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Inleiding

Voor u ligt een samenvatting van het jaarverslag 2019 van het Samenwerkingsverband Rijn &  

Gelderse Vallei PO (SWV RGV). Wanneer u het uitgebreide jaarverslag wilt inzien, kunt u dat hier  

downloaden. Het uitgebreide jaarverslag bestaat uit het A: bestuursverslag, B: het verslag van  

de toezichthouder en C: de jaarrekening. 

Opbouw samenvatting

Deze samenvatting is opgebouwd uit twee onderdelen. In hoofdstuk 1 wordt de ingekorte algemene instel-

lingsinformatie gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk is de beleidsmatige verantwoording van het swv 

opgenomen. Het laatste hoofdstuk bevat de ingekorte financiële paragraaf.

Opbouw uitgebreid jaarverslag

De algemene instellingsinformatie bevat voornamelijk informatie over de organisatiestructuur en samenstel-

ling van het swv. Daarnaast worden de doelstelling van het swv en enkele algemene mededelingen benoemd.

Het tweede hoofdstuk van het jaarverslag gaat in op het beleid van het swv; aan de hand van de negen 

doelstellingen. De eerste zes doelstellingen zijn geformuleerd aan de hand van het ondersteuningsplan. De 

overige drie doelstellingen zijn geformuleerd aan de hand van belangrijke uitgangspunten en de organisatori-

sche inrichting van het swv. 

Onderstaand de negen doelstellingen:

 1. Doorontwikkelen visie

 2. Borging basisondersteuning

 3. Gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid

 4. Samen leren en doen

 5. Één kind - Één gezin - Één paperclip

 6. Ondersteuningsmodel

 7. Organisatiemodel

 8. Governance 

 9. Beheer & organisatie

Het laatste deel van het jaarverslag bevat de financiële informatie. Het hoofdstuk bevat de financiële para-

graaf en de continuïteitsparagraaf. De financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het ge-

voerde beleid en de staat van baten en lasten, inclusief een analyse van de financiële kengetallen. De continu-

iteitsparagraaf bevat het meerjarenperspectief, de risicoparagraaf en het treasuryverslag. 

  Jaarverslag

 

 A. Bestuursverslag B. Verslag toezichthouder C. Jaarrekening
 

H1. Alg. Instellingsinformatie

H2. Beleidsmatige verantwoording

H3. Financiële en continuïteitsparagraaf

https://swv.hlma.nl/wp-content/uploads/2020/06/21689-Jaarverslag-2019-002-20200602.pdf
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A. Bestuursverslag
een korte weergave
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Alle algemene informatie betreffende het swv is samengebracht in dit hoofdstuk. 

1.1 Structuur

Juridische structuur

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO (PO 25.10) is op 2 oktober 2013 opgericht en is ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 58964789. De rechtspersoonlijkheid van 

het bevoegd gezag (21689) is een vereniging. De statuten zijn definitief bij de notaris gepasseerd op 22 juli 

2014. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 9 april 2019.

Interne structuur 

De interne organisatiestructuur van het swv is weergegeven in onderstaand organogram en laat de vernieuw-

de structuur zien, sinds de verandering van governance per april 2019. 

Organogram

De structuur van de drie bovenste gremia zullen nu besproken worden. Daarnaast zullen eventuele externe 

partijen genoemd worden.

Aangesloten schoolbesturen

Het werkgebied van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei omvat de gemeenten Ede, Wagenin-

gen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel. Met uitzondering van de bij het landelijk 

reformatorisch samenwerkingsverband aangesloten scholen, zijn de in deze gemeenten gevestigde scho-

len voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cognitie en gedrag) via hun 

schoolbesturen aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. 

1 Algemene informatie

 
Benoemingsadviescommissie

Directeur Bestuur

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Commissie van toezicht Ondersteuningsplanraad (OPR)

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Remuneratiecommissie
Medezeggenschapsraad (MR)

TLV commissie

Werkorganisatie (bedrijfsvoering) Ondersteuningsorganisatie

Steunpunt WageningenSteunpunt VeenendaalSteunpunt EdeSteunpunt Barneveld



Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO  jaarverslag 20196 7

Onder het samenwerkingsverband vallen hierdoor: 

 •  32 schoolbesturen 

 •  121 scholen; 135 inclusief dislocaties;

 •  23.623 leerlingen in het regulier basisonderwijs1

 •  543 leerlingen in het speciaal basisonderwijs

 •  507 leerlingen in het speciaal onderwijs (waarvan 116 leerlingen in scholen buiten ons SWV). 

Afnemers van de diensten van het samenwerkingsverband zijn de leerlingen van deze scholen met extra on-

dersteuningsbehoeften (met instemming van hun ouders) en de professionals op de scholen.

Externe structuur (partijen)

 •  In de FoodValley zijn naast het SWV Rijn & Gelderse Vallei nog vier samenwerkingsverbanden werkzaam: 

drie vo swv-en en een po swv. Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de directeuren van deze 

swv-en t.b.v. afstemming ondersteuningsplan en voorbereiding OOGO en uitvoering afgesproken OOGO 

onderwerpen. 

