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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2019 van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Delflanden (SWVVO 2809). In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de structuur van de organisatie, 
het gevoerde (financiële) beleid gedurende het boekjaar en de stand van zaken op de balansdatum. 
 
Het verslag bestaat uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.  
In het bestuursverslag staat beschreven wat het samenwerkingsverband in 2019 heeft gerealiseerd en wat dat 
betekent voor het jaarplan 2020 en eventueel 2021. Hierbij wordt de verbinding gelegd tussen het gevoerde 
inhoudelijke beleid en de financiële consequenties hiervan. Bij het schrijven van het bestuursverslag is het huidige 
ondersteuningsplan (2016 – 2020) het uitgangspunt. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018, 
de rekening van baten en lasten over 2019 alsmede de overige gegevens.   
 
Het onderwijs kent de complexe situatie dat de meeste zaken per schooljaar georganiseerd worden en de 
financiële verantwoording tegelijkertijd geschiedt per kalenderjaar. In dit jaarverslag is per programma gekozen 
voor de best passende periode om over te rapporteren: kalenderjaar 2019 of schooljaar 2018 - 2019 aangevuld 
met relevante ontwikkelingen in najaar 2019. De jaarrekening omvat een overzicht van alle relevante financiële 
gegevens over 2019. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 
richtlijnen voor jaarverslaglegging in het onderwijs.  
 
Daar waar van toepassing hebben de scholen ten behoeve van de evaluatie van hun eigen programma’s passend 
onderwijs een eigen bijdrage geleverd aan het jaarverslag. Gedurende het schrijven van dit jaarverslag brak in 
Nederland corona uit, waardoor de afronding de nodige vertraging heeft opgelopen. Leden van de directiekring 
hebben derhalve geen mogelijkheid meer gehad om te reageren op en te adviseren over de inhoud van het 
jaarverslag alvorens de eindversie werd opgeleverd. 
 
 
Drs. T. Klooster, 
Directeur SWV VO Delflanden 
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A. Toelichting op onderdelen van het financieel jaarverslag 

1. Algemene gegevens 
Naam: Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Delflanden 
Nummer: 28.09 
Bezoekadres en postadres: Buitenhofdreef 8, 2625 XR Delft 
Telefoonnummer: 015 - 2855554 
Registratie Handelsregister: Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 27257936 
Registratiegegevens DUO: Bestuursnummer 42644 
Directeur: Mevrouw drs. T. Klooster 
Mobiel nummer: 06 - 48978064 
Emailadres: tklooster@swvvo-delft.nl 
Algemeen emailadres: info@swvvo-delft.nl 
Website: www.swvvo-delflanden.nl     

2. Bestuurlijke inrichting van het SWV VO Delflanden en het toezicht  
De Stichting Samenwerkingsverbanden VO Delflanden bestaat in de huidige vorm sinds 19 februari 2013.   
Het bestuur van het SWV VO Delflanden vormt het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Ieder 
schoolbestuur wijst een afgevaardigde aan die als bestuurslid deel uit maakt van het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden namens 8 aangesloten besturen. Het bestuur van 
De Haagse Scholen is vrijwillig aangesloten bij het SWV VO Delflanden en laat zich derhalve bestuurlijk 
vertegenwoordigen door de heer J. Taal van Stichting Responz. Het bestuur beschikt over een bestuursreglement 
en een directiestatuut. De onderstaande besturen participeerden in 2019 in het samenwerkingsverband VO 
Delflanden:  
 
Naam aangesloten schoolbestuur  
 

Naam bestuurslid 
 

Verplichte deelname:  
Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. , Christelijk Lyceum Delft  De heer drs. J.S. Zijlstra 
 
Bestuurscommissie voor Openbaar Voortgezet onderwijs, Grotius College 

 
De heer J. te Marvelde, a.i. 

 
Stichting Lucas Onderwijs, Sint Stanislascollege en ’t Kraaienest 

 
De heer drs. A.P.M. Loogman 

 
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair onderwijs, Laurentius Praktijkschool 

 
Mevrouw dr. S.P. Schenning 

 
Stichting Resonans 

 
De heer J. Taal 

 
Herman Broerenstichting Delft 

 
De heer M. van Kesteren 

 
Stichting J.C. Pleysierschool  
 

Mevrouw M. Veldhuis 

Vrijwillige deelname:  
De Haagse Scholen Geen afgevaardigde in bestuur 

 
Onder de aangesloten schoolbesturen vallen 13 schoollocaties voor regulier voortgezet onderwijs. In 2019 is de 
International School toegevoegd aan het SWV VO Delflanden en heeft de Internationale Schakelklas een eigen 
Brinnummer gekregen. Daarnaast zijn er 4 schoollocaties van voortgezet speciaal onderwijs die vallen onder de 
aangesloten schoolbesturen. Het totaal aantal leerlingen op het VO en VSO  binnen het SWV VO Delflanden 
bedroeg op teldatum 01-10-2019: 8754. Het percentage leerlingen binnen het VSO bedraagt 2,9%.  

mailto:tklooster@swvvo-delft.nl
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VO-vestigingen Totaal aantal leerlingen 

Deelnemende VO vestiging 01GX00 1699 

Deelnemende VO vestiging 01GX02 509 

Deelnemende VO vestiging 01GX03 258 

Deelnemende VO vestiging 02DZ00 1821 

Deelnemende VO vestiging 02DZ02 438 

Deelnemende VO vestiging 02DZ04 776 

Deelnemende VO vestiging 02DZ10 14 

Deelnemende VO vestiging 20AB00 950 

Deelnemende VO vestiging 20AB04 258 

Deelnemende VO vestiging 20AB05 179 

Deelnemende VO vestiging 20AB08 94 

Deelnemende VO vestiging 26MJ00 159 

Deelnemende VO vestiging 31HN00 1346 

Totaal leerlingen binnen VO 8501 

 
 

VSO-vestigingen Totaal aantal leerlingen 

Deelnemende  VSO vestiging 00PZ00 45 

Deelnemende VSO vestiging 01OY00 28 

Deelnemende VSO vestiging 02YJ00 9 

Deelnemende VSO vestiging 23GJ02 56 

Niet deelnemende VSO-vestigingen 115 

Totaal leerlingen binnen VSO 253 

 
In 2019 heeft het bestuur afscheid moeten nemen van de heer drs. A. van den Bosch. De openvallende functie 
wordt momenteel opgevuld door interim bestuurders. Een groot deel van 2019  werd de functie ingevuld door de 
heer J. te Marvelde. Eind 2019 is deze functie overgenomen door de heer P. Zevenbergen. 
 
In 2019 was bij het SWV VO Delflanden sprake van een bestuur- directie model. Het bestuur heeft daarbij de rol 
van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden zijn daarbij gemandateerd of gedelegeerd 
aan de directeur van het samenwerkingsverband. Binnen het bestuur zijn de functionele taken verdeeld onder de 
heer drs. J.S. Zijlstra (voorzitter), de heer drs. A.P.M. Loogman (penningmeester) en mevrouw dr. S.P. Schenning 
(secretaris).   
 
De directie van het samenwerkingsverband wordt gevormd door mevrouw drs. G.C.A.L. Klooster. De directeur 
werkt op basis van het directiestatuut en is adviserend aan het bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg of na afstemming met de schooldirecteuren.   
 
De beoogde doelen van de stichting zijn vastgelegd in het meerjarig ondersteuningsplan. Het bestuur keurt 
vierjaarlijks het ondersteuningsplan met meerjarenbegroting goed en jaarlijks de begroting, het jaarverslag en de 
jaarrekening.  Middels een periodiek terugkerende planning en control cyclus volgt het bestuur de doelen en 
resultaten van het samenwerkingsverband, bewaakt de koers, ziet toe op het functioneren van de stichting in het 
algemeen en in het bijzonder het functioneren van de directeur het functioneren van het onder de stichting 
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ressorterende FLEX-College. Het bestuur van het SWV VO Delflanden heeft een signalerings- en adviesfunctie naar 
de verantwoordelijke schoolbesturen.   
 
In augustus 2019 heeft de onderwijsinspectie de eindrapportage opgeleverd naar aanleiding van het 
inspectieonderzoek in mei en augustus 2018. In deze eindrapportage werd geconcludeerd dat de kwaliteitscultuur 
binnen het samenwerkingsverband onvoldoende is, omdat de verdeling van taken en bevoegdheden onvoldoende 
is vormgegeven om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van onafhankelijk intern toezicht. Het 
bestuur heeft hiervoor van de inspectie een herstelopdracht gekregen. 
Mede op basis van het inspectiebezoek zijn de onderstaande bestuurlijke besluiten genomen: 
1. Het bestuur besluit tot een scheiding van bestuur en toezicht. 
2. Het bestuur besluit te gaan werken met een toezichtkader. 
3. Het bestuur besluit om een externe onafhankelijke voorzitter aan te stellen. 
In de eerste helft van 2020 worden de besluiten verder uitgewerkt met als doel om per augustus 2020 van start te 
gaan met een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een onafhankelijk voorzitter. 
 
Het samenwerkingsverband heeft voor bestuur en directie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Hiervan hoefde in 2019 geen gebruik te worden gemaakt. 

3. Organisatorische inrichting 
Om de wettelijke taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren, is het SWV VO Delflanden organisatorisch 
opgebouwd rondom drie uitvoerende werkunits met daarnaast een unit  “Organisatie en Beheer”. 
 

 
  

De unit Organisatie en Beheer is inmiddels professioneel ingericht. In deze werkunit zijn de 
bedrijfsondersteunende medewerkers werkzaam. Daarnaast vallen onder deze werkunit de financiële - en 
personeelsadministratie, die wordt uitgevoerd door Pro Management Onderwijs Support uit Delft en de 
controllertaken, die worden verricht door MIJN Accountantskantoor uit Rotterdam.  Diverse administratieve 
bedrijfsprocessen waaronder de administratieve verwerking van ondersteuningsbesluiten en de 
toelaatbaarheidsverklaringen, het uitvoeren van de begrotingscyclus, het besteden van de middelen (o.a. voeren 
van de personeels- en salarisadministratie) en het verantwoorden van de middelen (doelmatigheid en 
rechtvaardigheid) worden binnen deze werkunit voorbereid en uitgevoerd.  
 
Vanuit de werkunit Loket Passend Onderwijs worden allerlei activiteiten ondernomen om te komen tot een 
passend onderwijs- en zorgarrangement. In deze werkunit werken de gedragswetenschappers van het 
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samenwerkingsverband. Zij zijn de contactpersoon voor de scholen, verrichten handelingsgerichte diagnostiek, 
geven consultatie en advies en nemen deel aan de brede overleggen met ouders en hulpverleners. Met deze 
activiteiten ondersteunen de gedragswetenschappers de scholen in het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling, met daarin realistische doelstellingen en de afspraken over de 
ondersteuningsmaatregelen. Binnen het Loket vindt ook de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen plaats, 
worden arrangementen gemonitord en geëvalueerd, worden potentiele thuiszitters gevolgd en wordt een bijdrage 
geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuningsaanbod, passend bij de schoollocatie of de 
zorgstructuur binnen het gehele samenwerkingsverband. 
 
De begeleiders passend onderwijs (BPO-ers) werken vanuit de werkunit Expertiseteam. De BPO-er draagt bij aan 
het versterken van de interne zorgstructuur binnen de school (de basisondersteuning). BPO-ers ondersteunen 
docenten bij het signaleren van (onderwijs) gerelateerde problemen van leerlingen en het verhelderen van de 
vraagstelling. Vanuit hun (specialistische) kennis van zaken wordt een inschatting gemaakt welke ondersteuning de 
leerling nodig heeft en op welke manier een docent in de onderwijsbehoeften van een leerling kan voorzien. 
Indien noodzakelijk draagt de BPO-er, in afstemming met zorgcoördinator en eventueel het jeugdteamlid, zorg 
voor de verbinding naar meer intensieve vormen van onderwijsondersteuning.   
 
Het FLEX-College voert onderwijsarrangementen voor die leerlingen die tijdelijk of gedurende langere tijd niet 
opgevangen kunnen worden binnen hun eigen schoolsetting. De leerlingen krijgen een maatwerkprogramma, 
gerelateerd aan hun belastbaarheidsprofiel. Binnen het FLEX-College wordt nauw samengewerkt met de 
hulpverlening. 
 
3.1 Ontwikkeling van een Orthopedagogisch en Orthodidactisch Diensten Centrum (OPDC) 
De verplichting vanuit de onderwijsinspectie om het FLEX-College officieel te registreren als een OPDC en de 
daaruit voortvloeiende herijking van het FLEX-College (december 2018 – juni 2019) heeft in 2019 geleid tot een 
kwaliteitsimpuls voor het gehele samenwerkingsverband.  Bestuurlijk werd de ambitie uitgesproken om te komen 
tot een verbrede taakstelling van het OPDC. Daarbij werd teruggegrepen op een uitspraak uit 2008 van de Raad 
van State, die schreef: ‘De bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband dienen gezamenlijk 
zorg te dragen voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen 
voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden. Deze gezagsorganen kunnen 
gezamenlijk een of meer voorzieningen in het samenwerkingsverband aanduiden als OPDC’.  
 
Deze bestuurlijke ambitie is in de loop van 2019 (met een uitloop in 2020) verder uitgewerkt. Vanaf schooljaar 
2020 – 2021 start binnen Delflanden een verbreed OPDC waarin de bestaande taakstellingen van het 
samenwerkingsverband geïntegreerd en in samenhang met elkaar worden uitgevoerd door deskundig personeel. 
Het gaat daarbij om de volgende taakstellingen: 
1. schoolgerichte ondersteuning door het inzetten van begeleider passend onderwijs; 
2. onderzoekende en adviserende ondersteuning door het inzetten van gedragswetenschappers; 
3. leerlinggericht ondersteuning door het inzetten van FLEX-docenten. 
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In schema ziet het OPDC als onderdeel van de organisatie van het SWV VO Delflanden er dan als volgt uit: 
 
 

 

 

Door de bundeling van deze drie taakstellingen binnen één OPDC wil het SWV VO Delflanden komen tot een 
versterking van de gemeenschappelijke expertise. Het is de verwachting dat de bundeling van expertise op het 
terrein van consultatie, advies, onderzoek en begeleiding een grote meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband. Door de intensivering van de samenwerking is het mogelijk om de inzet van de expertise  
te integreren en onderling af te stemmen. Daardoor kan meer maatwerk geleverd worden aan leerlingen met een 
specifieke onderwijsbehoefte en leraren en scholen met specifieke ondersteuningsvragen. De bundeling van 
expertise zal ook zorgdagen voor meer eenduidigheid over het dienstenaanbod vanuit het OPDC.  
In 2020 zal het dienstenaanbod van het OPDC helder in kaart worden gebracht voor de scholen binnen het 
samenwerkingsverband.  
Per 01-08-2020 zal het dienstenaanbod fysiek vanuit één gezamenlijke locatie1 binnen Delflanden worden 
aangeboden.  
In het ondersteuningsplan voor 2021-2025 wordt deze verandering in de organisatiestructuur opgenomen. De 
directeur van het SWV VO Delflanden is daarbij verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van 
werkzaamheden binnen het OPDC als geheel en de drie onderscheiden onderdelen afzonderlijk.  
Het bestuur van het samenwerkingsverband is daarbij verantwoordelijk voor het toezien op de kwaliteit van het 
geheel aan voorzieningen. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden zal de directeur zich vooral laten 
leiden door het principe van de onderlinge samenwerking, het bevorderen van maatwerk en het stimuleren van 
initiatieven. 
 
3.2 Personele inrichting 
3.2.1 Personeel in – en uit dienst 
In de eerste twee maanden van 2019  zijn, drie nieuwe medewerkers gestart binnen het SWV VO Delflanden; één 
ter vervanging van een vertrokken medewerker en twee als uitbreiding van de formatie. In het vierde kwartaal 
2019 hebben twee mensen de organisatie verlaten. Beide vacatures konden in de eerste twee maanden van 2020 
weer op een passende manier worden opgevuld.  
 
3.2.2 Verschuiving beleids- en HR-taken van directie naar lijnmanagement 
Per maart 2019 is op het team van begeleiders passend onderwijs een coördinator aangesteld. Tevens werd eind 
2019 opdracht gegeven aan Beekveld en Terpstra om de functie van coördinator binnen de organisatie opnieuw te 
beschrijven met als functiebenaming ‘teamleider’ en te waarderen. Deze nieuwe functiebeschrijvingen zullen in 

                                                                 
1 Verwezen wordt naar de paragraaf over huisvesting 

Schoolgerichte  
ondersteuning

Onderzoek en 
advies

Leerlinggerichte 
ondersteuning

Orthopedagogisch- en Orthodidactisch Diensten Centrum  
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maart 2020 binnen de organisatie van kracht zijn. Een teamleider draagt zorg voor het toegewezen 
organisatieonderdeel (Expertiseteam/BPO-ers of FLEX-College) en is belast met het geven van dagelijks 
leidinggeven aan het betreffende organisatieonderdeel, het zorgdragen voor de primaire processen hierbinnen, de 
personeelszorg, de uitvoering van het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid in het algemeen, het onderhouden 
van de relevante externe contacten alsmede met begrotings- en budgettaken. Door een duidelijker positionering 
van teamleiders met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden wordt verwacht dat er meer rust wordt 
gecreëerd in de organisatie, waarbij medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen. Tussen directeur en 
lijnmanagement zijn vanaf de start van schooljaar 2019 – 2020 tweewekelijkse management overleggen, waardoor 
de lijken kort zijn en er sneller en gemakkelijker kan worden geanticipeerd op trends binnen of buiten de eigen 
organisatie. In het najaar van 2019 heeft Beekveld en Terpstra opdracht gekregen om nader onderzoek te doen 
naar de werkdruk in de organisatie, gerelateerd aan de vraag ‘doen we de goede dingen en doen we de dingen 
goed’. De opbrengsten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 besproken en voorgelegd aan 
het bestuur. De verwachting is dat de opbrengsten, mede gerelateerd aan de uitwerking van het governance-
vraagstuk binnen de organisatie, van invloed zijn op de positionering, taken en bevoegdheden van de directeur van 
het samenwerkingsverband.  
In de eerste helft van 2020 wordt over de positionering van de directeur bestuurlijk besluit genomen. 
 
3.2.3 Personeel in eigen dienst 
Op 31-12-2019 had het SWV VO Delflanden 15 medewerkers in eigen dienst. Het totaal aantal FTE op die datum 
bedroeg 12,3.   
Personeel in eigen dienst Peildatum 31-12-2019 

Organisatie en beheer Directeur 1,0000 

Bedrijfsondersteunend medewerker 0,6000 

Bedrijfsondersteunend medewerker 0,6000 

Medewerker kwaliteitsondersteuning en leerlinggebonden ondersteuning 1,0000 

Coach passend onderwijs schakelklas CL Molenhuispad 0,8000 

Loket Gedragswetenschapper  1,0000 

Gedragswetenschapper  1,0000 

Gedragswetenschapper 0,8000 

Gedragswetenschapper Vacature2 

Expertiseteam Teamleider 0,6000 

Begeleider Passend Onderwijs 0,9000 

Begeleider Passend Onderwijs 0,8000 

Begeleider Passend Onderwijs 0,6000 

FLEX-college Teamleider Vacature3 

Gedragswetenschapper Vacature4 

Docent  1,0000 

Docent 0,8000 

Docent 0,8000 

Totaal 12,3000 

 
3.2.4 Ingeleend personeel 
Detachering interimmanager op het FLEX-College 
Op 01-09-2019 is vanuit de Lucas Stichting een interim manager/teamleider op het FLEX-College gedetacheerd 
voor maximaal één schooljaar. De interim manager heeft als primaire taken het geven van dagelijkse leiding aan 
het personeel op het FLEX-College en het implementeren van het aanbevolen beleid vanuit de notitie Herijking 
FLEX-College5 binnen de eigen organisatie en naar de scholen binnen het samenwerkingsverband. In de eerste 
helft van 2020 wordt een vacature gesteld voor invulling van de functie van teamleider op het FLEX-College. 

                                                                 
2 Opgevuld per 01-01-2020 
3 Veronderstelde invulling per 01-08-2020 
4 Opgevuld per 01-02-2020 
5Inhoudelijk wordt verwezen naar de evaluatie van programma 5 
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Ambulant begeleider als begeleider passend onderwijs 
Met de ambulante begeleidingsdienst van de Maurice Maeterlinckschool heeft de directeur een meerjarig contract 
lopen betreffende het inlenen van een ambulant begeleider als begeleider passend onderwijs met specifieke 
kennis op het terrein van langdurig ziekte, lichamelijke handicap of meervoudige handicap. Het huidige 
detacheringscontract loopt af per 01-08-2020.  
In de eerste helft van 2020 wordt met de teamleider van het Expertiseteam en de VO-scholen besproken op welke 
manier de expertise vanuit het VSO cluster 3 LZ/LG vanaf 01-08-2020 ingevuld gaat worden. De nieuwe 
detacheringsafspraken zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe ondersteuningsplan 2021 – 2025. 
 
Administratief medewerkster 
Binnen de werkunit Organisatie en Beheer wordt op ZZP-basis voor 0,1 FTE per week ondersteuning ingehuurd 
voor de verwerking van binnenkomende en uitgaande facturen. Bij het herbeschrijven en herwaarderen van het 
takenpakket van het bedrijfsondersteunend personeel, is deze taak in het nieuwe functieprofiel geïntegreerd. 
Bij de invulling van een inmiddels opgevallen functie binnen de bedrijfsondersteuning, zal deze externe inhuur 
worden beëindigd. 
 
Financiële en personele administratie 
De uitvoering van de financiële en personele administratie ligt in handen van Pro Management. Wekelijks wordt 
daar ongeveer 0,1 FTE personeel op ingezet vanuit deze organisatie. 
Tussen bestuur SWV, directeur en Pro Management vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats met betrekking tot 
de kwaliteit van de dienstverlening en worden, indien noodzakelijk, afspraken gemaakt over aanpassingen in de 
dienstverlening in het daaropvolgend jaar. 
 
Controller 
Ten behoeve van de uitvoering van diverse controle-activiteiten, wordt personeel vanuit MIJN Accountantskantoor 
uitgeleend aan het SWV VO Delflanden, voor ongeveer 10 dagdelen per jaar. 
Activiteiten hebben onder meer betrekking op het doorrekenen van de opgestelde begroting, werkzaamheden 
gerelateerd aan de jaarrekening/jaarafsluiting, werkzaamheden inzake de softcloses en de forecast, optimaliseren 
van de interne administratieve processen, het uitvoeren van controles daarop en het uitvoeren van  een jaarlijkse 
risicoanalyse. 
Tussen bestuur SWV, directeur en controller vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats met betrekking tot de 
kwaliteit van de dienstverlening en worden, indien noodzakelijk, afspraken gemaakt over aanpassingen in de 
dienstverlening in het daaropvolgend jaar. 
 
Personeelsfunctionaris 
Per 01-08-2019 maakt de organisatie voor 100 uur op jaarbasis (ongeveer 2 ½ uur per week) gebruik van een PZ-
functionaris. Deze is beschikbaar gesteld vanuit het Stanislascollege. De PZ-functionaris ondersteunt de directeur 
en de medewerkers bij HRM-vraagstukken. 
Externe ondersteuner ICT 
De twee samenwerkingsverbanden PPO Delflanden en SWV VO Delflanden hebben in december 2019 
contractafspraken gemaakt met ITS om voor twee dagdelen per maand een ICT-deskundige fysiek aanwezig te 
laten zijn op de locatie om knelpunten op ICT-vlak op te pakken. Deze deskundige start per januari 2020. 
In de loop van 2020 zal worden geëvalueerd of deze detachering leidt tot snelle oplossing van kleine en grote 
(technische) problemen op ICT-vlak. Al naar gelang de bevindingen zal het contract na 2020 worden gecontinueerd 
of worden beëindigd. 
 
Schoonmaker/conciërge op het FLEX-College 
Tot 01-08-2019 werd een medewerker van het Werkgevers Service Punt voor 20 uur per week te werk gesteld als 
schoonmaker en conciërge op het FLEX-College. Het Werkgevers Servicepunt Delft is lid van Detanet, een 
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organisatie van detacheringbureaus van Sociale Werkvoorzieningen. Bij de verhuizing6 van het FLEX-College naar 
een andere locatie is het contract met het Werkgevers Servicepunt Delft voorlopig beëindigd.  
De verwachting is dat bij de start van het schooljaar 2020 – 2021 opnieuw een contract wordt afgesloten ten 
behoeve van de inhuur van een schoonmaker/conciërge binnen de nieuwe organisatie. 
 
Ingeleend personeel Peildatum 31-12-2019 

FLEX-College Interim manager 0,8000 

Expertiseteam Begeleider passend onderwijs 1,0000 

Organisatie en beheer Bedrijfsondersteunend medewerker facturen 0,1000 

Financiële en personele administratie 0,1000 

Controller 0,0500 

Personeelsfunctionaris 0,0500 

Externe ondersteuner ICT7  

Totaal 2,1000 

 
4. Personeelsbeleid en personeelszorg 
Binnen de eigen organisatie wordt vanaf 2018 een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van personeelsbeleid en 
personeelszorg.  
 
4.1 Interne overleggen binnen de organisatie 
De teamleiders en de directeur voeren met de onder het vallende teams structureel overleg. Op de agenda staat 
een aantal terugkerende agendapunten, waaronder verdeling van nieuw binnen gekomen opdrachten, ervaren 
knelpunten of problemen binnen het werk, privacy beleid, beleidsontwikkelingen en casuïstiekbespreking.  
De directeur heeft met de teamleiders gemiddeld twee keer per maand overleg. Een ieder kan overlegpunten op 
de gezamenlijke agenda plaatsen. 
 
