemonitord .Er zijn ro kritieke prestatie-indicatoren KPI's) geformuleerd:

r. aanbod ondersteuning
z. afspraken basisondersteuning

3. toewijzing van ondersteuning

4. inzet extra ondersteuning

5. deelname en verwijzingen speciaal onderwijs
6. leerlingenstromen

7. verzuim en thuiszitters
8. interne organisatie

9. verantwoording middelen ondersteuning
ro. handelingsgericht werken

z. Module ondersteuning: hiermee wordt de ondersteuning op de scholen in beeld gebracht en de

ontwikkeling ervan gevolgd. ln zozo zijn de schoolondersteuningsprofielen opnieuw beschreven en

is de uniformiteit ervan verder doorgevoerd. Daarmee wordt beoogd de (mogelijk toekomstige)
ouders en leerlingen van de scholen een goed, representatief en onderling vergelijkbaar beeld van de

ondersteuning van iedere school te geven.

3. Module financiën: met deze module wordt de inzet van de financiële middelen gemonitord.
Scholen verantwoorden de van het RSV ontvangen middelen in deze module waarmee de inzet van

middelen gekoppeld wordt aan de bereikte resultaten.

4.2.2. De schoolondersteuningsprofielen (SOP's)

Het platform Perspectief op School wordt gevuld door het samenwerkingsverband (o.a. wettelijke
taken, afspraken, budgetten, doelen en activiteiten) en de individuele scholen (o.a. aanbod

ondersteuning, inzet middelen). Dit levert voor het samenwerkingsverband de negen eerder
genoemde dashboards op. De individuele scholen beschikken over 5 rapporten:

r. Het schoolrapport: dit is een uitgebreide beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel (SOP)

van de school.

z. Het ouderrapport: €€n compacte beschrijving van het sop met voor ouders en toekomstige
leerlingen relevante informatie: contactpersoon, onderwijsaanbod, visie op ondersteuning,
voorzieningen, specialisten en door de school zelf sterk geachte punten, geschikt om in de schoolgids
en/of website op te nemen.

3. Een lerarenposter; met voor teams relevante informatie: met wie wordt er samengewerkt,
welke specialisten zijn beschikbaar, voorzieningen & onderwijsaanbod en de eigen score op het
Handelingsgericht Werken (HGW).

4. Een financieel rapport met daarin een verantwoording over de ontvangen middelen in het
afgelopen schooljaar en de begroting van middelen voor het komende schooljaar. lnclusief de

verantwoording over de lwoo-middelen.

5. Afspraken basisondersteuning: een overzicht van de afspraken in het RSV Breda. Hierin

aangegeven welke afspraken nog aandacht behoeven.

Voor het project "Perspectief op School" is een projectleider vanuit een van de deelnemende
scholen aangesteld.
De ouderrapporten van de scholen worden op de website van het RSV Breda gepubliceerd als

informatiebron voor ouders en leerlingen.
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Hoofdstuk 5 Financiële informatie

5.1. Belangrijkste kenmerkenfinancieel beleid

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

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

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

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

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

Het financieel beleid is erop gericht om de continuiteit van het RSV als financieel gezonde organisatie
te waarborgen. Alleen dan kan het samenwerkingsverband haar inhoudelijke doelstelling realiseren:

zoveel mogelijk middelen direct of indirect ten goede te laten komen aan de leerlingen.
De financiële administratie wordt sinds de oprichting van de rechtspersoon Stichting RSV Breda eo

uitgevoerd door Van Oers Accountancy. Als externe accountant voor de controle van de jaarrekening

is een contract afgesloten met ESJ Financial Engineering.

5.2. Financiëlekengetallen

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

5.2.r. Samenvatting

5.2.2. Toelichting en berekening

Solvabiliteit : de solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan

haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 3r
december weer; er is sprake van een momentopname.25 à 5o0/o wordt als goed aangemerkt. ls de

waarde hoger dan 250/o dan kan aan de langetermijnbetalingsverplichting worden voldaan.
Berekening: (eigen vermogen/totaalvermogen) * tooL/o =>
(e z.6g3.4rzlc 2.8++.5+S) * tooD/o = 94,7 0/o

Current ratio: De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op

korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan r wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd,
omdat tegenover de binnenkort vrijvallende schulden van de instelling tenminste evenveel vlottende
activa staan.

Berekening: (vlottende activa/kortlopende schulden) => e 2.8o6.43o/ e r5r.133= a8,57

94,60/o g:.,go/o 94,7 o/o

r8,3r L2,t5 18,57

o,8to/o t,970/o t,zzo/o

o,0z60/o o,o3oo/o o,ozo/o

5,88o/o 7,750/o 8,67 o/o

Kengetallen

Solvabiliteit

Current ratio

Rentabiliteit

Hu isvestingsratio

Wee rstandsvermogen

2020zorB 2O1"9
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Rentabiliteit: de rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengst wordt omgegaan. Bij dit
kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale opbrengsten.
Berekening: (exploitatieresultaat/totale baten + financiële baten) x assl/s=>
(c a79.o4o le3:-.o79:^48 + o) * aooo/o=t,220/o

Huisvestingsratio: Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding aan tussen de lasten van
huisvesting en de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Berekening: (Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen)/(totale lasten + financiële
lasten) * toog/o => (c 6.ooo + o)/e 3r.o78.r48 + o) * roooá = op2o0/o

Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft
organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.

Berekening: eigen vermogen/(totale baten + rentebaten) * 1oo0á =>
(e 2.693.412le3t.o79.:.48 + o) * too0/o = 8,67 0/o

5.3. Balans

in hoeverre een

Balans per ultimo zozo

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste
activa 38.m5 :6.g+B

3t-7.2-2O2O 3t-L2-2OL9

Totaalvlottende
activa

z.Bo6.43o z.4B:,.7zB

Balanstotaal 2.844.545 2.5t8.676

37.-12-2í)20 31-12'2019

PASSIVA

Eigen Vermogen 2.693.4:-2 2.3]-4.372

Totaal kortlopende
schulden

151.133 204.3o4

2.844.545 2.5:.8.676

Totaalvaste activa 38.rr5 l6.g+8

Vlottende activa

Vorderingen 16.ooz 2o4.659

liquide middelen z.79o.4zB z.z77.o69

Totaaleigen
verm(,9en

2.693.4:.2 2.314.372

Crediteuren 1o9.373 47.933

Vooruit ontvangen
subsidie

27.739 1o3.299

Ov. Schulden en

overlopende passiva
t4.ozt 53.o72
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5.4. Begroting versus realisatie

5.4.r. Samenvatting

ln deze tabel wordt het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de realisatie ervan
weergegeven. Een afwijking groter dan 50/o wordt in de toelichting verklaard.

Baten

Lichte ondersteuning

Zware ondersteuning

Overige baten

Totaal

Lasten

Afdracht LWOO en PRO (DUO)

Afdracht VSo

Pr. r: Overhead

Pr. z: Uitvoeringskosten

Pr.3: Bijeenkomsten en overleg

Pr. 4: Tussenvoorziening

Pr. 5: Specifieke scholen

Pr. 6: Specifieke doelgroepen

Pr. 7: Ondersteuning scholen

Pr. 8: Herbesteding bij vso
Pr. 9: Afstemming met
jeugdzorg

Pr. ro: Re-integratie thuiszitters

Pr. rr: Doorlopende leerlijnen
Pr.:-z: Kennis- en

expertisedeling

Pr. r3: Projecten

Pr. :.4: lnnovatiefonds €2OO.OOO,-- € 122.155 - €77.845 - 38,90/o

Totaallasten c 29.858.479 e 3o.699.ro8 c 84o.6z9 2,8 o/o

Resultaat - € 27.\27 € ?7q.o40 e +o6.s6a,--

5.4.2. Toelichting:
-> Overige baten: het MHB-beleid is later dan oorspronkelijk gepland van start gegaan. Een groot
deelvan de subsidie uit zorg is doorgeschoven naar 2o2o.