 •  Het OOGO wordt gevoerd met bestuurders (i.a.v. de beleidsambtenaren onderwijs/jeugdhulp) van zeven 

gemeenten van de FoodValley en de bestuurders (i.a.v. directeuren) van vijf swv Passend onderwijs.

 •  De directeur-bestuurder maakt deel uit van een netwerk van directeuren van samenwerkingsverbanden in 

de regio Utrecht en Arnhem. 

 •  De directeur-bestuurder is bestuurslid van het landelijk netwerk van leidinggevenden van samenwerkings-

verbanden (LPO). 

1.2 Doelstellingen
 

De statuten2 van het swv formuleren de doelstelling van het swv als volgt:

1  De vereniging heeft ten doel:

a.     het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a  

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 voormelde 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.

1 Teldatum 01-10-2019

2 Artikel 3 van statuten
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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;

c.   het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonder-

wijs of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is 

aangemeld of ingeschreven;

d.   het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van 

een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;

e.   het inzetten van middelen voor gezamenlijke projecten, zoals deskundigheidsbevordering, innovatie en 

experimenten;

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

g.  andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn. 

3  De vereniging beoogt niet het maken van winst.  

Het ondersteuningsplan van het swv formuleert de doelstelling als volgt:

Ieder kind verdient het beste onderwijs.

In ons samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs zó dat iedere leerling ook het beste 

onderwijs krijgt. Ouders zijn daarbij onze gelijkwaardige gesprekspartners.

Wij bieden passend en uitdagend onderwijs, zodat leerlingen het maximale halen uit hun talenten en  

zo zelfstandig mogelijk hun weg gaan vinden in de maatschappij. 

De leerkracht doet ertoe en is primair aan zet om dat beste onderwijs te geven. Zij kan zich laten  

ondersteunen door de intern begeleider en directie van haar school, het schoolbestuur en het regionale 

steunpunt.
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“ Samen verantwoordelijk voor de  
optimale ontwikkeling van alle  
kinderen, thuis nabij”
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2.1 Beleidsmatige verantwoording

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het gevoerde beleid van het swv. Dit wordt gedaan aan de hand 

van negen doelstellingen. 

De doelstellingen aan de hand van het ondersteuningsplan:

 1. Doorontwikkelen visie

 2. Borging basisondersteuning

 3. Gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid

 4. Samen leren en doen

 5. Één kind - Één gezin - Één paperclip

 6. Ondersteuningsmodel

 

De doelstellingen aan de hand van belangrijke uitgangspunten en de organisatorische inrichting:

 7. Organisatiemodel

 8. Governance 

 9. Beheer & organisatie

Bij elke doelstelling worden eerst de doelstellingen van de gehele ondersteuningsplan periode benoemd. 

Daarna worden de doelen voor het jaar 2019-2020 benoemd. Vervolgens wordt de voortgang en evaluatie 

van 2019 besproken. 

In paragraaf 3.1 van dit jaarverslag wordt uitgelegd dat het swv werkt met programmabegroting. Dit houdt 

in dat de begroting is opgesplitst in programma’s. Deze programma’s kunnen vervolgens (soms) gekoppeld 

worden aan de genoemde doelstellingen. Als dit het geval is dan wordt dit onderstaand ook vermeld.

2 Beleidsmatige verantwoording en relevante data
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Doelstelling 1 Doorontwikkeling visie

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Schoolbesturen binnen het samenwer-
kingsverband maken samen afspraken   
op hoofdlijnen over onder meer de 
definitie op passend onderwijs 
(onderwijs dat past?), de kaders, het 
eigenaarschap, afstemming met 
gemeenten en besteding van geld.

• Schoolbesturen stellen samen vast 
hoe zij inclusief onderwijs willen 
definiëren en vertalen in de missie van 
het samenwerkingsverband na 2022

Eigenaarschap ligt bij de schoolbestu-
ren: het proces doorlopen onder 
schoolbesturen m.b.t. visie op passend 
onderwijs en inclusie.

Inforapportage 2019 Doelstelling 1 is in drie onderdelen te knippen. 

 a. Eigenaarschap bij schoolbesturen/scholen 

 b. Visie ontwikkeling 

 c. Toename tlv/hgo

Samenvatting 2019 Over 2019 heeft eigenaarschap en visievorming te weinig opgebracht. De cvt heeft in de alv hun zorgen   

 gedeeld. Daarnaast is een explosieve toename te zien in hgo en tlv. Passend onderwijs als visie ligt onder   

 vuur en nadelige financiële consequenties worden in de mjb zichtbaar. 

Doelstelling 2 Borging Basisondersteuning (MJB Programma’s 1, 2 en 3)

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Monitoring: verantwoordelijkheid van
ieder schoolbestuur

• De basisondersteuning (vier pijlers):
kwalitatief van goed niveau en geborgd

• Goed rekenonderwijs: ook voor
kinderen met ernstige rekenproblemen 
en dyscalculie.