4.2 Competentiemanagement 
In het eerste kwartaal 2019 zijn voor alle medewerkers de kerncompetenties en de functie specifieke 
competenties beschreven. Deze competenties vloeien voort uit de missie en de visie die het 
samenwerkingsverband als organisatie heeft. Voor de zomervakantie hebben alle medewerkers, onder begeleiding 
van een extern bureau, de competenties voorzien van gedragskenmerken die relevant zijn voor de desbetreffende 
functie. De competentiebeschrijvingen per functiegroep zijn vastgesteld door de PMR. 
 
Naast het uitwerken van de competentieprofielen hebben alle medewerkers deelgenomen aan een Talent 
Motivatie Analyse (TMA). In het tweede en derde kwartaal van 2019 zijn de teamleiders en de directeur met elke 
individuele medewerker in gesprek gegaan over het verkregen TMA-profiel.  
 
In het vierde kwartaal van 2019 hebben alle medewerkers om 360 graden feedback gevraagd aan collega’s binnen 
de organisatie en belangrijke partners buiten de organisatie. De resultaten van deze feedback worden gebruikt om 
de gesprekkencyclus met medewerkers een kwaliteitsimpuls te geven.  
In 2020 wordt met elke medewerker een ontwikkelplan opgesteld aan de hand waarvan voortgangsgesprekken en 
functioneringsgesprekken zullen worden gevoerd.  
 
De vastgestelde competentieprofielen, het gebruik van de TMA-methodiek, de 360 graden feedback en het 
werken met persoonlijke ontwikkelplannen als ingrediënten voor een gesprekkencyclus worden in 2020 
opgenomen in een aangepaste personeelshandboek binnen de organisatie. 
 

                                                                 
6 Verwezen wordt naar de huisvestingsparagraaf 
7 Start per 01-01-2020 
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4.3 Digitalisering personeelsdossier 
In augustus 2019 zijn, samen met Pro Management, de voorbereidingen getroffen voor een digitaal 
personeelsdossier, waarin medewerkers zelf wijzigingen kunnen aanbrengen in personeelsgegevens, 
verantwoordelijkheid krijgen in het zelf toevoegen van behaalde certificaten en diploma’s en volledig inzage 
krijgen in alle documenten die in het digitale dossier zijn of worden geplaatst. In oktober 2019 hebben alle 
medewerkers een schrijven ontvangen over het werken met het digitale personeelsdossier, met daarbij ook een 
overzicht van de daarin aanwezige documenten en de bevoegdheden die de medewerkers hebben ten aanzien van 
deze documenten.  
In 2020 krijgen de teamleiders bevoegdheid om voor de onder hen vallende teamleden relevante 
personeelsdocumenten (ontwikkelplannen, functionerings- of beoordelingsverslagen) toe te voegen.  
In de loop van 2020 – 2021 zal het fysieke personeelsdossier volledig verdwijnen. 
 
4.4 Ziekteverzuim 
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij een Arbodienst: A&P Provitale. Indien sprake van verzuim wordt dit 
geregistreerd in de verzuimportal van A&P Provitale. Na melding in de portal, wordt na vijf dagen contact 
opgenomen door casemanager van A&P Provitale en worden er afspraken gemaakt over de in te zetten 
interventies bij de zieke medewerker. Doel van de interventies is om de medewerker zo snel als mogelijk weer 
terug te leiden naar het werk.  
 
Het zorgwekkend verzuim in 2018 was erg groot en het hele jaar punt van aandacht. Eind 2018 werd, in overleg 
met bestuur, een aantal besluiten genomen om het zorgwekkend verzuim te verminderen. Genomen besluiten 
hadden onder meer betrekking op: scherper in beeld brengen van de caseload van medewerkers in relatie tot 
taakbelasting, ruimte voor ontwikkeltijd, uitbreiding van de formatie, verschuiving van werkzaamheden en 
aanpassing in takenpakket, aandacht voor administratieve overkill, scherper in beeld brengen (op basis van onze 
wettelijke taken) of binnen de organisatie de juiste activiteiten plaatsvinden en of die activiteiten op een efficiënte 
manier worden gedaan.  
 
In heel 2019 is ingezet op het uitwerken van de genomen besluiten. Zo heeft het Expertiseteam in eerste instantie 
een coördinator gekregen en is de functie van coördinator vervolgens omgezet naar de functie van teamleider met 
meer eigen verantwoordelijkheden. Zowel bij het Loket als in het Expertisecentrum is een aanzet gegeven voor 
werkverdeling op basis van binnenkomende opdrachten. Ook is er een aanzet gegeven voor het leggen van meer 
eigen verantwoordelijkheid bij de scholen in de ondersteuning van leerlingen met een onderwijsbehoefte.  
Binnen het Loket is daarnaast gekozen voor een gespreide verdeling van alle binnenkomende werkzaamheden 
over alle medewerkers, waardoor het gevoel van ‘op een eiland werken’ is weggevallen. De uitbreiding van 
formatie is gerealiseerd.  
In onderstaande grafiek is het verzuimpercentage8  in 2019 over de maanden januari tot en met december terug te 
zien.  

 
Grafiek 1: Verzuimpercentage 2019 

                                                                 
8 Het verzuimpercentage betreft een percentage die het ziekteverzuim weergeeft ten opzichte van de beschikbaarheid van 
werknemers in de betreffende maand van de verslagperiode waarop de regel van toepassing is. 
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De ingezette maatregelen tonen een positief beeld, met een afnemend verzuim. In 2020 en 2021 wordt verder 
ingezet op het reduceren van het zorgwekkend verzuim binnen de organisatie. Hiervoor wordt onder meer gebruik 
gemaakt van de opbrengsten uit het onderzoek van Beekveld en Terpstra. Deze zijn in het najaar van 2019 gestart 
met een onderzoek naar aanleiding van de ervaren werkdruk binnen de organisatieonderdelen Loket en 
Expertisecentrum. Hun onderzoek richt zich op twee pijlers: de belastbaarheid van de medewerkers binnen de 
organisatie enerzijds en of het functioneler en efficiënter is om bepaalde taken en werkzaamheden, die nu door 
het samenwerkingsverband als organisatie worden uitgevoerd, bij bestuurders of scholen te beleggen.  
De opbrengsten van het onderzoek worden tweede kwartaal 2020 voorgelegd aan het bestuur. Daaruit 
voortkomende adviezen of besluiten kunnen van invloed zijn op het ondersteuningsplan 2021 – 2025. 
 
Verder zal in 2020 in samenwerking met de personeelsfunctionaris en de arbodienst A&P Provitale het gevoerde 
Arbo- en verzuimbeleid worden bekeken en worden geactualiseerd. Een van de thema’s die in het Arbobeleid een 
plek gaat krijgen is de uitvoering van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).  
  
4.5 Functiebeschrijvingen en functieherwaardering 
Conform afspraken heeft Beekveld en Terpstra in 2019 opdracht gekregen om de diverse functiegroepen binnen 
de organisatie opnieuw te beschrijven en te herwaarderen. Eind 2019 waren twee functiegroepen afgerond: de 
bedrijfsondersteunend medewerkers en de teamleiders. Op beide functiebeschrijvingen is door de PMR 
instemming gegeven. 
In het voorjaar van 2020 wordt de functiebeschrijving van de docenten op het FLEX-College opnieuw beschreven 
en geherwaardeerd.  
In de tweede helft van 2020 zal worden gekeken naar de functies van de begeleiders passend onderwijs en de 
gedragswetenschappers.  
De nieuwe functiebeschrijvingen en waarderingen zullen in de loop van 2020 worden opgenomen als onderdeel 
van het personeelshandboek. 
 
4.6 Medezeggenschapsraad 
Het samenwerkingsverband heeft sinds 2017 een medezeggenschapsraad, bestaande uit drie personeelsleden. 
Deze P-MR voert periodiek overleg. Indien van toepassing wordt de directeur van het samenwerkingsverband 
gevraagd om in dit overleg personele onderwerpen te bespreken of toe te lichten.  
Tussen P-MR en directeur zijn in 2019 de onderwerpen vastgesteld waarover overleg wordt gevoerd en waarover 
de PMR instemrecht of adviesrecht heeft. De P-MR maakt over 2019 een eigen jaarverslag en stelt dat beschikbaar 
aan de medewerkers en het bestuur.  
 
4.7 Personele verzekeringen 
Het samenwerkingsverband heeft voor het personeel een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Daarnaast is er een ongevallenverzekering en een inventarisverzekering afgesloten. Alle polissen zijn 
afgesloten bij AON. In 2019 heeft het samenwerkingsverband op geen van de verzekeringen een beroep hoeven te 
doen. 
 
4.8 Duurzame inzetbaarheid, deskundigheidsbevordering en professionalisering 
De inzet van duurzame inzetbaarheidsuren worden binnen de organisatie gerelateerd aan factoren die met name 
individu gebonden zijn, zoals (fysieke) gezondheid, leefstijl en vitaliteit, de motivatie om op hogere leeftijd te 
blijven werken, kennis, vaardigheden en competenties en factoren die samenhangen met het door organisaties 
gevoerde personeelsbeleid. Met de medewerkers worden jaarlijks afspraken gemaakt over de inzet van deze uren. 
 
Het scholingsbeleid van het samenwerkingsverband heeft als doelen: 
1. Het ontwikkelen van individuele, teamgerichte en organisatorische competenties in het kader van 

professionalisering en kwaliteitsverbetering en veranderingen in werk en samenleving; 
2. Het bijhouden of uitbreiden van functie-inhoudelijke kennis en vaardigheden; 
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3. Het ontwikkelen van de medewerker in het kader van loopbaanontwikkeling en arbeidsperspectief binnen 
en buiten de eigen organisatie.  

Om de doelstellingen te bereiken, biedt het samenwerkingsverband haar medewerkers: 
1. Faciliteiten voor scholing en ontwikkeling 
2. Een procedure om de persoonlijke ontwikkeling te organiseren (vastgelegd in persoonlijk 

ontwikkelingsplan of functioneringsverslag) 

Bij scholing en ontwikkeling onderscheiden we individuele scholing op verzoek van de medewerker of de 
organisatie en teamscholing. In het najaar 2019 is het scholingsplan voor de periode september 2019 - december 
2020 opgesteld. De PMR heeft op de teamtrainingen in het scholingsplan instemmingsrecht gehad. 
Teamtrainingen in de komende periode zijn: 
1. Herstelgericht werken voor schoolondersteuners 
2. Handelingsgerichte diagnostiek bij (kenmerken van) hoogbegaafdheid + autisme spectrum stoornissen 
3. Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in het onderwijs 
4. E-learning ‘ICT bekwaamheid’ 
5. Interpretatie en verslaglegging van de IDS-2 

Vermeldingswaardig in het jaarverslag is de driedaagse studiereis in mei 2019 naar Finland die  vier directeuren VO 
hebben gemaakt, samen met de directeur en een medewerker van het samenwerkingsverband. Van de studiereis 
is een reisverslag gemaakt dat ter beschikking is gesteld aan de bestuurders van het samenwerkingsverband. 
 
4.9 Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
Per 1 januari 2019 zijn samenwerkingsverbanden net als de scholen van voortgezet onderwijs, voor 25% eigen 
risicodrager voor de uitkering bij werkeloosheid.  In die gevallen dat een werknemer na ontslag werkeloos wordt, 
zal het samenwerkingsverband een actieve rol spelen in het aanreiken van vacatures. Het samenwerkingsverband 
richt zich erop om ontslagkosten zo veel mogelijk te voorkomen. In 2019 was er geen sprake van ontslag.   
Vanaf 2020 wordt in de begroting van het samenwerkingsverband budget gereserveerd wanneer sprake mocht zijn 
van uitkering na ontslag. 
 

5. Huisvesting 
Buitenhofdreef  
Op deze locatie zijn de directeur, de bedrijfsondersteunende medewerkers en de gedragswetenschappers van het 
Loket gehuisvest. Het pand wordt gehuurd in gezamenlijkheid met het samenwerkingsverband Passend Primair 
Onderwijs Delflanden. Het huurcontract loopt af op 31-08-2021 met daarna een stilzwijgende verlenging tot 31-08-
2023. Dit locatie biedt geen structureel onderkomen. Het gehele gebied zal na 2023 worden herontwikkeld. 
 
Westplantsoen: Patershuis  
Het FLEX-College heeft in juli 2019 de Colijnlaan moeten verlaten en is vanaf augustus 2019  tijdelijk gehuisvest in 
het Patershuis aan het Westplantsoen.  
 
Vanaf mei 2019 werd intensief gezocht naar passende en meer structurele huisvesting die in lijn is met de 
gewenste veranderingen in de organisatiestructuur en de bundeling van de verschillende vormen van expertise en 
diensten binnen een gemeenschappelijk OPDC  op het niveau van het samenwerkingsverband. 
In oktober 2019 werd een passende locatie gevonden en werden meer serieuze gesprekken gevoerd met Bacinol 
BV als verhurende partij. De verwachting is dat de gebundelde expertise van het samenwerkingsverband in de 
vorm van een OPDC vanaf augustus 2020 een eigen pand gaat betrekken op een gunstige locatie te midden van 
veel van de schoollocaties waarvoor het werkzaam is. De keuze voor één gemeenschappelijke locatie brengt met 
zich mee dat het huurcontract op de Buitenhofdreef in de loop van 2020 zal worden opgezegd.  
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6. Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid 
Onder kwaliteitszorg wordt verstaan ‘het aansturen van een doorlopen verbeterproces om zodoende aan de 
kwaliteitseisen te voldoen’. Het gaat daarbij om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan 
in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. 
Onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan het totaal aan activiteiten en maatregelen waarmee het 
samenwerkingsverband de kwaliteit van de uitvoering van passend onderwijs en zorg voor jeugd op de scholen 
bepaalt, bewaakt en verbetert. 
 
Het SWV VO Delflanden ziet een adequate planning- & control cyclus als een belangrijk onderdeel van het interne 
toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat verschillende partijen moeten kunnen 
beschikken over betrouwbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie en dat de bestuurders daarnaast conform 
afspraak worden geïnformeerd in de vorm van managementrapportage. Met een goede PDCA- cyclus beoogt het 
SWV VO Delflanden de kwaliteit van haar organisatie en de dienstverlening in beeld te houden en daar waar nodig 
te verbeteren.  
 
Het SWV brengt onder meer diverse cijfers in beeld, onder andere van: 
1. Leerling ontwikkeling (groei regulier, pro en vso) 
2. Aantal leerlingen met diverse vormen van onderwijsarrangementen 
3. Thuiszitters 
4. Beschikbaar gestelde werkbudgetten per schoollocatie 
5. Tevredenheid over de ingezette onderwijs- en zorgarrangementen 
6. Rendement/doelmatigheid FLEX-College  

 
6.1 Interne toezicht en de PDCA - cyclus 
De planning en control cyclus vindt gedurende het kalenderjaar op de onderstaande terreinen plaats: 
 
Ten aanzien van de (meerjaren)begroting: 
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting maakt het SWV VO Delflanden gebruik van het MJB-model VO van 
Infinite Financieel. Jaarlijks eind oktober/begin november komen directeur, controller en administratiekantoor bij 
elkaar om de begroting van het daarop volgend jaar met elkaar te finetunen aan de hand van de realisatiecijfers 
van het huidig begrotingsjaar.  De daaruit voortkomende concept jaarbegroting wordt in november aan het 
bestuur voorgelegd en door het bestuur vastgesteld. De begroting is een-op-een gekoppeld aan de programma’s 
zoals opgenomen in het ondersteuningsplan. 
 
De directeur van het samenwerkingsverband schrijft tweemaandelijks een managementrapportage, aan de hand 
waarvan het bestuur wordt geïnformeerd over de verschillende onderwerpen die binnen het 
samenwerkingsverband spelen op het gebied van personeel, huisvesting, kwaliteit, financiën en voortgang 
specifieke programma’s. De opgeleverde managementrapportage vormt aan het eind van een kalenderjaar de 
input voor het bestuurlijk jaarverslag. 
 
Ten aanzien van de financiële administratie: 
De financiële administratie wordt uitgevoerd door een extern ingehuurd bureau: Pro Management. Tussen het 
administratiekantoor, de directeur van het SWV en de controller vindt drie tot vier keer per jaar 
afstemmingsoverleg plaats. 
 
De bestuurlijk vastgestelde begroting wordt in januari door het administratiekantoor ingevoerd in het financiële 
administratiesysteem. Met het administratiekantoor zijn afspraken gemaakt over de opzet en de frequentie van te 
leveren financiële (exploitatie) rapportages. Deze rapportage geeft per programma inzicht in de besteding van de 
middelen. In de managementrapportage die aan het bestuur beschikbaar wordt gesteld door de directeur, wordt 
periodiek (drie tot vier keer per jaar) ook een financiële paragraaf opgenomen betreffende de baten en lasten en 
eventueel geconstateerde afwijkingen op de begroting met voorgestelde oplossingen. 
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Tussentijds bewaakt en controleert de directeur de financiële budgetten en ziet toe op de voortgang van de 
geplande activiteiten.  
 
Ten aanzien van de administratieve organisatie: 

De administratieve organisatie en interne controle hebben de voortdurende aandacht van de controller en de 

directeur van het samenwerkingsverband. Zo vindt onder meer driemaandelijks door de controller een controle 

plaats op de prestatielevering, waarbij aan de hand van een steekproef wordt beoordeeld welke kosten er 

waarneembaar zijn en welke risico’s daarbij behoren. De bevindingen worden gerapporteerd aan het bestuur van 

het samenwerkingsverband. In 2019 hebben zich geen vermeldingswaardige bijzonderheden voorgedaan op dit 

terrein. 

 

In 2019 is een aantal administratieve bedrijfsprocessen herschreven en een aantal werkprocessen uitgewerkt en 

op papier gezet. Herschreven is de administratieve verwerking van de toelaatbaarheidsverklaringen en de 

facturatie. Het werkproces aanvragen consult, melden zorgwekkend ziekteverzuim en toeleiding naar onderwijs- 

en zorgarrangementen zijn uitgewerkt en op papier beschikbaar gesteld. 

In 2020 wordt verder gewerkt aan het uitschrijven van administratieve bedrijfsprocessen binnen de organisatie en 

werkprocessen voor onze partners in onderwijs en zorg. 
 
Ten aanzien van de personele organisatie: 
Het SWV heeft een contract afgesloten met Pro Management voor het voeren van de personeels- en 
salarisadministratie. Pro Management maakt in haar communicatie naar het personeel gebruik van de 
werknemersportal Youforce van Raet. In het personeelsdossier wordt onder andere de rapportage uit de 
gesprekkencyclus opgenomen.  
In het najaar 2019 is het digitale personeelsdossier volledig in werking gegaan.  
In 2020 wordt het fysieke personeelsdossier afgebouwd. 
 
Ten aanzien van de programma verantwoording 
In augustus 2019 ontving het bestuur van het samenwerkingsverband de definitieve rapportage van het 
vierjaarlijkse bezoek van de onderwijsinspectie (mei en augustus 2018). In deze rapportage liet de inspectie zich 
expliciet uit over de rol die het samenwerkingsverband heeft in het onderzoek of scholen de gemaakte afspraken 
binnen een samenwerkingsverband ook echt uitvoeren. De onderwijsinspectie gaf aan dat er van bestuurders 
wordt verwacht dat zij weten wat er op hun scholen speelt en dat zij hun scholen aanspreken als deze de 
afspraken niet nakomen. Daarbij dient het bestuur ook aandacht te besteden aan de kwaliteit en de te behalen 
doelen van de speciale voorzieningen (speciale klassen en de extra onderwijsondersteuning) op de scholen.  
Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre de doelstellingen van de verschillende vormen van extra 
onderwijsondersteuning worden behaald. De inspectie meldt dat ook onvoldoende duidelijk is waar de 
verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband ligt en waar de verantwoordelijkheid van de uitvoerende 
school ligt. Juist omdat alle voorzieningen onderdeel zijn van het dekkend netwerk van het 
samenwerkingsverband, heeft het samenwerkingsverband belang bij zowel en juiste kwantiteit als een goede 
kwaliteit van deze voorzieningen. Wanneer het bestuur deze informatie verzamelt, kan deze worden gebruikt bij 
de jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag. Het bestuur kan dan meer uitspraken doen over het effect van de 
ondersteuning op het onderwijs aan de leerlingen. 
 
De kritische noot van de inspectie geeft aan dat de programmaverantwoording anders en beter moet.  
In 2019 heeft elk (deel) programma zijn eigen verantwoordingsformat. Bij programma’s die onder directe 
verantwoordelijkheid en regie van de eigen organisatie vallen, wordt de verantwoordingsrapportage aangeleverd 
door de teamleiders van de onderscheiden teams (Expertiseteam en FLEX-College). De gedragswetenschappers 
van het Loket verantwoorden hun eigen activiteiten en budgetten en rapporteren over de extra 
onderwijsondersteuning die zijn met deze budgetten hebben ingezet op de scholen. Daarbij wordt zowel 
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kwalitatief en kwantitatief gerapporteerd. De ingezette onderwijsondersteuning wordt individueel geëvalueerd op 
effectiviteit, maar nog niet overstijgend geanalyseerd op doelmatigheid op de korte en middellange termijn.  
Hierin valt een verbeterslag te maken in 2020, die echter wel weer meer administratieve druk binnen de 
organisatie met zich mee zal brengen.  
 
Bij programma’s die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de schoollocaties, leveren de 
desbetreffende locatiedirecteuren of schoolbestuurders de verantwoordingsrapportage. In toegekende 
beschikkingen wordt de manier waarop moet worden verantwoord beschreven. Lastig is daarbij wel dat er vaak op 
twee momenten verantwoording moet plaatsvinden: aan het eind van een kalenderjaar ten behoeve van het 
jaarverslag van het samenwerkingsverband en aan het eind van een schooljaar naar aanleiding van individuele of 
groepsgewijze arrangementen. 
In de manier van verantwoorden valt wellicht een verbeterslag te maken. Er gaat veel tijd zitten in de sturing op 
het aanleveren van de verantwoordingsrapportage en het (tijdig) aanleveren van de (kwalitatief en kwantitatief) 
juiste verantwoordingsrapportage.  
In 2020 moet bestuurlijk worden nagedacht over een verantwoordingscyclus van de speciale voorzieningen en 
onderwijsarrangementen binnen de scholen die zowel een plek krijgt in het jaarverslag op het niveau van het 
samenwerkingsverband als ook plek krijgt binnen het jaarverslag van de eigen school/het eigen schoolbestuur. De 
aanleverdata voor de verantwoordingsrapportage kan dan voor beide organisaties gelijk worden getrokken. 
 
Het SWV VO Delflanden verzamelt en analyseert per periode (6-8 weken, kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) 
informatie op basis waarvan uitvoering van programma’s inhoudelijk wordt verantwoord. Daarbij wordt ook 
aandacht besteed aan de geleverde kwaliteit binnen een programma. 
Informatie wordt verzameld over harde data, zoals cijfers van het aantal afgenomen diagnostische onderzoeken, 
het aantal toewijzingen voor extra ondersteuning, het aantal doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs, het 
aantal leerlingen dat langer dan 4 weken thuis zit zonder een passend onderwijsaanbod, het aantal beroeps- en 
bezwaarprocedures en de besteding van de financiële middelen.  
Daarnaast wordt ook informatie verzameld over de uitvoering van de ondersteuning, de voortgang van de 
ondersteuning, de mate waarin scholen, ouders en leerlingen tevreden zijn over ingezette ondersteuning, de mate 
waarin partners in onderwijs en zorg efficiënt en effectief met elkaar samenwerken, de mate waarin we kunnen 
spreken van een dekkend ondersteuningsaanbod binnen ons samenwerkingsverband.  
Uitgebreide verantwoording van de diverse programma’s wordt in een apart rapport gepresenteerd.  
Een korte samenvatting van de behaalde resultaten van de belangrijkste programma’s is opgenomen in dit 
bestuursverslag.  
 
Op basis van de verzamelde informatie voert het SWV (voortgangs-)gesprekken met de belanghebbende partijen 
(schooldirecties/schoolbesturen, ouders/leerlingen, docenten, gemeenteambtenaren, hulpverleningsinstanties, 
etc.). Doel van deze gesprekken is om afspraken rondom de organisatie van passend onderwijs te monitoren en 
daar waar nodig bij te stellen. Daarnaast ook om specifieke trends of knelpunten te bespreken en op basis daarvan 
te komen tot oplossingen, verbeteringen of een zelf een beter dekkend netwerk van onderwijs en zorg.  
 
6.2 Extern toezicht  
Naast het eigen interne toezicht staan samenwerkingsverbanden ook onder (basis)toezicht van de 
Onderwijsinspectie. In de opgeleverde eindrapportage van de onderwijsinspectie in augustus 2019 wordt 
geconcludeerd dat het samenwerkingsverband VO Delflanden of vijf van de zes standaarden een voldoende 
kwaliteit realiseert.  
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Samengevat is het oordeel van de inspectie: 
1) Het samenwerkingsverband is een centraal punt binnen de regio op het gebied van passendonderwijs en 

werkt met korte lijnen en duidelijk vastgelegde procedures. 
2) Het samenwerkingsverband biedt aan leerlingen veel mogelijkheden op zowel de reguliere scholen of binnen 

het speciaal onderwijs. 
3) Het samenwerkingsverband werkt op professionele wijze aan de kwaliteit 
4) Het samenwerkingsverband is financieel gezond. 
5) Het samenwerkingsverband kan beter kijken naar de afspraken die er zijn gemaakt aangaande de 

ondersteuning en scholen aanspreken wanneer zij de afspraken niet nakomen. 
6) Het samenwerkingsverband moet de rollen en taken tussen bestuur en intern toezicht scheiden. 
7) Het intern toezicht moet minimaal twee keer per jaar overleg voeren met de ondersteuningsplanraad. 
8) FLEX-College moet worden geregistreerd als officiële lesplaats zijn en aan de regels voldoen 
 
De inspectie heeft aangegeven voor het vervolgtoezicht op de kwaliteit (vooralsnog) af te wijken van de reguliere 
termijn van vier jaar, waarbij herstelopdrachten worden gegeven voor de wettelijke tekortkomingen. 
 
