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BESTUURSVERSLAG 
 
ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID 
 
Inleiding 

    

        In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse Vallei PO in het verlengde boekjaar 2015. 
Het verlengde boekjaar loopt van augustus 2014 tot en met december 2015 en is een gevolg van het 
moment van de start van het Samenwerkingsverband met het haar toegewezen taken per 1 augustus 2014. 
  

        Jaarrekening 
      

          

  De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is 
opgesteld door Dyade Ede. 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants 
  

        Juridische structuur 
     

  De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging.  
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is op 2 oktober 2013 opgericht en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 58964789. 
 
Nummer bevoegd gezag:  21689 
Samenwerkingsverband:  PO 25.10 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur is ultimo 2015 als volgt samengesteld: 
Voorzitter  : Dhr. M. v. d. Brink 
Penningmeester : Dhr. H. Plat 
Overige bestuursleden : Dhr. P.F. Immerzeel 
    Dhr. W. Ludeke 
    Dhr. J.C. Gordijn 
    Dhr. G. Morren 
    Mw. S.C. van Dongen 
Tot 01-12-2014 maakte mevrouw F. van Veen deel uit van het bestuur als penningmeester. Vanaf die tijd 
neemt dhr. H. Plat de rol van penningmeester over en is er een vacature in het bestuur. De vrijgevallen 
vacature van bestuurslid is vanaf juni 2015 ingevuld door mevrouw S.C. van Dongen. 

De heer W.D. van Leeuwen vervult de functie van onafhankelijk en extern voorzitter. Hij maakt geen deel 
uit van het bestuur.  
Algemeen directeur van het samenwerkingsverband is mevr. T. de Graaf. 
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1. Algemene informatie omtrent de instelling  
 

Doelstelling 1 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van 
artikel 18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs; 

b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 
en tussen alle scholen; 

c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; 

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

2. De vereniging bereikt haar doel door: 
a. gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de 

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; 
b. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag; 
c. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het 

bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 
d. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school 

voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op 
verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of 
ingeschreven; 

e. het uitoefenen van door de bevoegde gezagsorganen aan de vereniging overgedragen 
bevoegdheden; 

f. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn. 
3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 

Algemene informatie omtrent de instelling 
De vereniging Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei houdt dit samenwerkingsverband in 
stand om een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen 
te realiseren zodat de in het werkgebied woonachtige leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Daarnaast om leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te kunnen bieden. 

                                                           
1
 Artikel 3 Statuten 

 
 

Bekostigingsgrondslag 

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door 

middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen 

van een school volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen. 
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Het werkgebied van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei omvat de gemeenten Ede, 
Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel. 
Met uitzondering van de bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband aangesloten 
scholen, zijn de in deze gemeenten gevestigde scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs (cognitie en gedrag) via hun schoolbesturen aangesloten bij 
het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. 
 
Afnemers van de diensten van het samenwerkingsverband zijn direct de leerlingen van die 
scholen met extra ondersteuningsbehoeften, hun ouders en de professionals op de scholen. 
 
Onder het samenwerkingsverband vallen: 

 34 schoolbesturen 

 128 scholen 

 23674 kinderen in het regulier basisonderwijs2 

 638 kinderen in het speciaal basis onderwijs 

 443 kinderen in het speciaal onderwijs (waarvan 116 leerlingen naar scholen buiten ons 
SWV) 

 
De Statuten zijn definitief bij de notaris gepasseerd op 22 juli 2014 (voorafgaand aan deze 
verslagperiode). 

 

Organisatiestructuur en personele bezetting 
De interne organisatiestructuur is weergegeven in het organogram.  
 
 

                                                           
2 Teldatum 01-10-2014, N.B. Teldatum 2015 wordt na bespreken Q4 toegevoegd 
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Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten en haar financiële consequenties  
Besluit bestuur 09-09-2014: 
Beleid m.b.t. mobiliteitscentrum: de aangesloten schoolbesturen melden vacatures geschikt voor 
medewerkers vallend onder tripartiete bij het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband meldt de vacature aan de medewerker onder tripartiete afspraken en op 
de website. Medewerker meldt via een formulier wel/niet te zullen solliciteren.  
 
Besluit bestuur 14-10-2014: 
Uitbreiding van managementondersteuning via een tijdelijk contract: € 30.000  
 
Besluit bestuur 17 en 24-11-2014: 

 Er worden meerdere meevallers genoteerd. Het bestuur stelt een aangepaste begroting voor 
aan het ALV (door ALV goedgekeurd):  
o Voor de AWBZ compensatieregeling wordt een bedrag van € 200.000 opgenomen (was € 

100.000).  
o Voor de groeiregeling SBO wordt een bedrag van € 192.000 opgenomen. De 1 februari 

peildatum wordt vastgesteld.  
o Voor arrangementen in het regulier onderwijs wordt een bedrag van € 550.000 

opgenomen. 
o Het resultaat (€ 73.409) wordt als een post onvoorzien opgenomen. 
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 De verantwoordelijkheid voor de personele verplichtingen van WSNS Veenendaal worden bij 
het voormalige bestuur gelaten, de vergoeding voor de managementassistent die voor SWV 
RGV werkt wordt aan dat bestuur overgemaakt. 

Besluit bestuur 13-01-2015: 

 Faciliteitenregeling OPR en Bestuur worden vastgesteld. 

 Ondersteuningsarrangementen worden op basis van gemiddelde personeelslast toegekend, 
betaling geschiedt door middel van betaalopdrachten door het SWV RGV.  
 

Besluit bestuur 03-02-2015: 

 In tegenstelling tot eerdere berichtgeving werd vanaf 1-8-2015 het materiële deel van de SO 
vergoeding naar het SWV overgemaakt i.p.v. naar de SO scholen. Het bestuur besluit het 
bedrag over te maken naar de SO scholen.  

 
Besluit bestuur 12-02-2015: 

 Het huishoudelijk reglement wordt aangepast. Vertegenwoordiging in de ALV en deelname in 
het bestuur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei kan alleen door bestuursleden of 
gemandateerde (algemeen) directeuren. Het aftreden van bestuursleden na twee jaar wordt 
geschrapt, dit is in strijd met de statuten waarin gesteld is dat het bestuur niet in zijn geheel 
aftredend mag zijn.  

 
Besluit bestuur 03-03-2015: 

 Het bestuur stelt voor te gaan werken met het instrument schoolondersteuningsprofiel Q3. 
Implementatie zal plaatsvinden in het schooljaar 2015-2016 en herhaling in 2018.De 
implementatie wordt gefinancierd door het SWV RGV. 2018 is de afgesproken periode waarin 
een nieuw schoolondersteuningsprofiel gemaakt moet worden. Het instrument zal dan 
worden bekostigd door de schoolbesturen, het dashboard door het SWV.  

 Het restantbedrag uit de tientjesregeling (€ 101.000) zal worden gereserveerd voor in te 
voeren monitor/audit op het schoolondersteuningsprofiel.  
 

Besluit bestuur 07-04-2015: 
Kindkans, een administratietool, zal worden aangeschaft en geïmplementeerd in 2015-2016.  
 
Besluit bestuur 19-05-2015: 

 Uitbreiding van administratieve ondersteuning (0,4 fte per direct), een medewerker Beleid en 
kwaliteit (0,5 fte per direct) en een Steunpunt Coördinator (0,5 fte vanaf 1-8-15) wordt 
goedgekeurd. Dit zijn tijdelijke aanstellingen tot 01-08-2016. Evaluatie bepaalt eventuele 
structurele invulling (april 2016).  

 De meerjarenbegroting en begroting 2015-2016 worden in concept goedgekeurd en 
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 
 

Besluit bestuur 02-06-2015: 

 Het Procuratieoverzicht wordt vastgesteld.  
 

Besluit bestuur 07-07-2015: 

 Het beleid m.b.t. AWBZ-compensatie wordt vast te stellen.  
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Besluit bestuur 15-09-2015: 

 Het beleid HGO en TLV 2015-2016 wordt na tekstuele aanpassingen, goedgekeurd. 
 
Besluit bestuur 06-10-2015: 

 De uitkering van bedragen AWBZ compensatie conform het vastgestelde beleid 07-07-2015 
wordt gekort met 25% om het vastgestelde maximum van € 200.000 niet te overschrijden.  

 
Besluit bestuur 17-11-2015: 

 De faciliteitenregeling OPR-oudergeleding wordt gewijzigd en vastgesteld.  

 Bij een tussentijdse begrotingswijziging ontstaat de ruimte om in het kader van het 
Ondersteuningsplan extra gelden vrij te maken voor Extra ondersteuning en invulling van de 
vorm van verstrekken van arrangementen.  

 

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid. 
a. Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling. 

 Naast de oorspronkelijk geplande 1 FTE voor de directeur en 4 FTE voor Steunpunt 
Coördinatoren, is er in de verslagperiode personeel ingezet voor 
managementondersteuning en administratieve ondersteuning. Voor een deel zijn deze 
mensen ingezet op detacheringsbasis. Vanaf 1-9-2014 zijn 5 Steunpunt Coördinatoren 
aangesteld bij het SWV RGV. Vanaf 1-7-2015 is een management ondersteuner voor 
onbepaalde tijd aangesteld bij het samenwerkingsverband. Vanaf 1-8-2016 is een zesde 
Steunpunt Coördinator in dienst gekomen. Voor het schooljaar 2015-2016 is een 
medewerker beleid en kwaliteit gedetacheerd werkzaam. Een tijdelijke aanvulling op de 
inzet van de Steunpunt Coördinatoren is begroot gedurende het schooljaar 2015-2016. De 
bemensing voor de TLV-en HGO commissie is gerealiseerd.  

 Gedurende het schooljaar 2015-2016 is deskundigheidsbevordering voor de 
personeelsleden van het SWV én de Steunpuntteamleden opgestart. De normjaartaak en 
een opleidingsplan per persoon zijn in kaart gebracht. Functioneringsgesprekken worden 
opgestart.  

 Het FUWA-boek is ingericht met de functies Steunpunt Coördinator en directeur.  

 Een contract met een Arbodienst is afgesloten.  

 Bij Dyade wordt P&O advies ingehuurd.  
 

b. Onderwijsprestaties. 
Het samenwerkingsverband is niet direct verantwoordelijk voor onderwijsprestaties op de 
betrokken scholen. Ieder jaar bekijkt de Inspectie voor het onderwijs of een school voldoende 
kwaliteit levert. Op basis hiervan bepalen zij welk toezicht nodig is. Indien een school 
basistoezicht krijgt, is daarmee uitgesproken dat de kwaliteit voldoende is. Dit basistoezicht is 
bij 125 scholen afgegeven. Bij twee basisscholen is door de inspectie het predicaat zwak 
afgegeven en bij een basisschool is zwak met een intensief toezicht uitgesproken. 
 

c. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken. 