• Beleid rondom leerlingen die hoog-
begaafd zijn en nieuwkomers is 
ontwikkeld en geïmplementeerd.

• Indicatoren basisondersteuning
beschikbaar stellen aan de scholen

• Schoolbesturen voeren een monitor
(2-jaarlijks) uit

• Na monitor plant schoolbestuurder
gesprek met directeur-bestuurer SWV 
t.b.v. vaststelling niveau basisonder-
steuning

• Verdere implementatie van beleid
Nieuwkomers, Hoogbegaafdheid en 
dyscalculie.

Inforapportage 2019 Doelstelling 2 is in drie onderdelen te knippen.

 a. Indicatoren basisondersteuning 

 b. Schoolbesturen voeren monitor uit 

 c. Schoolbesturen voeren gesprek met directeur-bestuurder over niveau basisondersteuning 

  Implementatie beleid nieuwkomers, hoogbegaafdheid en dyscalculie 

Samenvatting 2019 Op dit moment is er onvoldoende zicht op of en op welke wijze schoolbestuurders hun basisondersteuning

 intern monitoren. Vanuit het (Q3) dashboard 2018 was op te maken dat de meeste onderdelen basisonder-

 steuning op orde waren, maar dat extra aandacht nodig was voor nieuwkomers, hb en dyscalculie. 

 De afspraken en initiatieven die hierop ondernomen zijn, lopen redelijk tot goed als het gaat om beleid   

 nieuwkomers en dyscalculie. Implementatie beleid hoogbegaafdheid verloopt op onderdelen niet soepel. 
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Doelstelling 3 Gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Leerkrachten zijn eigenaar van goed
onderwijs en kunnen hun eigen 
ondersteuningsvraag stellen

• Alle intern begeleiders zijn ondersteunend
aan de leerkrachten en hun ondersteu-
ningsvragen

• Intern begeleider en directeur vormen
een tandem om de ondersteunings-
structuur in hun school goed vorm te 
geven

• Ouders en alle leerkrachten werken
voortdurend samen om het leren en de 
ontwikkeling van het kind/de leerling te 
ondersteunen, zowel thuis als op 
school

• Werkwijzen en ontwikkelingen worden
getoets middels raadplegignen, 
klankbordgroepen e.d. van ouders, 
leerkrachten, IB'ers, directeuren, 
schoolbesturen en medewerkers SWV

• Eigenaarschap laten "landen" binnen
de scholen

• Rol (medewerker) SWV i.r.t. regionaal
schoolbestuurlijk overleg uitwerken

• Uitwerken: wat als eigenaarschap niet
(snel genoeg) wordt gepakt?

• Professionalisering leerkrachten
(eigenaarschap vergroten)

• Professionalisering intern begeleiders
op ondersteuningsvaardigheden

•  Professionele leergemeenschappen
directeuren en intern begeleiders

• Professionalisering samenwerken met
ouders

• Voeren van themagerichte raadplegingen/
consultaties/klanbordgroepen

Samenvatting 2019 De subdoelstellingen en doelstelling 3 zijn gekoppeld aan doelstelling 1 en daar voldoende behandeld. 

 Om meer gericht aan doelstelling 3 te werken en zoals de alv aangaf “man en paard benoemen” is het nodig  

 per school/schoolbestuur inzicht te hebben in data en ontwikkeling.

Doelstelling 4 Samen leren en doen  (MJB Programma 4)

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Alle scholen voor s(b) en de regionale
steunpunten werken samen in een 
expertisecentrum

• Samenwerking tussen verschillende
scholen en schooltypen t.b.v. de 
onderscheuningsvragen van leerlingen 
wordt gerealiseerd dankzij acht 
experimenten in de regionale 
steunpunten

• Scholen/schoolbesturen delen kennis,
vaardigheden, talenten en specialisten 
met elkaar. Hierdoor is er niet alleen 
interne, maar ook externe kennisdeling.

• Alle scholen vormen op onderdelen
professionele leergemeenschappen 
(PLG's) (mogelijk per regionaal 
steunpunt)

• Inventariseren van PLG's binnen de
schoonbesturen

• Inventariseren welke bestuurs-
overstijgende PLG's wenselijk zijn

• Aandacht voor SPOT
• Informeel leren: aandacht door

schoolbesturen naar hun scholen
• Evaluatie Partnerschool cluster 2 en

vaststellen of uitbreiding naar andere 
regionale steunpunten wenselijk is

• Vaststellen hoe het expertisecentrum
per steunpunt gestalte krijgt

• Uitvoeren acht experimenten samen-
werking BAO-S(B)O-SWV

Samenvatting 2019 De processen rondom deze doelstellingen lopen traag en zijn nog niet echt succesvol. Deels heeft dit te   

 maken met eigenaarschap en deels met keuzes door leden van de alv terwijl de scholen 

 (directeuren-ib’ers-leerkrachten) deze doelstellingen niet kennen of onderschrijven. 
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Doelstelling 4 Samen leren en doen  (MJB Programma 4)

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Alle scholen voor s(b) en de regionale
steunpunten werken samen in een 
expertisecentrum

• Samenwerking tussen verschillende
scholen en schooltypen t.b.v. de 
onderscheuningsvragen van leerlingen 
wordt gerealiseerd dankzij acht 
experimenten in de regionale 
steunpunten

• Scholen/schoolbesturen delen kennis,
vaardigheden, talenten en specialisten 
met elkaar. Hierdoor is er niet alleen 
interne, maar ook externe kennisdeling.