6.3 Privacy beleid en AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Voor 
samenwerkingsverbanden brengt dit met zich mee dat de privacy rechten van betrokken (leerlingen en ouders) 
versterkt en uitgebreid zijn.  
Binnen het SWV VO Delflanden zijn in 2018 reeds een aantal maatregelen genomen. Zo is de informatie op de 
website van het samenwerkingsverband aangepast, is er een procedure beschreven waarin de rechten van de 
betrokken zijn opgenomen en is het privacyreglement aangescherpt. Hierin staat onder meer beschreven wat de 
(wettelijke) grondslagen zijn waarom informatie wordt verzameld over leerlingen.  
In 2019 zijn alle medewerkers meegenomen in verdere implementatie van het AVG-beleid en is aandacht 
geschonken aan beveiligd e-mailen, het werken met Onderwijs Transparant als beveiligde omgeving waarin 
informatie tussen ouders, scholen en samenwerkingsverband wordt uitgewisseld ten aanzien van (de voortgang 
van) arrangementen, is er aandacht voor dataminimalisatie binnen het samenwerkingsverband en tussen de 
scholen en het samenwerkingsverband en gestart met aandacht voor datalekken. 
 
Eind 2019 heeft de externe functionaris gegevensbescherming op basis van bevindingen binnen het SWV VO 
Delflanden haar eindevaluatie AVG 2019 opgesteld. In de rapportage staat de onderstaande conclusie: 
‘Het Samenwerkingsverband VO Delflanden is zeer goed op weg met de AVG. Er is veel aandacht besteed aan 
bewustwording, dataminimalisatie en de basisdocumenten in orde te maken. De aangewezen Security Officer is 
niet meer werkzaam bij het SWV, er wordt nu gekeken of de teamleiders een positieve bijdrage kunnen gaan 
leveren in de uitrol en verdere uitwerking van het AVG-beleid. Ondanks dat het SWV zeer goed bezig is, is  de 
aantoonbaarheid nog niet op alle punten op orde’.  
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De onderstaande acties staan voor de eerste helft van 2020 op de agenda: 
1. Verder uitwerken van het IBP-beleid en ter instemming aanbieden aan de MR.  
2. Opstellen van een overzicht van alle verwerkers, mogelijk met ondersteuning vanuit de CED. 
3. Bij de hernieuwde inrichting van de Office 365 aandacht voor de rechtenstructuur van medewerkers op 

de diverse mappen. Dit kan dan worden gebruik als onderlegger voor de autorisatiematrix. Ook dient bij 
de inrichting te worden gekeken of dataclassificatie toegepast kan worden. 

De eindevaluatie is op 27 november 2019 voorgelegd aan het bestuur van het samenwerkingsverband.  
Op 31 januari 2020 heeft de functionaris gegevensbescherming het Incidentenregister van beveiligingsincidenten 
en datalekken over 2019 ondertekend. In 2019 weden twee beveiligingsincidenten/datalekken gemeld; een door 
een medewerker van de eigen organisatie en een door een ouder. Beide meldingen zijn op adequate wijze 
opgepakt en afgehandeld. 
Privacy en AVG is standaard opgenomen in de bestuurlijke managementrapportage en zal in 2020 ook als 
gespreksthema voor de bestuurstafel worden geagendeerd. 
 

7. Treasurybeleid 
Het treasurybeleid van het SWV VO vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het SWV VO Delflanden houdt daarbij rekening met de nieuwste wet- en 
regelgeving over het beleggen en belenen van publieke middelen, daterend van 6 juni 2016, kenmerk nr. 
WJZ/800938 (6670) (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016). Binnen het samenwerkingsverband wordt 
gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. Het meest recent vastgestelde 
Treaurystatuut van SWV VO Delflanden dateert van 19-02-2018. 
 

8. Wet Normering Topinkomens 
Ter voldoening aan de WNT wordt vermeld dat de directeur van het samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd 
is aangesteld met een betrekkingsomvang van 1,0 WTF in salarisschaal 13 conform de CAO  VO. Verwezen wordt 
naar het WNT-model in de jaarrekening. 
 

9. Vergoedingen aan bestuur 
Voor de activiteiten die de bestuursleden ten behoeve van het SWV VO Delflanden verrichten, vindt geen 
bezoldiging plaats. 
 

10. Communicatie met de partners in onderwijs en zorg 
Naast de professionele leerlinggerichte overlegvormen van medewerkers in de eigen organisatie met partners in 
onderwijs en zorg,  vinden in verschillende gremia, georganiseerde overleggen over passend onderwijs en zorg 
voor jeugd plaats. De meest relevante overleggen worden hieronder genoemd met daarbij onderwerpen die in 
2019 aan de orde zijn gekomen. 
 
Bestuurlijk overleg 
Het bestuur is in 2019  zes keer bij elkaar gekomen. Tijdens het bestuurlijk overleg wordt de 
managementrapportage besproken, met daarin een aantal vaste onderwerpen waaronder personeel, financiën en 
voortgang op specifieke programma’s.  
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Op de onderstaande onderwerpen of documenten vond in 2019 bestuurlijk instemming of vaststelling plaats. 

Datum overleg Onderwerpen en documenten Status 

18-02-2019 Document ‘Regeling klachten en geschillen, versie 2019’ Vastgesteld 

18-02-2019 Document ‘Risicobeheersing begrotingsjaar 2019’ Vastgesteld 

23-05-2019 
Document ‘Aanbevelingen OOGO onderwerpen 2019 en 2020 (OOGO 
beleidsgroep) 

Instemming 

27-05-2019 Document ‘Jaarverslag 2018’ Vastgesteld 

27-05-2019 Document ‘Accountantsverslag 2018’ Vastgesteld 

27-05-2019 
Onderwerp: Nader onderzoek naar de personele vraagstukken (werkdruk) en 
organisatorische vraagstukken (taken en wettelijke verantwoordelijkheden)  
binnen het samenwerkingsverband 

Instemming 

27-05-2019 Onderwerp: Interen op reserves samenwerkingsverband Instemming 

01-07-2019 Document: Projectplan Trajecten op Maat, Pleysiercollege lesplaats Delft Instemming 

01-07-2019 Document ‘Bestuurlijke reactie op concept inspectierapport’ Instemming 

01-07-2019 
Onderwerp : Twee keer per jaar overleg tussen bestuur en OPR opnemen in 
jaarvergaderingen 

Instemming 

01-07-2019 
Onderwerp: bestuurlijke sturing op kwaliteit van de scholen gerelateerd aan 
uitvoering passend onderwijs 

Instemming 

01-07-2019 
Onderwerp: budgetverantwoording gelden samenwerkingsverband in relatie 
tot geboden ondersteuning en behaalde resultaten 

Instemming 

01-07-2019 Onderwerp: Verdere uitwerking governance binnen samenwerkingsverband Instemming 

01-07-2019 
Document: ‘Doorontwikkeling FLEX-College’, als startdocument voor 
kwaliteitsimpuls FLEX-College 

Instemming 

16-09-2019 Document: ‘Verlenging projectsubsidie verlengde onderbouw Pro-VMBO’ Instemming 

16-09-2019 Onderwerp: Verlenging  huidig ondersteuningsplan 2016 – 2020 tot 2021 Instemming 

16-09-2019 Document: ‘Definitief rapport onderwijsinspectie met bestuurlijke reactie’ Vastgesteld 

27-11-2019 Document: ‘Meerjarenbegroting 2020 – 2024’ Instemming 

27-11-2019 Document: ‘Thema’s passend onderwijs 2019 – 2020’ Instemming 

 
Directiekringen en thematafels 
In de huidige communicatiestructuur is er een directe communicatielijn tussen de directeur van het 
samenwerkingsverband en de directeuren VO en VSO.  
In directiekringen worden algemene onderwerpen op het gebied van passend onderwijs en zorg voor jeugd 
geagendeerd. In thematafels vindt bespreking of uitwerking van specifieke thema’s of onderwerpen plaats.  

Op het beleidsterrein passend onderwijs en zorg voor jeugd hebben de directeuren van de schoollocaties in het 
samenwerkingsverband daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
1. Inbrengen van ondervonden knelpunten in de eigen ondersteuningsstructuur  
2. Inbrengen van ondervonden knelpunten in de gezamenlijk afgesproken ondersteuningsstructuur 
3. Het doen van voorstellen voor aanscherping van bestaand beleid 
4. Het voorbereiden van nieuw beleid 
1. Het implementeren, borgen, monitoren en evalueren van afgesproken beleid op de eigen schoollocatie al 

dan niet in samenwerking met partners in onderwijs en zorg 

In de directiekringen en soms ook aan thematafels participeren beleidsambtenaren op het gebed van passend 
onderwijs en jeugdzorg vanuit de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp. 
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In 2019  zijn de directeuren in verschillende samenstelling rondom de onderstaande onderwerpen en thema’s bij 
elkaar gekomen: 

Datum overleg Besproken onderwerpen en thema’s 

10-01-2019 Visievorming passend onderwijs en positionering FLEX-College (regulier VO) 

10-01-2019 Procedureafspraken overstap VO-VO binnen (en buiten) het SWV VO Delflanden (regulier VO) 

14-02-2019 Successen en knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en zorg (thematafel VSO-
gemeenten) 

14-02-2019 Draagvlak voor een gezamenlijk digitaal in te vullen SOP (thematafel VSO-gemeenten) 

31-03-2019 Project hoogbegaafdheid (thematafel HAVO/VWO) 

04-04-2019 Opvallend en frequent zorgwekkend (ziekte)verzuim op de schoollocaties (regulier VO) 

11-04-2019 Samenwerkingsvormen PrO-VMBO-VSO (thematafel Pro/VMBO/VSO) 

16-05-2019 Welke visie hebben scholen ten aanzien van passend onderwijs, basisondersteuning en extra 
onderwijsondersteuning (brede thematafel) 

16-06-2019 Ongewenste bureaucratie in passend onderwijs (thematafel VSO-gemeenten) 

16-06-2019 Gebruik van de participatiescan (thematafel VSO-gemeenten) 

16-06-2020 Samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs (thematafel VSO-gemeenten) 

24-06-2019 Voortgang implementatie project Kurzweil (regulier VO) 

23-09-2019 Overstapbeleid PO-VO (regulier VO) 

23-09-2019 Verlenging huidig ondersteuningsplan 2016 – 2020 tot 2021 (VO/VSO) 

17-10-2019 Voortgang implementatie Schoolondersteuningsprofiel op de scholen (SOP door POS) en 
dashboardmogelijkheden (VO/VSO) 

28-11-2019 Vervolg overstapprocedure PO-VO (regulier VO) 

28-11-2019 Lopende thema’s passend onderwijs: wie trekt welke kar? (VO/VSO) 

28-11-2019 Impulsgeld voor projectvoorstellen passend onderwijs binnen huidig ondersteuningsplan 
(regulier VO) 

10-10-2019 Impulsgeld voor projectvoorstellen binnen het VSO (thematafel VSO-gemeenten) 

16-12-2019 Wat kunnen we van elkaar leren ten aanzien van de manier waarop de scholen hun 
onderwijsondersteuning hebben georganiseerd (brede thematafel) 

 
Het initiëren en bespreken van beleidsonderwerpen en het monitoren en evalueren van ingezet beleid in de 
verschillend samengestelde directiegroepen verloopt niet altijd even soepel. Het ontbreekt veelal aan tijd om 
onderwerpen goed door te spreken, beleid te ontwikkelen of aan te scherpen en binnen de 
ondersteuningsstructuur op de scholen goed uit te rollen. Soms ontbreekt het ook aan een gezamenlijk gedragen 
gevoel van verantwoordelijkheid of urgentie op ingebrachte onderwerpen. De visie op passend onderwijs werd in 
2014 ontwikkeld met toen aanwezige directeuren en bestuurders. Inmiddels heeft een aantal van het de scholen 
alweer verlaten. De autonomie van (nieuwe) schooldirecties in het voeren van beleid en de prioritering in op te 
pakken beleidsvraagstukken op basis van school gerelateerde bredere problematieken maakt het soms lastig om 
passend onderwijs en zorg voor jeugd goed op de gezamenlijke agenda te houden. 
Bij de aanloop naar het nieuwe ondersteuningsplan moet nagedacht worden over welke aanpassingen in de 
communicatiestructuur nodig zijn om het vast te stellen/vastgestelde beleid op het gebied van passend onderwijs 
en zorg voor jeugd scherp in het vizier te houden bij alle betrokken partners in onderwijs en zorg. 
 
Netwerk zorgcoördinatoren 
De zorgcoördinatoren op de scholen hebben hun eigen netwerk en intervisie overleg. In het kalenderjaar 2019 zijn 
zij zeven keer bij elkaar gekomen. Met de zorgcoördinatoren worden onderwerpen besproken die leven op de 
scholen of waar de zorgcoördinatoren als spin in het web een belangrijke rol in hebben. Voor specifieke 
onderwerpen wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen (als het gaat om scholing) of ketenpartners als het 
gaat om samenwerkingsvormen. 
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De onderwerpen in 2019 waren: 
- Regie op zorg voor zorgcoördinatoren (scholingsbijeenkomst) 
- Samenwerken met de leerplichtambtenaar 
- Jaarafsluiting 2018 – 2019 met afspraken nieuwe schooljaar 
- Vullen van het digitaal schoolondersteuningsprofiel (scholingsbijeenkomst) 
- Visie op passend onderwijs, basisondersteuning en extra ondersteuning (brede thematafel) 
- Samenwerking met de JGZ, gericht op verbeterde interventies bij opvallend frequent ziekteverzuim 
- Toeleiden naar extra onderwijs- en zorgarrangementen 
- Gemeenschappelijk hanteren van begrippen in het SOP  
- Wat kunnen we van elkaar leren ten aanzien van de manier waarop de scholen hun onderwijsondersteuning 

hebben georganiseerd (brede thematafel) 

Het inzetten van externe specialisten in de bespreking van de onderwerpen, wordt door de zorgcoördinatoren als 
prettig ervaren. In 2019 is ingezet op het behandelen van slecht één ‘beleidsthema’ per bijeenkomst. Daarnaast is 
in het najaar van 2019  tevens gekozen om gericht tijd op de agenda vrij te maken voor ingebrachte 
intervisieonderwerpen. Hier hebben we nog niet veel ervaring meekunnen opdoen. 
De werkwijze wordt in 2020 voortgezet.  

Beleidsgroep OOGO (beleidsmedewerkers gemeenten en directeuren PO en VO)  
In principe elke eerste dinsdag van de maand komen de vier beleidsmedewerkers van de gemeenten Delft, Midden 
Delfland, Lansingerland en Pijnacker – Nootdorp en de directeuren/beleidsmedewerkers van de twee 
samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Delflanden bij elkaar. 
In het schooljaar 2018/2019 vond dit overleg onder voorzitterschap van de directeur van het 
samenwerkingsverband primair onderwijs plaats. In 2019/2020 vindt dit overleg onder voorzitterschap van de 
directeur van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs plaats. 
In mei 2019 heeft de gezamenlijke beleidgroep een notitie voorgelegd aan de wethouders onderwijs van de vier 
gemeenten en de bestuursvoorzitters van de twee samenwerkingsverbanden. In de notitie werden de 
gezamenlijke prioriteiten beschreven van activiteiten op het gebied van passend onderwijs en zorg waar regionaal 
of lokaal aan wordt gewerkt. Tevens werden in de notitie de activiteiten beschreven waar in 2020 verder op wordt 
ingezet en waar resultaten op behaald willen worden. Deze activiteiten worden in het jaar plan 2020 opgenomen. 
Wethouders en bestuursvoorzitters zijn met de notitie akkoord gegaan.  
 
Gemeentelijke overleggen 
Naast het gezamenlijke OOGO-overleg  vinden met beleidsmedewerkers van de individuele gemeenten ook meer 
of minder geformaliseerde overleggen plaats rondom thema’s gerelateerd aan onderwijs en zorg.  Zo heeft het 
SWV VO Delflanden met de gemeente Pijnacker-Nootdorp twee tot drie keer per jaar een overleg gerelateerd aan 
de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en vindt er met diens leerplichtambtenaar drie tot vier keer per jaar overleg 
plaats rondom (zeer) zorgwekkend verzuim. Met de gemeente Delft is er sprake van een aantal minder 
geformaliseerde overleggen met het Jeugdteam, de leerplicht en/of de JGZ. 
De gesprekken zijn veelal een uitwerking of een verdieping van de thema’s die in het OOGO met elkaar zijn 
afgestemd, waaronder thuiszitters, zorgwekkend verzuimers, inzet JGZ, coördinatie op preventie. 
 
Kerngroep VSV 
Voor een goede aanpak van voortijdig schoolverlaten slaan het VO, het MBO en de gemeenten vanaf 1 juli 2012 de 
handen ineen, binnen de Kerngroep VSV. de handen in een slaan. De kerngroep VSV heeft 8 leden en een 
onafhankelijk voorzitter. Daarnaast hebben de accountmanager van het ministerie van OCW en Spirit4You een 
adviesfunctie in de kerngroep. De leden van de kerngroep stemmen de relevante onderwerpen af met hun eigen 
achterban. De belangrijkste taak van de kerngroep is de voorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie van de 
het regionaal programma voortijdig schoolverlaten.  
In de eerste helft van 2020 wordt de agenda VSV voor de beleidsperiode 2021-2024 opgesteld. 
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Ondersteuningsplanraad 
Het samenwerkingsverband is vanuit de Wet passend onderwijs verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te 
stellen. De leden worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen 
die deelnemen aan het samenwerkingsverband. De leden bestaan uit personeel, ouders en/of leerlingen. De OPR 
heeft uit zijn midden een voorzitter en secretaris gekozen. De leden ontvangen een vacatievergoeding per 
bijgewoonde vergadering.  
 
De OPR is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen. De directeur van het samenwerkingsverband is door het bestuur 
gemandateerd om het overleg te voeren met de OPR. In de bijeenkomsten staan mededelingen vanuit het 
bevoegd gezag op de agenda. Ook wordt de OPR geïnformeerd over de ontwikkelingen in nieuw beleid.  De OPR 
maakt een eigen jaarverslag. Het verslag wordt als bijlage 1 toegevoegd aan dit jaarverslag.  
 

11. Klachtenregeling 
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en hanteert daarvoor 
ook het landelijke reglement. Genoemde commissie is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen in 
Utrecht. De procedure klachtafhandeling is terug te vinden op de website van het samenwerkingsverband. 
Bij alle besluitvormende brieven met betrekking tot de toewijzing van extra onderwijsondersteuning of 
toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs worden ouders, leerling en school geïnformeerd over het door het 
SWV gehanteerde beleid. In 2019 is het SWV VO Delflanden drie keer betrokken bij een klacht van een oudertegen 
een school rondom inzet onderwijsondersteuning. Daarnaast is het samenwerkingsverband eveneens drie keer 
rechtstreeks betrokken geweest bij een klacht; twee keer door een school, gerelateerd aan het besluit van het 
SWV VO Delflanden om niet over te gaan tot de afgifte van een TLV en een keer door een ouders die bezwaar 
maakte tegen het verstrekken van een concept OPP via de email. De klachten vanuit de scholen zijn in de minde 
geschikt. De klacht van de ouder had betrekking op een werkwijze in augustus 2018, waar pas in juli 2019 over 
werd geklaagd. De werkwijze van het SWV VO Delflanden was op dat moment al veranderd. 
 

12. Risicobeheersing en toezicht (continuïteitsparagraaf) 
Het Ministerie van OC&W heeft de verplichting opgelegd om een continuïteitsparagraaf op te nemen in het 
bestuursverslag. In deze continuïteitsparagraaf moet een meerjarenparagraaf worden opgenomen met gegevens 
over het verslagjaar en een prognose over de komende vijf jaar. In de financiële rapportage worden de 
ontwikkelingen voor de komende vijf jaar cijfermatig en financieel verwerkt.  
 
In het bestuurlijk verslag wordt het gevoerde beleid inhoudelijk geëvalueerd. De resultaten van diverse 
programma’s met daaruit voortvloeiende acties voor de komende periode, worden in de verschillende 
overlegorganen besproken. Daarnaast dient ook aandacht te zijn voor risicomanagement. Er moet een beschrijving 
plaatsvinden van de belangrijkste risico’s en onzekerheden en welke maatregelen hiervoor worden opgenomen.  

12.1 Risicomanagement 
De directeur monitort de ontwikkeling van de financiële prestaties en legt hierover, na afstemming met het 
administratiekantoor en de controller, periodiek verantwoording af aan het bestuur. Aan de hand van deze 
periodieke verantwoording wordt bekeken of er aanpassingen in uitgaven dienen plaats te vinden, of dat er 
(eerder dan gepland) ruimte ontstaat voor het uitwerken van ambities. De basis voor de verantwoording wordt, 
naast de realisatie, gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directeur wordt opgesteld en 
ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd.  
 
Het samenwerkingsverband dient een zodanig vermogen (kapitaal) aan te houden dat de activiteiten kunnen 
worden gecontinueerd, investeringen kunnen worden verricht, aan betalingsverplichtingen kan worden voldaan en 
risico’s kunnen worden opgevangen. Het samenwerkingsverband maakt hierbij gebruik van de kapitalisatiefactor. 
De kapitalisatiefactor bestaat uit de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie. De bufferfunctie 
is het vermogen dat aanwezig dient te zijn voor het opvangen van de risico’s en onvoorziene calamiteiten. 
 



 

25 

 

De gemaakte risicoanalyse voor 2019 in combinatie met de ingediende begroting 2019 heeft bestuurlijk 
geresulteerd in een effectieve beheersingsmaatregel. 
Bij het opstellen van de begroting voor 2020 is geen nieuwe risicoanalyse gemaakt. Het totale risicobedrag uit de 
analyse 2018 vormt de bufferfunctie die het samenwerkingsverband aan wil houden. 
 
12.2 Risico’s en beheersmaatregelen 
Na inventarisatie onderkent het samenwerkingsverband de volgende risico’s: 
 
Groei VSO-leerlingen op teldatum en/of op peildatum 
De VSO-scholen in onze regio hebben een belangrijke rol in het zorgdragen voor een dekkend aanbod voor alle 
leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Echter ook buiten onze eigen regiogrenzen wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van het VSO voor leerlingen, al dan niet in residentiële setting. 
Risico’s: 
- Vanaf teldatum 01-10-2011 vindt er een gestage groei plaats van het aantal leerlingen dat wordt verwezen 

naar het VSO binnen en buiten ons samenwerkingsverband.  Het gaat daarbij zowel om overstappers vanuit 
het primair onderwijs, speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs als overstappers vanuit het regulier 
voortgezet onderwijs. Deze groei zorgt voor een grotere afdracht aan het VSO via DUO en een vermindering 
van het budget zware ondersteuning dat, in het kader van de verevening, vanuit DUO naar het SWV VO 
Delflanden gaat. 

- De voorgaande jaren zat de groei verhoudingsgewijs vooral in de categorie 3 Hoog op de ZML-scholen. Nu zien 
we een behoorlijke groei van onze cluster 4 scholen die vallen onder het bestuur van het Pleysiercollege en 
daarnaast een grote groei van leerlingen die onderwijs volgen op VSO-scholen die niet vallen onder ons 
samenwerkingsverband. 

- Het bestuur heeft bij de start van passend onderwijs de ambitie uitgesproken om binnen het VSO niet te 
krimpen, maar ook niet te groeien. Door de jaren heen is het moeilijk om deze ambitie overeind te houden, 
ondanks groepsarrangementen binnen het regulier onderwijs op het grensvlak van VO en VSO.  

- Het totaal aantal tussentijdse verwijzingen vanuit het VO naar het VSO neemt toe. Het is moeilijk om van 
tevoren juist te prognosticeren en vervolgens te sturen.  

- Het aantal leerlingen dat tussentijds vanuit residentiele instellingen wordt geplaatst in het VSO, dan wel het 
aantal leerlingen dat wordt doorgeplaatst naar drie milieu instellingen laat zich niet sturen, maar lijkt 
gedurende de afgelopen jaren wel vrij stabiel. 

- Het definitief aantal leerlingen in het VSO wordt in DUO pas in december vastgesteld. De begroting is dan 
veelal al opgesteld en vastgesteld. Het samenwerkingsverband loopt het risico dat het ingeschatte aantal 
leerlingen negatief afwijkt van de werkelijkheid. 

 
Beheersingsmaatregelen: 
- De groei van het VSO is onder de aandacht van het bestuur. De oprichting van een expertgroep op het niveau 

van het SWV VO Delflanden met deskundigheid vanuit cluster 4 moet scholen in 2020 meer handvatten geven 
om al in een preventief stadium ‘moeilijker jongeren’ de juiste ondersteuning te bieden binnen het reguliere 
onderwijs. 

- Enkele VO-locaties zijn in gesprek met VSO-scholen om te kijken of er mogelijkheden zijn om met elkaar 
samen te werken binnen de reguliere school. 

- Vanaf de start van passend onderwijs ligt al een bestuurlijke afspraak om de VO-scholen binnen het SWV VO 
Delflanden, die gedurende een schooljaar een leerling verwijzen naar het VSO,  mee te laten betalen aan de 
tussentijdse groei, conform het principe geld volgt de leerling. Tot op heden heeft het samenwerkingsverband 
deze beheersingsmaatregel nog niet in uitvoering gebracht. Indien de tussentijdse groei niet meer goed 
beheersbaar is, kan bestuurlijk worden bepaald dat het principe van geld volgt de leerling in 2020 wel wordt 
toegepast. 

- Versterken van de afspraken en sturen op de afspraken tussen SWV- VSO en VO over de tussentijdse 
terugstroom van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Cijfers over terugstroom 
VSO – VO ook opnemen in het jaarverslag van het SWV. 



 

26 

 

- Contact met de gemeenten en VSO over de inkoop van plaatsen in de dagbesteding en beschermde 
arbeidsplekken voor jongeren vanaf 18 jaar binnen het VSO. 