 In de verslagperiode is een start gemaakt met het toekennen van Handelingsgerichte 
Ondersteuning (HGO). Bij de toekenning van arrangementen wordt in de brief vermeld 
welke onderwijskundige inzet en opbrengst van de school wordt verwacht. 
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 Een aantal werkgroepen zijn ingericht om gewenst beleid te ontwikkelen.  
De belangrijkste werkgroepen waren/ zijn:  
o Handelingsgerichte ondersteuning –Toelaatbaarheidsverklaring: procedure en proces 

(afgerond)  
o Bezwaar- en adviesprocedure TLV (afgerond) 
o AWBZ-compensatie (afgerond)  
o Heroverweging PCL en CVI (afgerond)  
o Voorschoolse voorzieningen (afgerond) 
o Residentiele voorzieningen (afgerond) 
o Groeidocument (afgerond) 
o Crisisoverbrugging (in proces) 
o Rol SBO-SO in het SWV (in proces) 
o POVO SWV 10-14 jarigen (in proces) 
o Dekkend aanbod in SWV (cluster 2 en EMB) (in proces) 
o Getalenteerden (in proces) 
o Herindicatie (in proces) 
o Monitor / audit (in proces) 

 

 Kwantitatieve gegevens betreffende leerlingenaantallen, ondersteuning, 
toelaatbaarheidsverklaringen en thuiszitters. 

 
Overzicht groei/krimp van het BAO- SO-SBO gedurende het verslagjaar.  

 
1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 

Verschil  
1-10-2014 en 1-

10-2015 

PO woonachtig 24.618 24.203   

BAO 24.029 23.674 23.593 81 

SBO 686 638 567 71 

Totaal (S)BAO 24.715 24.312 24.160 152 

SO 3 131 126 112 14 

SO 4 214 253 181 72 

SO totaal 345 379 293 86 

SO extern 124 116 108 8 

 

Verloop aantallen leerlingen landelijk          Verloop aantallen leerlingen in 

SWV  

N.B. De tweede tabel zal worden aangepast naar hetzelfde als het landelijke.  
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Deelname percentage SBO, SO en leerlinggebonden financiering (Rugzak)  

 

PO2510 sbao so cat lg 
so cat 

md 
so cat 

hg 
so 

totaal 
rugzakleerlingen 

1-10-2011 2,72% 1,62% 0,09% 0,36% 2,07% 0,83% 

1-10-2012 2,76% 1,47% 0,08% 0,35% 1,89% 0,85% 

1-10-2013 2,78% 1,36% 0,07% 0,33% 1,76% 0,92% 

1-10-2014 2,62% 1,41% 0,08% 0,33% 1,82%   

1-10-2015 2,31% 1,25% 0,09% 0,29% 1,63%   

 
  

Landelijk             

1-10-2011 2,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01% 

1-10-2012 2,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96% 

1-10-2013 2,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96% 

1-10-2014 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%   

1-10-2015 2,35% 1,27% 0,10% 0,18% 1,55%  

 
Ondersteuningsvragen  

 De ondersteuningsvragen rondom leerlingen, groepen, scholen zijn onder te verdelen in:  
A. Extra ondersteuning met inzet van Steunpuntteamleden: 

In 2014 zijn in totaal 295 aanvragen voor ondersteuning bij de Steunpunt 
Coördinatoren binnengekomen, in 2015 waren dat er 824. Het totaal in de 
verslagperiode is 1119. 

B. Extra ondersteuning met inzet Steunpuntteamleden en financiën: 
In december 2014 is begonnen met het toekennen van arrangementen voor  
Handelingsgerichte Ondersteuning (HGO), in dat jaar was er nog maar een klein 
bedrag € 3.429 toegekend voor 3 leerlingen. In 2015 is het totaal aan arrangementen 
opgelopen naar 195 leerlingen. De daarmee gepaard gaande financiële toekenning is 
opgelopen naar € 310.411. Het cumulatief bedrag is 198 leerlingen en € 313.840 aan 
toekenningen. In de verslagperiode is € 191.404 uitgekeerd. 

 
Leerlinggebonden financiering (rugzakgelden)  
Het schooljaar 2015-2016 is het laatste jaar dat financiën gekoppeld aan voormalige 
rugzakfinanciering worden uitgekeerd.  

    
uitkering 

 rugzakfinanciën aantal bedrag 
 

over 2014 over 2015 

2014-2015 138  € 910.755,46  
 

 € 379.481,44   € 531.274,02  

2015-2016 55  € 366.753,15  
 

   € 213.939,34  

    
 € 379.481,44   € 745.213,36  
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 Toelaatbaarheidsverklaringen 
 

In 2014 zijn 12 Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het SBO afgegeven en 8 voor het 
SO. In 2015 zijn 102 Toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO afgegeven en 88 voor het SO.  

 
Aantal geschorste leerlingen en/of thuiszitters  
Gedurende 2014 zijn er zo’n 11 leerlingen geweest, die geschorst zijn, dan wel onder de 
definitie thuiszitter (relatief verzuim) vielen.  
In 2015 is dit aantal 4 geweest en 2 gedeeltelijke thuiszitters.  
 

d. Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg. 

 Het SWV heeft gedurende het verslagjaar een Activiteitenplan (4 jaar) gemaakt, waaruit 
jaarlijks een Jaarplan wordt opgesteld. Voor het ontwikkelen van beleid worden soms 
tijdelijke werkgroepen ingericht. Ieder kwartaal wordt door de directie een 
kwartaalrapportage geschreven voor het bestuur, waarbij tevens een voortgang gemeld 
wordt op het Jaarplan.  

 Bij de aanvang van de verslagperiode is door het merendeel van de scholen een 
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) ingeleverd. Op basis van de ingeleverde 
schoolondersteuningsprofielen werd geen goed overzicht verkregen omdat een groot 
aantal verschillende formats gebruikt werden. Daarom heeft de Algemene 
Ledenvergadering in juni 2015 op voorstel van het bestuur besloten het instrument Q3 
aan te schaffen en bij alle scholen in het schooljaar 2015-2016 te implementeren. In 
eerste instantie wordt het als een inventarisatie-instrument gebruikt, na de herhaling in 
2018 als ontwikkelinstrument. 

 Een monitor / audit wordt ontwikkeld om het gewenste niveau van basisondersteuning te 
volgen. 

 Het Groeidocument is in de verslagperiode aangepast om de kwaliteit van de ingediende 
aanvragen te verbeteren en de administratieve last te verminderen. 

 In de verslaglegperiode is KindKans ingevoerd. Dit is een administratietool waarbij 
aanvragen voor Toelaatbaarheidsverklaringen en Handelingsgerichte ondersteuning 
administratief efficiënt en met aandacht voor privacy gerealiseerd kunnen worden. 

 Voor het bespreken van aanvragen Toelaatbaarheidsverklaringen SO-SBO en 
Handelingsgerichte ondersteuningsarrangementen is een commissie met deskundigen 
ingericht conform wettelijke richtlijnen.  

e. Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen. 

 Het samenwerkingsverband is met 34 schoolbesturen gestart, deze omvang is 
ongewijzigd. 

 Het OOGO is vereenvoudigd door één gezamenlijke bespreking te voeren met de 
bestuurders uit zeven gemeenten uit FoodValley en de vijf samenwerkingsverbanden. Een 
notitie met uitgangspunten voor samenwerking en een Samenwerkingsagenda is 
gemaakt. 

f. Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht). 
In de verslagperiode is een procuratieoverzicht vastgesteld t.b.v. interne beheersing en 
toezicht. Voor het overige zijn er geen wijzigingen. 

g. Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact. 
Niet van toepassing. 
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h. Het gevoerde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ontslag. 
Gedurende het verslagjaar is de personele inzet gerealiseerd op basis van tijdelijke 
aanstellingen of detacheringen. 
 

i. Afhandeling van klachten. 

 In het begin van de verslagperiode is een klacht over een beslissing van het voormalig 
samenwerkingsverband WSNS Veenendaal e.o. afgehandeld. 

 In de verslagperiode is 3 maal een bezwaar ingediend betreffende een afgewezen of 
toegekende TLV en twee keer wat betreft een HGO arrangement. 

 In de verslagperiode is een interne bezwaar- en adviesprocedure TLV opgesteld, die 
leidraad is bij de behandeling van bezwaren. Na de interne procedure bestaat de 
mogelijkheid om naar de landelijke geschillencommissie te gaan. Dit heeft tijdens de 
verslagperiode niet plaatsgevonden. 
 

Bezoldiging van haar bestuurders en toezichthouders en de wijze waarop dit beleid in 
het verslagjaar in de praktijk is gebracht. 
Leden van het bestuur, de onafhankelijk voorzitter en de Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen 
een vergoeding op basis van vastgestelde faciliteitenregelingen.  

 Bij de faciliteitenregeling bestuur is onderscheid gemaakt tussen een bestuurder in dienst van 
een onderwijsinstelling (a.) en bij een lid geregistreerd als vrijwillige bestuurder (b.).  

Bestuurder in dienst van een onderwijsinstelling:  
o (a.) bestuurders: € 200,= per vergadering. Het bedrag wordt overgemaakt aan de 

betreffende besturen; deze maakt zelf de keuze of zij de bestuurder of de organisatie 
willen compenseren voor de inzet. 

o (b.) bestuurders: € 200,= per vergadering. Dit bedrag wordt vermeerderd met het 
percentage inkomstenbelasting van de betrokkene. Deze vergoeding wordt “bruto” 
uitgekeerd, d.w.z. betrokkenen dienen de inkomsten zelf bij de belastingdienst op te 
geven, door het samenwerkingsverband wordt melding van deze vergoedingen 
gemaakt bij de belastingdienst. 

 Met de onafhankelijk voorzitter is een overeenkomst van dienstverlening afgesloten, welke is 
goedgekeurd door de ALV op 28 januari 2014. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en 
bedraagt in 2015 € 12.000 per jaar, ex btw en reiskosten.  

 Bij de OPR faciliteitenregeling is onderscheid gemaakt tussen leden die in dienst zijn van de 
aangesloten schoolbesturen en ouders die lid zijn van de OPR.  

Oudergeleding:  
o € 200,= per vergadering, met een maximum van 1.500,= per kalenderjaar. Ieder OPR-

lid oudergeleding moet zelf zorgdragen voor de melding bij de (inkomsten) belasting. 
Het SWV doet een melding bij de belastingdienst. 