-> Overhead: het RSV Breda heeft een gedeelte van de kosten voor de lwoo-onderzoeken voor zijn
rekening genomen om te voorkomen dat aanvragen te laat ingediend zouden worden.
De ACT is uitgebreid met o,r fte voor een deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid, de

inleenovereenkomst met de directeur is opgehoogd van o,8 naar 1,o fte per augustus zozo en de

Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft in de loop van het jaar een aanvullende opdracht

c rs.82r.686 e 16.5zg.sgr € 657.9o5 4,t0/o

e rl.8z6.zss c r+.llg.g8e e srl.zzS 7,7 0/o

€ 1??.o15 c zo8.sl+ € 75.559 s6,80/o

c zg.8qo.qs6 c lr.ozS.ea8 € 1,.247.L92 4r2%

€. t4.o24.77q € a4.777.O22 c ra8.z8a 2,\ 0/o

c a.986.o56 e ro.392.358 c 4o6.3oz 4,to/o

c +lr.o6s € 549.353 e rr8.z88 27,40/o

e r8.8so € 24.747 € 5.497 zg,z o/o

€ 41.OOO € 7.77L - e ae.6zq - 8zo/o

€ ?u.ooo € 317.ooo €o oo/o

c 7zt.87g € 699.4L2 - c 22.467 - 3.to/o

€ 15.OOO,-- c rz.116 - €L.524 - to,zo/o

c l.sog.6lz e z.98:-.t+t €772.1o4 :.o,6o/o

€ ?71.253 € -?4.790 - e +o6.oal - toq,4o/o

€ 12.OOO € 7.O2O - c +.98o - 4:-,50/o

€ 53.5OO c 84.25o € 30.75o s7,so/oo/o

€ 15.OOO e rz.68o € 2.?2O :-5,40/o

€ 21.5OO €o - € 21.5OO,-- - :'oo,oo/o

€ 135.ooo € 249.71-4 €ta4.7t4 84,90/o
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gekregen. Deze FG heeft de opdracht gekregen een Gedragscode Privacy op te stellen en te
implementeren en de beveiliging van de ICT-omgeving te optimaliseren.
-> specifieke doelgroepen: relatief kleine groep leerlingen voor wie een maatwerktraject wordt
ingericht. Hierdoor wordt het verschil tussen begroting en realisatie procentueel al snel groot.

-> ondersteuning scholen/herbesteding vso: beide posten vallen tegenover elkaar grotendeels weg.
ln de begroting uit elkaar gehaald, om de inzet van de ambulante begeleiding vanuit het vso
zichtbaar te maken. ln de praktijk ontvangen de scholen het schoolondersteuningsbudget na aftrek
van de bijdrage die zij afstaan voor de inleen van een ambulante begeleider (c 8o.ooo,-- per fte).

-> afstemming met de jeugdzorg: er zijn minder trajecten nodig gebleken waar onderwijs en
jeugdzorg gezamenlijk een financieel probleem oplossen dat veroorzaakt wordt door de wet- en

regelgeving.

-> re-integratie thuiszitters: er zijn extra arrangementen ingezet om thuiszittende leerlingen terug
in de schoolbanken te halen, geheel of gedeeltelijk.

-> doorlopende leerlijnen: de groep leerlingen in het traject Propaan bleek kleiner dan verwacht
(vanwege de coronacrisis) waardoor er :. groep minder opgestart is in het praktijkonderwijs.

-> kennis- en expertisedeling: het beoogde leernetwerk van schoolleiders is niet van de grond
gekomen, mede vanwege de coronacrisis.

-> projecten: een deelvan de subsidie voor het HB-beleid uit zorg is ingezet in zozo

-> innovatiefonds: er is door de scholen veel minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid een

aanvraag in te dienen bij het innovatiefonds. Naar alle waarschijnlrlkheid veroorzaakt door de

impact van de coronacrisis. Scholen hebben zich in eerste instantie geconcentreerd op het door
laten gaan van zoveel mogelijk lessen, al dan niet via afstandsonderwijs.
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Hoofdstuk 6 Co nti n uïte itspa ra g raaf

6.r. Gebeurtenissennabalansdatum

6.r.r. Verhuizing
Per 4-rzozr is het RSV Breda verhuisd van de Ridderstraat 34 in Oosterhout naar een kantoor in

het pand van Flex Offiz, Hooilaan r in Breda. Daarwordt kantoorruimte gehuurd tegen een

vergoeding van € 79r,r8 per maand, excl. schoonmaak. Deze verhuizing is aangegrepen om de

geplande overstap van de |CT-omgeving naar een volledige cloudomgeving te realiseren. Een

proces dat tot in het voorjaar van zozr door zal lopen.

6.r.2. Afbouw reserves

Op rr december heeft de Minister van OCW de samenwerkingsverbanden de verplichting opgelegd
om de algemene reserves snel (zozr-zoz3) en doelmatig terug te brengen naar een maximum van

3,50/ovan de totale bruto baten.
Voor het RSV Breda met een weerstandsvermogen van 8,670/o betekent dit een forse ingreep in het
uitgavenpatroon. De Minister verwacht uiterlijk 7 mei zoz:- een bestedingsplan van ieder
samenwerkingsverband met een bovenmatige reserve, dus ook van het RSV Breda. Concreet
betekent dit dat het RSV Breda in het voorjaar van 2021 met een nieuwe meerjarenbegroting zal

komen. ln paragraaf 6.8. wordt nader ingegaan op dit bestedingsplan.

6.r.3. De pandemie
De impact van de in zozo uitgebroken pandemie is enorm op de scholen. De (gedeeltelijke)

schoolsluiting van enkele maanden in het voorjaar van 2020 en de winter van 2o2o-20zr betekent
veel voor het management, ondersteuners, docenten, maar vooral de leerlingen op de scholen.

Brugklasleerlingen zijn met wellicht een verhoogd schooladvies ingestroomd, examenkandidaten
zijn zonder examen gediplomeerd en overgangsnormen zijn ruim toegepast. Mogelijk betekent dit
dat leerlingen zijn in- of doorgestroomd naar minder passend onderwijs met het risico op

voortijdige uitval.
Meer nog dan de didactische leerachterstand die mogelijk is opgelopen, is er ook druk op de

sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaan. De sociale isolatie kan leiden tot verminderde
veerkracht, die door leerkrachten wellicht onvoldoende herkend wordt vanwege het lesgeven op

afstand. Mogelijk leidt deze verminderde veerkracht bij met name de meer kwetsbare jeugd tot
problematiek die resulteert in schooluitval of verwijzingen naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Uit de arrangementsaanvragen bij de ACT van het RSV Breda is een dergelijke ontwikkeling nog

niet direct herleidbaar, al is er wel een aanzienlijke stijging zichtbaar in het aantal aanvragen voor
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de aanvragen voortgezet speciaal onderwijs. Aangezien
de meeste aanvragen in de periode april-juni, zozo kort na het uitbreken van de pandemie, zijn

gedaan, is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Een analyse van de aanvragen in zozo-zozt
zal hier meer uitsluitsel over kunnen geven.

ln mei zozr heeft het Ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

gepresenteerd: iedere school ontvangt een ruim budget om door de leerlingen opgelopen
achterstanden in te lopen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Dit herstelprogramma
kent een looptijd van twee jaar. ln het NPO wordt ook aangekondigd dat samenwerkingsverban-
den gecompenseerd gaan worden voor de eventuele verlenging van de verblijfsduur in het vso ten
gevolge van de pandemie. Uitwerking hiervan volgttegen de zomervan zozt.
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6.2. Prog n ose

6.2.r. Leerlingenprognose

Voion (Voortgezet Onderwijs ln Ontwikkeling) publiceert sinds twee jaar leerlingenprognoses voor
samenwerkingsverbanden. Op basis van die prognose en die van DUO heeft het RSV Breda voor de

komende jaren een leerlingenprognose opgesteld als basis voor de het begrotingsmodel.
Een onderverdeling naar lwoo, pro en vso vindt plaats op basis van geconstateerde trends.