• Alle scholen vormen op onderdelen
professionele leergemeenschappen 
(PLG's) (mogelijk per regionaal 
steunpunt)

• Inventariseren van PLG's binnen de
schoonbesturen

• Inventariseren welke bestuurs-
overstijgende PLG's wenselijk zijn

• Aandacht voor SPOT
• Informeel leren: aandacht door

schoolbesturen naar hun scholen
• Evaluatie Partnerschool cluster 2 en

vaststellen of uitbreiding naar andere 
regionale steunpunten wenselijk is

• Vaststellen hoe het expertisecentrum
per steunpunt gestalte krijgt

• Uitvoeren acht experimenten samen-
werking BAO-S(B)O-SWV

Samenvatting 2019 De processen rondom deze doelstellingen lopen traag en zijn nog niet echt succesvol. Deels heeft dit te   

 maken met eigenaarschap en deels met keuzes door leden van de alv terwijl de scholen 

 (directeuren-ib’ers-leerkrachten) deze doelstellingen niet kennen of onderschrijven. 

Doelstelling 5 één kind - één gezin - één paperclip

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• De samenwerking met gemeenten vindt
zowel ops school, als lokaal, als op het 
niveau van het samenwerkingsverband 
plaats. Dit is in alle gemeenten terug te 
zien

Doelen 2019-2020
• Uitvoeren schoolpilots
• Opzetten monitor t.b.v. het volgen van

de pilots en opbrengsten
• Opzetten monitor samenwerking

Samenvatting 2019 Schoolpilots in het basisonderwijs zijn gestart en in bijna iedere gemeente zijn er scholen van ons swv bij   

 betrokken. De regio FoodValley (swv-en en gemeenten) is benoemd tot inspiratieregio. Een werkgroep   

 Passende samenwerking is ingericht en in een vergevorderd stadium v.w.b. in het ontwikkelen van een matrix  

 waarin inzicht verschaft wordt in verantwoordelijkheden, werkwijze en procedures bij ondersteuningsvragen  

 vanuit een kind en gezin.

Doelstelling 6 Ondersteuningsmodel

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Er is sprake van een hybride model:
schoolmodel met elementen van een 
expertisemodel

• Het leerlingmodel wordt indien
mogelijk afgebouwd

• Tevredenheid bij de leden over het in
2022 bereikte model wordt getoetst

• Onderzoek naar de oorzaak van het
toenemend aantal aanvragen HGO's en 
TLV's

• Consequenties in kaart brengen van het
eventueel anders verdelen van de 
middelen

• Voorstel gereed voor ALV december
2019

• Vernieuwd hybridemodel vaststellen en
implementatie voorbereiden

Samenvatting 2019 Een alv regiegroep houdt zich sinds oktober 2019 bezig met een onderzoek naar het toenemend aantal hgo’s  

 en tlv’s en de onderliggende oorzaken. Dit moet leiden tot oplossingsrichtingen en het uitwerken van de   

 doelstelling veranderen hybridemodel moet hieruit voortkomen. Het hgo-budget wordt niet gebruikt conform  

 de bedoeling. Onderzoek is nodig. 
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“ In ons samenwerkingsverband  
organiseren we passend onderwijs 
zó dat iedere leerling ook het beste 
onderwijs krijgt”
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Doelstelling 7 Organisatieprofiel

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• De werkorganisatie van ons samen-
werkingsverband is facillerend in 
organisatie, ondersteuning en financiën

• De ondersteuningsorganisatie van ons
samenwerkingsverband wordt 
gekenmerkt door de volgende 
werkwijze:
   - Toegankelijk & passend
   - Faciliterend & professioneel
   - Effectief & lerend

• Alle medewerkers werkend vanuit de
ondersteuningsorganisatie zijn de 
ambassadeurs voor de uitgangspunten 
die de ondersteuningsorganisatie 
kenmerk

• Duidelijkheid rol steunpuntteamleden
verkrijgen, zowel gekoppeld aan 
doelstelling eigenaarschap als aan 
doelstelling "schoolmodel met 
elementen van expertisemodel"

• Veranderingen in de werkorganisatie en
ondersteuningsorganisatie verhelderen 
en implementatie voorbereiden

Samenvatting 2019 Het onderzoek, genoemd bij andere doelstellingen, heeft invloed op het uitvoeren van deze doelstelling.

