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Inleiding

Voor u ligt een samenvatting van het jaarverslag 2020 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 bevat twee van de drie 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.

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.

H1.  lg. Instellingsinformatie

H2. Beleidsmatige verantwoording

H3. Financiële en continuïteitsparagraaf

A. Bestuursverslag

B. Verslag toezichthouders

C. Jaarrekening

Jaarverslag
“ Het is een intensief  
corona jaar geweest,  
waarin hard is gewerkt!”
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Alle algemene informatie betreffende het swv is samengebracht in dit hoofdstuk. Eerst zal infor-

matie betreffende de structuur van het swv gepresenteerd worden. Vervolgens zullen verschillende 

algemene onderwerpen betreffende het swv besproken worden. 

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. 

Onder het samenwerkingsverband vallen hierdoor: 

 •  31 schoolbesturen 

 •  132 scholen

 •  23.924 leerlingen in het regulier basisonderwijs1

 •  558 leerlingen in het speciaal basisonderwijs

 •  430 leerlingen in het speciaal onderwijs (waarvan 108 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 was bestuurslid van het landelijk netwerk van leidinggevenden van samenwer-

kingsverbanden (LPO) tot 01 oktober 2020. 

1 Algemene informatie A.     Bestuursverslag

Benoemingsadviescommissie

Directeur Bestuurder

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Commissie van toezicht Ondersteuningsplanraad (OPR)

Auditcommissie

Remuneratiecommissie
Medezeggenschapsraad (MR)

TLV commissie

Werkorganisatie (bedrijfsvoering) Ondersteuningsorganisatie

Steunpunt WageningenSteunpunt VeenendaalSteunpunt EdeSteunpunt Barneveld

1 Teldatum 01-10-2020
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1.2 Doelstellingen
 

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

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.

De vereniging bereikt haar doel door:

  •  gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen 

en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen;

  • het vaststellen van een ondersteuningsplan;

  •  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;

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

een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;

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

experimenten;

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

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

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 on-

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

steunpunt.

2 Artikel 3 van statuten

Vijf leidende principes
•  We zijn samen verantwoordelijk  

voor alle kinderen 
•  We zijn samen verantwoordelijk voor 

een sluitende meerjarenbegroting 
•  Regulier waar mogelijk,  

speciaal wanneer nodig 
•  Uitgaand van de goede bedoeling  

(= vertrouwen) en elkaar aanspreken 
•  We sluiten aan bij waar de ontwikkeling 

i.r.t. missie aanwezig is
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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 eerste zes doelstellingen zijn geformuleerd aan de hand van het ondersteu-

ningsplan. De overige drie doelstellingen zijn geformuleerd aan de hand van belangrijke uitgangspunten en 

de organisatorische inrichting van het swv. 

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 2020-2021 benoemd. Vervolgens wordt de voortgang en evaluatie 

van 2020 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.

a. Eigenaarschap bij schoolbesturen/scholen 

b. Visieontwikkeling 

c. Trend in toename TLV/HGO

De afwijkende periode tussen maart en december dit jaar, veroorzaakt door Corona, laat zijn sporen zien. Diverse 

ontwikkelingen hebben vertraging opgelopen. Het thuiswerken en gebrek aan reistijd maakt dat medewerkers van 

het swv deze periode als zeer intensief ervaren; zeker tijdens de eerste lockdown. Zij ging van videometing naar 

videometing. Met thuisonderwijs, mantelzorgactiviteiten of kleine kinderen om zich heen. 

Tegelijkertijd is de regionale samenwerking tussen schoolbestuurders onderling, maar ook met gemeenten in 

bepaalde steunpunten toegenomen. “Samen de schouders eronder.” Een goede toon die we konden door vertalen 

naar onze ‘vijf leidende principes, die sinds de gevoerde onderzoeken (voorjaar 2020) zijn vastgesteld en daarmee 

richtinggevend.

1.  We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen 

2.  We zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting 

3.  Regulier waar mogelijk, speciaal wanneer nodig 

4.  Uitgaand van de goede bedoeling (= vertrouwen) en elkaar aanspreken 

5.  We sluiten aan bij waar de ontwikkeling i.r.t. missie aanwezig is 

Het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar de oorzaak van toename van verwijzingen en arrangementsaan-

vragen leverde een aantal conclusies op die vertaald zijn naar de hierboven weergegeven leidende principes en een 

drietraps-oplossing: 

• Generieke maatregelen: visie gestuurde maatregelen met de bedoeling op korte termijn effecten  te bereiken

•  Oplossingsrichtingen uitgewerkt door schoolbesturen in een regionaal steunpunt met ondersteuning  van een 

regionaal beleidsmedewerker

• Ontwikkeling op processen. 

Deze doelstelling is 

 in drie onderdelen  te 

knippen. 

Bestuurlijke reflectie

2 Beleidsmatige verantwoording en relevante data

Doelstelling 1 Doorontwikkeling visie

2019-2020 2020-2021 2021-2022

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

Gedragen visie in SWV (schoolbestu-
ren en medewerkers) op inclusie is 
geformuleerd. 
Vertalen naar vernieuwende missie 
en visie SWV t.b.v. ondersteunings-
plan 2022-2026.

• 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.

>>
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Over het algemeen overheerst bij de directeur-bestuurder tevredenheid over het proces gekoppeld aan 

deze doelstelling. 

• Het proces van gemeenschappelijk/centraal gestuurd naar bestuurlijk regionaal eigenaarschap   

 vindt doorgang. 

• Het gesprek over meer inclusief onderwijs is mogelijk (winst t.o.v. 2018) en de voortgang op de

 oplossingsrichtingen, t.b.v. inclusiever onderwijs en verlagen HandelingsGerichte Ondersteunings-

 arrangementen (HGO) en verwijzingen speciaal (basis) onderwijs, is gaande. De ontwikkeling op de visie

 wordt omschreven tijdens het proces om te komen tot het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

 Het aantal HGO-aanvragen is niet afgenomen gedurende het afgelopen jaar; de werkwijze van de

 steunpuntcoördinatoren en budgethouderschap is wel verder ontwikkeld. Het levert “leren van elkaar”

 op en meer gelijkheid van werken. Het resultaat van dit alles is, dat de extra € 300.000 niet volledig

 verbruikt is.