6. z. z. Personeelsprognose

ln de personeelsomvang wordt de komende jaren geen wijziging verwacht.
- directeur: r fte
- coórdinator ondersteu ningstoewijzing : o,6 fte
- lid adviescommissie toewijzingen: o,8 fte
- managementassistente: r fte
- lid adviescommissie toewijzingen (specialisatie lwoo/pro): o,r5 fte
- lid adviescommissie toewijzingen (specialisatie Hoogbegaafdheid): o,r fte (INOS)

Totaal: 3,65 fte

VO r8.z8s :.8.qzl r8.662 r8.qzs r8.8tr r8.6r5
Lwoo 2.475 2.51O 2.51O 2.50O 2.5OO 2.490
Pro 515 520 518 516 515 510

Totaal 21.77\ 2t.7OO zr.6go 21.991 2:-.846 z:-.6:6
VSO, L 6tt 6t6 66o 6ss 65o 6+B

VSO, M 8t 8+ 8z 8z 8z 8r
vso, H z8 z8 z8 z8 z8 27

Totaal 792 788 770 76s 76c 756

7--ao-2021-Lo- :.-:.o-zozG7--ao-2027- 7,-1-0-2022 1,-7.O-20
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6.3. Meerjarenbegroting

6.3. De mee rja ren beg roti ng (conform Rege I i ng Jaa rve rslag geving O nderwijs)

ln zozo heeft het bestuur besloten het Eigen Vermogen af te gaan bouwen tot ca. 3,50/ovan de bruto
baten, een norm die voor samenwerkingsverbanden is geformuleerd. Er is e zoo.ooo,-- extra
uitgetrokken om innovaties te bekostígen. Vanwege de coronacrisis hebben scholen nog nauwelijks
gebruik gemaakt van dit fonds. lnmiddels heeft de Minister van OCW in december zozr de

samenwerkingsverbanden te kennen gegeven de afbouw naar deze norm versneld tot stand te
brengen. Zie paragraaf 6.8.

Rijksbaten

Rijksbaten 3.1. 3o.869.574 3o.519.551 3o.3rr.478 3o.5o9.848 3o.596.156 3o.57o.85r

Overige baten

Overheidsbijdragen
en subsidies 3.2 zo8.S74 195.o15 195.o15 o o o

Overige baten 3.5. o o o o o o

Totaal baten 3r.o78.e48 3o.7t4.566 3o.5o6.493 3o.5o9.848 3o.596.r56 3o-57o.85r

Lasten

Personeelslasten 4.1. 476.z:'g 399.253 419.705 4L2.205 442.355 414.355

Afschrijvingen 4.2 r2.689 o

H uisvestingslasten 4.3. 6.ooo r8.ooo r8.ooo r8.ooo r8.ooo r8.ooo

Overige lasten 4.4 3r8.zo8 57.875 51.862 57.920 57.945 57.974

29.939.252 29.687.8r9
Doorbetaling
besturen 4.5. 29.885.992 30.572.1o2 3o.346.89o 3o:,62.844

24.553.7roverplichte afdrachten 4.5.4. 24.434.709 24.422.291 24.9o:-.463 z4.g:,o.5z8 24.76o.973

r56.96r 156.96rdoorbetaling groei 4.5.2. 33o.67r r87.898 r8z.19z 156.96r

5.ozr.3rB 4.977.t48
overige
doorbetalinqen 4.s.3. 5:-zo.6tz 5.96r.9r3 5.363.235 5.o95.355

Totaal lasten 3o.699.ro8 31..047.23o 3o.842.457 3o.65o.969 30.427.552 3o-178.r48

Resultaat 379.o40 332.664 -335.964 -7"4t.L21 r68.6o4 392.703

2020 202L 2022 2023 20252o24
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6.4. Balans

6.4. De meerjaren balans (conform Regeling Jaa rverslaggeving Onderwijs)

6.5. lntern risicobeheersings-en controlesysteem

Een samenwerkingsverband dient een zodanig vermogen (kapitaal) aan te houden dat de activiteiten
kunnen worden gecontinueerd, investeringen kunnen worden verricht, aan betalingsverplichtingen
kan worden voldaan en risico's kunnen worden opgevangen.
Het bestuur van RSV Breda inventariseert jaarlijks de risico's bij de bespreking over het verslag van

het afgelopen kalenderjaar. De risico's worden gebaseerd op een analyse van de ontwikkeling van de

leerlingenaantallen in de voorafgaande jaren als ook de verdeling tussen de verschillende leerlingen
met verschillende onderwijsbehoeften (regulier, vso, lwoo, pro). Tevens wordt bekeken welke risico's

belemmerend werken op de doelstellingen van ons samenwerkingsverband. Bij de risicoanalyse

wordt per risico bekeken welke impact dat kan hebben Vervolgens wordt bekeken welke
maatregelen genomen kunnen worden om het risico te beperken en wat daar dan weer de (financiële)

gevolgen van zijn. Hierbij worden vier categorieën onderscheiden:
1. een ernstig risico: hiervan kunnen de financiële gevolgen groter zijn dan € 15o.ooo,--

2. een gemiddeld risico (c 1oo.ooo,-- - c r5o.ooo,--)

3. een minimaal risico (e 5o.ooo,-- - € roo.ooo,--)

4. een verwaarloosbaar risico (< c 5o.ooo,--)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

lmmateriële vaste activa

38.rr5 38.u5Materiele vaste activa 38.rr5 38.rr5 38.u5 38.rr5

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad

Vorderingen 16.ooz 20.ooo 20.ooo 20.ooo 20.ooo 20.ooo

Kortlopende effecten

Liquide middelen z.79o.4zB 2.452,633 2.116.669 t.975.548 2.1-44.152 2.536.855

2.844.545 2.5ro.748 2.t74.784 2.o33.653 z.zoz.z67 2.594.970

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN z.693.4tz 236o.748 2.o24.784 r.883.663 z.o5z.z67 2.444.970

Algemene reserve 2.693.4:-2 236o.748 2.o24.784 r.883.663 z.o5z.z67 2.444.970

Bestemmingsreserve

Overige reserves

Overige fondsen

VOORZIENINGEN

LANGLOPENDE
SCHULDEN

KORTLOPENDE
SCHULDEN

151.133 15O.OOO 15O.OOO 15O.OOO 15O.OOO 15O.OOO

2.r74.784 2.o33.563 z.zoz.z67 2.594'9702.844.545 2.5to.748

2020 202L 2022 2023 2O24 2025
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6.6. Risicoanalyse

Het RSV onderkent de volgende risico's

Financiële risico's voortvloeiend uit eigen beleid

r. Fluctuatie aantal leerlingen LWOO en PRO op teldatum r-ro: het budget voor LWOO en PRO

staat vast (to,ggo/0, resp. z,ztg/o x aantal vo-leerlingen x budget). 3o leerlingen meer dan

geprognosticeerd betekent een verhoogde afdracht van 30 x e4.868,9r = €t46.c,67Ào.
Beheersmaatregel: lnperken van de beleidsruimte van de ACT kan het risico terugbrengen met 5o0á
naar: € 73.o33,65. Gezien de beleidskeuze de middelen zoveel mogelijk naar de ondersteuning van

de leerling te laten gaan is dit ongewenst.
Controle door monitoring aantallen arrangementen en bijstelling.

z. Fluctuatie in VSO per o1-o2 (groeiregeling): indien de groei in het vso de prognose overstijgt, dan
stijgen de uitgaven ook via de formule: (groter aantal groei dan begroot x budget behorend bij vso-

categorie van de betreffende leerling).
Ervaringsgegevens laten zien dat het vrijwel steeds leerlingen in de vso-categorie I betreft. Bij een

groei groter dan verwacht met ro leerlingen is het extra uit te keren budget: 10 x € rr.o3o,83 = €

rro.3o8,3o.
Beheersmaatregel: beperken vrijheid van de ACT door aantal af te geven TLV's tussen r-ro en r-z te
maximeren. Een beperking van de overschrijding tot maximaal 5 zou het risico terugbrengen tot
5o% ofwel € 55.154,15. Gezien de beleidskeuze de middelen zoveel mogelijk naar de ondersteuning
van de leerling te laten gaan is dit ongewenst.
Controle door monitoring aantallen afgegeven TLV's.

Noot: dit risico staat los van een eventuele groei (of verlenging van de verblijfsduur in het vso) ten
gevolge van de coronacrisis. Dat risico wordt afgedekt door een verhoging van de vso-tarieven zoals

opgenomen in het Nationaal Programma Onderwr.ls d.d. !l-o2-2oz!.

3. Fluctuaties in aantal leerlingen specifieke school: het aantal leerlingen dat gebruik maakt van dit
arrangement kan fluctueren. Een stijging met zo leerlingen boven de prognose is een extra uitgave
van 20 x e4.868,9r = €97A18,2o.
Beheersmaatregel: inperken van de beleidsruimte van de ACT kan het risico terugbrengen met 5o%
naar € 48.689,ro. Gezien de beleidskeuze de middelen zoveel mogelijk naar de ondersteuning van

de leerling te laten gaan is dit ongewenst. Controle door trend aantal arrangementen specifieke
schoolte volgen.