 Omdat de doelstelling “schoolmodel met elementen van een expertisemodel” nog niet uitgewerkt is, zijn   

 consequenties moeilijk te overzien. Medewerkers stellen zich op als ambassadeur van het swv en benoemen  

 de rol van schoolbestuurders en scholen vanuit een positieve insteek. Zij dragen met veel bevlogenheid een  

 eenduidige visie op passend onderwijs uit. De vertaling naar een proactieve regierol is er één waarin verschil  

 zit per medewerker en waarin extra duidelijkheid wenselijk is. Hieraan besteden we aandacht. 

Doelstelling 8 Governance

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Er wordt toegewerkt naar een voor ons
samenwerkingsverband zo onafhanke-
lijk mogelijke vorm van toezicht

• Verantwoording van schoolbesturen
naar het bestuur van het SWV is slank 
en doelgericht; d.w.z. in de strategische 
beleidsplannen van de schoolbesturen 
en het schoolontwikkelplan is een 
verbinding gelegd met de doelstellin-
gen van het ondersteuningsplan

• Een voorstel m.b.t. wijze van verant-
woording wordt voorgelegd aan de ALV 
in juni 2020

• Een voorstel m.b.t. kwaliteitsbeleid
wordt ontwikkeld en voorgelegd aan 
de ALV in juni 2020

Samenvatting 2019 In 2019 is de veranderde governance ingevoerd. Het bestuur wordt gevormd door een directeur-bestuurder  

 en de commissie van toezicht bestaat uit twee leden uit de ALV (voor 2 jaar) en een onafhankelijk lid. De cvt  

 wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, tevens voorzitter van de alv. 

 In het najaar van 2019 is een voorzichtige start gemaakt met het oppakken van vernieuwd kwaliteits-

 beleid i.h.k.v. het toezichtkader. Een voorstel m.b.t. verantwoording door schoolbesturen is nog niet   

 opgepakt. De verantwoording en doelbesteding is derhalve op dezelfde wijze uitgevoerd als in 2018.   

 Opnieuw moet worden vastgesteld dat diverse herinneringen nodig zijn. 
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Doelstelling 9 Beheer en organisatie (MJB Programma 5 Bedrijfsvoering)

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• Verbetering dataverzameling (Kindkans)
• Verbetering administratieve processen
• Verbetering jaarverslag

• Data wordt op een adequate en
eenvoudige wijze geleverd

• Administratieve processen zijn
vereenvoudigd en minder arbeids-
intensief

• Verbeteradviezen accountant
voortgekomen uit de bespreking van 
het jaarverslag zijn afgehandeld

 Doelstelling 9 is in drie onderdelen te knippen.

 a. Data - dashboard  

 b. Administratieve processen 

 c. Jaarverslag  

Samenvatting 2019 De eerste twee doelstellingen zijn niet behaald, maar in het najaar 2019-voorjaar 2020 in gang gezet. 

 De adviezen van de accountant zijn verwerkt, behalve de risico-analyse. 
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“ Onze grondhouding naar  
leerlingen is positief”
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“ Goed onderwijs zorgt ervoor  
dat leerlingen kennis ontwikkelen  
en die vaardigheden en houding  
aanleren die zij nodig hebben  
om later mee te kunnen doen  
in onze samenleving”
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2.2 Relevante data

Ontwikkeling hgo-arrangementen

Tot 2018 werd het budget voor handelingsgerichte ondersteuning (hgo) met name toegekend door de steun-

puntcoördinatoren. Sinds 2018 wordt een deel van het budget rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de ib’ers 

van de scholen, met het oogmerk dat de ib’ers meer regie hebben en de bureaucratie vermindert. Het totale 

budget is inmiddels stapsgewijs verhoogd naar € 900.000 in 2019 en € 1 miljoen vanaf 2020.

Zowel het aantal als het bedrag voor hgo zijn de afgelopen jaren fors toegenomen, ook als de toekenningen 

worden geschoond voor het ib-budget. Het ib-budget is bedoeld voor alle arrangementen met een omvang 

van minder dan € 1.500. Uit onderstaande tabel blijkt dat nog steeds ongeveer tweederde van het aantal toe-

gekende arrangementen in deze categorie valt.

Uitgegeven HGO Toegewezen aanvragen Toekenningen IB-budget Totaal HGO

Totaal t/m 2015 (vanaf 01-08-2014) 196 308.309  308.309 

Totaal 2016 440 564.944  564.944

Totaal 2017 689 683.536  683.536

Totaal 2018 485 641.561 400.500 1.042.061

Totaal 2019 607 839.663 404.800 1.244.463

Aantallen hgo - naar omvang 2019 2018

hgo < € 1.500 368 60,6% 333 68,7%

hgo regulier 227 37,4% 143 29,5%

hgo > € 6.000 12 2,0% 9 1,9%

Totaal  607 100% 485 100%
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Ontwikkeling deelname sbo en so

In onderstaande tabel en bijbehorende grafieken is de ontwikkeling van de leerlingaantallen in het samen-

werkingsverband weergegeven.