Ad a. Eigenaarschap bij schoolbesturen/scholen 

• De gesprekken en ontwikkeling van de afgelopen maanden (o.a. n.a.v. maatregel 10) maken duidelijk 

 dat een bewustere scherpere balans wenselijk is tussen:

1. bedrijfsvoering vanuit de opdracht zoals door de ALV verleend aan de directeur-bestuurder;

2. Het meenemen en positioneren van schoolbestuurders vanuit eigenaarschap. 

 Dit wordt meegenomen als focuspunt voor 2021 wanneer structuur centraal/decentraal meer helpend   

 hieraan wordt ingericht o.a. in de vorm van de Bestuurlijk Regionaal Overleggen (BORS).

Ad b. Visieontwikkeling

• Opdracht voor 2021 is om te komen tot een aangescherpte visie; we bouwen voort op de dialoog die 

 nu gevoerd wordt.

• De hectische (Corona)periode (maart-december) maakt dat zowel medewerkers als omgeving verlangen

 naar een andere werkwijze. Dit sluit aan bij de onderzoeksbevindingen naar toename arrangementen

 (HGO) en verwijzingen. De tijd lijkt rijp om meer vanuit de ‘bedoeling’ te gaan werken. Daar starten we

 komend schooljaar mee op diverse niveaus, stap voor stap (dit komt terug in het plan ‘ontwikkeling op

 processen’). 

Ad c. Trend TLV/HGO

•  Onderdeel van ‘werken vanuit de bedoeling’ is leren van processen. We monitoren ingezette maatregelen   

en zoeken tegelijkertijd naar een passende werkwijze waarbij we de praktijk niet frustreren d.m.v.   

bureaucratie.

Doorkijk 2021

>>

Het beeld over het niveau van basisondersteuning blijft onveranderd. Over het algemeen voldoende tot goed niveau. 

Op het gebied van dyscalculie is vooruitgang geboekt: bijna alle scholen hebben een rekenspecialist, en minder 

scholen scoren zichzelf onvoldoende op dit gebied (wordt herkend door steunpuntcoördinatoren). Aandachtspun-

ten blijven onveranderd hoogbegaafdheid en wisseling ib’er en/of directeur. Bij sommige besturen is nadrukkelijk 

in bestuursgesprekken aangegeven, dat de tijd begint te dringen v.w.b. de teamscholing en de beleidsscholing HB. 

Wisseling van ib’er en/of directeur geeft over het algemeen een stilstand in het niveau van de basisondersteuning 

en/of ondersteuningsstructuur. Na afloop van alle bestuursgesprekken zal een samenvattend verslag gepresenteerd 

worden, met good practices omtrent het voorkomen van terugval. 

• Vervolgonderzoek naar vernieuwing instrument schoolondersteuningsprofiel 

•  Beleid nieuwkomers: realisatie van het voorstel heeft vertraging opgelopen. Startdatum nieuw arrangement: 

augustus 2021. 

•  De nieuwe projectleider HB heeft de opdracht een tussenevaluatie HB-beleid te houden en mogelijk leidt dit tot 

wijzigingsvoorstellen. 

•  Beleidsbijeenkomsten met directeuren en ib’ers worden ingericht: ophalen i.p.v. zenden. Verder vormgeven,  

mogelijk in samenhang met een ‘dialoogcarrousel’. 

• Nieuw programma deskundigheidsbevordering wordt per april verzonden naar de scholen.

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• 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

Terugkoppeling monitoring middels 
bestuursgesprek aan directeur 
bestuur SWV.

• 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.
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Bij doelstelling 1 is reeds weergegeven hoe het proces op eigenaarschap verloopt en op welke wijze dit gevolgd 

wordt (bestuursgesprekken, regionaal beleidsmedewerker). 

•  Onderzocht wordt in hoeverre de beleidsbijeenkomsten voor directeuren en ib’ers doorontwikkeld kunnen worden 

naar themagerichte betekenisvolle gesprekken in kleine, fysieke groepen waarin mindset, gedrag en cultuur (zie 

ook drie-trapoplossingen) uitgangspunt zijn. Tevens worden schoolbesturen (BORS) geadviseerd dit beleidsoverleg 

te gebruiken als voorbereiding op de ALV-vergadering. 

•  Een plan wordt opgesteld om voor 1 januari 2023 te komen tot een voorstel voor het expertisemodel. Input wordt 

hiervoor opgehaald van schoolteams, de vier BORS-en en het steunpuntteam. 

•  Vanuit professionals samen in the lead wordt een beweging ingezet om professionals meer ruimte te geven om tot 

besluiten/interventies te komen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van ‘hogere lagen’. 

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

Doelstelling 3 Gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid

2019-2020 2020-2021 2021-2022

• 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

• Scholen voeren activiteinten uit die
voortkomen uit professionalis-
ringstrajecten

• Steunpuntteamleden en steunpunt-
coördinatoren doen een beroep op 
eigenaarschap en verantwoordelijk-
heid van leerkrachten/scho-
len/schoolbesturen

• Voeren van themagerichte
raarplegingen/consultaties/klank 
bordgroepen

• 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

•  SPOT wordt actiever gebruikt om informatie te delen, nu ook met bestuurders. Toch blijkt dat het vooral het SWV 

is, wat SPOT vult i.t.t. de bedoeling een uitwisseling voor allen vanuit talentdeling. Het samen leren gebruiken 

behoeft nog aandacht. De inrichting vindt plaats vanuit intranet functionaliteit (met een duidelijke scheiding in 

doelgroepen). 

•  Professionele leergemeenschap dyscalculie loopt, maar ondervindt hinder van corona.  