- Bij een grotere tussentijdse groei van het aantal VSO-leerlingen op moment van peildatum (01.02) dan was 
voorzien, dient hierop eventueel te worden geanticipeerd door budget vanuit de bestemmingsreserve in te 
zetten. De managementrapportage is hierbij van belang. 

 
Groei PrO-leerlingen 
Risico’s: 
- De budgetten voor PrO zijn landelijk bevroren op peildatum 01-10-2012. Groei van dit type leerlingen, wordt 

afgehaald van het budget extra ondersteuning dat naar het samenwerkingsverband wordt overgemaakt en 
heeft dus een negatief gevolg voor het totaal aan gelden dat voor alle leerlingen met een onderwijsbehoefte 
kan worden ingezet. 

 
Beheersingsmaatregelen: 
- Het bestuur houdt de groei van het Praktijkonderwijs in de gaten. Indien een praktijkschool het ambieert om 

te groeien, heeft dit financiële consequenties. Groeiambities dienen daarom onderwerp van gesprek te zijn 
binnen het bestuur van het samenwerkingsverband.  

 
Niet volledige bezetting lesplaatsen FLEX-College 
Risico’s: 
- In de begroting wordt uitgegaan van een volledige bezetting van 25 lesplaatsen, waarbij als eigen bijdrage van 

de scholen € 6.000 per lesplaats wordt gerekend. Het aantal verwijzingen naar het FLEX-College laat zich niet 
sturen, daardoor ontstaat bij een niet volledige bezetting het risico van budgetoverschrijding. Ook is het 
binnen het FLEX-College lang niet altijd realistisch om uit te gaan van een volledige bezetting per groep, 
vanwege de complexiteit van de leerlingen. 

- Wanneer binnen de beleidsperiode 2016 – 2020 een verdere uitwerking gaat plaatsvinden van specifieke 
onderwijsvoorzieningen binnen de schoollocaties, ontstaat een risico op een verminderde verwijzing naar het 
FLEX-College. 

- Op het FLEX-College worden leerlingen geplaatst die geen stamschool hebben, waardoor het FLEX-College 
voor die leerlingen geen factuur kan sturen voor het incasseren van de eigen bijdrage vanuit de stamschool. 

- Op de huidige locatie van het FLEX-College kunnen geen 25 lesplaatsen worden gerealiseerd. 
 
Beheersingsmaatregelen: 
- Bestuurlijk afspreken dat leerlingen zonder stamschool worden ingeschreven op één van de scholen binnen 

het SWV om alsnog de basisbekostiging voor deze leerlingen te kunnen ontvangen ten behoeve van de 
medefinanciering van maatwerktrajecten op het FLEX-College. De leerlingen worden om-en-om toegewezen 
aan een school, passend bij het formele niveau va de leerling. 

- Indien het aantal leerlingen om diverse redenen daadwerkelijk terugloopt, zullen er aanpassingen in beleid 
dienen plaats te vinden.  Keuzes kunnen zijn: meer geld vanuit de algemene reserves van het 
samenwerkingsverband inzetten op het FLEX-College of personeel vanuit het FLEX-College inzetten op de 
(groepsgewijze) onderwijsarrangementen binnen het reguliere onderwijs. 

 
Groei arrangementen op maat in het VO en VSO 
Risico’s: 
- Het beroep dat scholen op het budget van het samenwerkingsverband doen is niet altijd even goed 

voorspelbaar. 
 
Beheersingsmaatregelen: 
- Aandacht voor het versterken van de basisondersteuning op de scholen. 
- Alle scholen krijgen een eigen werkbudget, waarmee ze zelf hun extra onderwijsondersteuning kunnen 

organiseren. 
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- Het SWV VO Delflanden houdt bovenschools budget beschikbaar voor complexe leerlingen waarbij een 
integraal onderwijs- en zorgaanbod noodzakelijk is. 

 
Ziekteverzuim van personeel en contractontbinding 
Risico’s: 
- Als zelfstandige werkgever draagt het SWV VO Delflanden alle risico’s voor het eigen personeelsbestand. Het 

samenwerkingsverband is eigen risicodrager bij ziektevervanging en voor de uitkering van het UWV en zal, 
indien daarvan sprake is, dit uit eigen middelen moeten financieren. In een kleine organisatie als die van ons, 
kan de uitval van een personeelslid al enorme kosten met zich mee gaan brengen. 

- Tijdelijke vervanging van personeel in een gespecialiseerde organisatie als het samenwerkingsverband blijkt 
moeilijk. Het type werkzaamheden laat het gemakkelijk oppakken van taken door een externe niet toe. 
Hierdoor ontstaat extra druk op de overige medewerkers van het samenwerkingsverband. 

- Vanaf 2020 is het onderwijs verplicht om ook personeel met een tijdelijk contract, na afloop een 
transitievergoeding te geven. 

 
Beheersingsmaatregelen: 
- Aanpassingen in werkprocessen, invoeren van een taakbelastingbeleid, analyse van talenten en motivatie van 

medewerkers in relatie tot de benodigde competenties in het werk, een duidelijke gesprekkencyclus en 
aandacht voor scholing en gebruik van duurzame inzetbaarheidsuren,  moeten bijdragen aan minder 
ziekteverzuim.  

- Indien sprake is van langdurig ziekteverzuim wordt vanuit de algemene reserve een budget gereserveerd voor 
het mogelijk vervangen van personeel. 

- Indien sprake is van betaling van transitievergoeding wordt dit vanuit de algemene reserves gefinancierd. 
 
Schadeclaims n.a.v. klachten van ouders, scholen of bv datalek 
Risico’s: 
- Onvoldoende helder communiceren of menselijke fouten in het doorlopen van de procedures kan leiden tot 

ontevredenheid van ouders of scholen, waarbij risico bestaat op klachten of een schadeclaim. 
- Als gevolg van toenemende digitale informatieoverdracht en digitale dataopslag (persoonsgegevens), de 

kwetsbaarheid van systemen (onrechtmatig gebruik) en onzorgvuldig handelen van medewerkers, is de kans 
aanwezig dat gegevens ongewenst in handen van derden komen, toegenomen. Hierop staan hoge 
schadeclaims.   

 
Beheersingsmaatregelen: 
- Door het voeren van kwaliteitsbeleid en een open communicatiecultuur na te streven worden scholen, ouders 

en leerlingen vroegtijdig betrokken bij de totstandkoming van ondersteuningsaanbod. Daardoor wordt een 
mogelijke ontevredenheid bij betrokken partijen -die kunnen leiden tot klachten/schadeclaims- vroegtijdig 
gesignaleerd en besproken. 

- Indien sprake is van klachten, worden deze transparant behandeld. 
- Voor daadwerkelijke klachten is het samenwerkingsverband verzekerd en is tevens een voorziening getroffen. 
- Opstellen en naleven van privacy beleid, beveiligen van hardware en software en opstellen van 

gebruikersovereenkomsten met externe partijen. 
- Bewust maken van de medewerkers van de risico’s. 
- Aanstellen van een functionaris gegevensbescherming die met enige regelmaat een check uitvoert op de 

naleving van het beleid. 
 
Politiek 
Risico’s: 

 De politiek is beperkt consistent te noemen en juist op de momenten dat er geen consistentie is, kunnen er 
financiële risico’s ontstaan. De evaluatie van passend onderwijs kan van invloed zijn op nieuwe politieke 
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keuzes, wetgeving of financiële verdeling van budgetten. Indien dit consequenties heeft voor landelijk beleid, 
zal dit onmiddellijke impact hebben op de begroting van het samenwerkingsverband. 

 Fluctuaties in subsidiestromen kunnen van invloed zijn op de financiële positie van de stichting of van de 
aangesloten scholen. 

 
Beheersingsmaatregelen: 

 Politieke ontwikkelingen goed volgen. 

 Afspraken worden goed vastgelegd, gelden worden pas ingezet na ontvangst van de financiële beschikking. 

 Indien nodig aanpassingen in beleid doorvoeren. 
 
Aansprakelijkheid (werknemers en bestuurders) 
Risico’s: 

 Veel medewerkers van het samenwerkingsverband voeren hun werkzaamheden uit op een of meer 
onderwijslocaties. 

 Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor het beleid van het samenwerkingsverband en zijn daarmee ook 
aansprakelijk voor eventuele fouten die tot schadeclaims kunnen leiden. 

 
Beheersingsmaatregelen: 

 Het risico van aansprakelijkheid van werknemers wordt beperkt door zoveel mogelijk te voorkomen dat 
werknemers de auto gebruiken in opdracht van de werkgever. 

 Indien dit toch nodig is, dan worden werknemers gewezen op hun verantwoordelijkheid en het mijden van 
risico’s. 

 Bestuurdersaansprakelijkheid wordt zoveel mogelijk beperkt middels het doorvoeren van interne 
controlemaatregelen. 

 Het aansprakelijkheidsrisico wordt ondervangen door een afgesloten verzekering. 
 
Conclusie 
Voor de boven beschreven risico’s is door de controller een risicobedrag bepaald. Het risicobedrag is het kapitaal 
dat nodig is voor het opvangen van de risico’s en tegenvallers in de exploitatie. Dit wordt ook wel de bufferfunctie 
genoemd.  
Alle risicobedragen tezamen vormt het totale risicoprofiel. Het totale risicoprofiel voor het samenwerkingsverband 
VO Delflanden bedraagt voor 2020 € 393.7509. 
Dit bedrag wordt vanuit het eigen vermogen als bestemmingsreserve opgenomen in het financieel jaarverslag. 
Mogelijke risico’s worden jaarlijks door het bestuur benoemd waarop het risicoprofiel kan worden aangepast en 
bijgesteld.  
 

13. Staat van baten en lasten (beschrijvend) 
In 2018 is de begroting 2019 opgesteld aan de hand van het ondersteuningsplan 2016-2020. Gedurende het 
boekjaar 2019 worden de werkelijke resultaten en de forecast periodiek (4x per jaar) besproken. Dit wordt 
vastgelegd in een managementrapportage. In deze rapportage worden verschillen ten opzichte van de begroting 
toegelicht en risico’s gesignaleerd. Na afloop van het jaar wordt de balans opgemaakt. In de onderstaande analyse 
zijn de werkelijk uitgaven en ontvangsten over de het boekjaar vergeleken met de begroting 2019. 
 
Totale Baten 
De totale baten voor 2019 zijn € 237.623 hoger t.o.v. de begroting 2019 (€ 8.945.060 versus € 8.707.437). 
In de begroting zijn de baten berekend aan de hand van het aantal leerlingen dat de scholen binnen ons 
samenwerkingsverband op 01-10-2018 bij DUO hadden geregistreerd, vermenigvuldigd met een bepaald bedrag 
per leerling. In de loop van een kalenderjaar kunnen de ontvangen vergoedingen vanuit DUO enigszins afwijken 
van de begroting. In tussentijdse rapportages is het bestuur van het SWV daarvan op de hoogte gesteld. 

                                                                 
9 Verwezen wordt naar de risicoanalyse 2019 voor een uitsplitsing van het risicoprofiel over de verschillende benoemde risico’s.  
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Zware ondersteuning 
De werkelijk ontvangen vergoeding voor zware ondersteuning is € 252.488. hoger dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt doordat zowel het tarief per leerling over het schooljaar 2018-2019 als over 2019-2020 is verhoogd in 
het boekjaar 2020. De verhoging van de tarieven over het schooljaar 2018-2019, wat een extra baten oplevert van 
€ 79.505 is volledig in het boekjaar 2019 verantwoord daar het boekjaar 2018 reeds is afgesloten. 
  
Lichte ondersteuning 
De werkelijk ontvangen vergoedingen voor lichte ondersteuning zijn € 132.231 hoger dan begroot (€ 4.147.470 
versus € 4.015.239). De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de doorgevoerde tariefsverhoging in oktober 
2019. 
 
Overige baten 
De overige baten zijn ten opzichte van de begroting € 14.865 lager. Dit verschil wordt m.n. verklaard door de 
lagere eigen bijdrage van de FLEX voorziening van € 42.920. In de begroting was uitgegaan van gemiddeld 25 
leerlingen tegen een tarief van € 6.000 per leerling tegenover werkelijk (gemiddeld) 17 leerlingen. Daarentegen is 
er in 2019 wel subsidie ontvangen voor begaafde middelen, waarvan in 2019 € 17.493 is verantwoord. 
 
Lasten 
Afdrachten 
De totale afdrachten (zware ondersteuning, LWOO en Pro) zijn € 21.785 hoger dan begroot. In 2018 is besloten, de 
bekostiging voor LWOO in 2019 niet meer via DUO te laten lopen, maar via het Samenwerkingsverband. Destijds is 
gekozen voor de zogenaamde “opting-out” variant. Het gevolg is voor de afdrachten 2019, dat het bedrag wat 
begroot is in 2019 ad € 1.935.096 ook daadwerkelijks is uitgegeven. 
De hogere afdracht wordt derhalve veroorzaakt, doordat de afdracht PRO hoger is dan begroot € 38.397, terwijl de 
afdracht voor zware ondersteuning lager is dan begroot € 16.608. 
 
De lagere afdracht voor zware ondersteuning wordt enerzijds veroorzaakt door een tariefsverhoging over het 
schooljaar 2018/2019 en anderzijds, doordat het aantal VSO-leerlingen categorie 1 hoger was ingeschat dan 
begroot (206 begroot; werkelijk 186), waardoor de afdracht lager is dan begroot. 
 
De hogere afdracht voor de PRO wordt veroorzaakt door de tariefswijzigingen over het schooljaar 2018-2019 en 
2019-2020.  
 
Extra overdracht VSO basis van peildatum 
Vanaf 1 augustus 2015 is de groeiregeling in werking getreden voor de samenwerkingsverbanden. Het verschil 
tussen het aantal vso-leerlingen op 1 oktober en het aantal op peildatum 1 februari bepaalt de door het 
samenwerkingsverband te betalen aanvullende bekostiging. Deze overdracht geldt voor het materiële deel voor 
het lopende kalenderjaar en voor het personele deel voor het komende schooljaar. De werkelijk afdracht  bedraagt 
€ 117.686, terwijl er is begroot € 71.529. Het negatieve verschil van € 46.157 wordt veroorzaakt , doordat de 
werkelijke groei van 9 leerlingen op peildatum hoger is dan begroot (5). 
Programma 1: Inzet BOZ-ers 
De uitgaven in programma 1 zijn € 11.592 hoger dan begroot. De werkelijke loonkosten van € 230.415 zijn in 
programma 1 € 7.787 hoger dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt, door een kleine toename van het salaris 
bij een gelijkblijvend aantal FTE. 
Ook de kosten voor inhuur derden zijn iets hoger dan begroot. De overschrijding van het budget bedraagt € 6.775 
als gevolg van een tariefsverhoging. 
 
Programma 2: Versterken basisondersteuning 
De uitgaven in programma 2 zijn conform begroting. 
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Programma 3: arrangementen op maat 
De uitgaven voor programma 3 “Arrangementen op maat” zijn € 114.588 hoger dan begroot (€ 405.000). 
Gedurende het jaar 2019 werd duidelijk dat de begroting te laag was ingeschat naar aanleiding van de toename 
van het aantal aanvragen.  
 
Programma 4: Groepsgewijze arrangementen in VO  
De uitgaven in programma 4 zijn € 19.056 lager dan begroot. In de begroting 2019 was een bedrag gereserveerd 
van € 37.500 voor “Structuurklassen binnen het VMBO”, startend van augustus 2019. Echter deze klassen zijn niet 
opgestart, waardoor er een vrijval van de reservering is van € 37.500. 
De brugklas PRO/VMBO wordt nog een jaar doorgezet. Er was begroot voor 7 maanden in 2019 (eerste half jaar). 
De extra kosten voor het tweede half jaar zijn € 18.750. 
 
Programma 5: FLEX-college 
De uitgaven in programma 5 zijn € 32.028 hoger dan begroot (€ 441.113). Voornaamste oorzaak is de stijging van 
de kosten voor inhuur derden ter vervanging van een zieke werknemer. Per 1 augustus 2019 is een nieuwe 
coördinator op het FLEX-College aangesteld op interim basis. Deze kosten zijn verwerkt in de kosten voor inhuur 
derden.  
 
Programma 6: Diepte ondersteuning 
De werkelijke uitgaven voor programma 6 bedragen € 43.807, terwijl er begroot was € 80.000. Voor individuele 
arrangementen cluster 3 en 4 was begroot € 80.000, terwijl er werkelijk is uitgegeven € 19.915. Dit is een 
onderbesteding van € 60.085.  
In 2019 is gestart met het “Traject op maat”. Hiervoor was geen bedrag begroot. De werkelijke uitgaven zijn 
23.892.  
 
Programma 7: Loket Passend Onderwijs 
De uitgaven in programma 7 voor Loket Passend onderwijs zijn nagenoeg conform begroting. 
 
Programma 9: Nieuw beleid 
Dit betreffen kosten voor o.a. het uitwerken van innovatieve ideeën. De werkelijk kosten voor dit programma zijn  
€ 77.445, terwijl er begroot was € 100.000.  
   
Programma 10: Organisatie en Beheer 
De totale uitgaven in programma 10 zijn € 299.397, terwijl er begroot is € 275.132. Dit betekent overschrijding van 
€ 24.265 ten opzichte van de begroting. De overschrijding wordt onder andere veroorzaakt, door een toename van 
de overige personeelskosten met € 14.231. Hierin is een transitievergoeding verantwoord van € 12.500 voor het 
ontslag van 1 medewerker, welke niet was begroot. 
 
Conclusie 
Het resultaat voor 2019 bedraagt  € 58.109 positief . T.o.v. de begroting 2019 ad € 11.838 negatief, betreft dit een 
onderbesteding van € 69.947. 
 
De werkelijke uitgaven voor alle programma’s bedragen € 2.427.591, terwijl er € 2.327.858 was begroot. Dit is een 
overbesteding van € 99.733. Deze overbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma 3 
“Arrangementen op maat”.  
 
De onderbesteding van € 69.947 wordt daarom niet door de uitgaven op de programma’s veroorzaakt, maar door 
de hogere baten (minus afdrachten), verkregen van het ministerie.  
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14. Inhoudelijk jaarverslag over 2019 
In deze paragraaf worden, naast een presentatie van de kengetallen over 2019, de inhoudelijke resultaten per 
programma beschreven. Van sommige programma’s of programmaonderdelen kan daarnaast, indien gewenst,  
een meer uitgebreide evaluatie beschikbaar worden gesteld.    
Opgemerkt wordt dat in de jaarrekening de lasten conform de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJ 660) worden 
gepresenteerd, terwijl in het bestuursverslag en in de begroting de lasten op basis van de programma’s uit het 
ondersteuningsplan opgesteld.  
 
14.1 Doelstellingen samenwerkingsverband  
Het samenwerkingsverband VO Delflanden is een professionele organisatie waarin bestuurders voor regulier 
voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met elkaar samenwerken met als belangrijkste 
doelstellingen: 
- Leerlingen kwalitatief goed onderwijs bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en 

beperkingen van leerlingen,  binnen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen. 
- Thuiszitten van leerlingen te voorkomen 

De bestuurders sturen daarbij op het versterken van de (basis)ondersteuningsstructuur op hun eigen scholen, 
zodat aan zoveel mogelijk leerlingen passende ondersteuning binnen de eigen school kan worden geboden. 
 
14.2 Kernactiviteiten 
De scholen worden bij het versterken van de (basis) ondersteuningsstructuur geholpen door medewerkers van het 
samenwerkingsverband. Indien een leerling op basis van kind kenmerken in aanmerking komt voor extra 
onderwijsondersteuning kan een arrangement op het gebied van het executief functioneren, de belastbaarheid of 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag  worden ingezet. Het samenwerkingsverband verstrekt de 
scholen daartoe een werkbudget. Indien nodig wordt daarbij samengewerkt met de gemeenten voor de inzet van 
jeugdzorg. Voor leerlingen die structureel meer ondersteuning op onderwijs en zorg nodig hebben dan binnen de 
grenzen van het regulier onderwijs kan worden gerealiseerd, geeft het samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring VSO af. 
 
Om passend onderwijs op de scholen mogelijk te maken, rekent het samenwerkingsverband een aantal activiteiten 
tot haar kernactiviteiten, waaronder: 
- Het maken van afspraken met en tussen scholen wat vanuit de basisondersteuning minimaal moet kunnen 

worden geboden.  

- Ondersteuning van individuele scholen in het versterken of verbreden van hun ondersteuningsaanbod. 
- Versterken van de samenwerking tussen de scholen door het maken van gezamenlijke afspraken over de inzet 

van extra onderwijsarrangementen op groepsniveau. 
- Het verstrekken van een werkbudget aan scholen om voor individuele leerlingen extra 

onderwijsondersteuning te organiseren.  

- Beschikbaar stellen van een bovenschools budget indien voor individuele leerlingen maatwerk op onderwijs- 

en zorggebied noodzakelijk is. 

- Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
- De instandhouding van een bovenschools  FLEX-College als onderdeel van een OPDDC, waar leerlingen die 

(tijdelijk) niet in het reguliere onderwijs kunnen functioneren, voor kortere of langere tijd intensiever kunnen 
worden begeleid; 

- Het maken van afspraken met de gemeenten over de inzet van jeugdhulp voor die leerlingen binnen het 
onderwijs die dat nodig hebben;  

- Het samenwerken met leerplicht in het tegengaan van voortijdig schoolverlaten of thuiszitten. 
- Het in beeld brengen en analyseren van kengetallen gerelateerd aan passend onderwijs. 

De kernactiviteiten komen tot uiting in de verschillende programma’s zoals opgenomen in het ondersteuningsplan 
2016 – 2020. De inhoudelijke bijdragen aan de verschillende evaluaties wordt geleverd vanuit de directe 
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uitvoerders van deze programma’s dan wel degenen die daar het meest nauw bij zijn betrokken. De behaalde 
resultaten worden geanalyseerd, aan de hand waarvan eventueel aanpassing of bijstelling van beleid plaats vindt.  
 
14.3 Kengetallen 
Door het verzamelen van kengetallen gerelateerd aan de uitvoering van diverse programma’s brengt het 
samenwerkingsverband de realisatie van haar kernactiviteiten in beeld. 
 
In tabel 1 wordt het aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs binnen Delflanden over de laatste drie 
jaren (2017, 2018 en 2019) met elkaar vergeleken.   

Tabel 1: Leerling ontwikkeling in regulier voortgezet onderwijs op teldata 01.10.2017, 01.10.2018 en 01.10.2019 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2019 

Schoollocatie Totaal Waarvan VAVO Waarvan LWOO Waarvan PrO NK 

CLD-M 01GX00 1743 1745 1699 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

CLD-O 01GX02 488 490 509 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

SCD-CLD 01GX03 198 242 258 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 

SC-W 02DZ00 1736 1749 1821 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SC-K 02DZ02 540 502 438 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 

SC-P 31HN00 1290 1321 1346 6 11 7 1 0 0 0 0 0 0 

SC-R 02DZ04 768 750 776 5 2 9 4 0 1 0 0 0 0 

Int. S 02DZ10   14   0   0   0 0 

GC-J 20AB00 1015 1095 950 6 5 0 2 0 0 0 0 0 7 

SCD-GC 20AB04 239 242 258 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 

GC-PrO 20AB05 187 202 179 0 0 0 15 0 2 172 173 154 0 

GC-ISK 20AB08 70 91 94 0 0 0 47 3 0 0 0 0 78 

LAU-PrO 26MJ00 153 145 159 0 0 0 0 0 0 153 145 159 0 

Totaal aantal  8427 8574 8501 21 23 21 433 3 3 325 318 313 85 

 
Het totaal aantal leerlingen in het reguliere VO binnen SWV VO Delflanden op de peildatum van 01.10.2019 laat, 
ten opzichte van het voorgaand schooljaar, een lichte daling zien. Sommige schoollocaties tonen groei in 
leerlingaantal, andere schoollocaties tonen een krimp. 
Het SWV VO Delflanden heeft gekozen voor opting out LWOO. Binnen de beroepsgerichte leerwegen van het 
VMBO wordt daarom vanaf schooljaar 2018 – 2019 het budget van de lichte ondersteuning op een andere manier 
verdeeld. Deze leerlingen worden daarom door de scholen ook niet meer gemeld bij DUO, maar alleen binnen het 
samenwerkingsverband geregistreerd. Dat maakt dat vanaf peildatum 01.10.2018 de voormalig ‘LWOO-leerlingen’ 
niet meer in dit overzicht kunnen worden meegenomen. In 2018  maakte de ISK nog melding van drie leerlingen 
met LWOO, inmiddels lijken daarvan twee leerlingen te zijn overgestapt naar het Grotius College Praktijkonderwijs, 
en een leerling naar Stanislas Reinier de Graafpad.  
In 2020 zal bekeken moeten worden waarom deze leerlingen nog als echte “LWOO-leerlingen” worden 
geregistreerd.  
 
Grotius College Praktijkonderwijs toont, na een behoorlijke groei in de afgelopen jaren, in 2019 een teruglopend 
aantal leerlingen. Naast de 154 Praktijkschoolleerlingen, heeft de school ook nog 25 leerlingen zonder PrO-
beschikking, maar met een ‘aanwijzing LWOO’ zitten in de verlengde onderbouw PrO-VMBO. Deze laatste groep 
wordt meegenomen in de verdeling van het budget lichte ondersteuning over de VMBO-scholen. 
 
Op 01-08-2019 is binnen het samenwerkingsverband een nieuwe schoollocatie gestart; de International School. De 
verwachting is dat deze school binnen een paar jaar doorgroeit naar een school met meer dan 100 leerlingen. Het 
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gaat daarbij om een doelgroep leerlingen die voorheen naar internationale scholen in Den Haag en Rotterdam 
vertrok. 
 