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen bao en sbo 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019

Leerlingen bao en sbo 24.948 24.489 24.029 23.674 23.592 23.404 23.424 23.497 23.623

leerlingen sbo 697 696 686 638 567 486 469 524 543

Totaal bao en sbo 25.645 25.185 24.715 24.312 24.159 23.890 23.893 24.021 24.166

Leerlingen so 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019

so lln jonger dan 8 jaar

categorie 1 (laag) 106 87 72 82 76 83 101 112 117

categorie 2 (midden) 3 4 8 7 6 7 10 5 10

categorie 3 (hoog)  27 22 20 25 23 17 19 18 15

so lln 8 jaar en ouder

categorie 1 (laag) 309 282 263 260 227 206 221 261 304

categorie 2 (midden) 20 15 10 13 15 15 21 19 28

categorie 3 (hoog) 66 65 62 56 48 41 29 36 33

Totaal so 531 475 435 443 395 369 401 451 507

Deelnamepercentages 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019

sbo RGV 2,72% 2,76% 2,78% 2,62% 2,35% 2,03% 1,96% 2,18% 2,25%

sbo landelijk gemiddelde 2,68% 2,60% 2,52% 2,47% 2,35% 2,31% 2,34% 2,42% 2,45%

so RGV 2,07% 1,89% 1,76% 1,82% 1,64% 1,54% 1,68% 1,88% 2,10%

so landelijk gemiddelde 1,65% 1,63% 1,63% 1,63% 1,55% 1,58% 1,61% 1,65% 1,73%

Ontwikkeling deelname sbo 2011-2019
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De deelname aan het sbo en het so is de eerste jaren van passend onderwijs sterk gedaald. Sinds 2016 (so) 

en 2017 (sbo) is er weer sprake van een stijging. Landelijk zien we de laatste jaren dezelfde tendens, maar 

de stijging bij swv Rijn & Gelderse Vallei is veel sterker. In 2020 wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken 

hiervan. 

Thuiszitters

Thuiszitters worden sinds 2016 geregistreerd. In eerste instantie alleen de leerlingen uit categorie 2a en 2b. 

Sinds 2018 worden ook leerlingen uit categorie 5a geregistreerd. Het aantal thuiszitters neemt toe.

Leerlingen 2a blijft gelijk. 

Leerlingen 2b stijgt dramatisch van 3 naar 13 in 2019; redenen genoeg om de escalatieladder en doorzet-

tingskracht in te voeren. 

Leerlingen 5a stijgt naar 20 leerlingen; met de gemeenten wordt gesproken om het vier-partijen-principe in te 

voeren: geen leerling vrijstelling geven zonder tussenkomst van het swv. 

Deze cijfers ontvangen wij van de gemeenten. De steunpuntcoördinatoren verifiëren dit.

Onderwijsprestaties

Het samenwerkingsverband is niet direct verantwoordelijk voor onderwijsprestaties op de betrokken scholen. 

Het toezicht, uitgevoerd door de Inspectie voor het onderwijs, geeft de volgende resultaten: 

Voldoende:  3 scholen 

Onvoldoende:  2 scholen

Zeer zwak:  1 school

Voor de overige scholen geldt dat het basisarrangement zoals dat tot en met 2017 gold nog van toepassing is.

Thuiszitters naar categorie  2018-12 2019-06 2019-12

5a (tijdelijk) vrijstelling lichamelijke/psychische reden  9 13 20

2a langer dan 4 weken en korter dan 3 maanden  0 1 1

2b langer dan 3 maanden  4 3 13

Thuiszitters 
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Personeel en verzuim

In 2019 had het samenwerkingsverband 16 personeelsleden. Het verzuim is als volgt opgebouwd.

In vergelijking met 2018 is het verzuim sterk gedaald. Er is met name sprake van kort verzuim. De meldings-

frequentie is laag. Er is dus geen aanleiding te veronderstellen dat het risico op langdurig verzuim groter is 

dan gemiddeld.

In september 2019 is de managementondersteuner met pensioen gegaan. In zijn plaats is een financieel 

administratief medewerker aangesteld. Vanwege de wijziging in governance is een procescoördinator aan-

gesteld voor 0,6 fte en vanwege enige verschuivingen in de administratie is een secretarieel ondersteuner 

aangesteld voor 0,5 fte. 

Twee steunpuntcoördinatoren hebben ontslag genomen (1-11-2019 en 1-12-2019). Vanwege diverse rede-

nen is besloten de vacatures vooralsnog met interim-medewerkers in te vullen tot uiterlijk 1-10-2020.  