4. Grotere toestroom van so- en sbo-leerlingen: deelnamepercentages so en sbo in het PO stijgen.
De doorstroom naar het VO kan een hoger aantal vso-, pro- en/of lwoo-leerlingen betekenen.
lngeschat risico: € 3oo.ooo,--,
Beheersmaatregel: overgangsprocedure po-vo protocolleren in samenwerking met RSV Breda PO

met het doel so-leerlingen meer kansen te bieden in het voortgezet regulier onderwijs. Brengt risico

terug naar € 15o.ooo,--.Controle door monitoring (via dashboard OCW).
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Fina nciële risico's voortvloeiend u it de bedrijfsvoering

5. Personele risico's: kosten voor aanstellen / inhuren personeel bij beleidswijziging.
Risico: € So.ooor-- .

Beheersmaatregel: beleid doorvoeren geen personeel in dienst te nemen. lnleen personeel alleen
passend binnen de begroting.
Mogelijke extra kosten: € 4o.ooo,--
Controle door opnemen personeelsbestand in jaarverslag.

6. Wegvallen sleutelfiguren/db-leden:verwaarloosbaar risico. Bestuursleden zijn onbezoldigd en

vervanging db-leden kan intern binnen het bestuur opgevangen worden.

7. Wegval len sleutelfiguur/di recteur. Risico: € 15o.ooo,--

lnterne beheersmaatregel: bij wegvallen directeur z.s.m. vervanger inlenen

Risico na toepassing beheersmaatregel: € 1oo.ooo,--

8. Schadeclaims n.a.v. schending van de AVG/Privacy en/of datalekken.
Diverse schadeclaims zijn mogelijk bij schending privacy/datalekken. Overige schade kan ontstaan
door bijvoorbeeld DDos-aanval len c.q. gijzeli ng I CT-omgeving.
Risico voorlopig ingeschat op c 4oo.ooo,--.
Beheersmaatregel: Actief Privacy-lCT-beleid voeren. Cyberrisicoverzekering afsluiten.
Risico na toepassing beheersmaatregel: € 1oo.ooo,--.

Controle door jaarlijkse rapportage van de Functionaris Gegevensbescherming aan het bestuur.

Financiële risico's voortvloeiend uit overheids- of gemeentelijk beleid

9. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp: beide systemen moeten elkaar gaan vinden.
Risico: € 186.ooor--

Beheersmaatregel: meer strikte scheiding onderwijs-jeugdhulp hanteren. Minder maatwerk
realiseren. Risico na toepassing beheersmaatregel: € g4.ooo,--.
Controle via OOGO.

ro. Herverdeling lwoo-middelen over de samenwerkingsverbanden. De nieuwe systematiek van

verdeling van de lwoo-budgetten over de samenwerkingsverbanden blijft nog steeds uit.
Risico: c 466.6o6,5o (= 40/o van budget zozt).
Beheersmaatregel toepassen: intern een verevening toepassen over bijv. 3 jaar
Risico na toepassing beheersmaatregel: € 155.535,50.

rr. Residentiele plaatsing leerlingen in VSO: buiten het samenwerkingsverband om worden
leerlingen geplaatst in een residentiele setting. De rechtmatigheid hiervan wordt niet in twijfel
getrokken, maar het RSV draagt wel de lasten.

Risico: € 11o.ooo,--

Beheersmaatregel: met de vso-scholen afspraken maken over deze rp-plaatsen en de

vervolgprocedure.
Controle via de Kijkglazen van DUO.
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12. Het niet voldoen aan de eisen van de inspectie. Aan de kwaliteitseisen van de lnspectie wordt
inmiddels voldaan. Doelmatigheid moet zich nog bewijzen.
Risico: € 1oo.ooo,--

Beheersmaatregel: kwaliteitszorgsysteem Perspectief op School consequent hanteren in de

gehanteerde jaarlijkse PCDA-cyclus.

Risico na toepassing beheersmaatregel: € 40.ooo,--

Het totale risicobedrag na toepassing van de beheersmaatregelen (het benodigd
weerstandsvermogen) bedraagt c 966. 4tz,- -

Hierna volgt een samenvatting, van de risico's zoals hiervoor beschreven

Legenda

> xso.ooo

gem. risico
L00.OOO - 15OOOO

50.OOO - L00.000

< 50.OOO
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beschrijving controle
doelstelling

controle door monitoring
aantallen arrangementen
en bijstelling

controle door monitoring
aantallen registratie
TLV's VSO

controle door trends
specifiek VMBO te
volgen en vergelijken

controle door monitoring
(dashboard OCW)

opnemen
personeelsoverzicht in
jaa rverslag

Beheersingsmaatregelen

lnperken van de
beleidsruimte van de

ACT

aanspreken van
weersta ndsvermogen

lnperken van de

beleidsruimte van de
ACT

overgangsprocedure po-
vo opstellen i.s.m. RSV

Breda PO

beleid doorvoeren geen
personeel in dienst te
nemen. lnleen alleen
passend binnen de

beqrotinq.
invulling van oplossing
bij wegvallen van L.

Oomen: vanuit ab een
extra db-lid aanstellen

schatting
financiele
impact na

maatregelen

€ 73.o33

€ 55.154

e 48.689

€ 15O.ooo

€ 40.OOO

€o

Omvang risiso
na maatregelen

min. risico

min. risico

mtn. nslco

gem. risico

schatting
financiele
impact voor
maatregelen

e:.46.o67

t rro.3o8

€ 97378

€3OO.OOO,--

€ 80.ooo

€o

Omvang risico
voor

maatregelen

gem. nsrco

gem. risico

mrn. nsrco

mrn. flstco

Beschrijving risico

Fluctuaties leerlingen LWOO en PRO

op teldatum or-ro

fluctuaties in VSO per o1-o2
(groeiregeling)

Fluctuaties in aantal leerlingen
specifieke school

grote toestroom van so- en sbo-
leerlingen van primair onderwijs naar
VO onderwijs

Personele risico's; kosten voor
eventueel inhuren personeel bij
beleidswijziging

Wegvallen sleutelfiguur voorzitter DB

Nr

7-

2

3

4

5

6

Financiele risico's uit eigen beleid

Risicoanalyse RSV Breda

risico's voortvloeiend uit de
bedrijfsvoering
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7
Wegvallen van sleutelfi guur directeur
van SVO Breda

gem. risico € 15O.OOO gem. nsrco € L00.ooo

invulling van oplossing
bij wegvallen directeur F

Hessels: inhuur
vervan

jaarlijkse rapportage FG

aan bestuur

overleg met gemeenten
als eerst
verantwoordelijke voor
Jeugdzorg

overheidsbeleid kritisch
volgen

Monitoren via Kijkglazen

Monitoring via
Perspectief op School

Actief Privacybeleid
voeren +
cyberrisicoverze keri ng
afsluiten

meer strikte scheiding
onderwijs - zorg
aanhouden, ofiuel
minder maatwerk
realiseren
intern een verevening
toepassen over bijv. 3
jaar

afspraken maken met
vso-scholen over
procedure met
betrekking tot rp-
plaatsen

Kwa I iteitszorgsysteem
Perspectief op School
consequent hanteren

€ 100.ooo

€ 94.ooo

e r55.536

€ 1L0.OOO

€ 40.OOO

gem. risico

gem. risico

€ 4oo.ooo

e 186.ooo

c 466.6o7

€ 110.OOO

€ 100.ooo

gem. nsrco

gem. risico

Schadeclaims n.a.v. schending
AVG/Privacy en/of data lekken

aansluiting onderwijs en zorg

Herverdeling LWOO middelen over
de samenwerkingsverbanden, nieuwe
systematiek is nog niet bekend

Residentiele plaatsing leerlingen in

VSO: buiten swv om worden
leerlingen geplaats in vso.

het niet voldoen aan eisen van
inspectie inzake kwaliteitszorg

8

9

10

11

t2

risico's voortvloeiend uit overheids-
of gemeenteliyk beleid



6.7. Treasury

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de stichting RSV Breda eo is dat deze de financiële
continuiteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden
gesplitst:
o Voldoende liquiditeiten op korte en lange termijn;
o Een gezonde vermogenspositie, op korte en (middel)lange termijn;
o Lage financieringskosten;
o Liquideerbare en risicomijdende beleggingen;
o Kosteneffectief betalingsverkeer.
ln het treasurystatuut van RSV Breda is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Het
treasurystatuut voldoet aan de bepalingen in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW zo16.