•  Het budget innovatie is in 2020 volledig gebruikt. Het budget experimenten (bao/s(b)o) werd onvoldoende uitge-

put: er kwamen geen aanvragen: deels door de corona-periode en deels omdat het veld er nog niet “klaar” voor 

was. De mogelijkheid voor experimenteren is neergelegd (i.c.m. met het inrichten van het expertisecentrum per 

steunpunt), naar de BORS-en en de daaruit voortkomende steunpuntplannen. 

•  Ook andere beleidsmogelijkheden (partnerschool en scholing hb specialisten) kende geen uitputting en kreeg een 

andere besteding.  

•  Dankzij of ondanks de covid-19 periode vinden schoolbesturen, swv en gemeenten elkaar intensiever, o.a. door 

app groepen.

•  Behoefte signalering t.b.v. Professionele leergemeenschappen is een taak voor de medewerkers van het swv. 

•  Hulpmiddelen t.b.v. kennisuitwisseling worden actiever ingezet: SPOT neemt functionaliteit intranet over.  

Website en LinkedIn worden hiernaast actief gebruikt t.b.v. nieuws en kennisdeling. 

•  Evaluatie met het veld over de website, SPOT en andere media wordt in gang gezet.

•  Visie op vormen expertisecentrum kan na bestuurlijk overleg leiden tot een beleidsverandering t.o.v. 2015. 

•  De financiën gekoppeld aan het budget innovatie en experiment zijn overgezet naar HGO-arrangementen en 

steunpuntplan. Er loopt nog één experiment. De inspanningen m.b.t. informeel leren leveren onvoldoende op.  

Deze subdoelstelling wordt bekeken in het licht van de oplossingsrichtingen vanuit het onderzoek TLV/HGO.  

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

• Inrichten expertisecentrum per
steunpunt

• Uitvoeren en/of evalueren
ontwikkelplan-activiteiten 
(talentdeling en informeel leren)

• Uitvoeren en/of evalueren acht
experimenten samenwerking 
BAO-S(B)O-SWV

• Inrichten partnerschool andere
regionale steunpunten, indien 
gewenst

• Professionele leergemeenschappen
zijn ingericht en opgenomen bij de 
“talentenbank”
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•  Door het programma Met andere ogen is de FoodValley Jeugdhulp-Onderwijs inspiratieregio geworden. Onderwer-

pen als ontschotting (inhoudelijk en financieel) t.b.v. een kind-een gezin-een plan zijn hierbij landelijk en regionaal 

onder de aandacht gebracht. Vertaling van de ontwerpen naar praktische uitvoerbaarheid in de hoeveelheid 

onderwerpen waar partners aandacht moeten geven, heeft geleid tot de behoefte om te focussen. Hiervoor is een 

plan Focusagenda opgezet, wat in 2021 ten uitvoer wordt gebracht.  

•  Diverse initiatieven hebben vertraging opgelopen door Corona uitstel. Eind 2020 is een voorzichtige start gemaakt, 

o.a. t.b.v. de focusagenda jeugd en onderwijs en het vierpartijen-principe ‘thuiszitters’ in de FoodValley. 

•  De zorgen over de bezuinigingen op gemeenteniveau zijn onderwerp geweest in het OOGO. Aandacht voor in 

gang gezette ontwikkelingen is besproken en toegezegd. Toch zien we vooral in Veenendaal een afwijkend proces. 

Dit is onderdeel van gesprek met wethouders en schoolbestuurders. 

•  Bestuurlijk ambassadeurschap is ingevoerd in de FoodValley Jeugdhulp-onderwijs. De wethouder jeugdhulp Barne-

veld en de directeur-bestuurder van het SWV Rijn & Gelderse Vallei zijn tot bestuurlijk ambassadeurs verkozen. 

•  Proces Focusagenda FoodValley is gestart en leidt in april tot een eerste concept en naar verwachting in juli 2021 

tot bestuurlijke vaststelling.

•  Gelijktijdig wordt proces opgestart om tot gezamenlijke planperiode op SWV- jeugdhulp-niveau te komen. Hierbij 

wordt opgemerkt dat per SWV eerst input wordt opgehaald voor het gezamenlijk 

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

Doelen 2019-2020
• Activiteiten worden geëvalueerd 

en bijgesteld

•  De uitkomsten naar de achterliggende redenen van de toename in handelingsgerichte arrangementen (HGO) en 

verwijzingen naar speciaal (basis) onderwijs hebben geleid tot verbetervoorstellen (Drietrapsoplossingen). 

•  Vier Bestuurlijke Regionale Overleggen (BORS) hebben zich bezig gehouden met de uitwerking van vier oplossings-

richtingen, terwijl de bestuurders van s(b)o-scholen en het SWV zich gericht hebben op een vijfde oplossingsrichting.  

Dit heeft geleid tot schoolbestuurders die elkaar in diverse regionale steunpunten elkaar beter hebben leren 

kennen, starten met elkaar bevragen en aanspreken en nadenken over gezamenlijke ontwikkelplannen. Een mooi 

en ook ingewikkeld proces omdat bijvoorbeeld de communicatie niet altijd ondersteunend blijkt te zijn ingericht. 

Zo worden maatregelen bezuiniging benoemd, terwijl zij vanuit interventies t.b.v. het uitwerken van de visie zijn 

opgesteld i.h.k.v. het groeien naar een meer gezonde meerjarenbegroting. 

•  De invoering van de maatregelen (vooral 1a en b en 2) hebben gestuit op weerstand in de scholen. De steunpuntco-

ordinatoren en beleidsmedewerkers hebben hiervan hinder ondervonden tijdens hun werken. Tijdens de beleidsbij-

eenkomsten is hier m.b.v. onderzoekers aandacht aan besteed en zijn bevindingen teruggekoppeld in de ALV. 

•  De weerstand bij s(b)o-directeuren kwam tot uiting in het Driehoeksoverleg. Dit is bestuurlijk opgepakt en heeft 

geleid tot meerdere besprekingen en afspraken over voorbereiden op ALV door schoolbestuurders en hun directeuren. 

•  De beleidsmedewerker heeft een baan als ib-er geaccepteerd per 1-1-2021. De tijd was te kort om een vacature  

te melden.