Medewerker:  
o € 315,= per vergadering (gebaseerd op een uurloon LB 15 (inclusief 

werkgeverslasten), met een maximum van € 1.935,= . Het bedrag wordt overgemaakt 
aan het schoolbestuur van de medewerker.  

De voorzitter en de secretaris: 
o Indien oudergeleding: € 1.500,= ongeacht het aantal vergaderingen  
o Indien medewerker: € 1.935,= ongeacht het aantal vergaderingen. 
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Omvang van functie van het vrij besteedbare vermogen. 
Er is een weerstandsvermogen vastgesteld (€ 250.000). Daarnaast wordt het budget voor de 
toekenning voor de ondersteuningsbekostiging jaarlijks vastgesteld (boven op het vastgesteld 
minimum van € 80).  
 

Huisvesting 
Het samenwerkingsverband huurt voor de centrale dienst ruimten inclusief inventaris bij Dyade in 
Ede. Voor de Steunpunt Coördinatoren wordt kantoorruimte gehuurd bij de aangesloten SBO-
scholen. 
 

Toegankelijkheid van de instelling/toegangsbeleid 
Het centrale kantoor van het samenwerkingsverband is toegankelijk voor mensen met een 
bewegingsbeperking en voor gebruikers van een rolstoel. 
 

Samenwerking met overige partijen in de regio 
 In de FoodValley zijn naast het SWV Rijn & Gelderse Vallei nog 4 samenwerkingsverbanden 

werkzaam: 3 VO SWV en 1 PO SWV. Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de 
directeuren/coördinatoren van deze SWV-en t.b.v. afstemming ondersteuningsplan en 
voorbereiding OOGO.  

 Het OOGO wordt gevoerd met bestuurders en beleidsambtenaren van 7 gemeenten van de 
FoodValley en de bestuurders en directeuren/coördinatoren van 5 SWV Passend onderwijs.  

 De directeur maakt deel uit van een netwerk van directeuren van samenwerkingsverbanden 
in de regio Utrecht. 

 

Internationalisering 
Niet van toepassing. 
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2. Intern toezicht  
 
Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is 
in het verslagjaar drie keer bij elkaar geweest. In de ALV is door het bestuur verantwoording 
afgelegd van het ingezette en uitgevoerde beleid. Besproken onderwerpen tijdens de ALV’s 
zijn, oa: 

 Het bestuur heeft verantwoording afgelegd op de uitvoering en ingezette activiteiten die 
zijn onderkend vanuit het ondersteuningsplan (zowel intern als extern waarbij gedacht 
kan worden aan bv OOGO overleggen). 

 Mobiliteitscentrum en tripartiete verplichtingen van personeel. 

 Bespreken van de gewenste inrichting van de organisatie.  

 Goedkeuring op gewijzigd huishoudelijk reglement en managementstatuut. 

 Benoeming van een accountant. 

 Goedkeuring van (meerjaren)begrotingen en begrotingswijzigingen. 

 Bespreking van een tussentijds opgestelde jaarrekening. 

 Goedkeuring van een geactualiseerd ondersteuningsplan. 

 De keuze van een instrument om een ondersteuningsprofiel te maken. 

 Gesprekken die het bestuur heeft gevoerd met de inspecteur van het onderwijs. 

 Op voordracht van de Benoemingsadviescommissie is een nieuw bestuurslid benoemd. 

 Gedachtewisselingen over onderwerpen als Cluster 2, IB-netwerken en Passend 
Onderwijs. 

 Instellen van een bestuursadviescommissie “samen werken, samen dragen”, bestaande 
uit ALV-leden. 
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3. Financiële informatie omtrent het SWV  
 

Besteding en ontwikkelingen. 
Er is een afspraak in het ALV gemaakt dat € 80,- het minimum is dat er per leerling aan 
ondersteuning aan de scholen zal worden toegekend. In het jaar 15/16 is € 136,45 euro per 
leerling beschikbaar gesteld aan schoolbesturen. Elk jaar zal het bedrag opnieuw worden 
vastgesteld en zal uiteindelijk steeds lager worden tot het minimum in 2021 zal benaderen. Dit 
bedrag zou kunnen worden verhoogd met overschotten uit voorgaande jaren. Omdat het bedrag 
elk jaar opnieuw wordt vastgesteld is dit niet expliciet in de meerjarenbegroting opgenomen, 
waardoor de getoonde onderbesteding in de praktijk lager zal uitvallen. In 2021 zal de 
onderbesteding nog € 300.000 zijn. 
 
De voorzichtige begroting geeft kansen op tegenvallers of (nog) niet eerder onderkende kosten op 
te vangen (immers pas na dit jaar zijn de eerste ervaringscijfers bekend).  
Hierbij kan gedacht worden aan kosten grensverkeer, maar ook de huisvestingslasten in de 
nieuwe gewenste inrichting van het samenwerkingsverband dat in 2016 zijn beslag moet gaan 
krijgen. 
In de meerjarenbegroting 16/17 zullen de cijfers worden geactualiseerd. 
 
Het SWV heeft in december 2015 een bestuursadviescommissie "samen werken samen dragen" in 
het leven geroepen, bestaande uit leden van de ALV. Deze commissie kijkt onder andere naar 
wenselijke bestedingen van het overschot van een jaar in relatie met balans van een gezamenlijk 
beleid, subsidiariteit en verantwoordelijkheid. Medio 2016 komt deze commissie met haar advies. 
 
Bestuurlijke verantwoording van het gevoerde financieel beleid. 
Het SWV heeft een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Hierin wordt rekening gehouden met de 
verevening die binnen het samenwerkingsverband moet worden doorgevoerd van € 1.067.725. 
De periode beslaat 2 begrotingsronden.  
De begroting over 2014/2015 was een sluitende begroting, waarbij rekening is gehouden met de 
toen verwachtte kosten. Bij de begroting van 2015/2016 kon gebruik worden gemaakt van de 
eerste ervaringen. 
 
In december 2014 bleek dat er grote verschillen tussen de begroting ten opzichte van het 
resultaat ontstaan was. De grootste verschillen ontstonden in de personele verplichtingen van de 
oude 'Weer samen naar school' verbanden ( ruim € 280.000,-). De personele verplichtingen 
namen sneller af dan verwacht doordat een deel als Steunpunt Coördinator in dienst kwam en 
(met stimulering) natuurlijk verloop. Ook de post schooldeel rugzakken was aanzienlijk lager dan 
begroot ( ruim € 590.000,-). Dit was vooral het gevolg van eerder ingezet beleid/gemaakte 
afspraken over de geldstromen rondom leerlingen met een indicatie leerling gebonden 
financiering.  
Dat heeft ertoe geleid dat er een aantal wijzigingen op de begroting van 2014/2015 zijn 
voorgesteld.  
De grootste wijzigingen waren: 

 In de initiële begroting van 2014/2015 was er bijna geen geld voor 
ondersteuningsarrangementen, maar alleen inzet van expertise. Voor 
ondersteuningsarrangementen is € 550.000,- opgenomen. 
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 Voor AWBZ compensatie is een extra bedrag van € 100.000,- opgenomen. 

 Kosten groeiregeling SBO (2e teldatum) € 192.000,-. 

 Per saldo ontstaat een begrotingsoverschot van ongeveer € 153.000,-  
 
In april/mei 2015 heeft er opnieuw een tussentijdse evaluatie van de uitnutting van de begroting 
plaatsgevonden met doorberekening naar eind juli 2015 (einde begrotingsperiode 2014-2015) en 
is de begroting 2015-2016 opgesteld, waarbij dus gebruik kon worden gemaakt van de eerste 
ervaringen in de eerste helft van het bestaan van het samenwerkingsverband. 
 
Belangrijkste constateringen bij de uitnutting van de begroting 2014-2015. 

 Het bedrag aan ondersteuningsarrangementen is niet volledig benut. Dat heeft te maken 
gehad met het opstarten van deze nieuwe vorm van arrangementen en de korte doorlooptijd 
(6 maanden). 

 Er heeft een herinventarisatie van leerlingen met rugzakken plaatsgevonden waardoor de 
lasten € 160.000 lager uitvielen. 

 Er zijn afspraken gemaakt met het oude WSNS Veenendaal, waardoor de personele 
verplichtingen WSNS € 147.000,- lager uitvallen.  

 Vanuit de stimuleringsregeling (tientjes-regeling) van de overheid om de oprichting van het 
SWV te ondersteunen, bleek er een bedrag van ongeveer € 101.000,- over te zijn. Dit is een 
post onvoorziene inkomsten.  

 
De ALV heeft in haar vergadering van mei 2015 de volgende bestedingen van het verwachte 
resultaat goedgekeurd: 

 Er wordt een weerstandsvermogen van € 250.000,- gevormd. 

 De opbrengst uit de stimuleringsregeling wordt gereserveerd voor de aanschaf van een 
monitoringsysteem. 

 Naar aanleiding van een voorzien overschot van € 395.000,- zal een commissie worden 
samengesteld. De bestuursadviescommissie "samen werken samen dragen” is in december 
2015 samengesteld en gaat advies geven aan het bestuur over wenselijke bestedingen van 
het overschot van een jaar in relatie met balans van een gezamenlijk beleid, subsidiariteit en 
verantwoordelijkheid. Medio 2016 komt deze commissie met haar advies. 

 
De begroting van 2015-2016 is een voorzichtige begroting: 

 De begroting houdt rekening met een voorzien resultaat van ongeveer € 300.000,- om 
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. 

 In de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met de verevening van ruim een miljoen 
dat volledig heeft plaatsgevonden in 2020. 

 Een vast bedrag van € 80,- per leerling vanaf 2020-2021 moet mogelijk zijn. Voor de 
periode 2015-2016 is een bedrag van € 136,45 per leerling voorzien dat tot 2020 
afgebouwd wordt naar € 80.- per leerling. Jaarlijks wordt het bedrag per leerling opnieuw 
bepaald en kan worden verhoogd als de resultaten daar aanleiding voor vormen. Doordat 
het jaarlijks wordt bepaald, zijn de bedragen boven de €  80,- vanaf 2016-2017 niet als 
uitgaven in de meerjarenbegroting van 2015-2016 opgenomen. De scholen dienen voor 
de bedragen die ze ontvangen verantwoording af te leggen in hoeverre deze zijn ingezet 
voor het Passend Onderwijs. 
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Overige ontwikkelingen: 

 De organisatorische inrichting van ons samenwerkingsverband is nog niet definitief 
ingevuld. In 2016 zullen besluiten genomen worden over een verdere inrichting van het 
bureau. De tripartite verplichtingen vervallen en de wijze waarop de personele inzet ten 
behoeve van de arrangementen zal worden ingevuld, wordt in het voorjaar besproken en 
besloten. Het advies van de Commissie "samen werken samen dragen" zal invloed kunnen 
hebben op de verdere toekomst.  