Primaire taak van het RSV Breda is om passend onderwijs te realiseren in de regio VO3o-o3. De

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

middelen van RSV Breda wordt niet belegd, beleend of gei'nvesteerd.

Het treasurystatuut is oorspronkelijk in 2015 vastgesteld en kende in een aanpassing in zotT
(vaststelling op 29-05-20:rfl. Bij de evaluatie in zozo heeft de treasurycommissie geconstateerd dat
er geen noodzaak is tot aanpassingen. Bij deze bespreking is de suggestie gedaan om eventueel over
te gaan op schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. Daarop is besloten de mogelijkheid
en wenselijkheid tot het overgaan op schatkistbankieren te onderzoeken en afhankelijk daarvan het

treasurystatuut al dan niet aan te passen. Dit onderzoek heeft geleid tot het besluit overte gaan naar

schatkistbankieren. Dientengevolge zal het treasurystatuut in de loop van 2o2l worden aangepast.

6.8. Afbouw reserves

ln het Jaarverslag zorg (vastgesteld in juni zozo) heeft het bestuur van RSV Breda aangegeven de

reserves terug te willen brengen. ln het begrotingsproces zoz:-zijn daartoe de eerste stappen gezet.
De evaluatie van "Passend Onderwijs" in de Tweede Kamer in november zo2o heeft de afbouw van

de reserves in een versnelling gebracht. De Minister van OCW heeft de samenwerkingsverbanden te
kennen gegeven de bovenmatig geachte reserves in twee jaartijd terug te brengen en hiervoor een

bestedingsplan uiterlijk 7 mei 2021 voor te leggen. Als signaleringswaarde werd 3,50/o van de

brutobaten bepaald.

Het RSV heeft hiervoor een zogenoemd "bestedingsplan" opgesteld. Daarin wordt vastgesteld dat
het bovenmatig eigen vermogen et6o5.677,-- bedraagt. Als bestedingsdoelen worden benoemd:
- verbetering van de basisondersteuning op de scholen;
- een professionaliseringsprogramma;
- cofinanciering met gemeenten van een bovenschoolse voorziening waar onderwijs, zorg en arbeid
wordt samengebracht;
- extra inzet van experts op scholen;
- uitbreiding van symbiosetrajecten vo-vso.

Een beperkt budget wordt gereserveerd om de effecten van een aangekondigd nieuw
bekostigingsmodel van het lwoo op te kunnen vangen.
Het bestedingsplan is op zr-4-2o21 vastgesteld door het bestuur en op 22-4-2o2t heeft de

ondersteuningsplan ingestemd, waarna het plan conform de afspraak is ingestuurd naar OCW. Bij
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het opleveren van de jaarstukken zozo is - behalve de ontvangstbevestiging - nog geen reactie

ontvangen.

6.9. Verslag van de toezichthouder

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door het Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit:
Mevr. G. Versluis (voorzitter)
Mevr. M. Voets, Stg. INOS

Dhr. M. Nobelen, Curio (tot r5-rz-zozo)
Mevr. E. Kahlé, Curio (vanaf t1-:-z-zo2o; met mandaat CvB Curio)

Mevr. P. Kokke, Stg. Mgr. Frencken

Dhr. R. Speetjens, Stg. voor Christelijk Onderwijs West-Brabant
Dhr. G. Steenbakkers, Stg. Kath. Onderwijs in Dongemond gebied
Dhr. H. Hoekjen, Stg. Onderwijscentrum Leijpark Tilburg
Dhr. G. de Bont, Stg. Biezonderwijs

Het jaar zozo kenmerkte zich in ieders geheugen tot het jaar waarin de corona crisis startte. Ook bij

het RSV Breda is dit niet ongemerkt voorbij gegaan. De vergaderingen hebben, op een enkele na ,
voornamelijk virtueel plaatsgevonden. Echter, het toezicht vanuit het AB is op gebruikelijke wijze
uitgevoerd. Er is gedurende het jaar regelmatig contact geweest met de directeur om te vernemen
welke maatregelen waren genomen ten aanzien van de coronacrisis en de gevolgen hiervan.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen, werd dit jaar het AB even als in voorgaande jaren, op de

hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen van het samenwerkingsverband door middelvan
de informele DB + vergaderingen. Diverse beleidsvoornemens werden voorgelegd ter beeld- en

oordeelvorming aan het AB, hetgeen de uiteindelijke besluitvorming ten goede is gekomen.
Onderwerpen waarover werd gesproken waren onder meer : voortgang implementatie Perspectief
op School, kick-off project Meer en Hoogbegaafden, Warande 3.o, review externe accountants-
controle, regionale afspraken Overgang PO-VO. Het AB voelt zich betrokken door deze werkwijze.
Tijdens de vergaderingen wordt zorgvuldig omgegaan met de verschillende fases die nodig zijn voor
een goede besluitvorming . Het AB constateert dat er een goede relatie is tussen het DB en het AB,

waarbij er sprake is van een transparante communicatie en gewerkt wordt in een goede sfeer en we

naar een unanieme besluitvorming streven.

Het AB heeft twee maal gezamenlijk vergaderd met de OPR. Daarnaast hebben een aantal malen
vertegenwoordigers uit het AB de vergaderingen van de OPR bijgewoond. Onder andere zijn het
jaarverslag, de ontwikkelingen en de continuiteit als gevolg van de coronacrisis, de bezetting van de

OPRendebriefvandeministerinhetOPRbesproken. HetABisverheugdmetdeenthousiasteen
constructieve medewerking van de OPR .

De auditcommissie, die is samengesteld uit enkele AB-leden, heeft de financiële zaken voor het AB

voorbereid en de externe bevindingen met de accountant en aanpassingen doorgenomen. Dit jaar is

er ook een nieuwe aanbesteding uitgezet voor de keuze van een externe accountant.
De audit commissie heeft met verschillende aanbieders een gesprek gehad en uiteindelijk is gekozen

om met ESJ een nieuw contract aan te gaan. De ruime ervaring van ESJ met controle van

samenwerkingsverbanden, hun positieve grondhouding en inzet en verbetering die zij hebben laten

zien in de afgelopen jaren, heeft de doorslag gegeven.

Reeds in zozo is door het AB een besluit genomen om vooruitlopend op eventuele beslissingen van

de overheid, te gaan werken aan het terugbrengen van het 'bovenmatige' eigen vermogen. Extra

budget is vrijgemaakt om het eigen vermogen terug te dringen. Eind zozo en begin zozr bleek dat
het bestuur hier de goede keuzes heeft gemaakt. Vanuit de overheid is aan de gehele sector het
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terugdringen van dit vermeende 'bovenmatige' eigen vermogen opgelegd. ln het bestedingsplan is

daartoe een uitbreiding van deze afbouw van het'bovenmatige'vermogen opgenomen.
Het AB heeft eind 2o2o een evaluatie gehouden over de wijze waarop het toezicht tot op heden is

uitgevoerd. Bij alle leden is uitvraag gedaan naar hun mening ten aanzien van de werkwijze en

belangrijkste kenmerken van het toezicht binnen het bestuur. Uiteindelijk zijn deze uitkomsten in

een gezamenlijke vergadering met elkaar gedeeld en zijn er afspraken gemaakt voor het opzetten
van een structuur waarbij het Toezichtskader op kwantiteit en kwaliteit gemonitord kan worden.
ln zozr zal het Toezichtskader verder worden uitgekristalliseerd, waarbij zoveel mogelijk aansluiting
zal worden gezocht naar een natuurlijke wijze van rapportage en monitoring en zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van de bestaande rapportage middelen. Onder andere zal aansluiting worden
gezocht in monitoring van de doelstellingen van het meerjarenplan op het financiële vlak en het
pakket Perspectief op School. Een onderdeel van deze structuur is reeds verder uitgewerkt middels
uitbreiding van de risicoanalyse en zal periodiek worden beoordeeld. Naast het DB+ overleg, is er AB
periodiek klankbordoverleg met de directeur over uiteenlopende zaken welke voor het RSV van

belang zijn.
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Bijlagen:

Bijlageor Deelnemende bevoegde gezagsorganen

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

2
Curio (vh. Stichtíng ROC

West-Brabant)
Postbus 699 487o AR Etten-Leur 3LrO7

3
Stichting Voor Christelijk
Onderwijs West-Brabant

Paul Krugerlaan z 48rB BC Breda 33372

4
Stichting Katholiek VO in
Donqemondqebied

Postbus rz4 494o AC Raamsdonksveer 40443

5 Stichting Delta-onderwijs Postbus 4318 49oo CH Oosterhout 4o278

6 Stichting Driespan Hofvan den Houte 9r-93 48z3 AZ Etten-Leur 4t2oo

4L2tt7 Vereniging OMO Postbus 574 5ooo AN Tilburg

8 Stichting INOS Postbus 35r3 48oo DM Breda 41,407

429929
Stichting Katholiek VO Breda
(SKVOB e.o.)

Van Riebeecklaan z 4818 EB Breda

10
Stichting Monseigneur
Frencken

Postbus 5o6 49oo AM Oosterhout 43239

Optinq-in:

1 5oo4 EC Tilburg 73444Stichti n g B iezonde rwijs Postbus 5134

2
Stichting Onderwijscentrum
Leijpark

Prof. Stoltehof 1 5ozz KE Tilburg 20233

Naam bestuur Adres Pc Woon -nr
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Bijlage oz Samenstelling bestuur

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

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

B. Baelemans, Vereniqinq OMO (tot r-rr-zo) M. Voets, INOS

W. Scholtens, Vereniqinq OMO (vanaf r-rr-zo) M. Nobelen, Curio (tot rs-rz-zozo)
S. Hofkes, Stichtinq Driespan E. Kahlé, Curio (vanaf 15-rz-zozo)

P. Kokke, Mqr. Frencken Colleqe

R. Speetiens, Stq. voor Christeliik onderwiis
G. Steenbakkers,
Stq. Kath. Onderwiis in Donqemond qebied

H. Hoekien*, Stq. Onderwiiscentrum Leiipark
G. de Bont*, Stg. Biezonderwijs

Het bestuur
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Bijlage o3 Deelnemende scholen

ooKVoo VO KSE Stijn Streuvelslaan 4z 48z3EB Etten-Leur

orlWoo VO Dongemond College Collegeweg r 4g4zYC Geertruidenberg

orlWo3 VO Dongemond College Kempstraat r5 4gztTB Made

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

ozOOoo VO Sint Oelbert Gymnasium Warandelaan 3 49o4 PA Oosterhout

ozRHoo vso Het Berkenhofcollege Tuinzigtlaan rz 48rz XN Breda

ozRHo5 vso Het Brederocollege Brederostraat 35 4819 HC Breda

ozRHog vso De Kei Poolseweg r9o 4818 CG Breda

ozRKoo vso Breda College Postbus 94rz 48or LK Breda

o3AMoo VO Stedelijk Gymnasium Nassausingel 7 48rr DE Breda

o4YXoo VO Munnikenheide College Trivium 6o 4873LP Etten-Leur

o4YXoz VO Munnikenheide College Bosheidestraat r 4715 RD Rucphen

r3VVoo VO Pra ktijkschool De Zwaai kom Nassaustraat ro 49oz NA Oosterhout

r4SZoo VO Newmancollege Verviersstraat 4 4826 HT Breda

r5NYoo VO Curio praktijkschool Fra nkenthalerstraat r7 4816 KA Breda

160Hoo VO De Nassau Paul Krugerlaan z 4818 BC Breda

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

16RFoo VO OLV - Breda PaulWindhausenweg 11 4818 TA Breda

48rz XN BredargXVoo VO Curio prinsentuin van cooth Tuinzigtlaan ro

48zz RK BredargXVor VO Graaf Engelbrecht Ganzerik 3

VO Groene Woud z 4834 BC BredargXVoz Curio de rotonde

VO 49oz AK OosterhoutztGZo6 Hanze College BouwlingstraatT4

z3GYoo vso Het Warandecollege Bredaseweg r4o 49o4SC Oosterhout

z5GCoo VO Emerweg z9 4814 NA BredaMarkenhage

z5GCor VO Tessenderlandt van Riebeecklaan z 48rB EB Breda

z5GCoz VO Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan r 4837 CY Breda

z5GCo3 VO Mencia Sandrode Akkermolenweg zd 488r BL Zundert

z5GCo8 VO De la Salle Sportlaan r 5rrr BX Baarle-Nassau

z5GCo9 VO
Christoffel
(per r-8-zozo:)

Rijnesteinstraat r
Nieuwe lnslaq +6

4834 LB

+8:-l GX
Breda

z5GCro VO MichaelCollege Emerweg 3r 4814 NA Breda

z5GCrr VO Orion Lyceum Emerweg z7 4814 NA Breda

z5LX33 VO Curio scala Meulenspie z r+8+lTK Breda

z5LX4:. VO Curio effent Kruidenlaan r9 49o7 AA Oosterhout

z5LX48 VO Curio ISK Verviersstraat 8 4826 HT Breda

BRIN Sty Naam Adres Postcode Gemeentenaam
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Bijlageo4 Samenstellingondersteuningsplanraad(OPR)

Ouder-\leerlinggeledinq Personeelsqeledinq
r. Sanne de Craen (L) (tot r-8-zozo) r. Liesbeth Geers (secretaris)

Marijn van Gool (L)2 z. Elise Hop

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

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

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

6. Minou Knepflé (O) 6. Anne Robbemond

7. Arno van Roessel(O) 7. Kerry-Ann van Wensen (tot r-8-zo)

8. Rob Rasenberg (O) 8. Marieke Suierveld

9. Patricia Jacobs (vanaf r-8-zozo)

Ondersteu splanraad
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestem m ing)

31 december 2020 31 december2019
€

0

38.1 I 5

16.002

2.790.428

38.1 I 5

2.806.430

0

36.948

204.659

2.277.069

36.948

2.481.728

€

L.t.
1,.1,.L

L.t.2.

1. ACTIVA

VasÉe activa
lmmateriële vaste actiw
Materiële wste actiw

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

2.1.

TotaalActiva

PASSIVA

Eigen vermogen

KoÉlopende schulden

Totaal Passiva

1.2.

L.2.2.

7.2.4.

2.844..ils 2.5í8.676

2.

2.4.

2.693.412

í 51.133

2.314.372

204.304

2.84/..ils 2.518.676
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Staat van baten en lasten over 2020

Baten
Rijksbijdragen
Totaal baten

31.078.148 29.697.943 29.878j02
31.078.148 29.697 .943 29.878.102

2020
Realisatie

€

2020
Begroting

€

2019
Realisatie

€

3.

3.1

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

387.865
12.500
10.000

145.250
29.314.064

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huiswstingslasten
Orcrige lasten
Dooóetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en laÍen

6 Financiële baten en lasten

9. Resultaat

Resultaatbestemming
2.1.1.1. Algemene resene

30.696.020 29.869.679 29.289.095

382.128 -171.736 589.007

-3.088
-3.088

379.040 -171.736 589.038

379.040 589.038
379.040 589.038

476.219
12.689
6.000

31 5.120
29.885.992

317.679
7.408
9.000

101.277

28.853.731

30

30
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Kasstroomoverzicht over 2020

Het onderstaande kasstroomolezicht is opgesteld wlgens de indirecte methode. Hierbijwordt het saldo
wn baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop wnolgens conecties worden aangebracht wor
rcrschillen tussen opbrengsten en ontlangsten en kosten en uitgawn.

2020 2019
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 382.128 589.007
382.128 589.007

Aanpassingen voor:
Atuchrijvingen 12.689 7.408

12.689 7.408

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen

Schulden

Kasstroom uit bedriifsope raties

Ontrangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom u it investe ri ngsactivite ite n

lnrcsteringen in materiële wste actira

Tota a I ka sstroom u it i nveste ri n gsa ctivite ite n

Mutatie liquide middelen

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

188.657

-53.171

-1 58.1 04

105.6í 1

135.486

530.303

-3.088

-3.088

-í3.856

5í3.359

2.277.069
513.359

2.790.428

-52.493

-3.088
186

-156

5/.3.922

30

30

-13.856 -27.192

-27.192

5í6.760

1.760.309
516.760

2.277.069
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Grondslagen

L Algemene toelichting

Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en Omgeving bedraagt
per 31 december 2020 €.2.693.412 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen
van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuiteit van
de
stichting.