In de tabellen 2 en 3 wordt het aantal en het percentage leerlingen PrO en LWOO binnen ons 
samenwerkingsverband gepresenteerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vanaf 01.10.2018 het aantal 
leerlingen ‘LWOO’ niet meer wordt aangeleverd door DUO, maar wordt opgevraagd bij de individuele VMBO-
scholen. In2019 bleek het voor de VMBO-locaties minder gemakkelijk om aan de hand van alleen didactische 
criteria de ‘LWOO-leerlingen’ transparant te maken voor het samenwerkingsverband. In overleg met de 
directeuren van het VMBO heeft daarom een aanpassing plaatsgevonden in de manier waarop het beschikbare 
budget is verdeeld. 
In de eerste helft van 2020 zal het SWV VO Delflanden zal het samenwerkingsverband samen met de VMBO-
scholen onderzoeken op welke manier het voor de scholen makkelijker worden om de leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag in 
kaart te brengen, op basis waarvan het beschikbare budget kan worden verdeeld en wat dat betekent voor de 
diensten vanuit het samenwerkingsverband. 
 
De cijfers in de onderstaande tabellen laten zien dat na de opting out LWOO het aantal leerlingen ‘VMBO met 
LWOO’ is afgenomen. Verklaringen kunnen worden gevonden in enerzijds het niet meer indiceren voor LWOO van 
leerlingen in het tweede jaar van de ISK (voor deze leerlingen regelt het SWV op een wat andere manier de 
financiering) en het minder gemakkelijk indiceren van leerlingen voor ‘LWOO’ vanwege de aangescherpte 
didactische criteria en het niet meer beschikbaar hebben van een IQ-criterium als selectiemiddel. 
 
Tabel 2: Groei van het aantal leerlingen LWOO en PrO binnen SWV VO Delflanden 

Regulier onderwijs LWOO PrO overig VO VO totaal 

01-10-2012 397 287 7.516 8.200 

01-10-2013 380 297 7.511 8.188 

01-10-2014 390 296 7.585 8.271 

01-10-2015 383 296 7.667 8.346 

01-10-2016 392 307 7.720 8.419 

01-10-2017 433 325 7.669 8.427 

01-10-2018 387 318 7.869 8.574 

01-10-2019 359 313 7.829 8.501 

 
 
Tabel 3: Percentuele groei van het aantal leerlingen LWOO en PrO binnen SWV VO Delflanden 

SWV VO Delflanden LWOO PrO Totaal 
01-10-2012 4,84% 3,50% 8,34% 
01-10-2013 4,64% 3,63% 8,27% 
01-10-2014 4,72% 3,58% 8,30% 
01-10-2015 4,59% 3,55% 8,14% 
01-10-2016 4,66% 3,65% 8,31% 
01-10-2017 5,13% 3,86% 8,98% 
01.10.2018 4,51% 3,71% 8,22% 
01-10-2019 4,22% 3,68% 7,90% 
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In de tabellen 4 en 5 wordt het aantal leerlingen gepresenteerd dat vanuit SWV VO Delflanden binnen het eigen 
VSO dan wel binnen VSO-scholen buiten het eigen samenwerkingsverband onderwijs wordt geboden. 
Binnen Delflanden is sprake van groei in het VSO in absolute aantallen. Op de peildatum van bevriezing van de 
VSO-gelden (oktober 2011), namen 201 leerlingen deel aan het VSO ten opzichte van 8158 leerlingen in het 
regulier onderwijs (een deelnamepercentage van 2,5%). In 2019 hebben we op peildatum (oktober 2019) 253 
leerlingen die deelnemen aan het VSO ten opzichte van 8501 leerlingen in het regulier onderwijs (een 
deelnamepercentage van 3,0%).  Bestuurlijk wordt het als niet wenselijk beschouwd wanneer het aantal leerlingen 
in het VSO boven de 3% uitkomt. 
 
Het aantal leerlingen in het VSO-cluster 3 ZML is in 2019 wat afgenomen. De groei in het VSO cluster 4 ZMOK zet 
erg door. Ook het aantal leerlingen dat buiten ons eigen samenwerkingsverband naar het VSO gaat, groeit 
aanzienlijk.  
In de eerste helft van 2020 zullen we een nader analyseren van het type school (categorie 3 of 4) die de leerlingen 
die buiten de regio naar het VSO gaan vooral gebruik van maken en wat dat zegt over ons eigen dekkend aanbod.  
 
Tabel 4: Aantal leerlingen van SWV VO Delflanden dat onderwijs volgt op het VSO 

Schoollocatie 

Totaal aantal leerlingen 
Waarvan 

Lage bekostiging Midden bekostiging Hoge bekostiging 

‘16 ‘17 ‘18 ‘19 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Herman Broeren College 00PZ00 65 59 53 45 48 44 37 0 0 0 11 9 8 

‘t Kraaienest 01OY00 19 29 30 28 24 25 23 0 0  5 5 5 

Maurice Maeterlinck 02YJ00 7 9 9 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 

Pleysier College 23GJ02 42 41 37 56 41 37 56 0 0 0 0 0 0 

VSO buiten eigen SWV  75 73 78 100 61 65 82 5 6 7 7 7 11 

Residentieel  18 19 15 15 19 15 15 0 0 0 0 0 0 

Totaal aantal leerlingen 226 230 222 253 193 186 213 5 6 7 32 30 33 

 

 

Tabel 5: Groei van het aantal leerlingen VSO binnen SWV VO Delflanden 

 Laag Midden Hoog Totaal 

01-10-2011 175 10 16 201 

01-10-2012 180 8 13 201 

01-10-2013 195 11 14 220 

01-10-2014 187 13 16 216 

01-10-2015 193 8 16 217 

01-10-2016 193 10 23 226 

01-10-2017 193 5 32 230 

01-10-2018 186 6 30 222 

01-10-2019 213 7 33 253   
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De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben de opdracht om met elkaar zorg te dragen voor een 
dekkend netwerk van voorzieningen, zodat zoveel mogelijk leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod 
krijgen en voorkomen wordt dat leerlingen langer dan 3 maanden thuiszitten. 
Het aantal leerlingen in een samenwerkingsverband dan vier weken of langer thuiszit, wordt daarom door zowel 
het samenwerkingsverband als de onderwijsinspectie nauwlettend gevolgd. 
De schoollocaties dienen, vanuit hun wettelijke taken, minimaal vier keer per jaar hun thuiszittersaantallen te 
melden bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft vervolgens de opdracht om deze 
aantallen te melden bij de Inspectie.  
Het SWV VO Delflanden volgt de landelijke ambitie en streeft er naar om in 2020 voor alle leerlingen die toch thuis 
komen te zitten, binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs of zorg te hebben. 
 
Tabel 6 geeft het totaal aantal leerlingen weer dat op peildatum 15.12.2019 vier weken of langer thuis zat.  In 
totaal gaat het om 25 leerlingen. Dit cijfer dient echter met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Bij 
controle is gebleken dat in de groep leerlingen die langer dan 12 maanden geregistreerd stond als thuiszitter, veel 
18-plussers zaten, die reeds van school waren. Niet op alle scholen werd de registratie van en monitoring op 
thuiszitters even zorgvuldig bijgehouden. Ook de wisseling van personeel op de scholen en ziekteverzuim onder 
personeel die zich met verzuimregistratie bezighield, speelde hierbij een rol. 
In het eerste kwartaal 2020 zijn alle V(S)O-locaties individueel benaderd en hebben tekst en uitleg gekregen over 
wat wel en niet moet worden geregistreerd in de verzuimmodule van Onderwijs Transparant. Tevens zijn zij 
aangespoord om de oude gegevens op te schonen. In de kwartaalrapportage van maart 2020 zal waarschijnlijk een 
beter beeld van het aantal actuele thuiszitters zijn. De thuiszitterscijfers zullen vanaf 2020 worden opgenomen in 
de managementrapportage voor het bestuur.  
 
Tabel 6: Totaal aantal thuiszitters op peildatum 15-12.2019 uitgesplitst naar probleemcategorie 

Reden thuiszitten 

Korter 
dan 

3 
maanden 

Tussen 3 en 6 
maanden 

 

Tussen 6 en 9 
maanden  

Tussen 9 en 
12 maanden 

Langer dan 
12 maanden 

Totaal 
thuiszitters 

Problemen tussen 
ouder/leerling en school 

 1   1 2 

Gedragsproblemen       

Geen overeenstemming 
over onderwijsaanbod 

      

Medische problemen   1   1 2 

Meervoudige problemen     1 1 

Psychische problemen 5 3 1  1 10 

Schoolweigering  2   2 4 

Geen passend onderwijs en 
zorg aanbod 

 1    1 

Problemen in de 
thuissituatie 

1    1 2 

Anders/onbekend 3     3 

Totaal thuiszitters 9 8 1  7 25 
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14.4  Programma 1: Begeleiders Passend Onderwijs binnen de VO-scholen 

Gerealiseerd in 2019: 

Kwalitatief: 
a. Er wordt bij de BPO-ers geleidelijk aan een verschuiving zichtbaar van meer leerlingbegeleiding naar meer 

consulatie en advies en andere manieren van begeleiden. Dit wordt zichtbaar in het aantal aangevraagde 
consulten op docentniveau. Wat nog moeilijk zichtbaar is te maken middels registratie in Onderwijs 
Transparant is het aantal trainingen die de BPO-ers die dit jaar hebben gegeven aan docenten. Deze zijn dit 
jaar toegenomen.  

b. Door de extra ontwikkeltijd is het mogelijk geweest een aantal trainingen te ontwikkelen of te verbeteren.  Er 
is inzet gepleegd op het geven van trainingen voor docenten op het gebied van Leren-leren, signalering, 
gesprekstechnieken, passend onderwijs en omgaan met ongewenst gedrag in de klas, voorlichtingen ASS 
middels Brainblocks en het bevorderen van de emotieregulatie bij leerlingen. Ook zijn er op de scholen interne 
coaches of leerlingbegeleiders getraind of ondersteund.   

c. Er zijn trainingen gegeven voor de verschillende academies van de scholen, zoals de SCO Academie en de 
Grotius Academie. Soms is er ook training gegeven met een docent van de school samen, om expertise nog 
beter de school binnen te krijgen. Gekeken gaat worden of er in 2020 ook samengewerkt kan worden met 
andere partners, zoals de gemeente, om beter aan te kunnen sluiten op de behoeften vanuit de scholen en de 
mogelijkheden in het trainingsaanbod te vergroten.  

d. Daarnaast is op diverse scholen ook een aantal trainingen gegeven aan leerlingen, zoals de “super women 
training”, “faalangstreductie training” en “in de ring”, “leren-leren” en werkgeheugentraining middels “Jungle 
memory”.  

e. In algemene zin heeft de focus in 2019 meer gelegen op het trainen van docenten.  
f. De observaties van de leerlingen hebben ook een nuance richting de docent gekregen. Een leerling wordt niet 

alleen geobserveerd op de kind kenmerken, maar ook in de interactie met de docent en medeleerlingen. Dit 
wordt met de docenten besproken, zodat de docent hieruit kan leren.   

g. Voor de begeleiding van leerlingen in het kader van passend onderwijs is bij een paar scholen gekozen voor 
het inzetten van leerlingbegeleiders of interne coaches. De BPO’ers hebben een consultatie en adviesfunctie 
voor deze interne begeleiders/coaches onder andere middels intervisies.  

h. Vanaf augustus 2019 komen de consult aanvragen centraal binnen bij de teamleider en wordt het daardoor 
mogelijk om BPO’ers op expertise te laten invliegen. Dit is nu twee keer gebeurd. Het is nog niet nodig 
gebleken een andere BPO’er in te vliegen vanwege een te volle caseload van de BPO’er die bij de school is 
aangesloten. Dit blijft nog wel een mogelijkheid die in de toekomst ingezet kan gaan worden. Zeker als er 
BPO’ers zijn die meer trainingen gaan geven.  

i. De registratie van de consultaanvragen vanuit de scholen verloopt al beter, maar hier kan nog wel een verdere 
verbeterslag in plaatsvinden. In 2020 zal hier vanuit de teamleider nog nader op worden gestuurd richting de 
scholen. 

j. De registratie van losse consultatie en advies momenten is niet te vatten in formele consultaanvragen in OT. 
Het gaat dan om de momenten waarbij de BPO’er in de medewerkerskamer wordt aangesproken met de 
vraag om een kort advies. Ook het meedenken in een BTO laat zich moeilijk in cijfers of consultaanvragen 
vangen. Dit soort "wandelgangen” adviezen zijn zeer waardevol en maken dat het nog steeds wenselijk is een 
vaste BPO’er per schoollocatie te hebben die aanspreekpunt is. Om dit te kunnen blijven realiseren is het wel 
wenselijk dat een BPO’er aan een beperkt aantal scholen is gekoppeld.  

k. De veranderde werkwijze maakt wel zichtbaar dat er minder vraag is naar specifieke LZ/LG-expertise. Veel 
ondersteuning aan deze doelgroep kan worden opgepakt binnen de basiszorg. Voor het schooljaar 20 – 21 en 
het nieuwe ondersteuningsplan wordt een plan uitgewerkt ten behoeve van de inzet van een BPO-er LZ/LG op 
de scholen.  

 

Kwantitatief 
a. Het scholen van interne coaches en leerlingbegeleiders draagt ertoe bij dat er ondersteuning structuur op de 

scholen groter en sterker wordt en meer leerlingen met inzet van eigen docenten passende ondersteuning 
krijgen.  
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b. De klassenobservaties leveren adviezen aan de docenten op het gebied van klassenmanagement en aanpak 
van cluster 4 gedrag binnen de klas. 

c. De meeste evaluaties die zijn ingevuld zijn positief. Er zijn echter nog te weinig evaluaties uitgezet om een 
echt volledig beeld te hebben. Hier zal in 2020 meer op worden gestuurd. 

 

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het aantal activiteiten en consulten van de begeleiders passend 

onderwijs op de scholen. Het zou logisch zijn om te constateren dat de grote van e school ook bepalend is voor het 

aantal activiteiten en adviezen. Toch zie je soms juist qua problematiek dat een kleinere school niet onder doet en 

veel beroep doet op de BPO-ers.  In het overzicht is een duidelijk verschil te zien in het aantal 

leerlingbegeleidingsactiviteiten bij het CLD M ten opzichte van de andere HAVO/VWO scholen. Dit komt 

waarschijnlijk door de inzet van de coaches en door de trainingen Leren-leren voor de docenten, waardoor er o.a. 

minder leerling gerelateerde leren-leren trajecten nodig zijn vanuit de BPO-ers.  Wel wordt er veel gebruik 

gemaakt van consultatie en advies. Dat hoge aantal wordt ook veroorzaakt door de vele consulten met betrekking 

tot leerlingen met LZ/LG-problematiek. Dat aantal is aanzienlijk hoger dan op andere locaties.  

 

Op bijna alle locaties zie je een daling in het aantal leerlingbegeleidingstrajecten, en inzet van BPO’ers op een paar 

locaties na. Het totaal aantal leerlingebegeleidingen is ten opzichte van het jaar 2018 (171) gedaald met 20 (151).  

De stijging bij het SCW en SCDD is niet verklaarbaar.  

Opvallend is de lage inzet op de SCK. Er is wel meer inzet gepleegd, maar niet in OT genoteerd, waardoor het niet 

goed zichtbaar is. Deels is dit te verklaren vanwege de wisseling in zorgcoördinator en BPO-er. 

 
Tabel 7: Aantal consulten/adviezen en begeleidingstrajecten in schooljaar 2018 – 2019 en in kalenderjaar 2019 

 Schooljaar 2018 - 2019 Kalenderjaar 2019 

 Consultatie 

advies 

Leerling 

begeleiding 

Overige 

activiteiten 

Totaal 

18 - 19 

Consultatie  

advies 

Leerling 

begeleiding 

Overige 

activiteiten 

Totaal 

2019 

GC-Pro 5 15 12 32 6 11 2 19 

GC-J 18 22 5 45 24 32 5 61 

ISK 2 0 0 2 6 0 6 12 

Lau-Pro 11 6 9 26 11 7 5 23 

SCD 7 3  10 8 9 1 18 

CLD-O 20 0 1 21 21 9 1 31 

CLD-M 66 9 12 87 62 7 9 78 

SC-K 2 0 0 2 6 2 0 8 

SC-DD 14 11 5 30 17 12 4 33 

SC-W 31 27 4 62 35 34 5 74 

SC-P 24 27 4 55 27 28 0 55 

Int. 

school 

        

Totaal 200 120 52 372 223 151 38 394 
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Tabel 8: Totaal aantal activiteiten kalenderjaar 2018 en 2019 

 Totaal  

2018 

Totaal 

2019 

verschil 

GC-Pro 26 19 -7 

GC-J 76 61 -15 

ISK - 12 +12 

Lau-Pro 34 23 -11 

SCD 17 18 +1 

CLD-O 28 31 +3 

CLD-M 92 78 -14 

SC-K 40 8 -32 

SC-DD 18 33 +15 

SC-W 49 74 +25 

SC-P 58 55 -3 

Int.school - - - 

Totaal 438 381 -57 

 

Doelen voor 2020: 
1. Accent blijven richten op ondersteuning van docenten en teams. 
2. Onder andere door de trainingen voor docenten beter onder de aandacht brengen. 
3. In het trainingsaanbod meer samenwerking met ketenpartners zoeken 
4. De contacten hiervoor zijn reeds gelegd met de JGZ-coördinator ‘preventie op zorg’ en worden verder 

uitgewerkt. 
5. Het ondersteuningsaanbod van de BPO-er een duidelijke plek geven op de nieuwe website van het 

samenwerkingsverband. 
6. Hierdoor wordt het voor de scholen meer inzichtelijk op welke terreinen de scholen ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband kunnen krijgen. Het aanbod van de BPO-ers wordt opgenomen in het dienstenaanbod 
van het OPDDC. 

7. Nader onderzoek binnen de scholen of vraag van de scholen en aanbod van de BPO-ers voldoende op elkaar 
aansluit.  

8. De binnengekomen impulsaanvragen in de eerste twee maanden van 2020 laten overlap zien met 
werkzaamheden waar de BPO-ers zich in voorgaande jaren mee bezig hielden en ook nu mee bezig houden. Zo 
blijken de PrO en VMBO-scholen behoefte te hebben aan de inzet van cluster 4 expertise en hebben daarvoor 
contact gezocht met cluster 4. Onderzocht moet worden of vraag naar ondersteuning en aanbod van 
ondersteuning voldoende op elkaar aansluiten en welke specifieke behoeften er vanuit de scholen nog zijn 
waar de BPO-ers op zouden kunnen acteren. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in het 
ondersteuningsplan 2021 – 2025. 

9. Heroverwegen van de LZ/LG-begeleiding binnen het aanbod van het samenwerkingsverband. 
10. Door omstandigheden zal op de inzet van begeleiding en advisering bij leerlingen met LZ/LG-problematiek 

vanaf schooljaar 2020 – 2021 aanpassingen nodig zijn. Over een vernieuwde inzet van expertise wordt in de 
eerste helft van 2020 overleg gevoerd met de directeuren. De opbrengsten worden meegenomen in het 
ondersteuningsplan 2021 – 2025. 

11. Toedelen van de casussen op basis van gevraagde expertise vanuit de scholen en verder optimaliseren. 
12. Door vanuit een duidelijk draaiboek eisen te stellen aan de invoer van gegevens en de registratie van gegevens 

in OT zal duidelijker worden welke vragen er leven en waar we meer op kan worden ingezet.   
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13. Sturen op kwalitatieve evaluaties 
14. Het sturen op het afronden van consulten en trajecten middels een (nieuw) evaluatieformulier, waardoor 

meer inzicht in de mate van tevredenheid die de scholen hebben betreffende de geleverde diensten van de 
BPO-ers en meer borging van kwaliteit. Om de evaluaties beter in te voeren zullen deze ook ingepland worden 
in de jaarkalender.  

  
14.5  Programma 2: Versterken van de basisondersteuning 
Dit programma bestaat vanaf schooljaar 2018 – 2019 uit twee deelprogramma’s: 
- De subsidie coördinatie basisondersteuning die naar de schoolbesturen van het regulier voortgezet onderwijs 

gaat ten behoeve van het versterken van de basisondersteuning en het voeren van regie op de 
ondersteuningsstructuur  

- De kosten die gepaard gaan met het bovenschoolse aangeboden arrangement in de basisondersteuning 
Kurzweil op alle scholen. 
 

14.5.1 Subsidie coördinatie ondersteuningsstructuur 
Zoals eerder beschreven in dit jaarverslag heeft de onderwijsinspectie aangegeven dat het samenwerkingsverband 
meer zelf zou kunnen onderzoeken of scholen de gemaakte afspraken ten aanzien van de ondersteuningsstructuur 
ook echt uitvoeren, dat het  bestuur hiervan op de hoogte is en scholen aanspreekt als ze afspraken niet nakomen. 
Op die manier besteedt het bestuur aandacht aan de kwaliteit van de ondersteuning op de scholen. 
 
Alle scholen van regulier onderwijs krijgen jaarlijks een subsidie. De subsidie is opgebouwd uit een vaste voet en 
een gewogen bedrag per ingeschreven leerling op de verschillende locaties. Aan het eind van elk kalenderjaar 
moet worden verantwoord wat de school binnen de context van het programma met het beschikbaar gestelde 
bedrag heeft gedaan. In 2019 zijn aan de schoolbesturen de onderstaande subsidiebedragen uitbetaald.  
 
Tabel 9: Overzicht subsidiebedrag coördinatie op de ondersteuningsstructuur 

Schoolbestuur Subsidiebedrag 

Grotius College € 29.268,00 

Stanislascollege € 51.800,00 

Christelijk Lyceum Delft € 36.013,00 

Laurentius Praktijkschool € 5.175,00 

 
Voor de individuele schoollocaties is het lastig gebleken om de subsidiebedrag transparant te verantwoorden. 
Mede in het licht van de vingerwijzing van de onderwijsinspectie heeft de directeur van het 
samenwerkingsverband een nieuw en vereenvoudigd verantwoordingsformat opgesteld dat door de 
schoolbestuurders kon worden gebruikt om hun schooldirecties een verantwoording te laten geven. Verwezen 
wordt naar bijlage 2. 
 
Ook met een vereenvoudigd verantwoordingsformat is het echter niet gelukt om van alle schoollocaties een 
verantwoording binnen te krijgen. De rapportages die wel binnen zijn gekomen, zijn opgenomen in het 
uitgebreider evaluatiedocument en kunnen worden ongevraagd bij het samenwerkingsverband. 
De schooldirecteuren die hebben gerapporteerd, geven allemaal aan dat zij voldoen aan de vastgestelde 
standaarden van de basisondersteuning. Het toetsen hiervan middels audits of visitatie zal in de loop van 2020 
verder worden uitgewerkt. 
Ook geven deze scholen aan dat zij voor 2020 een aantal thema’s hebben benoemd waar zij in het kader van 
passend onderwijs specifiek aandacht aan gaan schenken. Niet al deze scholen hebben de thema’s expliciet 
opgenomen in de ontwikkelagenda van hun SOP, om daarmee zowel schoolintern (docenten, MR) als extern 
(ouders, partners in onderwijs en zorg, bestuur samenwerkingsverband, OPR) inzichtelijk te maken waar de school 
zich gedurende het komend schooljaar verder in professionaliseert op het gebied van passend onderwijs.  
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Gerealiseerd in 2019: 
a. Een van de afspraken die in het kader van de basisondersteuning voor 2019 werd gemaakt, was het realiseren 

van nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor zowel het regulier als het speciaal voortgezet onderwijs. 
Het SOP moest gemakkelijk digitaal in te vullen zijn. Daarnaast werd afgesproken dat het SOP jaarlijks tussen 
augustus en oktober voor de schoollocaties open wordt gezet om vernieuwingen in de 
ondersteuningsstructuur, gerealiseerde doelen en eventuele ambities op te nemen of aan te vullen in het SOP. 
Alle schooldirecties gaven hierop instemming. De invulling van dit digitaal SOP had de nodige voeten in aarde, 
omdat bijvoorbeeld begrippen gerelateerd aan passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur door 
scholen in eerste instantie verschillend werden geïnterpreteerd. Ook was onderschat dat het tijd kost om het 
SOP op de agenda van de MR te plaatsen.  
In maart 2020 levert onderzoek naar de uitvoering van de gemaakte afspraak het onderstaande overzicht op: 

 
Tabel 10: Overzicht stand van zaken SOP op website scholen 

Schoollocatie Ouderrapport10 SOP format SWV Eigen format SOP Geen SOP 

CLD Molenhuispad X    

CLD Obrechtstraat X    

SC Delfland, beide locaties X    

Grotius College Juniusstraat   X  

Grotius College Praktijkschool X    

Grotius College ISK X    

Laurentius Praktijkschool X    

Stanislascollege Westplantsoen X    

Stanislascollege Pijnacker  X   

Stanislascollege Dalton Delft   X  

Stanislascollege Krakeelpolder  X   

International School    X 

Pleysiercollege Delft   X (uit 2018)  

Maurice Maeterlinckschool X    

Herman Broeren College    X 

‘t Kraaienest X    

 
Het is goed om te constateren dat de meeste scholen het ouderrapport als verkorte versie van het SOP op de 
website van hun school hebben geplaatst. Deze informatie is echter niet altijd even gemakkelijk terug te 
vinden voor externen. Het volledige schoolondersteuningsprofiel is (nog) niet op de websites van de meeste 
scholen geplaatst. Stanislas Pijnacker en Stanislas Krakeelpolder zijn daarin de positieve uitzonderingen. Drie 
scholen hebben, ondanks commitment binnen het samenwerkingsverband op het gebruik van één universeel 
SOP, toch gekozen voor een eigen profiel. De International School is pas in augustus gestart en zal 
ongetwijfeld komend schooljaar meegaan in het invullen van een SOP.  
Het SWV VO Delflanden heeft de oude SOP’s van haar website gehaald, maar heeft nog geen nieuwe SOP’s 
geplaatst, omdat er geen sprake is van uniformiteit tussen de SOP’s van de scholen. 

b. Naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten in de ondersteuningsstructuur op een van de VO-scholen, is 
eind 2019 , op verzoek van de desbetreffende schooldirecteur, een onderzoek opgestart naar de stand van 
zaken op die school ten aanzien van passend onderwijs. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Scan Passend 
Onderwijs, die mede ontwikkeld is door de VO-Raad.  De resultaten uit de scan en de verbeterpunten zijn in 
de eerste twee maanden van 2020 besproken met de directeur van de school.   