•  Alhoewel geen van onze medewerkers corona hebben gekregen, is er wel enige afwezigheid geweest vooral bij de 

steunpuntteamleden door ziekte en mantelzorg. Dit heeft zich deels weer hersteld.  

•  Een andere werkwijze bij steunpuntcoördinatoren m.b.t. afgifte HGO-arrangementen vanaf augustus 2021 heeft 

geleid tot een betere afstemming en meer eenheid in proces en procedures en heeft het mogelijk gemaakt om 

budgetbewaking toe te passen. Dit heeft ertoe geleid dat de extra € 300.000 niet volledig is uitgeput. 

•  Het HGO-IB-budget wordt tot augustus 2021 in stand gehouden. 

•  Diverse Bestuurlijk overleggen regionale steunpunt (BORS) leveren uitwerkingen van oplossingsrichtingen op en 

werken een decentraal steunpuntplan uit voor komend schooljaar. 

•  Inzet van projectmedewerkers of externe deskundigen op diverse onderwerpen blijkt nodig, vanwege ontbreken 

kennis in onze organisatie en/of onvoldoende fte (gemis beleidsmedewerker) en/of vertraging door de corona-periode. 

•  Aandacht voor de ontwikkeling van de ondersteunende en werkorganisatie om vanuit de visie op inclusiever 

onderwijs optimaal ondersteunend te zijn/worden (i.r.t. BORS-ontwikkelingen)

•  De voorstellen leiden van een centrale visie en kaders naar decentrale uitwerking en besluitvorming. Dit zal in de 

planvorming nieuw ondersteuningsplan meegenomen worden.  

•  Het proces rondom onder-instroom wordt nadrukkelijk bespreekbaar gemaakt om hier een positievere beweging in 

te brengen.

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

• Evalueren en eventueel bijstellen
van veranderd hybridemodel
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•  Deze doelstelling staat in nauwe relatie met de voorgaande doelstelling. We maken stappen in de ontwikkeling 

naar een faciliterende en ondersteunende organisatie. We gaan van inspiratie naar bewustwording. Vanuit frustra-

tie op zoek naar ruimte en mogelijkheden. 

•  De start die gemaakt is m.b.t. de coaching gesprekken binnen de organisatie werpen vruchten af. 

•  De reflectie/missie/visie-dag met steunpuntcoördinato-

ren en medewerkers vanuit de werkorganisatie leverde 

veel ontwikkelenergie op.   

Er ligt een unanieme wens om meer vanuit de bedoe-

ling en persoonlijk leiderschap/ professionaliteit te 

werken: ‘stukje bij beetje de pijl omdraaien’. We zijn 

ambitieus en willen altijd meer, maar zijn ook trots op 

de stappen die gezet worden. Als vakgroep/team en op 

individueel niveau. 

•  Vanuit de ontwikkelingen, de gesprekken en bijeenkomsten ontstaat de noodzaak om het expertise-model te 

herzien. Hierbij hoort, het ophalen van behoeften over en verwachtingen naar inzet, inhoud en inrichting.  

De vertaling hiervan naar beleid, mogelijkheden, inzet en benutten van talenten en een bijbehorende taakinvulling 

en organisatiemodel is de volgende stap, welke leidt tot een voorstel.  

Hiervoor nemen we de tijd tot 1 januari 2023 en zal als doelstelling onderdeel worden van het ondersteuningsplan 

2022-2026. 

•  Gesprekken en ontwikkeling in de organisatie van het SWV wordt op diverse niveaus doorgevoerd, zodat proces-

sen ter ondersteuning van het uitdragen van de gezamenlijke boodschap/visie (ambassadeurschap) en ondersteu-

nend gedrag zich goed tot elkaar verhouden.

•  Hiermee geven we een vervolg aan de veranderende rol van de directeur-bestuurder en de magnetische werking 

van de missie voor besluitvorming en handelen.

•  De verbeterpunten gerelateerd aan de passende ondersteunende organisatie (monitoring/data dashboard/commu-

nicatieprocessen/..) worden verder uitgewerkt om meer vanuit vertrouwen te besturen, organiseren en werken.

•  Tot slot komen we tot een zienswijze t.b.v. thuiswerken en videobellen als onderdeel van de normale manier van 

werken met als doel dit na de corona-periode deels in stand te houden (t.b.v. duurzaamheid en effectiviteit). 

•  De verwachting naar het nieuwe model van verantwoording is hoog; vooral het gegeven dat a.d.h.v. data het 

gesprek in het BORS wordt gevoerd, verantwoording aan elkaar en naar het SWV wordt gegeven. 

•  Aan deze verwachting is ook gekoppeld de verbinding van een dashboard Jeugdhulp (FoodValley) met data van de 

SWV-en. Dit is een taai proces gebleken, vooral vanwege juridische aspecten en avg. 

• De groei naar onafhankelijke governance is gerealiseerd door het aantrekken van twee nieuwe CvT-leden.  

•  Schoolbestuurders regio (BORS) Wageningen/Rhenen hebben een nieuw verantwoordingsformulier ontwikkeld en 

komen met bevindingen n.a.v. hun vernieuwde verantwoording. 

•  Vanuit de SWV-en wordt nadruk gelegd op de koppeling van de data SWV en het dashboard Jeugdhulp (FoodVal-

ley) én het ter beschikking stellen van het dashboard aan schoolbesturen. 

•  De samenvatting ‘Verantwoording’ is een apart document weergegeven en wordt besproken tijdens de CvT-verga-

dering van februari 2021. Hier zal ook de verbinding naar een gesprekscyclus worden gelegd. Hieraan is behoefte 

omdat het aantal besprekingen voor schoolbestuurders in dit SWV drastisch is toegenomen. 

•  Het onderzoek naar een vervangend model voor schoolondersteuningsprofiel krijgt in 2021 zijn beslag in een 

voorstel. 