Vestiqinqsadres, rechtsvorm en inschriifnummer handelsreqister
Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en Omgeving is feitelijk gevestigd op Hooilaan 1,

4816 EM te Breda, statutair gevestigd te Oosterhout en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 58309586.

Stelselwiiziqinqen
ln 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan

Verbonden partiien

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die ovenvegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoonivaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Alqemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving ondenivijs. 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 Ondenvijsinstellingen.

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

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

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

Verqeliikinq met voorqaand iaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
De cijfers van 20í 9 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar
mogelijk te maken.
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3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa

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

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderinqen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afschriivinqen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de venrvachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven

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

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

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
' ICT 5 jaar (20%)
' Meubilair: 10 jaar (1oo/o)

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

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

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

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

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen
onder de operationele activiteiten.
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Toelichtinq oo de balans per 31 december 2020

í. ACTIVA

í.í. Vaste activa

1.1.2. Materiële mste actira

Stand 1 januai2o20
Aanschaffingswaarde
Cum ulatievre aËc hrijvi ngen
Boekwaarden 1 januari 2020

lnrcsteringen
Desinresteringen
AËchrijvingen
Abchrijvi ngen desi nwsteri ngen
Saldo mutaties

Stand 31 december 2020
Aanschaffngswaarde
Cum ulatiew aíschrijvi ngen
Boekwaarden 31 december 2020

í.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen
1.2.2.10 Te ontwngen rente
1 .2.2. 12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2. 13 Waaóorgsommen
1.2.2.15 Overlopende actiw owrig

1.2.4. Liouide middelen
1.2.4.2. Tegoeden op bankrekeningen

1.2.4.2. Tegoeden op bankrekeninqen
Rabobank doelreseneren
Rabobank rekening courant

1.1.2.3.
lnuentaris

en
apparatuur

€

60.413
-23.465
36.948

13.856

-12.689

1.167

74.269
-36.154
38.115

31-12-2020 31-12-2019
€ €

5.944 45.234
186

9.267
791

159.239

í6.002 204.659

2.790.428 2.277.069
2.790.428 2.277.069

1.539.110
1.251.318

2.073.924
203.145
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2. PASSIVA

2.1. Eigen \êrmogen

2.1 .1 .1 . Algemene resene

2.4. Kortlopende schulden
Crediteuren

Orerige kortlopende schulden
Vooruitontlangen investeringssubsidies
Orcrige olerlopende passiua

Stand per
1-1-2020

€
Resultaat

€

Orcrige
mutaties

€

Stand per

31-12-2020
€

2.314.372 379.040 2.693.412
2.314.372 379.040 2.693.412

31-12-2020 31-12-2019
€ €

109.373 47.5332.4.8.
2.4.12
2.4.15
2.4.19

27.739
14.021

103.299

53.072
151.133 204.304

De resenering inzake de woruitont\Engen subsidie betreft een lerkregen subsidie van het Ministerie lan
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ziet op meer- en hoogbegaafdheid.

49



Niet uit balans bliikende verplichtinsen

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten

Gebeurtenissen na balansdatum

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

Bestemming van het resultaat
Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020
bedraagt
Er wordt € 379.040 toegevoegd aan de algemene reserve.

€ 379.040

Naam Loootiid
Verplichting
oer iaar

Huur bedrijfsruimte
Onbepaalde tijd vanaf I januari
2021 € 8.940
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Verbonden paÉiien

Naam Juridische Statutaire zetel:
vorm

code
activiteiten:

Eigen vermogen Resultaat Arl2l.
31-12-2019 iaar2O19 403BW

€€
546.002 37j39 nee

deelname consolidatie

otto o/o

nee neeStichting Rebound Stichting Ridderstraat 34, 4902
AB Oosterhout

4. Overige

code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige



Toelichtinq op staat van baten en lasten

2020
Realisatie

2020
Begroting

2019
Realisatie

3.1.
3.1.1.1
3.1.2.1

4.1.
4.1.2.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.5.

Riiksbiidraqen
Rijksbijdrage OCW
Owrige subsidies OCW

Oreriqe lasten
Administratie en beheer
lnrentaris en apparatuur
Orcrige

€

30.869.574
208.574

€

29.697.943

€

29.848.386
29.716

3í.078.148 29.697.943 29.878.102

3.1.1.1. Rijksbirdrase OCW
Zware ondersteuning
Lichte ondersteuning

14.339.983
í 6.529.591

13.826.257
15.871.686

í 3.629.316
'16.219.070

30.869.574 29.697.943 29.848.386

Het wrschil in begrote en gerealiseerde baten wordt rerooaaakt doordat relerante leerlingaantallen pas

definitief worden op het moment dat de begroting is \astgesteld om medezeggenschapsfase in te kunnen

Personeelslasten
Owrige personele lasten

4.1.2. Orerige personele lasten
4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst
4.1.2.3. Orerige

4.2. AíschriiVngen
4.2.2. AÉchrijvingen materiële \aste acti\a

476.219 387.865 3't7.679
476.219 387.865 317.679

469.020
7.1 99

376.365
11.500

306.221
11.458

476.219 387.865 317.679

0
12.689 12.500 7.408

0

10.000 9.000
6.000 1 0,000 9.000

0

000

0

4.2. AfschrijVngen
4.2.2.3. AÍschrijVngen in\entaris en apparatuur

0

ln oktober 2019 is het |CT-beheer o\ergegaan. Sindsdien wordt de hardware niet meer geleased
maar aangeschaft en Va jaarlijkse aËchrijr,ing opgenomen in de jaanekening.

4.3. Huisrestingslasten
4.3.1. Huurlasten 6.000

79.691
20.368

215.061

43.700
10.350
91.200

53.176
14.769
33.332

315.120 145.250 ',t01.277
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2020
Realisatie

2020
Begroting

201 9

Realisatie

4.4.1. Administratie- en beheerslasten
Administratiekantoor
Ondezoekskosten
DeskundigenadVes
Accountant
Juridische kosten
Ondersteunings planraad

Telefoonifax
ElÍgemeentenowrleg en OOGO
Contributies
Orcrige

lnrentaris en apparatuur
lCï kosten
Reproductiekosten
Owrige

4.4.5. Orerioe lasten
Vergaderkosten
Owrige rerzekeringen
Owrige
Prolect MHB

4.5. Doorbetalingenaanschoolbesturen
4.5.1.2. Lwoo
4.5.1.3. Pro
4.5.1.1. (v) SO
4.5.2.1. (v) SO groeibekostiging
4.5.3. Owrige doorbetalingen rijksbijdragen aan schoolbesturen

€

18.018
23.472
19.892
11.495

720
1.850
1.362

2.882

€

í2.500

€

16.220
4.480
9.470

11.495

6.153
B50

1.655

2.847
7

7.500
9.000

2.000
1.500

79.691 32.500 53.1 76

Onder ondezoekskosten worden begrepen de kosten die direct te maken hebben met leerlingen, zoals
leeóaarheidsondezoeken en ondeaoeken naar de didactische wrdering.
Onder juridische kosten worden begrepen de kosten die samenhangen met de inzet \an een jurist en/of
een mediator bij geschillen.

2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
4.4.2.

12.646
5.988
1.734

2.850
6.000
1.500

10.538
2.285
1.946

20.368

1.857
1.56'l
3.069

208.574

í 0.350 14.769

1.594
726

1.297
29.715

2.500
4.000
4.700

80.000
215.061 91.200

ln het kaderran het hoogbegaafdheidsbeleid is scholen ondersteuning geboden in het begeleiden ran
het hb-leerlingen door een hb-expert.