 De begroting 2015-2016 geeft vanaf augustus t/m december 2015 een onderbenutting 
weer van ongeveer  € 500.000,-.   

o Er is ongeveer € 130.000,- minder uitgegeven aan personele kosten (€ 70.000,-) 
en materiële aanvragen van arrangementen (€ 60.000,-). Vanaf begin 2016 lijken 
de aanvragen toe te nemen.  

o Doorbelasting van kosten grensverkeer is op gang gekomen. Op dit moment leidt 
dat tot een positieve geldstroom voor het SWV van € 50.000,-. 

o Een bedrag van ongeveer 335.000,- heeft betrekking op een hogere rijksbijdrage  
(€  150.000,-) dan verwacht en een lagere doorbelasting naar de BAO scholen en 
het SO (€ 185.000,-). Een groot deel van dit bedrag zal begin 2016 worden 
besteed. 

o Door de gehanteerde methodiek van schoolbegroting (evenredig verdeeld over 
elke maand) en jaarafsluiting zijn de posten die alleen leiden tot een uitbetaling in 
2016 nu als een ""winst" geboekt, terwijl we de kosten nog wel gaan verwachten. 
Hierbij wordt gedacht  Kindkans (€24.000), Q3 instrument (€ 55.000) en het  
redigeren, vormgeven en drukken van het Ondersteuningsplan en bijlagenbundel  
(€  6000). Totaal € 85.000,-. 

 
Boekhoudkundig maakt dit bedrag deel uit van het netto resultaat, maar gezien het feit 
dat een deel van deze bedragen uit de begroting 2015-2016 in onze ogen nog tot het 
budget van de directeur voor het lopende schooljaar behoort, worden de bedragen voor 
personele en materiële kosten (€  130.000,-), doorbelasting aan scholen (€ 185.000,-) en 
overige uitgaven (€ 85.000,-) met een totaalbedrag van € 400.000,- gereserveerd met 
bestemming begroting 15/16.  

 Het weerstandsvermogen is in de ALV van 16 juni 2015 bepaald op 4% van de jaarlijkse 
baten (€ 6 miljoen na verevening), zijnde € 250.000,-. Zoals verwoord in de 
meerjarenbegroting 2015-2019 is een weerstandsvermogen van 8% berekend. Het SWV 
behoudt een laag risicoprofiel. De ALV heeft aangegeven het percentage van 4% uit 
voorzorg iets hoger te willen zien. Voorstel is gezien de ontwikkelingen rondom de 
inrichting van het SWV op iets meer dan 6% te gaan zitten, afgerond naar  €  400.000,- 
wat inhoudt dat er  € 150.000,- als extra reservering in aanmerking komt. 
 

Analyse van het netto resultaat 
Het netto resultaat over het verlengde boekjaar 2015 is € 2.051.337,-. 
Hiervan zijn een aantal voorzieningen opgenomen n.a.v. ALV-besluit 16-06-2015 

Netto resultaat:   € 2.051.337,- 
 Naar weerstandsvermogen   € 250.000,- 
 Reserve monitoringsysteem   € 101.744,- 
Resultaat na formele besteding ALV: € 1.699.593,- 
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Begroting laten staan     € 400.000,- 
Extra naar weerstandsvermogen  € 150.000,- 

  Commissie "samen....."    € 395.000,- 
Resultaat    €    754.593- 

 
 
Begrotingsuitvoering 
In de verslagperiode is een begroting opgesteld zonder exacte ervaringscijfers. Het SWV werd 
opgericht en de inrichting van het SWV en de uitvoering van de taken moest nog worden 
opgestart. Dat heeft ertoe geleid dat er afwijkingen (merendeels in positieve zin t.o.v. de 
begroting) zijn ontstaan. In het eerste jaar 2014-2015 zijn wijzigingen aan de ALV voorgelegd. 
Onderstaand overzicht geeft aan welke activiteiten zijn uitgevoerd of nog in proces zijn.  
 
Doelen Activiteiten 

BEGROTINGSUITVOERING  

De meerjarenbegroting voor de 
schooljaren 2014-15 en 2015-16  
zijn opgesteld en beleidsarm ingericht. 

In de overgangsperiode handhaven wij grotendeels bestaande financieringsstromen 
naar de schoolbesturen en focussen we op de invoering van passend onderwijs. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Opmerking: Voor de periode 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 geldt een 
overgangssituatie. Het nieuwe stelsel gaat wel van start, maar gegevens uit het oude 
stelsel gelden nog. Gereed en in uitvoering t/m 1 augustus 2016. 

Tussentijdse aanpassing begroting 
2014-15 uitgevoerd 

De begroting 2014-2015 is in december 2014 tussentijds bijgesteld op basis van een 
bestedingsvoorstel aan de ALV. 

Uitvoering geven t/m 1augustus 2016 
aan de tripartiete overeenkomst 
tussen het ministerie van OCW, 
sectorraden en vakorganisaties over 
de personele gevolgen van de 
invoering van passend onderwijs.  

Het samenwerkingsverband heeft alle financiële verplichtingen voor personeel van de 
voormalige WSNS tot 1 augustus 2016 overgenomen. Op basis van afspraken m.b.t tot 
de inzet van medewerkers voor expertise aan het samenwerkingsverband zijn periodiek 
middelen aan de betreffende besturen overgemaakt. Gerealiseerd en in uitvoering t/m 
1 augustus 2016. 
Het aantal fte van voormalig WSNS- medewerkers dat nog ten laste van het 
samenwerkingsverband komt daalt gestaag.  
Na 1 augustus 2016 komen hier geen personele verplichtingen meer uit voort. 
Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. inzet expertise na 1-8-2016. Totale inzet expertise na 
1-8-2016 zal naar verwachting 14,2 fte zijn. Hiervan is 9,2 fte uit de huidige tripartiete 
verplichting, die zal worden gecontinueerd tot augustus 2021. De overige fte zit in een 
flexibele schil. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken wat het gewenste aantal fte zal zijn. 

Uitbetalen t/m 1 augustus 2016 van 
het schooldeel rugzakmiddelen op 
basis van oorspronkelijk afgegeven 
rugzakbeschikkingen. 

Het schooldeel van de rugzakmiddelen is in de schooljaren 2014-15 en 2015-16 
uitbetaald aan de scholen waar leerlingen met een oorspronkelijke rugzakbeschikking 
ingeschreven zijn. Aan de schoolbesturen wordt gevraagd via het jaarverslag een 
verantwoording van deze middelen te schrijven. Gerealiseerd en in uitvoering t/m 1 
augustus 2016. Na 1 augustus 2016 is er geen rugzakfinanciering meer. 

Vaststellen van het bedrag ter 
compensatie AWBZ voor het 
schooljaar 2014-2015 (SO) 

Op basis van een eerste en tweede inventarisatie is het compensatiebedrag vastgesteld 
en in één bedrag aan de betreffende SO-scholen beschikt en uitbetaald. Per 1 augustus 
2015 geldt dit beleid niet meer. 
Voor de schooljaren 2015-2017 is € 100.000 opgenomen in de begroting voor tijdelijk 
Extra ondersteuning in het SO of SBO te realiseren. Hiermee kan verhoging van 
bekostigingscategorie voorkomen worden. Dit beleid wordt in het voorjaar 2017 
geëvalueerd 

Vaststellen ondersteuningsmiddelen 
per leerling. 

Het bedrag voor ondersteuningsmiddelen per leerling is voor het schooljaar 2014-15 
vastgesteld op het oorspronkelijke bedrag dat in de verschillenden WSNS 
samenwerkingsverbanden aan scholen beschikbaar werd gesteld. Voor het schooljaar 
2015-16 is dit bedrag verhoogd tot € 136,45 een gelijk bedrag voor alle basisscholen. 
Gerealiseerd en in uitvoering t/m 1 augustus 2016 
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Aan alle besturen zijn beschikkingen per school gezonden.  
Na het schooljaar 2015-16 wordt dit bedrag niet meer uitbetaald aan de SBO-scholen. 

Overdracht ondersteuningsmiddelen 
SBO groter dan 2%. 

Omdat er meer dan 2% van de leerlingen van het samenwerkingsverband het SBO 
bezoekt wordt via een beschikking ondersteuningsbekostiging uitbetaald op basis van 
het leerlingaantal per SBO school op 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 en 1 oktober 
2015. Gerealiseerd en in uitvoering t/m 1 augustus 2016. 

Overdracht tussentijdse groei SBO. Na vaststelling van de tussentijdse groei per 1 februari 2013 t.b.v. het schooljaar 2014-
15 en per 1 februari 2014 t.b.v. het schooljaar 2015-16 zijn de beschikkingen naar de 
vier SBO scholen binnen het samenwerkingsverband verstuurd en uitbetaald. 1 februari 
2015 wordt t.b.v. schooljaar 2016-2017. Gerealiseerd en in uitvoering t/m 1 augustus 
2016. 

Overdracht groei SO. De overdracht van groeimiddelen voor het schooljaar 2014-15 is nog door het rijk 
uitgevoerd. Vanaf het schooljaar 2015-16 komt dit voor rekening van het 
samenwerkingsverband. Gedeeltelijk gerealiseerd in 2015; realisatie verwacht in 
voorjaar 2016. 
In de nieuwe regeling is het aantal nieuwe leerlingen dat door het 
samenwerkingsverband is verwezen en ingeschreven in het SO (resp. het vso) het 
uitgangspunt evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven wordt uit het SO (resp. 
vso) in diezelfde periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari daaropvolgend. Er wordt 
gekeken vanuit het perspectief van elk samenwerkingsverband en elke SO- (resp. VSO-
)school afzonderlijk. De leerling gegevens worden geverifieerd. 

Overdracht ambulante deel 
rugzakmiddelen SO. 

SO-scholen c.q. organisaties zetten deskundigen in ter begeleiding van leerlingen met 
rugzak en declareren deze inzet bij het samenwerkingsverband. Afspraken over de inzet 
zijn gemaakt. Gedeeltelijk gerealiseerd in 2015; realisatie verwacht in voorjaar 2016 

Overdracht middelen arrangementen In het schooljaar 2014-15 en in het schooljaar 2015-16 zijn individuele (HGO-) 
arrangementen aan leerlingen beschikt en uitbetaald. 