Doelen voor 2020: 
1. In de loop van 2020 staat de ondersteuningsstructuur op de school waar sprake was van knelpunten weer 

stevig. Dit wordt primair gedaan door de zorgcoördinator van de desbetreffende school, onder meer in nauwe 

                                                                 
10 Het ouderrapport is een zeer beknopte samenvatting van de informatie uit het SOP. 
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samenwerking met de gedragswetenschapper en de begeleider passend onderwijs van het 
samenwerkingsverband. 

2. In november 2020 staan de geactualiseerde SOP’s op de websites van de scholen. Om het SOP 2020 – 2021 
eind 2020 op de websites van de scholen te krijgen, wordt de schoolbestuurders en directeuren scholen 
geadviseerd om te sturen op het bijtijds plaatsen van het concept SOP op de agenda van de 
medezeggenschapsraden.  De ambities op het gebied van passend onderwijs die zijn beschreven in de 
verantwoordingsrapportage zien de medezeggenschapsraad van de school terug in het 
schoolondersteuningsprofiel 2020 – 2021. 

3. In 2020 vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijkheid om een zoekmachine ‘aanbod aan passend 
onderwijs op de scholen’ te koppelen op de website van het samenwerkingsverband. 
In 2020 wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om op het niveau van het samenwerkingsverband op de 
website een zoekfunctie in te bouwen die een overzicht biedt van de binnen de scholen aanwezige 
ondersteuningsstructuur. Dit wordt financieel en inhoudelijk meer interessant als ook Haaglanden en 
Zoetermeer meegaan in deze ontwikkeling.  

4. In de loop van 2020 wordt een voorstel voor intercollegiale visitatie op het gebied van de basisondersteuning 
uitgewerkt en voorgelegd aan bestuurders en directeuren. In de directiekring van januari 2020 heeft een 
tweetal directeuren zich verantwoordelijk gesteld om in de eerste helft van 2020 een notitie op te stellen 
rondom intercollegiale visitatie in de basisondersteuning als onderdeel van kwaliteitstoetsing en borging van 
de zorgstructuur. 

 
14.5.2 Bovenschools arrangement Kurzweil als onderdeel van de basisondersteuning 
Dit arrangement is niet opgenomen in het ondersteuningsplan 2016 – 2020 van het SWV VO Delflanden, maar 
werd in 2017 door de RT-ers van alle VO-scholen als zeer wenselijk aanbod beschouwd om op alle scholen van 
voortgezet onderwijs in de basisondersteuning te kunnen aanbieden. In afstemming met alle directeuren van de 
V(S)O-scholen is daarom het programma Kurzweil vanaf schooljaar 2018 – 2019 opgenomen in de begroting van 
het SWV met, in eerste instantie, een contractuele looptijd van vijf jaar. 
Daarnaast financiert het samenwerkingsverband in 2019 – 2020 voor 0,1 FTE per week een projectleider. De 
projectleider werkt nauw samen met de  RT-ers op alle schoollocaties.  

De taken van de projectleider zijn:  
- Projectplan Kurzweil implementeren op de scholen 
- Voortgang van het projectplan monitoren en stimuleren 
- De contacten onderhouden met de stuurgroep 

- Bijeenkomsten en trainingen plannen, invullen en voorzitten 
- Communicatie met alle betrokken scholen;  scholen bezoeken 

Tabel 11: Kosten arrangement Kurzweil 

Onderdelen arrangement Schooljaar 2018 – 2019 Schooljaar 2019 - 2020 

Projectleider € 7920,00 € 8000,00 

Coördinatie ICT €7920,00 - 

Licentie Kurzweil +/-  € 15.000,00 +/-  € 15.000,00 

Totaal +/-  € 30.840,00 +/- € 23.000,00 

 
Gerealiseerd in 2019: 
1. Alle leerlingen van het Grotius College en van het Stanislas hebben op school en thuis toegang tot het 

programma Kurzweil via een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het CLD geeft die leerlingen een licentie die 
daadwerkelijk met Kurzweil gaan werken.  

2. Om bekend te raken met de belangrijkste functies van het programma, hebben de dyslecten de digitale versie 
van de introductiecursus ontvangen. 

3. Op de sites van alle VO-scholen staat vermeld, dat dyslectische leerlingen gebruik kunnen maken van het 
ondersteuningsprogramma Kurzweil. Tijdens de open dagen in januari/februari 2020 ontvingen de VO-scholen 
hierover veel positieve reacties van ouders.  



 

42 

 

4. Het beschikbaar stellen van het programma Kurzweil voor dyslectische leerlingen is, op de praktijkscholen en 
het ISK na, opgenomen in het SOP van de scholen. 

5. In het schooljaar 2018/2019 zijn 3 cursusdagen georganiseerd, waar in aparte ochtend- en middagsessies een 
introductie van Kurzweil werd verzorgd door Lexima. Steeds 40 docenten en leerlingen per dag konden zich 
hiervoor opgeven. Deze cursussen zijn goed bezocht en positief gewaardeerd in de Quickscan. Ook is er een 
cursusmiddag voor gevorderden gegeven, waar de RT’ers zich voor konden opgeven.  

6. In het cursusjaar 2019/2020 zijn er in de periode september/november eveneens 3 cursussen gegeven. 
Behalve een eerste kennismaking werd er ook dieper ingegaan op Kurzweil met toetsen en eindexamens. 

7. Het gezamenlijk scannen van boeken is slechts gedeeltelijk gelukt. Er zijn scanschema’s gemaakt om de druk 
te verdelen.  Een medewerker van het CLD Obrechtstraat heeft de taak op zich genomen om alle scans te 
verzamelen en op te slaan. Problemen die in de RT-intervisie worden genoemd betreffen: Wie gaat er 
scannen? Wie betaalt dat? Waar komen de boeken vandaan? Per locatie worden daar andere oplossingen 
voor gezocht. 

8. Vanaf het schooljaar 2018/2019 zijn   de intervisie overleggen voor de RT-ers weer in het leven geroepen. Een 
RT-er van Stanislas Westplantsoen heeft hier een voortrekkersrol in genomen. Een prima initiatief. De RT’ers 
praten elkaar 4x per jaar bij. De eerst 45 minuten zijn bestemd voor de ontwikkeling van Kurzweil op de 
locaties. De ander onderwerpen worden per keer door de RT’ers aangedragen. 

9. In mei 2019 heeft Lexima een Quickscan uitgevoerd bij alle RT’ers. Uit deze Quickscan kwam naar voren dat de 
RT’ers tevreden waren met de cursussen, de organisatie en hulp van Lexima (gemiddeld +/- 8), maar dat er 
grote knelpunten zitten in de tijd, die het project kost en het verzamelen van de digitale materialen . Collega’s 
zien het implementeren van Kurzweil als weer een taak erbij en geven aan, in tijdnood te zitten. 

10. Vanaf september 2019 hebben de Laurentius Praktijkschool, Grotius College Praktijkschool en Grotiuscollege 
ISK zich ook aangesloten bij het Kurzweilproject. 

11. De stuurgroep is in 2019 2 keer bij elkaar gekomen. In de stuurgroep zit een vertegenwoordiger van Lexima, 
het samenwerkingsverband, de projectleider, een medewerker van een school die wat meer met de ICT kant 
binnen de schoolsetting te maken heeft en één vertegenwoordiger van de drie scholengemeenschappen. De 
stuurgroep heeft als taak de voortgang van het project te monitoren en nieuwe ontwikkelingen op het 
Kurzweil vlak over te brengen naar de uitvoeringspraktijk. 

 
Doelen voor 2020: 
1. Vanaf januari 2020 is het nieuwe Kurzweil 16 beschikbaar. Tot augustus 2020 hebben de scholen de tijd om 

deze nieuwe versie op alle schoolcomputers te installeren en de leerlingen te instrueren, hoe ze deze 
installatie ook thuis kunnen doen.  De RT’ers hebben overleg met de ICT-ers op de scholen en de leerlingen. 
De projectleider zorgt voor de benodigde installatiehandleidingen. DE RT’ers verspreiden Kurzweil 16 op hun 
locatie. 

2. Kurzweil 16 is bereikbaar gemaakt voor de Chromebooks. Een grote stap voorwaarts.  De RT’ers gaan de 
dyslecten die met Chromebooks werken instrueren. 

3. Het wel of niet gezamenlijk scannen zal opnieuw onder de loep worden genomen. Projectleider, RT’ers en 
Lexima zullen dit nader uitwerken. 

4. De zorgcoördinatoren worden in 2020 betrokken bij het project. Het samenwerkingsverband nodigt Lexima 
hiervoor uit.  Daarna kunnen we doelen opstellen om ook niet dyslecten te laten kennismaken met het 
programma. 

5. In 2020 zal Kurzweil steeds meer ingezet gaan worden bij toetsen en eindexamens. Dit geeft veel werk aan de 
RT’ers , de ICT-afdelingen en het eindexamensecretariaat. Er zijn vragen over de veiligheid en 
fraudegevoeligheid. Tijdens een van de intervisiebijeenkomsten zal daar met externe hulp dieper op worden 
ingegaan.  Ook de inzet van Kurzweil bij dyscalculie wordt dan besproken. 
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14.6 Programma 3: Extra onderwijsondersteuning binnen de scholen 
De inzet van een onderwijsarrangement heeft als doel om een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
- die de basisondersteuning van de school overstijgt-  zodanig te begeleiden dat de leerling (weer) in ontwikkeling 
komt en in zijn kracht wordt gezet, waardoor het vastgestelde uitstroomperspectief kan worden behaald. 
In de afgelopen twee beleidsjaren zet het samenwerkingsverband steeds meer in op het werken met een 
ondersteuningsbudget (werkbudget) per schoollocatie. De omvang van het ondersteuningsbudget is gebaseerd op 
het aantal inschrijvingen op een school op peildatum T-1 in relatie tot een geprognotiseerd percentage 
zorgleerlingen. Het onderwijsniveau bepaalt daarbij het percentage zorgleerlingen. 
 
De gedragswetenschappers van het Loket hebben vanaf schooljaar 2018 – 2019 jaarlijks de beschikking over een 
ondersteuningsbudget per schoollocatie. Zij kunnen daarmee, in samenspraak met de scholen waaraan zij aan zijn 
gekoppeld, passende vormen van ondersteuning organiseren en inkopen op leerlingniveau. Een deel van het 
ondersteuningsbudget wordt in overleg tussen school en samenwerkingsverband omgezet in een beschikking, 
waarmee de desbetreffende school rechtstreeks eigen docenten taakuren kan toedelen om extra 
onderwijsondersteuning te bieden en de school in de gelegenheid stelt zelf contractafspraken te maken met 
externe onderwijsondersteuners. De gemaakte afspraken op het niveau van de school worden in de verstrekte 
beschikking opgenomen. Wanneer scholen (een deel van) het ondersteuningsbudget zelf willen beheren en 
inzetten, is noodzakelijk dat zij hun eigen leerling populatie met de binnen de school aanwezige 
ondersteuningsvragen goed in beeld hebben.   
In 2020 nemen de scholen de afspraken die zij met het samenwerkingsverband hebben gemaakt over de inzet van 
het ondersteuningsbudget, op in het SOP van de school. 
 
In tabel 12 staan de geoormerkte budgetten in 2018 – 2019 per school ten behoeve van maatwerkgerichte 
ondersteuning en de bedragen die rechtstreeks aan scholen werden over gemaakt in de vorm van beschikkingen. 
 
Tabel 12: Ondersteuningsbudget geoormerkt voor de scholen in 2018 - 2019 

School 

Geoormerkt 
ondersteuningsbudget  Rechtsreeks middels 

beschikking 

Deelnemende VO vestiging 01GX00  €           57.585,00   €             30.000,00  

Deelnemende VO vestiging 01GX02  €           29.645,00   €             10.000,00  

Deelnemende VO vestiging 01GX03  €           22.627,00   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 02DZ00  €           57.717,00   €             15.350,00  

Deelnemende VO vestiging 02DZ02  €           46.937,00   €                              

Deelnemende VO vestiging 31HN00  €           58.124,00   €             14.874,00  

Deelnemende VO vestiging 02DZ04  €           45.375,00   €               8.200,00  

Deelnemende VO vestiging 20AB00  €           66.247,50   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 20AB05  €           44.440,00   €             17.150,00  

Deelnemende VO vestiging 20AB04  €           22.627,00   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 26MJ00  €           31.900,00   €             23.000,00  

  €         483.224,50   €           109.349,00  

 
In tabel 13 staan de budgetten die voor schooljaar 2019 – 2020 zijn geoormerkt voor de scholen ten behoeve van 
maatwerkgerichte ondersteuning en de bedragen die rechtstreeks aan scholen worden over gemaakt in de vorm 
van beschikkingen.  
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Tabel 13: Ondersteuningsbudget geoormerkt voor de scholen in 2019 - 2020 

School 

Geoormerkt 
ondersteuningsbudget  Rechtsreeks middels 

beschikking 

Deelnemende VO vestiging 01GX00  €           57.585,00   €             30.000,00  

Deelnemende VO vestiging 01GX02  €           29.645,00   €             10.000,00  

Deelnemende VO vestiging 01GX03  €           22.627,00   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 02DZ00  €           57.717,00   €             57.717,00  

Deelnemende VO vestiging 02DZ02  €           46.937,00   €            35.000,00                  

Deelnemende VO vestiging 02DZ1011   

Deelnemende VO vestiging 31HN00  €           58.124,00   €             16.000,00  

Deelnemende VO vestiging 02DZ04  €           45.375,00   €               23.500,00  

Deelnemende VO vestiging 20AB00  €           66.247,50   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 20AB05  €           44.440,00   €             17.150,00  

Deelnemende VO vestiging 20AB04  €           22.627,00   €                           -    

Deelnemende VO vestiging 20AB0812 -  

Deelnemende VO vestiging 26MJ00  €           31.900,00   €             23.000,00  

  €         483.224,50   €           213.367,00 

 
Uit de overzichten valt af te lezen dat in 2019 – 2020 al meer scholen gebruik hebben gemaakt van een eigen 
ondersteuningsbudget en dat daarnaast enkele scholen ook (bijna) het gehele ondersteuningsbudget in eigen 
beheer hebben genomen. 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 moesten de scholen die een deel van het geoormerkte budget rechtstreeks 
ontvingen, de arrangementen die zij in eigen beheer uitvoerden nog wel registreren in Onderwijs Transparant.  
In tabel 14 is te zien dat er binnen de scholen in totaal 350 arrangementen zijn uitgevoerd met als doel om 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk binnen de eigen school passende 
onderwijsondersteuning te bieden.  
 
In 2019 -2020 is het SWV VO Delflanden tegemoetgekomen aan de roep van scholen om minder bureaucratie en 
administratieve werkdruk. Scholen hoeven de arrangementen die zij geheel in eigen beheer met beschikbaar 
gesteld budget vanuit het SWV VO Delflanden uitvoeren, nu niet meer te registreren in Onderwijs Transparant. Zij 
dienen voor de leerlingen waar zij een eigen onderwijsarrangement opzetten wel, conform wet- en regelgeving, 
een OPP op te stellen en daarvan melding te maken in BRON.  
 
Het monitoren van arrangementen en het analyseren van bijvoorbeeld trends in ondersteuningsaanbod, wordt het 
daarmee voor het samenwerkingsverband een stuk lastiger. 
In juli 2020 vraagt het SWV VO Delflanden daarom wel van de schooldirecteuren/schoolbestuurders om  middels 
een vastgesteld Excel format13 verantwoording af te leggen over de bestede middelen en de hoeveelheid ingezette 
arrangementen. Het samenwerkingsverband kan mede daardoor in het vervolg alleen nog maar over schooljaren 
rapporteren ten aanzien van het totaal  aantal ingezette arrangementen.  
   

                                                                 
11 De International School is dit schooljaar nog niet meegenomen in de verdeling van ondersteuningsbudget, gezien het zeer 
beperkt aantal leerlingen op deze school 
12 De ISK wordt als schoolsoort niet meegenomen in een verdeling van ondersteuningsbudget 
13 Met de zorgcoördinatoren wordt in 2020 nog nader gekeken naar het meest wenselijke format van verantwoording. 
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Tabel 14: Aantal ingezette arrangementen in schooljaar 2018 – 2019 naar aanvrager arrangement 

Schoollocatie 
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Deelnemende VO vestiging 01GX00  37 3  6  15 3 64 

Deelnemende VO vestiging 01GX02 3 17 6 1 3 1  2 33 

Deelnemende VO vestiging 01GX03 5  3  2   1 11 

Deelnemende VO vestiging 02DZ00 3 11 20  3 1  1 39 

Deelnemende VO vestiging 02DZ02 1 15 4  4   1 25 

Deelnemende VO vestiging 02DZ1014          

Deelnemende VO vestiging 31HN00 8 6 9 1 1    25 

Deelnemende VO vestiging 02DZ04 1 16 4  2 2  2 27 

Deelnemende VO vestiging 20AB00 3 16 8 1 11   9 48 

Deelnemende VO vestiging 20AB05 4 5 6  2  15 3 35 

Deelnemende VO vestiging 20AB04 1  1 1 3    6 

Deelnemende VO vestiging 20AB08  1       1 

Deelnemende VO vestiging 26MJ00 8 11 2  2    23 

Deelnemende VSO vestiging 23GJ14 1        1 

Deelnemende VSO vestiging 23GJ13  1      3 4 

Fictieve school/geen schoolinschrijving    3 3   2 8 

Totaal 38 136 66 7 42 4 30 27 350 

 
Gerealiseerd in 2019: 
1. Steeds meer scholen van regulier onderwijs maken gebruik van (een deel van) het ondersteuningsbudget om 

de ondersteuningsstructuur binnen hun school vorm en inhoud te geven. 
2. De schoollocaties die in 2018 – 2019 ondersteuningsbudget in eigen beheer hebben gekregen, zetten dit voor 

het grootste deel in door eigen docenten taakuren toe te kennen. Op die manier kunnen zij extra 
onderwijsondersteuning uitvoeren met eigen personeel. Voordeel hiervan is dat de geboden ondersteuning 
meer onderdeel wordt van de eigen school.  

3. Veel van de docenten die vanuit de extra onderwijsondersteuning leerlingen begeleiden, hebben aanvullende 
opleidingen gevolgd op het gebied van autisme, coaching of remediale hulp. In een aantal gevallen hebben de 
BPO-ers van het samenwerkingsverband een (deel van een) training verzorgd.  Doordat steeds meer docenten 
geschoold worden in het orthopedagogisch en orthodidactisch begeleiden van leerlingen, neemt de 
deskundigheid van het eigen personeel op het gebied van passend onderwijs toe. 

4. Het bieden van onderwijsondersteuning door docenten zelf bevordert de gehele ondersteuningsstructuur; 
korte communicatielijnen, ondersteuning wordt sneller opgepakt, gemakkelijke aanspreekpunten binnen de 
school, laagdrempelige inzet van ondersteuning, geen ruis over het lesprogramma en de schoolstructuur.  

5. Sommige scholen kiezen van een mix van eigen inzet van personeel en inkoop van externe ondersteuners op 
terreinen waar zij zelf minder bedreven in zijn of onvoldoende eigen personeel op kunnen inzetten. Scholen 
worden zich meer bewust van hun eigen sterktes en zwaktes binnen de te bieden ondersteuning. 

6. Gedragswetenschappers van het SWV VO Delflanden worden minder betrokken bij lichte vormen van extra 
onderwijsondersteuning (die vrij gemakkelijk door de school zelf zijn te organiseren). De werkdruk binnen het 
Loket gaat daarmee naar beneden. 

                                                                 
14 De International School was in dit schooljaar nog niet gestart.  
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7. Scholen raken steeds meer bekwaam in het maken van een eerste inschatting van de onderwijsbehoeften van 
leerlingen en zijn steeds beter in staat om zelf in te schatten of de leerling baat heeft bij extra 
onderwijsondersteuning georganiseerd door de school zelf.  

8. Gedragswetenschappers worden vooral ingezet bij complexe problematiek waarbij onderwijs en hulpverlening 
in een gecombineerd pakket moet worden aangeboden, zoals bij thuiszitters of bij een mogelijke FLEX-
plaatsing of verwijzing naar het VSO. Gedragswetenschappers worden daardoor meer aangesproken op hun 
specifieke kennis en kunde dan voorheen.  

9. Door de introductie van verkorte OPP’s zijn zorgcoördinatoren en gedragswetenschapers minder tijd kwijt met 
het invullen hiervan. 

10. Het SWV VO Delflanden werkt vanaf 2019 – 2020 met een beperkter aantal externe onderwijsondersteuners. 
Dit kan doordat er meer door de scholen zelf wordt opgepakt. Het aantal externe ondersteuners is momenteel 
overzichtelijk voor zowel de scholen als het samenwerkingsverband. 

11. Lichte onderwijsarrangementen worden nog maar een keer tussentijds geëvalueerd. Dit zorgt voor minder 
werkdruk bij zorgcoördinatoren en gedragswetenschappers. Er wordt meer en meer verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het monitoren van de voortgang gelegd bij de direct betrokkenen rondom de jongere. 

12. Ouders en leerlingen worden in het gros van de gevallen goed betrokken bij het opstellen van de 
ondersteuning en de uitvoering van de ondersteuning. Ouders, school en leerlingen zijn tevreden over de 
kwaliteit van de geboden ondersteuning. De tevredenheid wordt echter nog niet formeel getoetst. 

13. Er wordt steeds meer maatwerk geleverd door de schoollocaties. Leerlingen krijgen over het algemeen de 
ondersteuning die zij nodig hebben. 

14. Bij de meeste arrangementen worden de doelen in het OPP behaald.  
15. Er zijn voor de scholen en ketenpartners duidelijke kaders en eisen opgesteld voor het plaatsen van een 

leerling op het FLEX-College.  
 
Doelen voor 2020: 
1. Het toekennen van een eigen ondersteuningsbudget per school verder doorzetten, met een grotere 

verantwoordelijkheid bij de scholen. Scholen moeten daarbij hun doelgroep goed kennen en weten welke 
leerlingen zij in hun school hebben of krijgen die aanvullend extra onderwijsondersteuning nodig hebben. 

2. Dat wat de scholen aan onderwijsondersteuning bieden met middelen van het samenwerkingsverband, wordt 
goed omschreven in het SOP van de school. 

3. Op basis van doelgroep analyse, samen met de scholen en de gemeenten, ontwikkelen van passende 
(groeps)arrangementen voor probleemjongeren binnen het VMBO.  

4. Heldere omschrijving van het dienstenaanbod van de gedragswetenschappers binnen het OPDDC. 
5. Heldere omschrijving van de kaders en de grenzen van de extra onderwijsondersteuning met budget vanuit 

het samenwerkingsverband (bv kan met budget passend onderwijs ondersteuning worden geboden op het 
gebied van NT-2, huiswerkbegeleiding, vakinhoudelijke bijles).  

6. Monitoren van de arrangementen die de scholen in eigen beheer hebben uitgevoerd: opvragen van de Excel 
lijsten, aandacht voor het aantal ingezette uren per traject, het steekproefsgewijs opvragen van de (verkorte) 
OPP’s bij de scholen en check op melding van leerlingen met onderwijsondersteuning in BRON. 

7. Het meten van de tevredenheid van leerling, ouders en school wordt nog te veel mondeling gedaan, waardoor 
de cijfers niet zwart op wit staan. In 2020 moet er actief worden ingezet op het afnemen van (digitale) 
tevredenheidsmetingen.  

8. Meer aandacht voor passend onderwijs binnen de klas. Er kan meer resultaat behaald worden als 
onderwijsarrangementen binnen de klas kunnen plaatsvinden, in plaats van erbuiten. 

11. Herijken van de afspraken ten aanzien van passend onderwijs en zorg voor jeugd tussen onderwijs en 
gemeenten. Duidelijker afbakening en afspraken over wat onder de verantwoordelijkheid, regie en 
financiering van het (passend) onderwijs valt, wat onder de gemeente/jeugdzorg valt en waarin ouders zelf 
verantwoordelijkheid dienen te dragen. Ook opnieuw bekijken of een andere inzet en organisatie van de 
hulpverlening binnen het onderwijs een oplossing voor de problemen binnen het onderwijs kan 
bewerkstelligen. De (tafel)gesprekken die in 2020 gevoerd worden tussen onderwijs en gemeenten op dit 
terrein kunnen hier mogelijk in bijdragen. 
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12. Twee keer per jaar (rond januari en rond juni) evaluatie van de ingezette onderwijsondersteuning op de 
scholen. 

 
14.7  Programma 4: Groepsarrangementen in het onderwijs/special need klassen 
Binnen het SWV VO Delflanden wordt op enkele scholen een groepsarrangement aangeboden, die gedeeltelijk 
wordt gefinancierd met middelen van het samenwerkingsverband. In die gevallen hebben de desbetreffende 
scholen daarover binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt en ontvangen daarvoor een van tevoren 
vastgesteld bedrag op jaarbasis.  
Het is ook mogelijk dat een school met het beschikte ondersteuningsbudget (zie programma 3) kleinschalige 
groepsarrangementen binnen de eigen school organiseert. Dat groepsaanbod wordt niet meegenomen in dit 
jaarverslag, maar komt mogelijk terug in het jaarverslag van de desbetreffende locatie en vanaf 2020 ook in het 
SOP van de school. 
 