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

• Evalueren en waar nodig
bijstellen organisatieprofiel

• Proces functionarissen SWV
afronden m.b.t. visieontwikkeling

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

• Governance is zo onafhankelijk
mogelijk

• Evalueren en eventueel bijstellen
van verantwoordingsmodel

• Uitvoeren en evalueren
kwaliteitsbeleid
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a. Data - dashboard 

b. Administratieve processen 

c. Jaarverslag 

•  Deze doelstelling staat in verbinding met de vorige doelstelling: verantwoording en kwaliteitsbeleid. De verbetering 

t.b.v. dataverzameling door het inrichten van een dashboard kent vertraging door allerlei oorzaken. Een plan van 

aanpak is gemaakt om eind 2021 een ingericht dashboard te hebben, waar schoolbestuurders ook gebruik van 

kunnen maken. 

•  De verbeterslag naar het jaarverslag zal ook in 2021 worden doorgezet. 

•  De eerste drie maanden wordt de inrichting van Kindkans (i.r.t. het toekomst model schoolondersteuningsprofiel) 

projectmatig verder aangescherpt. Een dashboard moet opleveren dat de administratieve processen vereenvoudigen.

•  In 2021 verwachten we een goed dashboard te hebben voor jeugdhulp en onderwijsdata.  

•  AVG: beleidsplan Informatiebeveiliging en Privacy wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Projectcoördinator 

kijkt deze periode naar de wijze waarop het AVG-beleid steviger verankerd kan worden.

Deze doelstelling is 

 in drie onderdelen  te 

knippen. 

Bestuurlijke reflectie

Doorkijk 2021

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

• Verbetering dataverzamling
• Verbetering administratieve

processen
• Verbetering jaarverslag

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. Het budget 

van € 1 miljoen bestaat uit € 397.200 budget ib’ers, € 577.800 budget steunpuntcoördinatoren en € 25.000 

centraal budget.

In onderstaand overzicht is opgenomen hoeveel arrangementen in 2020 door de steunpuntcoördinatoren zijn 

afgegeven en welk bedrag daarmee gemoeid was.

De eerste maanden van het jaar werd duidelijk dat het periodebudget overschreden zou worden. Hierdoor 

werd duidelijk dat het HGO-budget onvoldoende was. Omdat er geen aanleiding was te veronderstellen dat 

dit tekort later in het jaar ingelopen kon worden, is het budget in juni 2020 verhoogd met € 300.000. Tegelijk 

is het proces van toekenningen veranderd; hierdoor is de overschrijding beperkt gebleven tot € 118.000. 

HGO-arrangementen t/m 31-12-2020

Regio Budget  Toegekend  %  Aantal  Resteert

Barneveld  125.451  114.711  91%  63  10.740

Ede  219.986  287.295  131%  136  -67.309

Veenendaal  142.206  169.982  120%  69  -27.776

Wageningen  90.157  146.190  162%  62  -56.033

Totaal Steunpunten  577.800  718.178  124%  330  -140.378

Centraal  25.000  0  0%  0  25.000

Totaal overige  25.000  0  0%  0  25.000

Totaal  602.800  718.178  119%  330  -115.378

Extra budget ALV juni 2020  300.000

Totaal  902.800

SO/SBO  75.000  77.965  104%  23  2.965

Trauma  65.000  8.468  13%  13  56.532
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Het HGO-IB-budget is bedoeld voor alle arrangementen met een omvang van minder dan € 1.500. Uit onder-

staande tabel blijkt dat van de 330 uitgekeerde arrangementen door de steunpuntcoördinatoren, nog steeds 

35% valt onder deze lage categorie. 

Vanwege het uitwerken van oplossingsrichting 1, waarbij de verwachting was dat het HGO stopgezet 

zou gaan worden, zijn arrangementen slechts tot 1-1-2021 toegekend. Dit verklaart waarom 35% van de 

arrangementen minder dan € 1.500 was. Nadat bekend werd dat het stopzetten van HGO gerealiseerd zou 

worden per 1-8-2021, zijn vele van deze arrangementen, indien noodzakelijk verlengd. 

Ontwikkeling deelname sbo en so

De deelname aan het sbo is de afgelopen jaren gestegen. Wel zien we dat er sprake is van vermindering van 

de tussentijdse groei op 1-2-2020. Dit betekent dat voor minder leerlingen naast de ondersteuningsbekosti-

ging ook de basisbekostiging moet worden afgedragen.

De deelname aan het so vertoont een nog sterkere stijging. In de totale omvang van de tussentijdse groei is, 

behoudens enkele verschuivingen tussen categorieën, geen verandering. Wat opvalt is dat er in de maanden 

tussen 1 oktober en 1 februari de afgelopen jaren nauwelijks sprake is van uitstroom uit het so (met uit-

stroom worden geen verhuizingen bedoeld, maar leerlingen die het so verlaten).

Aantallen hgo 2020 t/m 31 december - naar omvang

hgo < € 1.500    116  35,2%

hgo regulier    202  61,2%

hgo > € 6.000    12  3,6%

Totaal    330  100,0%

Leerlingen

BRIN naam 01-10-2020

02AJ De Vogelhorst 187

14RX De Regenboog 179

16OH De Windroos 102

19QS De Drijk 90

Totaal  558

Leerlingen

 01-10-2019 01-02-2020 groei

 173 183 10

 178 181 3

 98 103 5

 94 101 7

 543 568 25

Leerlingen

 01-10-2018 01-02-2019 groei

 175 188 13

 154 165 11

 102 106 4

 93 98 5

 524 557 33

Leerlingen

 01-10-2017 01-02-2018 groei

 159 181 22

 129 141 12

 90 97 7

 91 102 11

 469 521 52

Leerlingen

leeftijd categorie 01-10-2020

< 8 jaar categorie 1 136

 categorie 2 9

 categorie 13

8 jaar + categorie 1 315

 categorie 2 35

 categorie 33

Totaal  541

Leerlingen

 01-10-2019 01-02-2020 groei

 117 140 23

 10 11 1

 15 15 0

 304 317 13

 28 30 2

 33 33 0

 507 546 39

Leerlingen

 01-10-2018 01-02-2019 groei

 112 131 19

 5 6 1

 18 18 0

 261 276 18

 19 20 1

 36 36 0

 451 487 39

Leerlingen

 01-10-2017 01-02-2018 groei

 101 120 19

 10 11 1

 19 19 0

 221 241 20

 21 21 0

 29 29 0

 401 441 40

De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek worden verwerkt in een drietrapsoplossing met korte, 

middellange en lange termijn doelen. 