Het beleid betreffende grensverkeer is 
vastgesteld. 

Het grensverkeer ontstaan na 1 augustus 2014 is vanaf 1 augustus 2015 is in kaart 
gebracht, waaronder de werkwijze voor het innen en betalen van grensverkeer. 

 
Planning en Controlcyclus 
Het samenwerkingsverband heeft een planning en controlcyclus ingesteld en uitvoering gegeven aan de 
gestelde doelen om een P&C cyclus te realiseren. De cyclus is gaandeweg opgebouwd en aangepast en 
heeft ontwikkelpunten. 
Doelen Activiteiten 

PLANNING & CONTROL  

Managementrapportages zijn 
opgesteld 

Periodiek zijn inhoudelijke en daaraan gekoppelde financiële kwartaalrapportages 
opgesteld om bestuur te informeren.  

Meerjarenbegroting is opgesteld Het jaarlijks opstellen van een meerjarenbegroting behoort tot de vaste procedures van 
het samenwerkingsverband. 
De meerjarenbegrotingen van 2014-15 en van 2015-16 t/m 2020-2021 zijn opgesteld.  

Jaarrekening is opgesteld Dyade voert de personele en financiële administratie van het samenwerkingsverband. 
Met Dyade zijn afspraken gemaakt voor het opleveren van een concept jaarrekening en 
het indienen van een definitieve jaarrekening na accountantscontrole. Over het jaar 2014 
en 2015 is sprake van een verlengd boekjaar en wordt één jaarrekening opgemaakt. 

Bestuursverslag is opgesteld Intern en met Dyade zijn afspraken gemaakt over het opstellen van (onderdelen) van het 
bestuursverslag en het samenvoegen ervan met de jaarrekening en 
accountantsverklaring. 

Procuratiebedrag is vastgesteld Er is een procuratieoverzicht opgesteld en vastgesteld.  
Betalingsopdrachten worden conform deze regeling ondertekend door de juiste 
functionarissen. 

Liquiditeitsbegroting is opgesteld Omdat de rijksmiddelen maandelijks worden ontvangen zijn de doorbetalingen aan 
instellingen in de meeste gevallen opgedeeld in 12 maandelijkse betalingen. Ten behoeve 
van deze doorbetalingen en de maandelijkse salarisbetalingen, de sociale premies en 
loonbelasting is een liquiditeitsplanning opgesteld om de middelen van de spaarrekening 
tijdig op de betaalrekening beschikbaar te krijgen. 
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Treasurystatuut is vastgesteld Er is een Treasurystatuut opgesteld en vastgesteld in de ALV- vergadering van 28 januari 
2014. 

Overeenkomsten zijn opgesteld en 
ondertekend. 

Overeenkomsten betreffende huur en het voor het uitvoeren van opdrachten voor het 
samenwerkingsverband zijn getekend.  

Risico-analyse en kengetallen Een risicoanalyse heeft in de verslagperiode niet plaatsgevonden. Een eerste risico-
inventarisatie heeft in januari 2016 plaatsgevonden. Hieruit zijn geen bijzondere risico’s 
dan de gangbare voor samenwerkingsverbanden naar voren gekomen. Maatregelen naar 
aanleiding van deze analyse zijn in gang gezet en worden opgenomen in het Jaarplan. In 
voorbereiding. 

 

Risico-analyse  
Een risico-analyse heeft plaatsgevonden. Hierbij een overzicht van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden.  

 

 Elke basisschool heeft zijn basisondersteuning op orde en heeft inzicht in (leer)opbrengsten. 
Omschrijving risico 
Het samenwerkingsverband stelt scholen verantwoordelijk om te voldoen aan de 
inspectienormen basiskwaliteit, het uitvoeren van preventieve en licht curatieve handelingen, 
het werken volgens HGW en de IB-er als spil in de ondersteuning. Daaronder valt ook het 
hebben van inzicht in de leeropbrengsten. Ieder school(bestuur) bepaalt omvang en inhoud 
deskundigheidsbevordering. 
Maatregel om het risico te verminderen of te beheersen 
Er is een Monitor basisondersteuning beschikbaar (2016), de Schoolondersteuningsprofielen 
(SOP) zijn gepubliceerd. Het SWV houdt in 2016-17 een audit van de SOP. De Steunpunt 
Coördinator bespreekt ervaringen met Ib-er en directeur. 
Deadline  
2016/2017 audit SOP 
Restrisico  
Het swv heeft beperkte middelen om het niveau van de basisondersteuning vast te stellen. 

 Er is extra geld voor verdere versterking van het regulier onderwijs 
Omschrijving risico 
Scholen zetten de beschikbaar gestelde middelen (€ 80 zeker en voor 2015-16 aangevuld tot € 
136,45) vooral generiek in en niet specifiek voor basisondersteuning, schoolteam, 
handelingsgericht werken, Intern begeleider en preventieve en lichte ondersteuning.  
Maatregel om het risico te verminderen of te beheersen 
Indien nodig wordt voor een leerling een arrangement voor Extra ondersteuning 
aangevraagd. 
Restrisico  
€ 490.000 is beschikbaar voor arrangementen. De arrangementen helpen de verwijzing naar 
SO/SBO te verminderen. Ervaring 1 jaar is onvoldoende om te zien of er sprake is van 
evenredigheid. 

 De middelen voor passend onderwijs zijn aan de scholen doorgestort op basis van 
beschikkingen 
* Ondersteuningsgelden 
Omschrijving risico 
De beschikkingen en de bedragen zijn niet volledig. De middelen worden niet besteed aan 
ondersteuning. 
Maatregel om het risico te verminderen of te beheersen 
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Er zijn criteria opgesteld (T-1) en de bedragen volgen uit de gepubliceerde tarieven van Het 
Rijk. De relevante besturen en scholen worden gecontroleerd aan de hand van een actuele 
lijst. Doelbesteding is gekoppeld aan de financiën. Schoolbestuur verantwoordt de besteding 
via de doelbesteding. 
Restrisico  
Er is (nog) geen beleid m.b.t. niet voldoen basisondersteuning, dan wel geen verantwoording 
aanleveren. 

 De middelen voor passend onderwijs zijn aan de scholen doorgestort op basis van 
beschikkingen 
* Rugzakgelden aan scholen  
Omschrijving risico 
De beschikkingen zijn verzonden. Het verkrijgen van alle afschriften van eerder afgegeven 
beschikkingen voor een rugzak van de school de school waar de leerling is ingeschreven is nog 
niet volledig. 
Maatregel om het risico te verminderen of te beheersen 
De wijzigingen door overstap van leerlingen naar andere school doorvoeren in de betalingen. 
Actief de laatste ontbrekende beschikkingen opsporen. De rugzakgelden verdwijnen. 
Omzetting van Rugzak naar HGO gedurende 14-15 en 15-16 is in gang gezet. 
Deadline  
Schooljaar 15/16 uitbetaling Rugzakfinanciering voor het laatst. 
Restrisico  
Het aantal arrangementen vanwege omgezette rugzakleerlingen zorgt voor overschrijding 
ondersteuningsbudget. 

 Inrichting van het SWV 
Omschrijving risico 
Het SWV is nog bezig met het vorm geven van de werk- en ondersteuningsorganisatie. Er zal 
stabiliteit moeten worden neergezet en beleid moeten worden gevormd. 
Maatregel om het risico te verminderen of te beheersen 
Een notitie inrichting na 01-08-2016 is in voorbereiding. 
Deadline  
1-3-2016 
Restrisico  
Door veranderingen beleid en uitvoering is de huidige organisatie niet voldoende passend.  
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KENGETALLEN

De kengetallen van 2015 zijn gebaseerd op het verlengde boekjaar van augustus 2014 t/m december 2015

De kengetallen van 2014 zijn 0 omdat er over 2014 geen jaarrekening is opgesteld.

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen

vermelden wij onderstaand de kengetallen:

2015

Solvabiliteit (definitie 1) 80,0%

Liquiditeit 5,1 tussen 0,5 en 1,5 kleiner dan 1

Rentabiliteit 68,8% bovengrens van 5% laatste 3 jaar negatief

Kapitalisatiefactor 86,0% tussen 35 - 60 % bovengrens 35 - 60 %

Weerstandsvermogen 72,4% tussen 10 - 40 %

*) exclusief het kengetal Liquiditeit, aangezien dit geen percentage betreft is dit kengetal in deze grafiek niet 

opgenomen.

Hieronder vind u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

Solvabiliteit:

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de

financieringsopbouw.

De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan 

voldoen.

Aanbeveling 

commissie Don:

Indicatoren 

risicoanalyse 

onderwijsinspectie

ondergrens van 30% kleiner dan 30%

80,0% 

68,8% 

86,0% 

72,4% 
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10,0%

20,0%
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40,0%
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Jaar 

Kengetallen* over 2015  
 

Solvabiliteit 1 Rentabiliteit Kapitalisatiefactor Weerstandsvermogen
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Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2015

€

Eigen vermogen 2.051.337

Totaal vermogen 2.563.765

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

€ €

- Eigen vermogen 2.051.337

- Voorzieningen 9.315

Som Eigen vermogen en Voorzieningen 2.060.652

Totaal vermogen 2.563.765

De onderwijsinspectie hanteert een ondergrens van 30 %.

Liquiditeit:

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden)

en de kortlopende schulden.

€ €

2.333.399

220.476

- Voorraden -

Vlottende activa 2.553.875

503.113

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

31-12-2015

- Liquide middelen

- Vorderingen

Kortlopende schulden

Kengetal 2015: 5,1

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,1 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

De vereniging heeft op 31 december 2015 de beschikking over € 2.333.399 aan liquide middelen en heeft 

daarnaast € 220.476 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de vereniging goed/slecht is. De vereniging 

is duidelijk in staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen.

Kengetal 2015: 80,0%

31-12-2015

Kengetal 2015: 80,4%

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 80,4% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 19,6% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.
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In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van 1.

Rentabiliteit:

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de

totale baten.

Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

€ €

Resultaat 2.051.337

- Totaal baten 2.976.925

- Financiële baten, bestaande uit

  posten 5.1 en 5.4 3.773

Som Totaal baten incl. Financiële baten 2.980.698

De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van break-even (0,0%) voor de laatste 3 jaren.

Kapitalisatiefactor:

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling 

van hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

€ €

2.563.765

- Materiële vaste activa 

  gebouwen en terreinen -

Verschil  Balans totaal en MVA geb. en terr. 2.563.765

Som totale baten incl. financiële baten 2.980.698

De onderwijsinspectie hanteert een bovengrens van 35 - 60 % (35 % is de bovengrens voor grote besturen,

31-12-2015

- Balans totaal

Kengetal 2015: 86,0%

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 503.113.