In 2018 - 2019  en 2019 – 2020 kent het SWV VO Delflanden de onderstaande groepsarrangementen:  
 De Time In klassen op SC Delfland en Stanislas Krakeelpolder 
 De schakelklas op het CLD Molenhuispad 
 De verlengde onderbouw Pro/VMBO op het Grotius College Praktijkonderwijs 
 De Traject Op Maat klas op het Pleysiercollege Delft 

14.7.1 Time In klassen binnen SC Delfland en Stanislascollege Krakeelpolderweg  
De tabellen 15 en 16 worden de resultaten getoond van de Time In klassen, die zijn gepositioneerd in het 
beroepsgerichte VMBO. Time In klassen bieden overbelaste jongeren binnen het VMBO maatwerkgerichte 
ondersteuning op het gebied van het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, eventueel in 
combinatie met aanvullende jeugdzorg. Hierdoor wordt het mogelijk om meer leerlingen met grotere 
problematiek in de eigen schoolsetting een passend onderwijs- en zorgaanbod te bieden. De begeleider passend 
onderwijs vanuit het samenwerkingsverband en de jeugdprofessional vanuit de gemeente, die verbonden zijn aan 
de desbetreffende VMBO-locaties vervullen een specifieke rol in het bieden van de maatwerkgerichte 
ondersteuning.   
 
Het doel van de Time In klassen is om leerlingen - die qua verstandelijke vermogens het opleidingsniveau van de 
beroepsgerichte leerwegen in het VMBO aan zouden moeten kunnen, maar door tijdelijke belemmeringen in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling dreigen uit te vallen of af te stromen naar Praktijkonderwijs-  door de specifieke 
aanpak in het groepsarrangement in staat te stellen binnen het VMBO te blijven, hun VMBO-diploma te behalen 
en door te stromen naar een passende vervolgopleiding. 
 
Gerealiseerd in 2019: 
SC Delfland 
Kwalitatief 
1. De Time In wordt tijdig als passende extra onderwijsondersteuning voor  kwetsbare leerlingen in het VMBO 

BBL/KBL ingezet. 
Behaald. Veel van de geplaatste leerlingen zijn teruggestroomd naar de eigen klas, enkelen zijn doorverwezen 
naar een ander traject.  

2. Alle leerlingen binnen de Time hebben een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectiefplan. 
In de Time In werken met planners en doelen. Een van de docenten buigt zich over het maken van OPP’s.  

3. Alle leerlingen in de Time In worden begeleid conform de afspraken, zoals vastgelegd in een plan.  
Behaald. Tussentijds worden soms doelen bijgesteld.  

4. De leerlingen in de Time In behalen het uitstroomniveau dat van ze mag worden verwacht (en dat is 
vastgelegd in het OPP). 
Leerlingen werken in de Time In op hun eigen niveau. Door de rust en de structuur in de Time In zien we bij de 
meeste leerlingen naast een gedragsverbetering ook betere onderwijsresultaten.  
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5. De inzet van de Time In voorkomt dat de leerling voortijdig de school verlaat, wordt doorverwezen naar 
speciaal onderwijs of afstroomt naar een lager onderwijsniveau. 
In verreweg de meeste gevallen stromen leerlingen terug in de eigen klas.  
Thuiszitters stromen via de Time-in terug het regulier onderwijs in.  
De Time-in is een laagdrempelige manier om schoolritme weer op te bouwen. Bij de Time-in leveren we 
maatwerk. 

 
Kwantitatief: 
6. Van het aantal leerlingen dat is geplaatst in de Time In, keerde minimaal 80% terug naar de eigen klas of 

continueerde de schoolloopbaan op de eigen school. 
Zie de uitstroomgegevens in de tabellen 15 en 16. 

7. De VMBO-school heeft in 2019 minimaal de VSV-prestatienormen binnen de onderbouw VMBO en 
bovenbouw VMBO behaald: 
a. Streefnormen VMBO onderbouw: 0,10% en VMBO-bovenbouw 1,0% 
b. Prestatienormen VMBO onderbouw: 0,75% en VMBO-bovenbouw 3,0% 

Leerlingen die uitstromen en traceerbaar zijn worden altijd begeleid naar een andere vorm van onderwijs. 
Daarmee wordt de prestatienorm zeker maar de streefnorm (afhankelijk van de interpretatie) ook 
gehaald. Leerling die zonder enige communicatie naar het buitenland vertrekken zijn  voor ons niet 
traceerbaar en vallen m.i. buiten deze verantwoording.  

 
Stanislascollege Krakeelpolder 
Kwalitatief: 
1. De Time In wordt tijdig als passende extra onderwijsondersteuning voor kwetsbare leerlingen in het VMBO 

BBL/KBL ingezet.  
Behaald. De Time In wordt nu ook gebruikt als observatieplaats voor leerlingen, waardoor deze meer optimaal 
wordt gebruikt en we inzicht kunnen krijgen in de hulp die nodig is en snelle doorverwijzing hiervan.  Er vindt 
intensievere samenwerking met de zorgpartners plaats. 

2. Alle leerlingen binnen de Time hebben een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectiefplan. 
Niet beschreven. 

3. Alle leerlingen in de Time In worden begeleid conform de afspraken, zoals vastgelegd in een plan. 
Behaald. Bij terugstroom krijgt het hele team inzicht in de geformuleerde handelingsadviezen. De time in 
koppelt dit naar de mentor en de mentor zet het uit naar het team. In het wekelijks kernteamoverleg worden 
de terugkerende time in leerlingen besproken. De begeleider passend onderwijs gaat de leerlingen langer 
begeleiden en het kernteam wordt op de hoogte gebracht van alle adviezen (observatie en vinger aan de pols 
gesprekken na terugplaatsing) 

4. De leerlingen in de Time In behalen het uitstroomniveau dat van ze mag worden verwacht (en dat is 
vastgelegd in het OPP). 
Niet beschreven. 

5. De inzet van de Time In voorkomt dat de leerling voortijdig de school verlaat, wordt doorverwezen naar 
speciaal onderwijs of afstroomt naar een lager onderwijsniveau. 
Gedeeltelijk behaald. 

 
Kwantitatieve doelen: 
6. Van het aantal leerlingen dat is geplaatst in de Time In, keerde minimaal 80% terug naar de eigen klas of 

continueerde de schoolloopbaan op de eigen school. 
Zie de resultaten in de tabellen 15 en 16. 

7. De VMBO-school heeft in 2019 minimaal de VSV-prestatienormen binnen de onderbouw VMBO en 
bovenbouw VMBO behaald: 
a. Streefnormen VMBO onderbouw: 0,10% en VMBO-bovenbouw 1,0% 
b. Prestatienormen VMBO onderbouw: 0,75% en VMBO-bovenbouw 3,0%. De VSV-normen binnen de 

onderbouw VMBO (1%) en bovenbouw VMBO (4%) zijn in 2019 behaald. 
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Tabel 15: Instroom leerlingen in Time In per kalenderjaar 

 

Kalenderjaar 

2016 

Kalenderjaar 

2017 

Kalenderjaar 

2018 

Kalenderjaar 

2019 

Time In locatie SC-K  10 14 14 15 

Time In locatie SCD 14 16 22 20 

Waarvan:      

SC D - GC 10 12 12 11 

SC D- CLD 3 4 10 9 

CLD – HvD 1 - - - 

Totaal aantal leerlingen Time In 

 

24 

 

30 

 

36 

 

35  

Tabel 16: Uitstroompercentages vanuit de Time In Klassen in 2019 t.o.v. 2017 en 2018 

 Kalenderjaar 2019 Vergelijk met 

2017 

Vergelijk met 

2018 

 

 SCK SCD-

GC 

SCD-

CLD 

Totaal % Totaal % Totaal %  

Terug naar eigen klas 

(+ diploma behaald) 

1 7 7 15 62,5% 13 81,3% 8 42,1%  

Afstroom naar lager 

onderwijs 

  0   0 0,0%  0%  

Doorplaatsing FLEX (+ 

diploma behaald) 

  0   1 6,3% 0 0%  

Doorplaatsing MBO 1 3 0 4 16,7% 0 0,0% 1 5,3%  

Doorplaatsing VSO  1 0 1 4,2% 0 0,0% 2 10,5%  

Resultaat onbekend 2  0 2 8,3% 0 0,0% 4 21,1%  

Uitstroom detentie   0   0 0,0%  0%  

Uitstroom leer-werktraject   0   0 0,0%  0%  

Uitstroom passend 

vervolgonderwijs 

  0   0 0,0% 1 5,3%  

Doorstroom drie 

milieusetting 

  1 1 4,2% 1 6,3% 1 5,3%  

Thuiszitter in afwachting van 

hulpverlening 

 1 0 1 4,2% 1 6,3% 2 10,5%  

Totaal 4 12 8 24 100% 16 100% 19 100%   
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Tabel 17: Ondersteuningsbudget Time In klassen 

School 

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2018 - 2019  

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2019 - 2020  

Deelnemende VO vestiging 01GX03 
Time In klas € 15.000,00 € 15.000,00 

Deelnemende VO vestiging 02DZ02 
Time In klas € 30.000,00 € 30.000,00 

Deelnemende VO vestiging 20AB05 
Time In klas € 15.000,00 € 15.000,00 

Totaal € 60.000,00 € 60.000,00 

 
Aanvullende opmerkingen: 
SCD 
- School is trots op het aanbod van kook- en sport-uren binnen de Time In. Het aantal leerlingen dat wordt 

bediend in de Time In en het feit dat de Time-in en diens werkwijze binnen de school bekend is en breed 
wordt gedragen.  

- Leerlingen met uiteenlopende hulpvragen/problematiek kunnen succesvol worden opvangen bij de Time-in.  
- Opvallend en zorgwekkend is het aantal eerstejaars leerlingen dat wordt aangemeld voor de Time In. 
- Contacten met samenwerkingsverband zijn prima. Contacten met gemeenten (Leerplicht) zijn over het 

algemeen naar tevredenheid. Het zou fijn zijn als er per gemeente 1 vaste LPA wordt aangewezen per school. 
De contactpersonen op de ROC’s zijn vaak moeizaam te bereiken.  

- De bekostiging van de Time In blijft een probleem. De loonkosten stijgen al jaren, de subsidie stijgt niet mee! 
Ieder jaar wordt opnieuw bezien of we in staat zijn de voorziening in de lucht te houden. 

- De populatie leerlingen die instroomt in de brugklas laat de laatste jaren groeiende problematiek zien. 
Hierdoor zijn we als school afhankelijker dan eerst van de betrokken hulpverlening bij de Time-in-lln. Deze 
samenwerking met de hulpverlening kan verbeterd worden, zoals eerder genoemd.   

SCK 
- Elke zes weken is er een overleg samen met het samenwerkingsverband en Delft Support. Die samenwerking 

loopt fijn.  
- De wachtlijsten voor een breed diagnostisch onderzoek zijn schrikbarend lang. Een snelle doorpak is hier 

gewenst, aangezien een time in traject maar 13 weken duurt. 
- De school heeft te maken met een aanzienlijke bezuinigingsopdracht. De Time In zal daarbij in heroverweging 

genomen moeten worden.  
- Door gebruik van de Time In wordt voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten, worden 

doorverwezen naar speciaal onderwijs of afstromen naar een lager onderwijsniveau. 
- Leerlingen komen nu minder snel thuis te zitten, maar doordat de time in ook een observatie plek is, worden 

er wel leerlingen doorverwezen naar het vso en pro. 

Doelen voor 2020: 
SCD: 
- Intensivering van de rol die de contactpersoon van Delft Support heeft binnen de Time In 
- Verbeterede samenwerking met Delft Support e.a. hulpverlening. 
-  Optimaliseren doorstroommogelijkheden van leerlingen naar bv FLEX-College. Bij de Time-in signaleren we in 

een vroeg stadium de problematiek, daarna lijkt het proces naar beter passende voorzieningen te 
vertragen/stagneren vanwege mogelijkheden extern. 

- Grenzen onderwijs t.o.v. zorg goed blijven bewaken. 
SCK 
- Zoeken naar proefplaatsingen voor leerlingen waarvan we verwachten dat ze op een ander type onderwijs 

beter op hun plek zijn. 
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14.7.2 Schakelklas HAVO/VWO op het CLD Molenhuispad 
Tussen 2016 en 2018 heeft het CLD Molenhuispad, samen met het SWV VO Delflanden, een pilot ‘structuurklas’ 
gedraaid. Leerlingen met (kenmerken van) een autismespectrumstoornis (ASS), ernstige, schoolgang 
belemmerende, angsten en overige leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek en een grote 
structuurbehoefte, werden vanuit een groepsarrangement in twee jaar geschakeld naar een derde klas HAVO of 
VWO in een reguliere onderwijssetting. 
In 2018 – 2019 moest er een aanpassing in dit programma plaatsvinden omdat het erg moeilijk bleek om leerlingen 
in twee onderwijsniveaus en in twee leerjaren te kunnen bedienen binnen een klas. De conclusie die in de 
evaluatie werd getrokken was dat de leerlingen eigenlijk ‘te kort kwamen’.  
 
Gerealiseerd in 2019: 
Doelen algemeen: 
1. In de overstap PO – VO signaleren de basisscholen tijdig of leerlingen op grond van hun onderwijsbehoeften 

baad hebben bij plaatsing in de schakelklas. 
Er is goed contact met de PO-scholen die hebben aangegeven dat ze een leerling hebben met extra 
onderwijsbehoeften. Echter, het aantal aanmeldingen voor de schakelklas blijft een knelpunt. Er zal 
onderzocht moeten worden of een gedeelte van dit probleem ligt bij onbekendheid van de schakelklas in het 
PO. 

2. In de overstap PO – VO verwijzen de scholen van voortgezet onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 
leerlingen die in intensievere ondersteuningsvraag hebben, passend binnen de schakelklas, tijdig door. 
De samenwerking met de andere VO-scholen kan beter. Het zou prettig zijn als er contact is over leerlingen 
die bij hen zijn aangemeld, voor wie de schakelklas wellicht een goede optie is. Zo zorgen we voor de juiste 
ondersteuning bij elk kind. 

3. Een jaarlijkse evaluatie van in-, door- en uitstroom van leerlingen dient als basis voor actie- en verbeterpunten 
van het onderwijs- en zorgaanbod binnen het groepsarrangement. 
Er is een toename te zien in het aantal leerlingen die vanuit de schakelklas naar een reguliere havo/vwo klas 
doorstromen.  

4. Met de schakelklas wordt zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen worden doorverwezen naar speciaal 
onderwijs of afstromen naar een lager onderwijsniveau. 
Het aantal doorverwijzingen naar het VSO is afgenomen van 3 naar 1. Dit is een positieve ontwikkeling. Er zijn 
wel meer leerlingen naar een reguliere mavo-klas afgestroomd. Dit is een aandachtspunt. Daarnaast is het 
belangrijk om te volgen hoe het deze leerlingen vergaat in de daaropvolgende jaren.  

5. De opfriscursus ‘Geef me de Vijf’ moet nog gepland worden.  
6. Omdat de leerlingen in één jaar geschakeld moeten worden naar een reguliere tweede klas heeft er een 

aantal organisatorische aanpassingen plaatsgevonden: 
a. De klasondersteuner wordt vanaf schooljaar ingezet als coach passend onderwijs. Deze coach 

ondersteunt alle leerlingen die uit de schakelklas instromen in het tweede leerjaar binnen de school en 
levert het onderstaande: 
- Aanbieden van check in bij de start van de lesdag en check out bij de afsluiting van de lesdag aan 

leerlingen binnen de school met een extra onderwijsbehoeften.  
- Bieden van prikkelvrije opvangplek wanneer leerlingen overprikkeld raken in de reguliere klassen. 
- Bieden van ondersteuning aan leerlingen in een een-op-een of in kleine groepjes gericht op de 

executieve functies.  
- Bieden van ondersteuning aan leerlingen in een een-op-een of in kleine groepjes gericht op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. 
- Observerende en signalerende rol in de reguliere klassen: hoe doen de leerlingen vanuit de 

structuurklas het, wat zijn opvallende zaken, wat betekent dit voor het aanbod binnen de 
structuurklas? 

- Voortgang op de doelen zichtbaar maken voor leerling, ouders en school. 
b. Aanbieden van vier huiswerkbegeleidingslessen buiten het lesrooster om, van maandag tot en met 

donderdag, direct aansluitend op het onderwijsprogramma. 
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c. Inbouwen van twee keer een meeloopweek van de leerlingen in de schakelklas in de reguliere, grote 
klassen, na de kerstvakantie en voor de meivakantie. 

Doelen voor de leerlingen in de klas: 
7. De doelen voor leerlingen in de klas zijn behaald. Binnen de schakelklas wordt goed gekeken naar de 

mogelijkheden en kwaliteiten van leerlingen. Wanneer het uitstroomperspectief VSO is, beginnen we 
vroegtijdig met het voorbereiden op deze nieuwe stap.  

Doelen voor de organisatie: 
8. Waarmaken doelen: De school kan de leerlingen begeleiden in het behalen van de doelen. Daarnaast is het 

belangrijk dat de leerling zelf gemotiveerd is om de doelen te behalen en dat ouders (of hulpverlening) de 
leerling ondersteunen bij het behalen van de doelen.  

9. Collega’s: De collega’s betrokken bij de schakelklas zijn tevreden. De poule van betrokkenen wordt uitgebreid, 
vanwege een vervanging en vanwege het surveilleren bij toetsweken. De opgedane kennis bij de schakelklas 
wordt steeds meer gedeeld met andere collega’s. Zo heeft de mentor van de schakelklas een lezing gegeven 
aan collega’s over passend onderwijs en ASS. Dit is een goede ontwikkeling.  

10. Werken aan planningsvaardigheden: Een van de actiepunten was: Het individueel trainen van 
planningsvaardigheden moet bij een eenjarige schakelklas vanaf het begin van klas 1 een speerpunt zijn. Dit 
actiepunt is goed opgepakt. Er is een begeleidingsuur en er zijn 4 huiswerkuren per week. In deze uren is extra 
aandacht voor planningsvaardigheden. Het huiswerkuur wordt als prettig ervaren door ouders, leerlingen en 
mentor. Het zorgt ervoor dat leerlingen een deel van het huiswerk al af hebben, waardoor er thuis meer 
ruimte is voor ontspanning. Leerlingen vinden het prettig om op school huiswerk te maken. Voor de mentor is 
het prettig dat ze kan monitoren hoe het gaat met het bijhouden en plannen van het huiswerk. Er kan tijdig 
actie worden ondernomen wanneer het huiswerk/leren niet goed verloopt. 

De tabellen 18 tot/met 20 tonen de resultaten van de afgelopen jaren. 
 
Tabel 18: Aantal deelnemers schakelklas 

 16 17 17 - 18  18 – 19 19- 20 

Instroom vanuit (speciaal) basisonderwijs 7 7 8 12 

Instroom vanuit speciaal onderwijs    2 

Doorverwijzing vanuit scholen van voortgezet onderwijs 5 3  0 

Doorstroom vanuit leerjaar 1 naar leerjaar 2 schakelklas  5 7 n.v.t. 

 12 15 15 14 

 
Tabel 19: Uitstroom leerlingen schakelklas 

  16 – 17 17 - 18 18 - 19 

Leerjaar 2 structuurklas 5 7 - 

Opvolgend leerjaar  in reguliere HAVO of VWO klas 2 3 12 

Opvolgend leerjaar in reguliere VMBO-T klas 2 1 2 

VSO-ZMOK 3 3 1 

Anders (zorgtraject/OPDC/thuiszitten)  1   

Totaal 12 15 15 

 
Tabel 20: Ondersteuningsbudget schakelklas 

School 

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2018 - 2019  

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2019 - 2020  

Deelnemende VO-vestiging 01GX00 
Schakelklas  
Coach Passend Onderwijs 

€ 90.000,00 
€ 45.000,00 

€ 90.000,00 
€ 45.000,00 

Totaal € 135.000,00 € 135.000,00 
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Samenwerking met de partners in onderwijs en zorg 
Basisscholen:  
Er is goed contact met de PO-scholen die hebben aangegeven dat ze een leerling hebben met extra 
onderwijsbehoeften. Echter, het aantal aanmeldingen voor de schakelklas blijft een knelpunt. Er zal onderzocht 
moeten worden of een gedeelte van dit probleem ligt bij onbekendheid van de schakelklas in het PO. 
 
Scholen van voortgezet onderwijs binnen ons samenwerkingsverband:  

Dit is een verbeterpunt. Tot op heden is er nog geen enkele aangemelde leerling vanuit een andere VO-school 

doorgezet naar de schakelklas. De samenwerking met de andere VO-scholen kan beter. Het zou prettig zijn als er 

contact is over leerlingen die bij hen zijn aangemeld, voor wie de schakelklas wellicht een goede optie is. Zo zorgen 

we voor de juiste ondersteuning bij elk kind. 
 
Ketenpartners (SWV VO, leerplicht, JGZ, zorgprofessionals):  
Deze samenwerking verloopt goed. We hebben veel contact met medewerkers van team jeugd. Deze 
samenwerking wordt als prettig ervaren.  Er wordt aangelopen tegen de lange wachtlijsten in o.a. de GGZ. 
 
Ouders/verzorgers:  
De samenwerking met ouders verloopt goed. We proberen duidelijke verwachtingen te scheppen en betrekken 
ouders in het leerproces van de leerling. De OPP-gesprekken zijn hierin een leidraad. 
 
Doelen voor 2020: 
1. Bekendheid bij basisscholen, IB-ers en PPO:  

Het aantal aanmeldingen voor de schakelklas blijft een knelpunt, terwijl we verwachten dat er voldoende 
leerlingen zijn bij wie de schakelklas goed zou uitsluiten. Het is op dit moment niet helder waardoor we 
worstelen met te weinig aanmeldingen. Een stap die kan worden ondernomen, is het contact met 
basisscholen en IB’ers intensiveren, zodat er geen kans bestaat dat ze de schakelklas ‘vergeten’. Het is 
wenselijk om dit aan het eind van schooljaar 19-20 al te doen.  

2. Onderzoek afhakers:  
We hebben dit jaar meerdere gesprekken gevoerd met geschikte leerlingen/ouders voor de schakelklas. Een 
deel van deze leerlingen heeft zich toch niet aangemeld voor de schakelklas. Er zal onderzocht worden door 
het SWV VO Delflanden wat maakt dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften toch voor een andere 
onderwijsvorm kiezen. 

3. De opfriscursus ‘geef me de vijf’ moet ingepland worden. 
 
14.7.3 Verlengde onderbouw PrO-VMBO op het Grotius College Praktijkonderwijs 
Binnen het samenwerkingsverband werd een toenemende vraag gezien vanuit de basisscholen naar een veilige, 
kleinschalige onderwijssetting voor leerlingen met strijdige didactische en cognitieve criteria en een sociaal-
emotionele kwetsbaarheid. Deze leerlingen komen formeel niet in aanmerking voor een plaatsing in het 
Praktijkonderwijs, maar zijn didactisch of sociaal-emotioneel veelal ook niet sterk genoeg om in het VMBO te 
worden geplaatst. 
Grotius College Praktijkschool heeft vanuit het samenwerkingsverband een subsidie gekregen om in drie jaar tijd 
een verlengde onderbouw PrO-VMBO binnen hun onderwijssetting te creëren. Het schooljaar 2018 – 2019 zou 
formeel het laatste subsidiejaar zijn. Om redenen is deze subsidie nog met één jaar verlengd, tot en met juli 2020. 
De Praktijkschool krijgt gedurende de aangepaste subsidieperiode (looptijd augustus 2016 – juli 2020) naast de 
standaard LWOO-gelden aanvullend subsidiegelden vanuit het SWV om de implementatie en de doorontwikkeling 
van het project goed vorm en inhoud te kunnen geven. 
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Gerealiseerd in 2019:  
Doelen algemeen: 
1. Er is in 2019 meer aandacht besteed aan de informatievoorziening betreft het programma en de 

aanmeldprocedure naar basisscholen. Alle basisscholen hebben een folder ontvangen met informatie omtrent 
de PRO-VMBO klas; 

2. Door middel van maatwerkuren en huiswerkuren, waarin verschillende docenten aanwezig zijn, wordt extra 
tijd vrijgemaakt voor de leerlingen die ‘versnellen’ binnen het PrO-VMBO traject.  

Doelen voor de leerlingen in de klas: 
3. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de SAQI als instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling te 

monitoren, in gebruik genomen. Jaarlijks vullen leerlingen een vragenlijst in en deze wordt met de mentor 
besproken. Indien dit nodig wordt geacht, worden de resultaten ook met ouders besproken.  

4. In augustus 2019 hebben 5 leerlingen vanuit klas PrO –VMBO 2 succesvol de overstap gemaakt naar het 
reguliere VMBO. Het traject dat deze leerlingen hebben doorlopen is nog onderbelicht in het 
beleidsdocument, dit wordt dit schooljaar herschreven.  

Doelen voor de organisatie: 
5. Doordat er op dit moment 3 vmbo-klassen zijn, is het organisatorisch mogelijk om docenten vanuit hun 

specifieke expertise de lessen te laten verzorgen. Er is sprake van een vrij intensieve samenwerking tussen de 
docenten door het kleinschalige karakter van het PRO-VMBO binnen de praktijkschool.  

De tabellen 21 tot en met 23  tonen de resultaten van de afgelopen jaren. 
 