Verzuim   2019 2018

Verzuimpercentage totaal   0,62% 4,60%

Verzuimpercentage t/m 1 jaar    0,62% 4,60%

Verzuimpercentage 1 tot 2 jaar   0,00% 0,00%

Gemiddelde verzuimduur (kalenderdagen)   4,25 18,33

Meldingsfrequentie   0,59 0,75
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“Een stevig fundament is cruciaal  
voor goed passend onderwijs. Dit 
fundament is de basisondersteuning 
die elke school biedt en waarvoor het 
schoolbestuur verantwoordelijk is”
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Dit deel van het jaarverslag bevat de financiële paragraaf. De financiële paragraaf bevat een  

analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten. 

Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten 

en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de kengetallen.

De wettelijk voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de beleidsma-

tige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom wordt voor de interne 

beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. Hiermee kan een directe relatie worden gelegd tussen 

beleid en financiën, zodat de meerjarenbegroting logisch voortvloeit uit het ondersteuningsplan. De vertaling 

van de cijfers in de jaarrekening geeft het volgende beeld:

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

 •  Baten: de rijksbijdragen zijn tussentijds enkele malen bijgesteld. In 2019 heeft dit geleid tot een resultaat-

meevaller van bijna € 500.000.

 •  Basisondersteuning (programma 1): Doordat het werkelijke aantal leerlingen hoger was dan waar in de 

begroting rekening mee is gehouden, is hier sprake van een overschrijding.

 •  Extra ondersteuning (programma 2): Het verschil wordt verklaard door de overschrijding op de hgo-arran-

gementen. Gedurende 2019 is de actuele prognose naar boven bijgesteld. Zelfs na deze bijstelling is er 

sprake van een overschrijding. Zie ook de opmerkingen bij de data in hoofdstuk 3. 

 •  Ontwikkeling en innovatie (programma 4): Ten opzichte van de goedgekeurde begroting is hier sprake 

van een onderschrijding met ruim € 730.000. Op een aantal onderdelen is fors minder uitgegeven dan 

begroot. Naar aanleiding van het grote positieve resultaat 2018 besloten is aan alle scholen een eenmali-

ge uitkering van € 40 per leerling te verstrekken. Dit bedrag dienden de scholen aan te wenden voor het 

vergroten van de positieve beeldvorming van passend onderwijs bij de leerkrachten. Eenmalig leidt dit tot 

een extra last van € 975.000. Hierdoor is er in totaal bij programma 4 geen sprake van een onderschrij-

ding, maar van een overschrijding.

3 Financiële paragraaf

2019 begroting realisatie verschil

Baten

rijksbijdragen 14.207.952 14.885.018 677.066

overige baten 0 0 0

geoormerkte baten programma's 30.000 19.639 -10.361

Totale baten 14.237.952 14.904.657 666.705

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning 3.501.900 3.531.856 -29.956

Programma 2: Extra ondersteuning 2.755.970 3.199.486 -443.516

Programma 3: Extra ondersteuning (specialistisch) 6.699.190 6.740.104 -40.914

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie 2.012.353 2.278.680 -266.327

Programma 5: Bedrijfsvoering 688.150 524.535 163.615

Totale lasten 15.657.563 16.274.663 -617.100

Resultaat -1.419.610 -1.370.005 49.605
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Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en is nog niet goedgekeurd. Naast de 

genoemde uitgangspunten en de toelichting in de financiële paragraaf zijn aanvullend de volgende opmer-

kingen te maken:

 •  De uitkering aan de schoolbesturen van € 136,45 in het kader van programma 1 (basisondersteuning) 

wordt de komende jaren gecontinueerd. Ook de tijdelijke extra verhoging tot € 150 per leerling in het 

kader van de borging van de basisondersteuning wordt tot en met 2022 doorgezet. De schoolbesturen 

dienen zich over de inzet van deze middelen te verantwoorden. 

 •  De werkwijze met vier regionale steunpunten wordt gecontinueerd (programma 2). Via de steunpunten 

wordt  expertise beschikbaar gesteld aan de scholen. Daarnaast kunnen arrangementen in geld worden 

toegekend. De afgelopen jaren is het arrangementenbudget (hgo) verhoogd van € 700.000 in 2018 naar  

€ 1 miljoen vanaf 2020. Van dit bedrag wordt circa € 400.000 direct ter beschikking gesteld van de ib’ers 

op de scholen. De toename van de arrangementen is een onderdeel van het eerder genoemde onderzoek. 

 •  Programma 3 bestaat voornamelijk uit toelaatbaarheidsverklaringen voor sbo en so. Ook het proces van 

toekenning valt hieronder. Daarnaast is een budget beschikbaar voor bijzondere (structurele) arrange-

menten in het sbo en so.

 •  De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de versterking van de basisondersteuning. Enerzijds in de 

vorm van een bijdrage aan de scholen van € 150 per leerling, anderzijds door het inrichten van projecten 

om impulsen te geven aan nieuw beleid of om belangrijke knelpunten op te lossen. Het eerder genoem-

de onderzoek moet ook een antwoord geven op de doelmatigheid van deze investering. 