Toepassing wn artikel 2'.382a BW , het honorarium \an de accountantsorganisatie kan als lolgt worden
gespecificeerd:

2020 2020
Realisatie Begroting

€ €
Accountantslasten

4.4.1.1. Ondezoek jaanekening 11.495

33.332

2019
Realisatie

€

9.000 11.495
11.495

11.787.631
2.585.391

10.061 .687
330.671

5.120.612

9.000

11.551.150
2.473.589
9.739.480

116.341
5.433.504

11.495

11.755.349
2.357.567
9.905.650

163.337
4.671.828

29.885.992 29.314.064 28.853.731

Financiêle baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten -3.088

186
-1 56

0
0

0

53
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Model G : Verantwoordinq subsidies

G1. Subddieswaarbij het eventueel niet aangewende deel van de grbsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan
andere activiteiten waaryoor bekosÍiging wordt versÍrekt

Toewijzing De activiteiten zijn ultimo rerslagjaar
Omschrijving Kenmerk Datum conform de subsidiebeschikkino qeheel

Subsidie begaafde leerlingen po en \o HBL'19088 30-í0-2019 Nee

G2. VERANTWOORDI NG VAN SUBSI DI ES M ET VERREKENI NGSCLAUS ULE

G2A. Subddies die uitduitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de gtbsidie isversÍrekt, aflopend per ultimo verdagjaar

Toewijzing
Kenmerk Datum

Totale
Ontwngent/m subsidiabele

wrig kosten t/m wrig
Subsidiabele Tererrekenen

Ontwngen in kosten in per 31 december

Bedrag
ran de

Saldo per 1

januari
Omschri ing rersl aat rcrsl

€ € € €

totaal

G2B. Subddies die uitduitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is vers*rekt, doorlopend tot in een volgend verdagjaar

€

Saldo per 31

decemberOmschrijVng
Toewijzing

Kenmek Datum
Bedrag

wn de

Totale
Ontwngent/m subsidiabele

wrig kosten t/m wrig
Subsidiabele

Ontrangen in kosten in
Saldo per 1

januari
rersl \ers aaf

€ € €

totaal



WNT: Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet nomering iopinkomens (WNT) ingegaan. Deze reEntwoording is opgsteld
op basis €n de op Stichting Regionaal Samenwerkings€óand Breda en Omge\ing En t€passing zijnde regelge\ing.

Het beoldigingsmaimum oEr2020 eÍStichting Regionaal Samenrerkingswóand Breda en Omge\ing is 201.000.

í. Bezoldiqinq topfu nctionarisn

1 a. LeidirggeÊnde topfurctíonadssen, gewzen topfunctionaissen met dienstbetrckk ing

bedragen x € í

Functieg€eEns

AanEng en einde functieEMlling in 2020
Om€ng dienstËóand (als deeltijdfactoÍ in fte)
Gilsen topfunctionaris?
(Fictie€) dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus bel6tbare onkostenÉrgoedingen
Beloningen betaalbaaÍ op temijn
Subtotaal

lndi\idueel toep6selijk bqoldigingsmilimum

J- OnË6chuldigd betaald bedÊg

Reden Marcm de o€cchrijding al dan niet is toegstaan
Toelichting op de rcÍdering wegens onEFchuldigde betaling

Gegevens 20'19
AanEng en einde functiewrulling in 2019
OmEng dienstwrband (als deeltijdtactor in fte)
(FictieE) dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus bel6tbare onkcten€ígoedingen
Beloningen betaalbaar op temijn
Subtotaal

lndi\idueel toep$selUk bEoldigingsmaimum

Totaal bezoldiging 2019

- -?Tl'-lln. Ilti: , 4 1 200 stichtins Hetscholenoemetrschao _._: unesoan
Etten Leur

n.vt. Lid dagelijks bestuur

n.vt. 111 -31112
n.vt. n.vt.

n.vt. n.ut.

F.C.M. Hssels

Directeur

1t1 - 31t07
0,80

ja

60.477

F.C.M. Hessels

Directeur

1t8 - 3'il't2
1,00

ja

36.120

40278 Stichting
Delta OndeNijs

Voozitter dagelijks
bestuur

'v1 - 31t12
n.vt.

42992 Stichting
K.V.O. Breda e/o

Skrcb
Lid dagelijks

bstuur,
penningmester

'U1 - 31t12
n.vt.

60.477

93.800

36.í20

83.750

n.vt.

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

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

n.v-t.

n.vt.

n.v.t.

n.v.t.

n.vt.

n.vt.

n.vt.

n.vt.

n.ut.

n.vt.

60.477 35.120 Onbezoldigd n.v.t Onbezotdigd Onbêzotdigd

n.vt.
n.ut.

n.vt.
n.vt

n.vt. n.ut.

n.vt.

n.v.L

n.vt.
n.vt.

n.vt.
n.vt.

n.vt.
n.vt.

- 31t1

0,8
nee

111 n.vt
n.vt
n.vt

1tl -31t12
n.v.t.

n.v.t.

1t1 - 31t12
n.v.t.

n.vt.

111 - 31t12
n.vt.
n.vt.

'l'l - 3'U12
n.vt.
n.vt.

84-318

84.318'

155.200

E4.31 E Onbezoldigd Onbezoldiqd bezoldiqd Onbezoldiqd

1 b. Leid inggeve nd e topfu nctionarissen zonder d ie nstbetrekking kale ndermaand 1 -1 2
Alle leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn langer dan 12 maanden werkzaam bij Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving.



1 c. Toe zichthou d e n d e to pf u n ctio nar'ssen

Gegevens 2020
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

Bezoldiging

I ndividueel toepassel ijk bezold igingsmaximu m
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 20í9
bedragen x € I
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging

Bezoldiging

lndividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

4121í Ons
Middelbaar
Ondenuijs

Lid

111 - 31112

33372 Stichting
voor Ghristelijk

Voortgezet
Onderwajs West-

Brabant

40143 Stg.
Kath. Voortg.
Onderwijs in

het
Dongemond

gebied

31107
Stichting

Curio

Lid
111 - 31112

Onbezoldigd

n.v.t.

41407 |NOS,
stichting Katholiek
Onderwiis Breda

43239 Stichting
Monseigneur

Frencken

70045 Ondenuij
Stichting Sint

OelbeÉ

Lid

111 - 31t12
Lid

111 - 31112

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31112

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd

n.v.t.

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

Onbezoldigd Onbezoldigd

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

n.v.t.

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigr

n.v.t.

Voorzitter
111 - 31112

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd

n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd
n.v.t.

Lid
111 - 31t12

Onbezoldigd

n.v.t.



1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2O2O

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
G.P. Versluis - Crielaard onafhankelijk voorzitter



Ondertekenino

Het bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met
31 december 202O te hebben vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Ondertekening bestuur
Oosterhout,

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

Penningmeester
dagelijks bestuur
J. Baselmans

Voorzitter
algemeen bestuur
G. Versluis
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Aan het bestuur van

Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving

Hooilaan I

48I 6 EM BREDA

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2O20

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en

omgeving te Breda gecontroleerd.

Naar ons oordeel

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en

omgeving op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020in overeenstemming met de

Regeli ng jaarverslaggevi ng onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

L de balans per 3l december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en

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

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Bezoekadres: Cosunpark 1O, Breda, Tel. +31 (0)88 0320 600, Fax +31 (O)162 457 008

Correspondentieadres: Postbus 3462, 48OO DL Breda, ínfo@èsj.nl, M.êsj.nl
ESJ is aangesloten bt Allinial Global, een associatie van onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren.

ESJ Audit & Assurane is de handelgnaam van ESJ Audit & Assurane B.V. gevstigd te Bíeda. Uitsluitend ESJ Audit & Assurance 8.V., ingeschreven bij de Kameí van
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Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,

bedoeld in artikel 1 .6a WNT en artikel 5, lid I sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet

gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen

als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader

vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

het bestuursverslag;
de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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.

JN/21 00381 80/ Pagina 60
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 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.

BU het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het samenwerkingsverband in

staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om het
samenwerkingsverband te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
real isti sche alternatief is.

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

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

van fi nanciële verslaggevi n g van het samenwerki n gsverband.

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

oordeel.

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2O2O, ethische voorschriften en de

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

JN/2 I 00381 80/ Pagina 6l



IJr
rIHÀI{CIAI EHGII'IEERING

AUDIÍ &ASSUN.ANCE

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van

baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

doorbreken van de interne beheersing;
hetverkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van het samenwerkingsverband;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,

de gebruikte rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen

door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het samenwerkingsverband
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een samenwerkingsverband
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het met toezicht belaste orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Breda, 25 juni 2021

ESJ Audit & Assurance B.V

J.P.H. Nelemans MSc

Reg isteraccou ntant
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