De stijging van het aantal leerlingen in het sbo en het so leiden tot een significante stijging van de lasten.  

De recente stijging vertaalt zich in hogere lasten met ingang van het schooljaar 2021-2022. 

Het meest opvallend in vergelijking met voorgaande jaren is dat de zij-instroom vanuit bao naar sbo en so 

een dalende lijn vertoont. Daar staat tegenover dat de onderinstroom en de herindicaties stijgen.

N.B. De cijfers van contactpersoon jonge kind (cjk) zijn dit keer niet geheel betrouwbaar vanwege plotselinge 

ziekenhuisopname medewerker.

Verwijzingen SO-SBO

sbo

so

400

350

300

250

200

150

100

50

0

zij
-in

st
ro

om

on
de

r-i
ns

tro
om

he
rin

d

zij
-in

st
ro

om

on
de

r-i
ns

tro
om

he
rin

d

zij
-in

st
ro

om

on
de

r-i
ns

tro
om

he
rin

d

zij
-in

st
ro

om

on
de

r-i
ns

tro
om

he
rin

d

2017 2018 2019 2020

CJK

In behandeling / overig

so

sbo: observatie - behandelgroep

sbo

bao

250

200

150

100

50

0

ja
nu

ar
i-m

aa
rt

ja
nu

ar
i-j

ul
i

ja
nu

ar
i-d

ec
em

be
r

ja
nu

ar
i-m

aa
rt

ja
nu

ar
i-j

ul
i

ja
nu

ar
i-d

ec
em

be
r

ja
nu

ar
i-m

aa
rt

ja
nu

ar
i-j

ul
i

ja
nu

ar
i-d

ec
em

be
r

2018 2019 2020

213037_SWV R&G_jaarverslag v3.indd   22-23213037_SWV R&G_jaarverslag v3.indd   22-23 05-07-2021   21:2205-07-2021   21:22



Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei PO  jaarverslag 202024 25

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. 

Onze registratie hebben we in afstemming tussen steunpuntcoördinatoren en leerplichtambtenaren aange-

scherpt. De registratie kent nu 2 kortdurende thuiszitters, 5 thuiszitters (langer dan 3 maanden) en 8 leer-

plichtontheffingen. De daling van 24 naar 8 leerplichtontheffingen heeft te maken met het aantal kinderen 

dat VO-leeftijd hebben bereikt en daarom niet meer in ons po overzicht worden meegeteld. 

Onderstaande tabel telt in 1 jaar steeds de periodes bij elkaar op. 

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

Personeel en verzuim

In 2020 had het samenwerkingsverband 17 personeelsleden. Het verzuim is als volgt opgebouwd.

In vergelijking met 2019 is het verzuim sterk gedaald. Er is met name sprake van kort verzuim. De meldings-

frequentie is laag. Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het risico op langdurig verzuim 

groter is dan gemiddeld.

In juli 2020 is het contract van een secretarieel ondersteuner (0,5 fte) niet verlengd, in september 2020 is een 

nieuwe secretarieel ondersteuner aangesteld. De formatie steunpuntcoördinatoren is op peil. Met ingang van 

1 september 2020 zijn twee (interne) medewerkers aangesteld als regionaal beleidsmedewerker. De formatie 

komt voort uit een andere verdeling van de formatie steunpuntcoördinatoren. Tevens is er één medewerker 

aangesteld als Projectcoördinator Hoogbegaafdheid en als tijdelijk vervanger van een regionaal beleidsmede-

werker i.v.m. zwangerschapsverlof; daarna is deze functionaris ingezet als projectmedewerker tot 1 augustus 

2021. Per 31 december 2020 heeft de centraal beleidsmedewerker ontslag genomen, na zes jaar werkzaam 

te zijn geweest voor het swv.

Thuiszitters naar categorie

2b langer dan 3 maanden

2a langer dan 4 weken
en korter dan 3 maanden

5a (tijdelijke) vrijstelling
lichamelijke/psychische reden
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Verzuim  2020 2019 2018

Verzuimpercentage totaal  0,19% 0,62% 4,60%

Verzuimpercentage t/m 1 jaar   0,19% 0,62% 4,60%

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

Gemiddelde verzuimduur (kalenderdagen)  12,00 4,25 18,33

Meldingsfrequentie  0,07 0,59 0,75
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“ Centraal en waar passend  
decentraal meer steunpunt  
gericht werken”

Dit deel van het jaarverslag bevat de financiële paragraaf en de continuïteitsparagraaf. De financi-

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

lasten. Daarnaast bevat het een analyse van de financiële kengetallen. De continuïteitsparagraaf 

bevat een meerjarenperspectief, de risicoparagraaf en het treasuryverslag. 

3.1  Financiële paragraaf

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:

3 Financiële paragraaf en continuïteitsparagraaf

2020 begroting realisatie verschil

Baten

rrijksbijdragen  14.527.761 1 5.133.355 605.594

overige baten  0 0 0

geoormerkte baten programma's  0 19.790 19.790

Totale baten  14.527.761 15.153.145 625.384

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning  3.543.450 3.546.379 -2.929

Programma 2: Extra ondersteuning  3.243.970 2.918.021 325.949

Programma 3: Extra ondersteuning (specialistisch)  7.651.459 7.705.553 -54.094

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie  1.317.823 809.445 508.378

Programma 5: Bedrijfsvoering  751.150 754.759 -3.609

Totale lasten 16.507.852 15.734.157 773.695

Resultaat -1.980.091 -581.012 1.399.079
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

 •  Baten: de rijksbijdragen zijn tussentijds enkele malen bijgesteld. Dit geldt aan de lastenkant in programma 

3 ook voor de afdrachten so. Per saldo heeft dit in 2020 heeft dit geleid tot een resultaat van € 360.000.