Tot op heden vertoonde de meerjarenbegroting structurele overschotten. De realisatie laat in de regel grotere 

positieve resultaten zien dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de voorbereidingen van projec-

ten meer tijd in beslag namen dan verwacht, waardoor later gestart kon worden. Daarnaast vinden jaarlijks 

achteraf correcties (lees: verhogingen) plaats van de bekostigingstarieven. Dit leidt achteraf weliswaar ook tot 

hogere lasten (afdrachten), maar nog veel meer tot hogere baten. Dit jaar (2019) laat een kentering zien. Veel 

projecten worden nu uitgevoerd.

Meerjarenbegroting 2019 (R) 2020 2021 2022 2023

Baten

rijksbijdragen 14.885.018 14.513.277 14.341.080 14.341.080 14.341.080

overige baten 0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 19.639 0 0 0 0

Totale baten 14.904.657 14.513.277 14.341.080 14.341.080 14.341.080

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning 3.531.856 3.540.600 3.540.600 3.540.600 3.220.766

Programma 2: Extra ondersteuning 3.199.486 3.032.970 3.032.970 3.032.970 3.032.970

Programma 3: Extra onderst. (specialistisch) 6.740.104 7.527.242 7.748.997 7.748.997 7.748.997

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie 2.278.680 1.953.586 1.142.140 715.140 715.140

Programma 5: Bedrijfsvoering 524.535 742.150 742.150 742.150 742.150

Totale lasten 16.274.663 16.796.548 16.206.857 15.779.857 15.460.023

Resultaat -1.370.005 -2.283.270  -1.865.777 -1.438.777 -1.118.942
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“ De leerkracht doet ertoe en is  
primair aan zet om dat beste  
onderwijs te geven”
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Op advies van de Commissie van Toezicht heeft de ALV alleen de begroting voor 2020 goedgekeurd. Het 

gepresenteerde meerjarenperspectief is dermate negatief dat hier geen goedkeuring aan is gegeven.

In de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 is vermeld dat de tussentijdse groei per 1 februari 2019 

en de deelname sbo en so op 1 oktober 2019 de belangrijkste meetpunten zijn. Inmiddels is gebleken dat 

de verwachte tendensen van daling en stabilisatie niet worden ingezet. Op grond hiervan is bijsturing nood-

zakelijk. De ingrepen zullen dan wel in lijn moeten zijn met het beleid van het swv. Dit betekent dat pas in 

laatste instantie een korting op de basisondersteuning wordt toegepast. Eerst zal een heroverweging worden 

gemaakt van projecten die leiden tot structurele lasten. Mocht dit niet voldoende zijn, dan komt het budget 

voor arrangementen in programma 2 in beeld. Daarna komen de twee tranches verhoging van het budget 

basisondersteuning in programma 1 aan bod. 

Een andere optie is dat de programma’s intact blijven, zodat de middelen ingezet blijven worden op passend 

onderwijs. Het negatieve resultaat wordt vervolgens naar rato van het aantal leerlingen omgeslagen over 

de deelnemende schoolbesturen. Zelfs een voorzichtig optimistisch scenario (scenario 2) lost het financiële 

probleem op korte termijn niet op.

Aangezien de schoolbesturen gezamenlijk het samenwerkingsverband vormen, ligt het risico uiteindelijk altijd 

bij de schoolbesturen.

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans:

Het eigen vermogen van het samenwerkingsverband ligt momenteel hoger dan de € 700.000 die als weer-

standsbuffer nodig is. In de risicoparagraaf wordt de onderbouwing hiervan gegeven. De urgentie van de 

maatregelen die moeten worden genomen en waar nu over wordt gesproken is evident: bij ongewijzigd 

beleid daalt na 2021 het vermogen onder de kritische grens en zelfs onder nul.

Aangezien het swv nauwelijks vaste activa kent, is geen investeringsbeleid opgesteld. De komende jaren 

worden geen investeringen verwacht. Gezien de geringe omvang van de activa is in meerjarenperspectief de 

waarde constant gehouden. In de praktijk blijkt dat het resultaat zich nagenoeg geheel vertaalt in de positie 

liquide middelen.

Meerjarenbegroting 2019 (R) 2020 2021 2022 2023

Activa

Materiële vaste activa 7.898 7.898 7.898 7.898 7.898

Vorderingen 69.515 69.515 69.515 69.515 69.515

Liquide middelen 5.591.643 3.308.373 1.442.596 3.819 -1.115.123

Totaal activa 5.669.056 3.385.786 1.520.009 81.232 -1.037.710

Passiva

Eigen vermogen 5.211.669 2.928.399 1.062.622 -376.155 -1.495.097

Voorzieningen 43.583 43.583 43.583 43.583 43.583

Kortlopende schulden 413.804 413.804 413.804 413.804 413.804

Totaal passiva 5.669.056 3.385.786 1.520.009 81.232 -1.037.710
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