De liquiditeitspositie van de vereniging is hierdoor goed te noemen.

31-12-2015

Kengetal 2015: 68,8%

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 

resultaat. De vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten € 2.980.698, een resultaat behaald van € 

2.051.337.

Dit houdt in dat 68,8% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die 

wordt ontvangen, wordt € 0,69 behouden en wordt € 0,31 besteed.
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Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie : Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de

rijksbijdrage OCW.

€ €

2.051.337

- Materiële vaste activa 9.890

Verschil  Eigen vermogen en MVA 2.041.447

Rijksbijdrage OCW 2.818.959

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen

benadrukt. 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

31-12-2015

- Eigen vermogen

Kengetal 2015: 72,4%
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FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

31-12-2015 31-12-2015

9.890 2.051.337

220.476 9.315

2.333.399 503.113

2.563.765 2.563.765

Toelichting op de balans:

Activa:

In het boekjaar 2014 -15 is voor € 12.966 aan ICT-middelen besteed en voor € 1.460 aan inventaris. In dezelfde 

periode is voor € 4.835 afgeschreven. Omdat de investeringen hoger zijn dan de afschrijvingen is de materiële

vaste activa per saldo tot € 9.890 toegenomen.

De reguliere vorderingen bedragen op 31 december 2015 een vordering van € 1.231 op het vervangingsfonds

en een reguliere vordering inzake grensverkeer van € 42.166. Daarnaast is er een incidentele vordering van

€ 173.307, als gevolg van het overmaken van ondersteuningsmiddelen op een foutief bankrekeningnummer.

Deze vordering is na afloop van het boekjaar door de ontvangende instelling teruggestort.

De liquide middelen zijn voornamelijk toegenomen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat ad € 2.051.337

Het kasstroomoverzicht geeft het volledige verloop van de liquide middelen weer.

Passiva:

Van het positieve resultaat over 2014-15 ad € 2.051.337 wordt € 1.699.593 toegevoegd aan de algemene reserve.

Er is een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van risico's die niet in de meerjarenbegroting opgenomen 

zijn. Uit het positieve resultaat wordt € 250.000 aan deze bestemmingsreserve als buffer toegevoegd. Ook wordt een

bestemmingsreserve gevormd voor het ontwikkelen van een monitoringsysteem. Uit het positieve resultaat wordt

€ 101.744 toegevoegd. Deze middelen  betreffen het voordelig saldo tientjesregeling na aftrek van gemaakte

kosten. Per saldo is het Eigen Vermogen toegenomen van 0 euro tot € 2.051.337.

Op basis van de kans dat jubilea in de toekomst verschijnen is per 31 december 2015 een voorziening

jubileum gevormd. Er is € 9.315 aan deze voorziening gedoteerd.

Het totaal aan kortlopende schulden bedraagt € 503.113. Dit betreft onder meer € 119.138 aan crediteuren en 

€ 173.307 aan nog te betalen bedragen aan een in het samenwerkingsverband deelnemende instelling als gevolg 

van een foutief gebruikt banknummer.

De overige kortlopende schulden betreffen salarisgebonden schulden, zoals af te dragen loonheffing,

sociale verzekeringspremies en nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari, respectievelijk

eind mei betaald.

Analyse resultaat

De begroting van 2015 liet een positief resultaat zien van € 275.254. Uiteindelijk resulteert een

positief resultaat boekjaar 2015 van € 2.051.337: een verschil van € 1.776.083 met de begroting.

Het resultaat over het boekjaar 2014 was nihil. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan

en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

 Kortlopende schuldenLiquide middelen

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2015. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een 

organisatie. Hierin vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2015 in vergelijking tot de situatie van een jaar 

daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa  Passiva

 Voorzieningen

Materiële vaste activa  Eigen vermogen

Vorderingen

Totaal activa  Totaal passiva
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Analyse realisatie 2015 versus begroting 2015

Verlengd boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 december 2015

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Verschil

2.818.959 1.324.989 1.493.970

157.966 0 157.966

2.976.925 1.324.989 1.651.936

588.606 639.824 -51.218

4.535 4.852 -317

32.082 28.050 4.032

303.864 377.017 -73.153

929.087 1.049.743 -120.656

2.047.838 275.246 1.772.592

3.499 8 3.491

2.051.337 275.254 1.776.083

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Ten opzichte van de begroting 2015 (inclusief de begroting augustus t/m december 2014) is het resultaat over dezelfde

periode € 1.776.083 hoger. Onderstaand een verklaring van de belangrijkste verschillen:

Baten:

* hogere Rijksbijdragen dan begroot voornamelijk door hoger vastgestelde vergoedingen € 241.503

* lagere doorbetalingen van Rijksbijdragen aan instellingen dan begroot voornamelijk

door lagere verplichtingen dan in de begroting is opgenomen

Verg. ambulante begeleiding rugzak SO 3.073

Arrangementen 620.564

AWBZ compensatie 39.636

Ondersteuning SBO > 2% 6.272

Bijzondere bekostiging SMW Risico Ll 89.647

Verg. schooldeel rugzak 192.206

Verg. pers. Voormalig Wsns 767.678

Tussentijdse groei SBO 176.957

Tussentijdse groei SO 26.797

1.922.830

* hogere doorbetalingen van Rijksbijdragen aan instellingen 

Ondersteuningsmiddelen door hogere vergoeding per leerling -670.363

-670.363

* per saldo lagere doorbetalingen van Rijksbijdragen aan instellingen dan begroot € 1.252.467

subtotaal € 1.493.970

* niet in de begroting opgenomen ontvangsten uit grensverkeer € 50.754

* niet begrote ontvangst afrekening project PPO de Link 2013-14 € 105.524

* niet begrote overige baten € 1.688

subtotaal € 157.966

Lasten:

* lagere loonkosten dan begroot, voornamelijk door latere instroom van medewerkers

  medewerkers -51.218€       

subtotaal -51.218€       

* lagere afschrijvingskosten dan begroot -317€            

subtotaal -317€            

* hogere huurkosten dan begroot door huurkosten ondersteuningspunten 4.032€          

Huisvestingslasten

Saldo baten en lasten

Personele lasten

Financiële baten en lasten

Rijksbijdragen OCenW

Baten

Overige baten

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het 

kalenderjaar 2015 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2014:

Totaal baten

Afschrijvingen

Totaal lasten

Lasten

Nettoresultaat

Overige instellingslasten
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  ondersteuningspunten subtotaal 4.032€          

* hogere lasten dan begroot voor administratie, beheer en overige lasten € 38.577

* lagere lasten dan begroot door minder eigen inzet uitvoeren arrangementen -€ 111.729

subtotaal -€ 73.152

De financiële baten en lasten, bestaande uit rentebaten en -lasten, zijn in 2014 en 2015 met een positief

bedrag van € 3.499 gerealiseerd. Dit is hoger dan begroot. 3.491€          

Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan.

Het beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de

aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis 

van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel 

perspectief.

Toekomstparagraaf

Kengetallen

Realisatie 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Leerling aantallen per 01-10 24.160 23.776 23.299 22.833

Personele bezetting in FTE per 31-12

- Bestuur / Management 1,0               1,0                 1,0               1,0               

- Personeel primair proces 4,0               4,0                 4,0               4,0               

- Ondersteunend personeel 0,8               1,3                 1,3               1,3               

Toelichting op de kengetallen

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een afname van jaarlijks 2% van het aantal leerlingen dat 

ingeschreven staat bij de schoolbesturen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband. Per 1 oktober 2015

was de werkelijke teruggang ten opzichte van 1 oktober 2014 geen 2% meer, maar minder dan 1 % in het leerling-

aantal. Deze afname in de krimp zal in de nieuwe meerjarenbegroting vanaf 1 oktober 2017 worden opgenomen.

In de vastgestelde meerjarenbegroting is 2% krimp nog het uitgangspunt.

Het samenwerkingsverband is gestart met een voorlopige inrichting. De bezetting is in de periode t/m december 

2015 geleidelijk ingevuld. Medio 2016 wordt een plan voor de definitieve inrichting van het samenwerkingsverband

per 1 augustus 2016 aan de ALV voorgelegd. Dit plan voorziet in een ondersteuningsorganisatie en in een 

werkorganisatie. De ondersteuningsorganisatie voorziet in de ondersteuningsuren die per week voor

basisscholen beschikbaar zijn en in aan te vragen extra ondersteuning. Ook de vier regionale steunpunten.

maken hier deel van uit.

De werkorganisatie betreft de administratieve taken en managementondersteuning. Dit inrichtingsplan

wordt in de nieuwe meerjarenbegroting voor het schooljaar 2016-17 t/m 2020-21 opgenomen en zal vanaf

augustus 2016 leiden tot een hogere bezetting dan hier getoond.
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Balans

Realisatie   

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose    

31-12-2017

Prognose    

31-12-2018

Prognose    

31-12-2019

Prognose    

31-12-2020

Prognose    

31-12-2021

9.890 6.465 3.465 10.500 9.000 9.000 9.000

9.890 6.465 3.465 10.500 9.000 9.000 9.000

Vorderingen 220.476 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000

Liquide middelen 2.333.399 3.213.513       5.142.902         6.692.323       7.805.596       8.402.857      8.704.595       

2.553.875 3.260.513 5.189.902 6.739.323 7.852.596 8.449.857 8.751.595

2.563.765 3.266.978 5.193.367 6.749.823 7.861.596 8.458.857 8.760.595

Realisatie   

31-12-2015

Prognose    

31-12-2016

Prognose   

 31-12-2017

Prognose    

31-12-2018

Prognose    

31-12-2019

Prognose    

31-12-2020

Prognose    

31-12-2021

Algemene reserve 1.699.593 2.733.968 4.660.357 6.216.813 7.328.585 7.925.845 8.227.582

Bestemmingsreserves 351.744 351.744 351.744 351.744 351.744 351.744 351.744

Totaal Eigen vermogen 2.051.337 3.085.712 5.012.101 6.568.557 7.680.329 8.277.589 8.579.326

9.315 9.315 9.315 9.315 9.316 9.317 9.318

503.113 171.951 171.951 171.951 171.951 171.951 171.951

2.563.765 3.266.978 5.193.367 6.749.823 7.861.596 8.458.857 8.760.595

Toelichting op de balans

Het huisvestingsbeleid bestaat uit het huren van ruimte voor de organisatie van het samenwerkingsverband en

uit het huren van ruimte in scholen voor vier regionale steunpunten. Indien het inrichtingsplan van het

samenwerkingsverband per 1 augustus 2016 definitief wordt zal dit leiden tot een toename van het aantal fte en 

van de ruimtebehoefte en tot een hogere huurlast. Deze toename wordt verwerkt in de nieuwe meerjarenbegroting 

voor het schooljaar 2016-17 t/m 2020-21.