 •  Extra ondersteuning (programma 2): In de tweede helft van 2020 is sterk gestuurd op de toegekende 

hgo-arrangementen. Ook is de personele bezetting van de steunpunten lager dan begroot. 

 •  Extra ondersteuning specialistisch (programma 3: enerzijds zijn er hogere lasten als gevolg van de veran-

deringen in de bekostigingstarieven so, anderzijds is op de deelbudgetten structurele bijzondere arrange-

menten en hgo sbo/so sprake van een onderschrijding. Ook zijn er minder externe kosten gemaakt in het 

kader van toeleiding.

 •  Ontwikkeling en innovatie (programma 4): op een aantal onderdelen is fors minder uitgegeven dan be-

groot. De belangrijkste projecten waarop is onderschreden zijn experimenten, deskundigheidsbevordering 

en hoogbegaafdheid. 

Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan het eigen vermogen. De vermogenspositie wordt toegelicht 

in de continuïteitsparagraaf. Aangezien er nauwelijks sprake is van investeringen zijn over de balans geen 

bijzonderheden te melden.

3.2  Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf bevat het meerjarenperspectief, risicomanagement en treasuryverslag. 

Meerjarenperspectief

Elk schooljaar wordt op basis van het ondersteuningsplan een jaarplan gemaakt. Hierin staan concrete doel-

stellingen om onderwijsondersteuning goed en efficiënt te ontwikkelen en te organiseren. Het ondersteu-

ningsplan en het jaarplan vormen het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting. 

In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn, naast de beleidsmatige uitgangspunten die eerder in dit jaarverslag 

zijn benoemd, de volgende kwantitatieve uitgangspunten toegepast:

 • Het leerlingaantal krimpt licht met jaarlijks 0,5%, in lijn met de prognoses van DUO.

 •  Ondanks alle investeringen die op de scholen zijn gedaan is het deelnamepercentage aan het reguliere 

bao is de afgelopen jaren sterk gedaald, van 96,4% in 2017 naar nu 95,4%. Anders geformuleerd zijn 

dus de deelnamepercentages sbo en so zijn de afgelopen jaren gestegen. Het zal een forse inspanning 

vragen de daling van de deelname aan het reguliere bao te stoppen en om te zetten in een stijging. Dit 

laatste is nodig om de doelstellingen van het ondersteuningsplan te kunnen halen. Om toe te werken 

naar meer inclusiviteit gaan we in deze begroting uit van de volgende ontwikkeling van het deelnameper-

centage bao:

   •  Het deelnamepercentage aan het reguliere bao stijgt naar 96% op 1 oktober 2021. De deelname 

sbo is 2%, de deelname so is eveneens 2%.

   •  Het deelnamepercentage aan het reguliere bao stijgt vervolgens naar 97% op 1 oktober 2022 (deel-

name sbo en so beide 1,5%).

   Dit is een stevige ambitie. Besloten is dat als de doelen niet gehaald worden, het verschil met de school-

besturen zal worden verrekend. De manier waarop dit gebeurt zal in de eerste helft van 2021 worden 

uitgewerkt en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de alv van 23 juni 2021.

Om in de toekomst een betere inschatting van het begrote resultaat te maken zijn vanaf 2021 de volgende 

maatregelen genomen:

 • In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een indexering van bekostigingstarieven.

 •  In de meerjarenbegroting is vooraf strikter gekeken naar de mogelijkheid dat het budget daadwerkelijk 

wordt uitgegeven.

 •  In 2020 is gestart met maandelijkse financiële rapportages. In 2021 wordt deze verrijkt met meer duiding 

van de cijfers en een signaalfunctie, zodat sneller bijgestuurd kan worden. De kans op verrassingen wordt 

hiermee geminimaliseerd.
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De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages:

In de jaren voor 2018 is het deelnamepercentage sbo fors gedaald. Sinds 1 oktober 2018 was er sprake van 

een groei. Ook teldatum 1 oktober 2020 laat een, weliswaar afgevlakte, stijging van deze groei zien. In de 

prognose is ervan uitgegaan dat het deelnamepercentage de komende jaren zal dalen, als gevolg van het 

streven naar meer inclusiviteit.

Ook het aantal tlv’s so is verder toegenomen (34 meer dan vorig jaar). Sinds het laagste punt (1 oktober 2016 

369 so-leerlingen = 1,54%) is er in vier jaar sprake van een stijging met 172 leerlingen (naar 2,21%). Deze 

stijging volgt op de stijging van het jaar ervoor met 50 leerlingen. De stijging is met name in categorie 1.  

Ook hier geldt dat door de route naar meer inclusiviteit in de prognose voor de komende jaren wordt uitge-

gaan van een dalend deelnamepercentage. 

In de meerjarenbegroting is een aantal maatregelen genomen om deze ontwikkeling inhoudelijk en financieel 

te borgen. In de inhoudelijke borging wordt voorzien door meer het accent te leggen op de regionale aanpak 

en dit te faciliteren met structurele en eenmalige financiële middelen. De financiële borging krijgt vorm door-

dat, als het streefpercentage van 96% bao op 1 oktober 2021 en 97% bao op 1 oktober 2022 niet gehaald 

wordt, de meerkosten worden verrekend met de verwijzende schoolbesturen. Het principebesluit over deze 

maatregel is genomen in de alv van 2 december 2020. De besluitvorming over de definitieve invulling hiervan 

is voorzien in de alv van 23 juni 2021.

Het samenwerkingsverband had eind 2020 gemiddeld 12,7 fte eigen personeel in dienst. Daarnaast werden 

13,1 fte steunpuntteamleden gedetacheerd vanuit de deelnemende schoolbesturen. 

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld:

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen bao en sbo 01-10-2019 01-10-2020 01-10-2021 01-10-2022 01-10-2023 01-10-2024

Leerlingen bao  23.623 23.924 23.873 23.874 23.755 23.636

Leerlingen sbo  543 558 487 364 362 360

Totaal bao en sbo  24.166 24.482 24.360 24.238 24.117 23.996

Leerlingen so

so lln jonger dan 8 jaar

categorie 1 (laag)  117 136 121 83 83 83

categorie 2 (midden)  10 9 9 9 9 9

categorie 3 (hoog)  15 13 13 13 13 13

so lln 8 jaar en ouder

categorie 1 (laag)  304 315 276 190 189 188

categorie 2 (midden)  28 35 35 35 35 35

categorie 3 (hoog)  33 33 33 33 33 33

Totaal so  507 541 487 363 362 361

Deelnamepercentages

cbao  95,66% 95,51% 96,00% 97,00% 97,00% 97,00%

sbo  2,25% 2,28% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50%

so  2,10% 2,21% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50%

Personeel 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Eigen personeel

Bestuur  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Steunpunt Coördinatoren  4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Ondersteunend personeel  7,6 8,4 8,4 8,4 8,4

Totaal eigen personeel  12,7 13,5 13,5 13,5 13,5

Extern personeel

Steunpuntteamleden (gedetacheerd)  13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

Ondersteunend personeel 0,6 0,6 0,6 0,6

Totaal extern personeel  13,1 13,7 13,7 13,7 13,7

Totaal personeel  25,8 27,2 27,2 27,2 27,2

Meerjarenbegroting 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Baten

rijksbijdragen  15.133.355 15.433.698 15.678.848 15.815.540 16.023.483

overige baten  0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's  19.790 6.600 6.600 6.600 6.600

Totale baten  15.153.145 15.440.298 15.685.448 15.822.140 16.030.083

Lasten

Progr. 1: Basisondersteuning  3.546.379 3.588.600 3.580.950 3.257.607 3.241.370

Progr. 2: Extra ondersteuning  2.918.021 2.500.110 2.045.110 1.825.110 1.825.110

Progr. 2a: Extra ondersteuning regionaal   647.917 1.525.000 1.925.000 2.125.000

Progr. 3: Extra ondersteuning (specialistisch)  7.705.553 8.698.327 8.534.865 7.263.484 6.391.248

Progr. 4: Ontwikkeling en innovatie  809.445 1.159.723 1.075.140 1.048.640 1.125.140

Progr. 5: Bedrijfsvoering  754.759 896.333 836.057 835.670 835.478

Totale lasten  15.734.157 17.491.010 17.597.122 16.155.511 15.543.345

Resultaat  -581.012 -2.050.712 -1.911.674 -333.371 486.737
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De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Naast de genoemde uitgangspunten en 

de toelichting in de financiële paragraaf zijn aanvullend de volgende opmerkingen 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. Mocht de uitwerking van het besluit 

dat op verwijzingen naar sbo en so een verrekening met de schoolbesturen waar die leerlingen vandaan 

komen niet worden goedgekeurd, dan treedt een noodingreep in werking en wordt vanaf 1 januari 2022 

het bedrag per leerling vastgesteld op € 80.

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

wordt  expertise beschikbaar gesteld aan de scholen. Tot 1 augustus 2021 is er nog budget voor arrange-

menten (hgo). Na die datum kennen de steunpuntcoördinatoren geen arrangementen meer toe. Het hier-

mee vrijkomende budget wordt ingezet door de BORS (bestuurlijk overleg regionaal steunpunt). Hiertoe 

maken de BORS een regionaal steunpuntplan. De regionale budgetten zijn opgenomen in programma 2a. 

 •  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 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. Door de genoemde 

beweging van meer beleidsruimte voor de BORS blijft het budget voor programma 4 stabiel op een lager 

niveau dan de afgelopen jaren, ruim € 1 miljoen.

Tot voor kort vertoonde de meerjarenbegroting structurele overschotten. Sinds 2019 is dit anders. Wel is het 

nog steeds zo dat de realisatie in de regel grotere positieve resultaten zien dan begroot. Inmiddels zijn maat-

regelen genomen om dit effect te beperken. Zoals eerder genoemd is vanaf 2021 rekening gehouden met 

een ingeschatte indexering van de bekostigingstarieven en is kritischer gekeken naar hoe groot de kans is dat 

projecten daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is de maandelijkse monitoring van de financi-

ele realisatie aangescherpt.

Daarnaast wordt het swv hard geconfronteerd met de sterke daling van het deelnamepercentage aan het 

reguliere bao, tot een niveau dat sinds de invoering van passend onderwijs nog nooit zo laag is geweest. De 

afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de basisondersteuning, niet alleen door de ondersteuningsbekostiging 

(€ 150 per leerling), maar ook door deskundigheidsbevordering, beleid nieuwkomers, hoogbegaafdheid, dys-

calculie en talentdeling. Daarnaast kon een beroep worden gedaan op losse arrangementen. 

Sinds 2020 is het beleid gericht op het vergroten van het eigenaarschap van de scholen/schoolbesturen. Dit 

heeft vorm gekregen door de reeds genoemde vergroting van de regionale beleidsruimte. 

Daarnaast is ingezet op meer inclusiviteit, in lijn met het verbeterprogramma passend onderwijs. In het voor-

gaande is dit inhoudelijk toegelicht.

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans:

Het eigen vermogen van het samenwerkingsverband ligt momenteel hoger dan de € 600.000 die op grond 

van de risicoanalyse als weerstandsbuffer nodig is. In de risicoparagraaf wordt de onderbouwing hiervan 

gegeven. 

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 RJO 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Activa

Materiële vaste activa  8.575 8.575 8.575 8.575 8.575

Vorderingen  8.004 8.004 8.004 8.004 8.004

Liquide middelen  4.868.990 2.818.278 906.604 573.233 1.059.970

Totaal activa  4.885.569 2.834.857 923.183 589.812 1.076.549

Passiva

Eigen vermogen  4.622.675 2.571.963 660.289 326.918 813.655

Voorzieningen  37.339 37.339 37.339 37.339 37.339

Kortlopende schulden  225.555 225.555 225.555 225.555 225.555

Totaal passiva  4.885.569 2.834.857 923.183 589.812 1.076.549
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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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