Als het inrichtingsplan voor het samenwerkingsverband per 1 augustus 2016 definitief wordt zullen de 

beleidsvrije middelen die onder de huidige meerjarenbegroting nog niet bestemd zijn ingezet worden.

Dit zal leiden tot een daling van de algemene reserve naar het niveau dat nodig is voor het samenwerkingsverband.

Inmiddels heeft een eerste risico-inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit volgen maatregelen die in de meerjaren-

begroting worden opgenomen om risico's te verminderen.

Ook zal dit leiden het aanhouden van een realistische algemene reserve, passend bij het samenwerkingsverband

om risico's te kunnen opvangen en investeringen te kunnen doen. Uit de gehouden risico-inventarisatie

zijn geen bijzondere risico's naar voren gekomen die afwijken van het gebruikelijke risicoprofiel van

samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat de algemene reserve aanzienlijk lager wordt dan nu zichtbaar is

en zal passen bij het risicoprofiel van het samenwerkingsverband. Hiermee wordt voorzien in de noodzakelijke

maatregelen voor het behoud van de continuïteit van het samenwerkingsverband.

In het bestuursverslag is de gehouden risicoanalyse beschreven.

Activa

Totaal activa

Passiva

Kortlopende schulden

Materiële vaste activa

Totaal vlottende activa

Totaal vaste activa

 Totaal passiva

Voorzieningen
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Staat van baten en lasten

 Verlengd boekjaar 2015

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 2017 Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Baten

Rijksbijdragen OCenW 2.818.959 1.324.989 2.195.126       3.040.812         2.674.352       2.231.107       1.719.115      1.423.084       

Overige baten 157.966 0 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 2.976.925 1.324.989 2.195.126 3.040.812 2.674.352 2.231.107 1.719.115 1.423.084

Lasten

Personeelslasten 588.606 639.824 697.079 678.396            684.077           686.526           688.481         690.843          

Afschrijvingen 4.535 4.852 3.425 3.425                 3.425               3.425               3.425             3.425              

Huisvestingslasten 32.082 28.050 20.467 21.092              21.150             21.150             21.150           21.150            

Overige lasten 303.864 377.017 439.800 411.532            409.264           408.255           408.818         405.949          

Totaal lasten 929.087 1.049.743 1.160.771 1.114.444 1.117.916 1.119.355 1.121.874 1.121.367

Saldo baten en lasten 2.047.838 275.246 1.034.355 1.926.368 1.556.436 1.111.752 597.241 301.717

Financiële baten en lasten 3.499 8 20 20 20 20 20 20

Nettoresultaat 2.051.337 275.254 1.034.375 1.926.388 1.556.456 1.111.772 597.261 301.737

Toelichting op de staat van baten en lasten

De meerjarenbegroting geeft het beleid weer, dat is ingezet met het schooljaar 2014-15 en 2015-16. In deze

begroting is het ontwikkelde beleid begroot en is het nog te ontwikkelen beleid zichtbaar in de exploitatie-

overschotten. Het is de opstartfase van het samenwerkingsverband met een eerste meerjarenbegroting en 

tegelijk het afwikkelen van de verplichtingen voortkomend uit de WSNS samenwerkingsverbanden, waaronder

rugzakgelden en tripartite personele verplichtingen. Per 1 augustus 2016 zal dit afgesloten zijn.

Voor de periode vanaf 1 augustus 2016 is een definitieve inrichting van het samenwerkingsverband in 

voorbereiding. Dit heeft tot gevolg dat in een nieuwe meerjarenbegroting 2016-17 t/m 2020-21 de positieve 

exploitatieresultaten van de nog lopende en hier getoonde meerjarenbegroting in nieuw beleid worden omgezet.

In de nieuwe meerjarenbegroting 2016-17 t/m 2020-21 zal gerekend worden met de actuele cijfers inzake de 

verwachte krimp van leerlingaantallen en met actuele vergoedingsbedragen.

Ook is zicht gekregen op het grensverkeer, zodat ook deze bedragen in de nieuwe begroting onder

de overige baten in de begroting opgenomen kunnen worden.

De gehouden risico-inventarisatie zal leiden tot het begroten van maatregelen in de nieuw op te stellen

meerjarenbegroting om op deze wijze gesignaleerde risico's te verminderen.

Treasuryverslag

De vereniging hanteert een eigen treasurystatuut dat is vastgestekld door de ALV-vergadering van 28 januari

2014. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en 

beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 

overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De vereniging heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen

en Belenen 2010. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct

opeisbaar. Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de  Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen

en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in

euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Verslaggevingsperiode

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie 

en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden 

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

De vereniging is opgericht op 2 oktober 2013. Statutair is het verslagjaar van de vereniging gelijk aan het 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd waarmee per die datum de feitelijke activiteiten 

zijn aangevangen. Van het ministerie van OCW is toestemming verkregen om, in afwijking van de statuten, 

een verlengd boekjaar toe te passen voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015.

Het eerste materiële verslagjaar van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO is derhalve de 

periode 1 augustus 2014 t/m 31 december 2015.

Aangezien Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei per 1 augustus 2014 verantwoordelijk is voor haar 

taken uit hoofde van de wet passend onderwijs, wordt de periode 2 oktober 2013 tot 1 augustus 2014 gezien 

als een voorperiode. Eventuele transacties die zich in deze periode voor rekening en risico van de vereniging 

hebben voorgedaan zijn verantwoord in het eerste materiële verslagjaar over de periode 1 augustus 2014 tot 

en met 31 december 2015.

Versie: 8 / 15-6-2016 30



Jaarrekening 2015

21689 / Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei PO, te Ede

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-

termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Apparatuur & machines 60 20%

ICT 36 33%

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

bestuur is aangebracht.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

250.000  

101.744  

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Pensioenvoorziening

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste 

kenmerken van de regeling zijn:

- Reserve 

monitoringssysteem

geen beperkingenbuffer vermogen- Reserve algemeen (buffer)

geen beperkingenMonitoring 

basisondersteuning 

d.m.v. een scholingsplan
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- pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

- er heeft in 2015 geen indexatie plaatsgevonden

- de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2014 98,7 %

- overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

 toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeels-

kosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies orden opgenomen als overlopende activa

indien dit tot een terugstorten leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 

met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en

risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De vereniging heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2014

(na verwerking resultaatbestemming)

1 Activa

€ €

VASTE ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.890

9.890

TOTAAL VASTE ACTIVA 9.890

VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen 

1.5.7 Overige vorderingen 174.538

1.5.8 Overlopende activa 45.938

220.476

1.7 Liquide middelen 2.333.399

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.553.875

TOTAAL ACTIVA 2.563.765

31-12-2015
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2 Passiva

€ €

VERMOGEN

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 1.699.593

2.051.337

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 9.315

9.315

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 119.138

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 26.157

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 5.276

2.4.9 Overige kortlopende schulden 174.133

2.4.10 Overlopende passiva 178.409

503.113

TOTAAL PASSIVA 2.563.765

31-12-2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

verlengd boekjaar van 1 augutus 2014 t/m 31 december 2015

€ € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.818.959 1.324.989

3.5 Overige baten 157.966 -

Totaal baten 2.976.925 1.324.989

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 588.606 639.824

4.2 Afschrijvingen op immateriële en 

materiële vaste activa 4.535 4.852

4.3 Huisvestingslasten 32.082 28.050

4.4 Overige lasten 303.864 377.017

Totaal lasten 929.087 1.049.743

Saldo baten en lasten 2.047.838 275.246

5 Financiële baten en lasten 3.499 8

Resultaat 2.051.337 275.254

Nettoresultaat 2.051.337 275.254

2015 Begroot 2015
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KASSTROOMOVERZICHT 2015, VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.047.838

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.535

- Mutaties voorzieningen 9.315

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen -220.476

- Kortlopende schulden 503.113

296.487

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 3.773

Betaalde interest -274

3.499

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.347.824

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -14.425

-14.425

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.425

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 2.333.399

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ €

Stand liquide middelen per 1-1 -

Mutatie boekjaar liquide middelen 2.333.399

Stand liquide middelen per  31-12 2.333.399

2015

2015
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

€ € € € € € € € €

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur - - - 14.425 - 4.535 14.425 4.535 9.890

Totaal materiële vaste 

activa - - - 14.425 - 4.535 14.425 4.535 9.890

        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.7 Overige vorderingen

€ €

1.5.7.3 Vervangingsfonds 1.231

Totaal personeel 1.231

1.5.7.12 Deelnemende onderwijsinstellingen 173.307

Totaal overig 173.307

Totaal overige vorderingen 174.538

1.5.8 Overlopende activa

€ €

1.5.8.3 Nog te ontvangen posten m.b.t. grensverkeer 2014-2015 42.166

1.5.8.5 Rente 3.772

Totaal overige overlopende activa 45.938

Totaal overlopende activa 45.938

1.7 Liquide middelen

€ €

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.333.399

Totaal liquide middelen 2.333.399

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.1 Algemene reserves 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.1 Algemene reserve - 1.699.593 - 1.699.593

Totaal algemene reserve - 1.699.593 - 1.699.593

Stand per Resultaat Overige Stand per

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

2.1.2.1 Reserve algemeen (buffer) - 250.000 - 250.000

2.1.2.9 Reserve monitoringssysteem - 101.744 - 101.744

Totaal bestemmingsreserves publiek - 351.744 - 351.744

Stand per Resultaat Overige Stand per

1-1-2015 2015 mutaties 31-12-2015

€ € € €

Totaal eigen vermogen - 2.051.337 - 2.051.337

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Rente mutatie Stand per Kortlopende Langlopende

1-1-2015 (bij contante 31-12-2015 deel deel

2.2.1 Personeelsvoorzieningen waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.5 Voorziening Jubileum - 9.315 - - 9.315 - 9.315

Totaal personeelsvoorzieningen - 9.315 - - - 9.315 - 9.315

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Rente mutatie Stand per Kortlopende Langlopende

1-1-2015 (bij contante 31-12-2015 deel deel

waarde) < 1 jaar > 1 jaar

€ € € € € € € €

Totaal voorzieningen - 9.315 - - - 9.315 - 9.315
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren

€ €

2.4.3 Crediteuren 119.138

Totaal Crediteuren 119.138

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ €

2.4.7.1 Loonheffing 22.753

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 3.404

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 26.157

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

€ €

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 5.276

Totaal schulden terzake van pensioenen 5.276

2.4.9 Overige kortlopende schulden

€ €

2.4.9.4 Netto salarissen 826

2.4.9.8 Deelnemende onderwijsinstellingen 173.307

Totaal Overige 174.133

Totaal overige kortlopende schulden 174.133

2.4.10 Overlopende passiva

€ €

2.4.10.3 Vakantiegeld en -dagen 14.051

2.4.10.8 Rente 16

2.4.10.11 Overige overlopende passiva 164.342

Totaal overlopende passiva 178.409

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

Er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

verlengd boekjaar van 1 augutus 2014 t/m 31 december 2015

3.1 Rijksbijdragen

€ € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW* 9.423.985 9.180.709

Totaal Rijksbijdrage OCW 9.423.985 9.180.709

* Specificatie Rijksbijdrage:

Lichte ondersteuning personeel 5.174.647 5.082.598

Lichte ondersteuning materieel 250.788 251.564

Zware ondersteuning personeel 2.053.393 2.015.177

Zware ondersteuning materieel 371.038 159.897

Overgangsbekostiging (V)So Personeel 1.476.903 1.441.208

Overgangsbekostiging (V)So Materieel 97.216 230.265

3.1.1.1 Totaal Rijksbijdrage OCW 9.423.985 9.180.709

3.1.2.1.3 Bijzondere bekostiging SMW Risico Ll 122.170 123.942

Totaal overige subsidies OCW 122.170 123.942

3.1.3.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV (-/-)* 6.727.196 7.979.662

AF: Totaal Inkomensoverdrachten (-/-) 6.727.196 7.979.662

* Specificatie doorbetalingen:

Verg. ambulante begeleiding rugzak So 413.594 416.667

AWBZ compensatie So 202.031 241.667

Arrangementen PO 183.603 804.167

Ondersteuning Sbo > 2% 1.095.169 1.101.441

Ondersteuningsmiddelen 1.382.239 711.875

Bijzondere bekostiging SMW Risico Ll - 89.647

Verg. schooldeel rugzak 1.051.484 1.243.690

Verg. pers. Voormalig Wsns 2.306.101 3.073.779

Tussentijdse groei Sbo 44.772 221.729

Tussentijdse groei So 48.203 75.000

3.1.3.2 Totaal Doorbetalingen rijksbijdrage (-/-) 6.727.196 7.979.662

Totaal Rijksbijdragen 2.818.959 1.324.989

3.5 Overige baten

€ € € €

3.5.6.2 Overige* 157.966 -

Totaal overige baten 157.966 -

* Specificatie Overige:

Afrekening tientjesregeling 105.524 -

Grensverkeer 50.754 -

Overig 1.688 -

3.5.6.2 Totaal Overige 157.966 -

Totaal baten 2.976.925 1.324.989

Begroot 20152015

Begroot 20152015
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 382.087 630.427

4.1.1.2 Sociale lasten 45.700 -

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 14.456 -

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 23.038 -

4.1.1.3 Pensioenpremies 49.013 -

Totaal lonen en salarissen 514.294 630.427

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 9.315 -

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 56.987 -

4.1.2.3 Overig* 17.228 9.397

Totaal overige personele lasten 83.530 9.397

4.1.3.1 Uitkeringen van het Participatiefonds - -

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 1.231 -

4.1.3.3 Overige uitkeringen 7.987 -

4.1.3 Af: Uitkeringen (-/-) 9.218 -

Totaal personele lasten 588.606 639.824

Specificatie Overig:

Nascholing 13.568 -

Overig 3.477 9.397

4.1.2.3 Totaal Overig 17.045 9.397

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 3).

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2015 (2014: 0).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 9 in 2015 (2014: 5).

4.2 Afschrijvingen

€ € € €

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 4.535 4.852

Totaal afschrijvingen 4.535 4.852

4.3 Huisvestingslasten

€ € € €

4.3.1 Huur 32.082 28.050

Totaal huisvestingslasten 32.082 28.050

2015 Begroot 2015

2015 Begroot 2015

Begroot 20152015
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4.4 Overige lasten

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 247.852 133.002

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 5.420 7.083

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 13.233 6.375

4.4.1.4 Kantoorartikelen 8.486 4.250

Totaal administratie- en beheerslasten 274.991 150.710

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 455 6.163

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 455 6.163

4.4.4.2 Representatiekosten 6.475 2.479

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 100 213

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten* 2.786 114.515

4.4.4.10 Verzekeringen 3.936 -

4.4.4.11 Overige 14.053 102.937

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 1.068 -

Totaal overige 28.418 220.144

Totaal overige lasten 303.864 377.017

* betreft uitbesteding arrangementen

€ € € €

4.4.1.1.a Controle van de jaarrekening 1.210 7.083

1.210 7.083

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 929.087 1.049.743

Saldo baten en lasten 2.047.838 275.246

5 Financiële baten en lasten

€ € € €

5.1 Rentebaten 3.773 83

5.5 Rentelasten -274 -75

Totaal financiële baten en lasten 3.499 8

Nettoresultaat 2.051.337 275.254

 

2015

2015 Begroot 2015

Begroot 2015

Begroot 20152015

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:
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VERBONDEN PARTIJEN

Aangesloten leden van het samenwerkingsverband:

23337 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen

25897 Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en omgeving

30673 Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen

31204 Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Lunteren

31237 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

33151 Edese Schoolvereniging-Ede

33645 Vereniging Tot Stichting En Instandhouding Van Scholen Met De Bijbel Te Bennekom

40207 Stichting Montessorischool Veenendaal

40631 Stichting De Onderwijsspecialisten/Arnhem

40945 Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus

41154 Stichting  Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving

41178 Stichting Gewoon Speciaal 

41210 Stichting Scholengemeenschap Voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs `De Brouwerij`

41226 Stichting Monton-Soest

41246 Stichting Pallas

41337 Stichting Protestants Onderwijs Gelderse Vallei 

41450 Stichting Jan Hein Donnerschool 

41460 Stichting Trivium-Zetten

41461 Stichting Partners Primair Onderwijs De Link

41481 Stichting Eem-Vallei Educatief 

41496 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland 

41621 Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs De Viermaster uit Ederveen

41674 Stichting Prominent (Primair Openbaar Onderwijs) in  Ede

41820 Stichting Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding 

42521 Stichting Evangelische Onderwijs Ede

42587 Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.

62818 Schoolvereniging voor Basisonderwijs in Wageningen

70085 Stichting Hervormde Scholen Veenendaal

76689 Stichting Orthopedagogisch Onderwijsinstelling Arnhem en omstreken

83579 Stichting Hervormde Scholen de Drieslag 

83968 Vereniging Hervormde Scholen Ede

84423 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek

87920 Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren

98190 Wageningse Schoolvereniging 
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar 2015 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar

Taak-

omvang 

(fte) Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking Mevrouw T.M. de Graaf Direkteur 01-01 31-12 1,00 73.961 0 10.367 84.328 165.901

Dienstbetrekking in verslagjaar 2014 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functie(s)

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar

Taak-

omvang 

(fte) Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking Mevrouw T.M. de Graaf Direkteur 01-08 31-12 1,00 28.500 0 4.752 33.252 69.125

Toezichthoudend topfunctionaris

Dienstbetrekking in verslagjaar 2015 Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functiecategorie

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W.D. van Leeuwen Voorzitter 01-01 31-12 12.000 0 0 12.000 24.884

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer M. v.d. Brink Lid 01-01 31-12 1.600 0 0 1.600 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer H. Plat Lid 01-01 31-12 2.200 0 0 2.200 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer P.F. Immerzeel Lid 01-01 31-12 1.600 0 0 1.600 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W. Ludeke Lid 01-01 31-12 1.400 0 0 1.400 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer J.C. Gordijn Lid 01-01 31-12 1.800 0 0 1.800 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer G. Morren Lid 01-01 31-12 1.400 0 0 1.400 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer S.C. van Dongen Lid 01-07 31-12 800 0 0 800 8.363

De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan Bezoldiging

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voorletters

Tussen-

voegsel Achternaam Functiecategorie

Aanvang 

functie in 

verslag-

jaar

Afloop 

functie in 

verslag-

jaar Beloning

Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Beloning 

betaalbaar 

op termijn

Totale 

bezoldiging

Herrekend 

WNT 

maximum

€ € € € €

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W.D. van Leeuwen Voorzitter 01-01 31-12 5.000 0 0 5.000 24.885

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer M. v.d. Brink Lid 01-01 31-12 800 0 0 800 24.885

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer H. Plat Lid 01-01 31-12 1.000 0 0 1.000 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer P.F. Immerzeel Lid 01-01 31-12 1.000 0 0 1.000 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer W. Ludeke Lid 01-01 31-12 1.000 0 0 1.000 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer J.C. Gordijn Lid 01-01 31-12 800 0 0 800 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer F. van Veen Lid 01-01 31-12 600 0 0 600 16.590

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer G. Morren Lid 01-01 31-12 1.000 0 0 1.000 16.590

Gewezen Topfunctionaris

Niet van toepassing, geen gewezen topfunctionarissen met een echte of fictieve dienstbetrekking.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, geen niet-topfunctionarissen boven de norm

Versie: 8 / 15-6-2016 47



Jaarrekening 2015

21689 / Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei PO, te Ede

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

In augustus 2016 lopen de tri-partiete verplichtingen af. Voor 9,2 fte is aan de leverende schoolbesturen aangegeven

dat tot 2021 de inzet van deze mensen (op naam) voor het SWV zal worden gecontinueerd.

Voor 5 fte is aangegeven dat de inzet van deze mensen (op naam) voor twee jaar voor het SWV zal worden gecontinueerd. 
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Ede,……………………………………..2016

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

Bestuur,

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

Statutaire adres Horapark 3

Statutaire vestigingsplaats 6717 LZ Ede
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OVERIGE GEGEVENS
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 1.699.593

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve algemeen (buffer) 250.000

2.1.2.9 Reserve monitoringssysteem 101.744

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek 351.744

Totaal bestemmingsreserves 351.744

Totaal resultaat 2.051.337

Resultaat 2015
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)

CONTROLEVERKLARING
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0318-675180

E-mailadres:

BRIN-nummers: PO 2510 SWV Rijn & Gelderse Vallei

Mw. T.M. de Graaf

directie@swvrgv.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0318-675180

Horapark 3, 6717 LZ  Ede

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO

21689

admin@swvrgv.nl

www.swvrgv.nl
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