Tabel 21: Aantal leerlingen in PrO/VMBO 

 17 - 18 18 - 19 19 - 20 

Rechtstreekse instroom vanuit (speciaal) basisonderwijs 16 16 15 

Doorverwijzing vanuit VMBO naar leerjaar 1   - 

Doorstroom leerjaar 1 naar leerjaar 2  Pro – VMBO - 16 13 

Doorstroom leerjaar 2 naar leerjaar 3 Pro - VMBO   9 

Doorstroom leerjaar 1 naar leerjaar 3 Pro - VMBO   2 

Tussentijdse instroom vanuit VMBO - - - 

Tussentijdse instroom vanuit PrO (opstroom) 1 1 1 

Totaal 17 33 40 

 
Tabel 22: Doorstroom- en uitstroom leerlingen verlengde onderbouw PrO/VMBO 

 16 – 1715 17 - 18 18-19 19 - 20 

Tussentijdse doorstroom naar VMBO 4 - -  

Tussentijdse uitstroom naar Praktijkonderwijs 5 1 1  

Tussentijdse uitstroom naar VSO-ZMOK - - -  

Tussentijdse uitstroom naar MBO - - - 1 

Doorstroom na leerjaar 3 PrO/VMBO naar 3 VMBO - - -  

Anders, namelijk - - -  

Totaal 9 1 1  

 
Tabel 23: Ondersteuningsbudget verlengde onderbouw PrO/VMBO 

School 

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2018 - 2019  

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2019 - 2020  

Deelnemende VO-vestiging 20AB04 
Verlengde onderbouw Pro-VMBO € 45.000,00 € 45.000,00 

                                                                 
15 In schooljaar 2016-2017 is er een pilot gedaan met een groep PrO+ leerlingen. Deze leerlingen kregen voor Nederlands, rekenen/wiskunde 

en Engels stof aangeboden op VMBO niveau. Naast deze drie vakken, volgen zij het reguliere rooster van de praktijkschool.   
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Samenwerking met de partners in onderwijs en zorg 
Basisscholen: 
De samenwerking met de basisscholen uit de regio verloopt wisselend. Er zijn scholen (zowel regulier als SBO’s) die 
bekend zijn met het PRO-VMBO, het programma en de doorstroommogelijkheden kennen en op de hoogte zijn 
van de aanmeldprocedure. Meerdere scholen uit de regio nemen ook voorafgaand aan de aanmeldperiode contact 
op om te informeren of een leerling wellicht in aanmerking zou kunnen komen voor het PRO-VMBO. Er zijn echter 
ook nog scholen in de regio (en daarbuiten) die niet bekend zijn met het PRO-VMBO en hier dus ook niet naar 
verwijzen. Het gaat hierbij dan vaak om scholen die door de band genomen weinig leerlingen naar het 
praktijkonderwijs verwijzen. In november 2019 heeft het PRO Grotius alle basisscholen in de regio een 
informatiefolder over het PRO-VMBO toegestuurd.   
 
Scholen van voortgezet onderwijs binnen ons samenwerkingsverband: 
De samenwerking met SC Delfland is verder geïntensiveerd, waarbij de zorg-sectie van SC Delfland al in een vroeg 
stadium wordt betrokken bij de PRO-VMBO leerlingen. Zij schuiven aan bij de groepsbesprekingen om de 
leerlingen te bespreken en hun expertise te gebruiken voor de mogelijkheden van doorstroom.  
De samenwerking met de andere schoollocatie binnen het samenwerkingsverband komt nog onvoldoende van de 
grond. Er is enig contact met afdelingsleiders, maar aangemelde leerlingen worden niet doorverwezen naar het 
PRO-VMBO. Aankomend schooljaar (2020-2021) zullen de eerste leerlingen vanuit het PRO-VMBO doorstromen 
naar andere schoollocaties dan SC Delfland, waardoor de samenwerking versterkt kan worden.  
 
Ketenpartners (SWV VO, leerplicht, JGZ, zorgprofessionals): 
De samenwerking met ketenpartners verloopt voor de PRO-VMBO leerlingen hetzelfde als voor leerlingen van de 
praktijkschool. Hierin zijn geen bijzonderheden te benoemen.  
Ouders/verzorgers: 
De mentoren van de PRO-VMBO klassen onderhouden intensief contact met de ouders van de leerlingen. Ouders 
komen minimaal 4 keer per jaar naar school: één keer voor een OPP-gesprek en drie keer voor een 
rapport/combinatiegesprek.  
 
Doelen voor 2020: 
1. Het is noodzakelijk dat het PRO-VMBO blijft investeren in meer bekendheid bij basisscholen, zodat zij 

leerlingen/ouders hier naartoe kunnen verwijzen. Daarnaast is uitbreiding van de samenwerking met de 
andere VMBO-locatie binnen het samenwerkingsverband ook wenselijk.  

2. Er dient een passend aanbod te worden beschreven voor leerlingen die tussentijds afstromen van het PRO-
VMBO naar het praktijkonderwijs. Het gaat hierin om maatwerk-trajecten die niet van tevoren volledig 
kunnen worden ingevuld. Ondanks dat het doel is om de leerlingen in het PrO-VMBO door te laten stromen 
naar regulier VMBO, zijn er ook leerlingen waarvoor het praktijkonderwijs een meer passende onderwijsplek 
blijkt te zijn. Deze leerlingen hebben echter wel een bepaalde periode onderwijs gevolgd op VMBO-niveau en 
kunnen dit wellicht, op sommige gebieden, ook goed aan. Voor deze leerlingen wordt een individueel 
maatwerktraject binnen de praktijkschool het meest passend bevonden. 

3. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en beschreven tussen de twee samenwerkende scholen over hoe de 
begeleiding van de leerlingen die overstappen naar het VMBO wordt geregeld. 

4. In de overstap PO – VO verwijzen de beide VMBO-scholen binnen ons samenwerkingsverband leerlingen die 
op grond van de didactische scores en hun capaciteiten baat hebben bij plaatsing in de verlengde onderbouw 
Pro-VMBO tijdig door. 

5. Met de verlengde onderbouw Pro-VMBO wordt zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen tussentijds 
afstromen vanuit VMBO naar Pro. 

6. De leerlingen die doorstromen naar de derde klas VMBO ronden met succes hun VMBO-diploma af.   
7. Er is duidelijkheid over de manier waarop de school vroegtijdige (tussentijdse) doorstroom van leerlingen naar 

het VMBO (financieel) kan opvangen. 
8. Er is een nieuw OPP-format dat zowel in de praktijk-klassen als in de PRO-VMBO klassen wordt ingezet.  
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9. Er is duidelijkheid over de manier hoe er met de diversiteit tussen leerlingen (zowel in niveau als in gedrag) 
wordt omgegaan. De docenten zijn voldoende toegerust om hierin te differentiëren binnen de klas. 

14.7.4 Traject Op Maat klas (TOM-klas) op het Pleysiercollege, locatie Delft 
Vanaf schooljaar 2019 – 2020 wordt in een pilot op het Pleysiercollege, lesplaats Delft een Traject Op Maat klas 
aangeboden. Deze TOM-klas wordt gefinancierd uit middelen van de school en aanvullende middelen vanuit het 
samenwerkingsverband. De TOM-klas is een uitwerking vanuit het Pleysiercollege op in het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband geformuleerde ambities om thuiszittende leerlingen een passend aanbod te 
bieden. 
 
Het samenwerkingsverband en specifiek het Pleysiercollege wordt in toenemende mate geconfronteerd met 
leerlingen die niet in staat zijn deel te nemen aan een voltijds onderwijsaanbod in een reguliere VSO-klas. Dit komt 
voor bij zowel onderinstromers (brugklasleerlingen) als leerlingen die vanuit het regulier voortgezet onderwijs of 
een behandeltraject in een hoger leerjaar instromen. 
Voor leerlingen die tot op het moment van aanmelding niet in staat zijn aan onderwijs deel te nemen, is de 
problematiek niet ineens opgelost bij plaatsing op het Pleysier College. Vaak geldt bij deze leerlingen dat zorg in de 
eerste plaats voorliggend is op onderwijs of in ieder geval voorwaardelijk is om de deelname aan onderwijs 
mogelijk te maken.  Om deze leerlingen optimale ontwikkelkansen te bieden en thuiszitten op te heffen, is naast 
het realiseren van trajecten op maat, de samenwerking met de jeugdhulp voorwaardelijk.  Al werkende zullende 
onderwijs-zorg arrangementen worden opgestart.  
 
Binnen de TOM-klas worden twee groepen leerlingen opgevangen: 
1. Leerlingen die langere tijd thuis hebben gezeten en /of leerlingen die na het afronden van de behandeling nog 

onvoldoende in staat zijn volledig aan het onderwijs deel te nemen. 
2. Leerlingen die al gestart zijn op het Pleysiercollege maar die op grond van psychische/psychiatrische 

problematiek te weinig draagkracht blijken te hebben om te profiteren van bijvoorbeeld een kort 
opbouwprogramma in een reguliere vso-klas. 

 
Doelen 2019 – 2020: 
1. Voor de eerste groep leerlingen is de doelstelling dat zij met het aangepast opbouw-programma en de extra 

ondersteuning in de TOM-klas binnen een afzienbare termijn – in principe binnen 1 jaar - overstappen naar 
een reguliere VSO-klas. 

2. Voor de tweede groep leerlingen is de doelstelling met name het vaststellen van het individuele perspectief. 
Dit perspectief kan ingroei in een reguliere VSO-klas zijn, maar bijvoorbeeld ook plaatsing in een setting 
waarbinnen behandeling en onderwijs geïntegreerd zijn, behandeling zonder onderwijs, dagbesteding al dan 
niet gecombineerd met een leerplichtontheffing, etc. 

Financiering 
De TOM-klas heeft een vaste bevoegde docent-mentor die uit de eigen financiële middelen van de school 
bekostigd wordt. De school heeft hier de financiële middelen voor bij een minimale bezetting op 1 oktober van 5 
leerlingen. Omdat de ondersteuningsbehoefte binnen het maatwerktraject de basisondersteuning van cluster 4 
overstijgt én iedere leerling een individueel onderwijstraject volgt op zijn/haar eigen niveau, zijn extra handen in 
de klas nodig. Hiervoor zijn extra middelen voor de TOM-klas (groepsarrangement) bij het samenwerkingsverband 
aangevraagd. Het gaat hier om een overstijging van de basisondersteuning op de gebieden: 
- Aandacht & tijd (o.a. extra inzet door de Commissie voor de Begeleiding) waardoor op individueel niveau 

maatwerk en specifieke ondersteuning gerealiseerd wordt 
- Aanpassing van de fysieke inrichting en daarbij de eventuele gevolgen voor de bemensing 
- Extra ondersteuning door extra handen in de klas: extra formatieve inzet 

In mei 2020 vindt een verantwoording aan het eigen bestuur plaats, waarna al dan niet besloten wordt het traject 
te continueren.   
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In juni 2020 brengt de bestuurder van het Pleysiercollege verslag uit in het bestuur van het samenwerkingsverband 
en kan worden bepaald of de financiering van dit groepsarrangement kan worden opgenomen in het 
ondersteuningsplan 2021 – 2025 met deelbekostiging vanuit het samenwerkingsverband. 
 
Tabel 24: Ondersteuningsbudget TOM-klas 

School 

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2018 - 2019  

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2019 - 2020  

Deelnemende VO-vestiging 23GJ02 
TOM-klas  € 52.000,00 

 

14.8 Programma 5: Het FLEX-College 

Een samenwerkingsverband moet zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen en tussen de scholen. In dat kader is het mogelijk om een orthopedagogisch-didactische centrum (OPDC) in 
te richten. Dit is een tijdelijke onderwijsvoorziening voor leerlingen die het onderwijs kortdurend niet (volledig) op 
een reguliere school kunnen volgen. Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs op het OPDC. De inspectie houdt toezicht op het bestuur van het 
samenwerkingsverband en maakt daarbij gebruik van het onderzoekskader voortgezet onderwijs. 
 
Doel algemeen: 
Doel van het FLEX-College is, om leerlingen ingeschreven op een VO-school van het samenwerkingsverband, een 
passend onderwijsprogramma te bieden in nauwe samenwerking met de hulpverlening; een passend onderwijs- 
en zorgarrangement. Het inhoudelijke onderwijsprogramma wordt aangeleverd door de stamschool, aan de hand 
van de gemaakte afspraken in het OPP van de leerling. De leerlingen volgen het programma van toetsing en 
examinering  van de stam.  
 
Gerealiseerd in 2019: 
Naar aanleiding van actiepunten 2018: 
1. T.a.v. het FLEX – College dat voldoet aan de juridische eisen van een OPDC: 

Door de directeur van het samenwerkingsverband, de coördinator van het FLEX-College en een externe 
deskundige is een nieuw visie- en beleidsdocument “herijking FLEX-College” opgesteld. Dit document is 
geaccordeerd door het bestuur van het samenwerkingsverband en in juni 2019 verzonden naar de inspectie. 
In genoemd document worden beleidsadviezen gegeven aangaande: 
- De doelstelling van het FLEX-College als leerlinggerichte ondersteuning binnen het OPDC, 
- De positionering van het FLEX-College binnen het samenwerkingsverband, 
- De beschrijving van de doelgroepen, 
- Het gefaseerd en programmatisch werken, 
- De afspraken met de stamschool, 
- De kwaliteitszorg binnen het FLEX-College. 
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 heeft het samenwerkingsverband besloten een interim-directeur aan 
te stellen op het FLEX-College met als opdracht de adviezen uit het herijkingsdocument te gaan realiseren. 
Daartoe is, in overleg met de medewerkers van het FLEX-College en de directeur van het 
samenwerkingsverband een plan van aanpak opgesteld. In het werkoverleg met de directeur worden de 
ontwikkelingen gemonitord.  

2. T.a.v. de verantwoording over de leeropbrengsten en de doelmatigheid: 
Het meer richten op de leeropbrengsten is een van de onderdelen geworden van het plan van aanpak en krijgt 
vorm in uitwerking van de toeleidingsprocedure, de besluitvorming van de Commissie Toetsing Ondersteuning 
en op het FLEX-College door het werken met werkplannen, wekelijkse evaluaties in het logboek en 8-weekse 
evaluaties met alle betrokkenen. 
Ter bepaling van de doelmatigheid is eind 2019 onderzoek verricht naar hoe het leerlingen vergaat die het jaar 
voorafgaand zijn uitgestroomd uit het FLEX-College. De resultaten worden kort gepresenteerd in tabel 28.  
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3. T.a.v. integrale onderwijs- en zorgarrangementen op het FLEX-College: 
Er is een start gemaakt met de gesprekken echter door personele wisselingen bij de gemeente vraagt dit ook 
het komende jaar nog aandacht. 

4. T.a.v. nieuwe huisvesting: 
In 2019 moest het FLEX-College gedwongen verhuizen. Gelukkig werd een tijdelijke locatie gevonden in het 
Patershuis van de paters Jezuïeten aan Westplantsoen in Delft. Deze locatie is echter maar voor één jaar 
beschikbaar. In de 2e helft van 2019 is opnieuw de zoektocht gestart naar een nieuwe locatie voor een 
langdurige periode. Bij het schrijven van de tekst van dit jaarverslag ziet het er naar uit dat er per start van het 
schooljaar 2020 – 2021 passende en meer structurele huisvesting gevonden is. 

Naar aanleiding van notitie Herijking FLEX-College: 
5. Een vaste contactpersoon voor de leerling vanuit de stamschool. 
6. Ouders als supporter en educatief partner. 
7. Voor plaatsing op het FLEX-College vindt een onafhankelijke toetsing plaats. 
8. Elke 8 weken evalueren van de ontwikkeling van de leerling op het onderwijs- zorgarrangement en adviseren 

aan de CTO over continueren/stoppen van plaatsing. 
9. Medewerkers van het FLEX-College voeren herstelgesprekken. 
10. De documentenstroom is gedigitaliseerd in Onderwijs Transparant. 
11. De afspraken en procedures rondom de toeleiding naar het FLEX-College zijn geactualiseerd. 
12. De interne processen op het FLEX-College zijn beschreven in de “Handreiking FLEX-College”. 
13. Er wordt bij de intake en bij het vertrek van het FLEX-College een evaluatie over de kwaliteit van het 

onderwijs- zorg arrangement afgenomen bij alle betrokkenen. 

Tabel 25: Aantal leerlingen FLEX-College per school 
 

Scholen vallend onder bestuur 
2017 2018 2019 

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Stanislascollege 16 34,8% 17 28,8% 11 21,5 % 

Grotius College 10 21,7% 20 33,9% 13 25,5 % 

Christelijk Lyceum Delft 12 26,1% 15 25,4% 22 43 % 

Laurentius Praktijkschool 1 2,2% 2 3,4% 1 1,9 % 

Geen school 6 13,0% 3 5,1% 2 3,9 % 

Overig 1 2,2% 2 3,4% 2 3,9 %  

Totaal aantal leerlingen 46 100% 59 100% 51 100 % 

Er is een daling van het aantal leerlingen van het Stanislascollege en van het Grotius College. Er is een grote stijging 
van het aantal leerlingen vanuit het Christelijk Lyceum Delft,  

Tabel 26: Aantal leerlingen FLEX-College per onderwijsniveau 
 

Onderwijsniveau 
2017 2018 2019 

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Praktijk Onderwijs 2 4,3% 6 10,2% 2 3,9 % 

VMBO-Basisberoepsgerichte Leerweg + LWOO 5 10,9% 7 11,9% 5 9,8 % 

VMBO-Kaderberoepsgerichte Leerweg 3 6,5% 13 22,0% 7 13,7 % 

VMBO-Theoretische Leerweg 0 0,0% 18 30,5% 16 31,4 % 

HAVO 9 19,6% 7 11,9% 14 27,5 % 

VWO 1 2,2% 8 13,6% 7 13,7 % 

Totaal aantal leerlingen 46 100% 59 100% 51 100 % 

Opvallend is de daling van het aantal leerlingen vanuit het VMBO de beroepsgerichte leerwegen en de stijging van 
het aantal leerlingen vanaf de HAVO. 
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Tabel 27: Aantal leerlingen FLEX-leerlingen naar uitstroombestemming 
 

Uitstroombestemming 
2017 2018 2019 

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

Terug naar stamschool 8 20,6% 5 15,6% 8 25 % 

Doorplaatsing naar andere reguliere 
school 

2 5,1% 7 21,9% 5 15, 6 % 

Doorplaatsing VSO 7 18,0% 2 6,3% 6 18,8 % 

Doorplaatsing MBO (met/zonder diploma) 11 28,2% 6 21,9% 9 28,1 % 

Doorplaatsing VAVO 2 5,1% 1 6,3% 2 6,3 % 

Doorplaatsing arbeid 1 2,6% 0 0% 0 0 % 

Doorgeleiding zorg boven onderwijs 5 12,8% 7 21,9% 1 3,1 % 

Uitstroom zonder passend traject 
(thuiszitter) 

3 7,7% 2 6,3% 0 0 % 

Overig 0 0% 2 6,3% 1 3,1 % 

Totaal uitstroom 39 100% 32 100% 32 100 % 

Opvallend is het aantal leerlingen dat doorgeplaatst is naar VSO en de forse daling van het aantal leerlingen dat 

doorgeleid is naar zorg boven onderwijs.  
 
Tabel 28: Stand van zaken uitstroom op peildatum 01.01.2020 

 
Van de 37 leerlingen die in schooljaar 2018 – 2019 zijn uitgestroomd uit het FLEX-College, zit een half jaar na 
datum het leeuwendeel van de leerlingen nog op de plek van uitstroombestemming.  
 
Samenwerking met de partners in onderwijs en zorg 
Scholen van voortgezet onderwijs binnen ons samenwerkingsverband: 
Vanaf september 2019 tekenen scholen van het VO een contract met het FLEX-College waarin zij toezeggen 
telkens voor een periode van vier weken werk te hebben voor de leerling. Op een uitzondering na heeft dit voor 
een positief effect gezorgd. Ook nemen de scholen nu deel aan de acht weekse evaluatiegesprekken. Deze 
aanwezigheid zorgt voor een intensievere samenwerking omdat medewerkers van het FLEX-College en van de VO-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaal

Totaal



 

60 

 

school elkaar beter leren kennen, weten wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en de onderlinge 
communicatie veel laagdrempeliger is geworden. Een positieve ontwikkeling. 
 
Ketenpartners (SWV VO, leerplicht, JGZ, zorgprofessionals): 
De samenwerking onderwijs en zorg verloopt wisselend. In de praktijk blijkt de sterke afhankelijkheid van de 
individuele kwaliteiten en beschikbaarheid van adequate hulpverleners. Leerlingen en ouders worden in 
toenemende mate geconfronteerd met wachtlijsten van 3 tot 9 maanden voor hulp.  
De tweede helft van 2019 is er intensief samengewerkt met de gedragswetenschappers van het 
samenwerkingsverband omdat er vacature was op het FLEX-College. Wij zijn met raad en daad door deze collega’s 
bijgestaan bij de intake- en evaluatiegesprekken. 
Het FLEX-College heeft geen rechtstreeks contact met leerplicht. Dit is voorbehouden aan de VO-school. 
Voor leerlingen binnen de gemeente Delft treden de medewerkers van Delft Support op als casusregisseur.  
Door regelmatig overleg; het afstemmen van verwachtingen en mogelijkheden, verbetert de samenwerking. 
Ook voor 2020 blijft dit een aandachtspunt.  
 
Ouders/verzorgers:  
Ouders/verzorgers nemen elke 8 weken deel aan de evaluatiegesprekken. De mentoren en ouders hebben 
tussentijds direct contact wanneer dat nodig is.  
Wekelijks houden de mentoren een logboek bij over de ontwikkeling van de leerling in Onderwijs Transparant. 
Ouders hebben toegang tot Onderwijs Transparant en kunnen op deze wijze de ontwikkeling ook volgen.  
 
Doelen voor 2020: 
1. De adviezen uit de notitie “Herijking FLEX-College” zijn in uitvoering genomen. Doel is deze voor het grootste 

gedeelte gerealiseerd te hebben in augustus 2020. 
2. In de eerste helft van 2020 vindt een eerste tussenevaluatie plaats betreffende de uitvoering van het nieuw 

uitgezette beleid binnen de eigen organisatie en op het niveau van de zorg coördinatoren en de directeuren 
VO-scholen. Voor het FLEX-College geldt dat de ingezette verandering goed worden geëvalueerd, bijgesteld en 
gemonitord worden met de medewerkers van het FLEX-College, de medewerkers van het 
samenwerkingsverband, de cases regisseurs en met de zorgcoördinatoren en directies van de VO-scholen. 

3. Inzetten op verdere verbeteringen. Verbeteringen zijn mogelijk op: 
- Het groepsgerichte aanbod op sociaal emotioneel gebied, 
- Aanscherping van de doelen vanuit de hulpverleningsplannen en ontwikkelingsperspectiefplannen. (OPP) 
- Kritisch te kijken naar de haalbaarheid van de in het OPP beschreven uitstroomperspectief. 
- Evalueren en bijstellen van de werkplannen. 
- Een antwoord te vinden op de vraag: hoe ga je om met heel weinig belastbare leerlingen? 

4. Het plan van aanpak vanuit de notitie “Herijking FLEX-College” zal verder worden gerealiseerd na een 
evaluatie in begin 2020 en voor de zomervakantie van 2020. Het FLEX-College ‘nieuwe stijl’ wordt na 
eventuele aanscherpingen opgenomen in het ondersteuningsplan 2021 – 2025. 

5. De leerlingen die zijn uitgestroomd uit het FLEX-College worden nog maximaal één jaar na uitstroom gevolgd 
om de doelmatigheid van het onderwijsarrangement te kunnen bepalen. De resultaten worden opgenomen in 
de jaarlijkse verantwoording. 

14.9 Programma 7: Activiteiten binnen het Loket Passend Onderwijs 
Vanuit het Loket Passend Onderwijs verrichten de gedragswetenschappers diverse activiteiten in het kader van 
passend onderwijs. 
 
14.9.1 Passend arrangeren in het V(S)O 
De gedragswetenschappers zijn aan meerdere VO en VSO-scholen gekoppeld. Zij worden gevraagd voor consult en 
advies, ondersteunen de scholen in het scherper krijgen van de stimulerende en belemmerende factoren van en 
rondom de leerling, worden ingezet voor het doen van diagnostisch onderzoek, formuleren samen met ouders, 
leerling en school de doelen in de begeleiding, dragen zorg voor het inzetten van extra onderwijsondersteuners en 
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bewaken en evalueren de voortgang van de ingezette onderwijsondersteuning. Evenals bij de begeleiders passend 
onderwijs, is ook bij de gedragswetenschappers sprake van een vraaggerichte werkwijze, waarbij de vragen ook 
kunnen voortkomen uit contacten met de hulpverlening en de leerplicht.  
 
Voor het aantal extra onderwijsarrangementen in 2019, waarbij de gedragswetenschappers zijn betrokken wordt 
verwezen naar paragraaf 14.6. In het kader van de taakbelasting is nader onderzoek gedaan naar de tijd die één 
begeleidingstraject gemiddeld vergt van een GW-er op jaarbasis. Dit blijkt tussen de 10 en de 12 uur te zijn.  
 
Binnen het VSO hebben de gedragswetenschappers nog een specifieke taak. Vanaf schooljaar 2019/2020 worden 
leerlingen die de overstap van de onderbouw naar de bovenbouw maken, jaarlijks met de VSO-scholen besproken. 
Samen met de VSO-school wordt gekeken voor welke leerlingen het haalbaar is om uit te stromen naar een 
reguliere VO-school. Als een leerling mogelijk kan overstappen naar een reguliere VO-school, dan gaat het 
samenwerkingsverband met school, ouders en leerling in gesprek om te kijken welke VO-school binnen het eigen 
samenwerkingsverband het meest passend is en welke extra ondersteuning er eventueel nodig is.   
 
14.9.2 Passend arrangeren in de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs 
Alle gedragswetenschappers van het Loket worden ingezet om de consult- en onderzoeksvragen betreffende 
leerlingen die worden aangemeld in de zorgmodule van Onderwijs Transparant door het primair onderwijs op te 
pakken en af te handelen. Het betreft hier verschillende typen hulpvragen: 
- Aanvragen voor het testen van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor het Praktijkonderwijs 
- Aanvragen voor het testen van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een plaats in de verlengde 

onderbouw PrO/VMBO 
- Verzoek tot deelname aan overleg met ouders, leerkrachten en intern begeleiders van leerlingen die mogelijk 

in aanmerking komen voor een plaats in de schakelklas 
- Verzoek tot deelname aan overleg met ouders, leerkrachten en intern begeleiders van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften waarvan onduidelijk is wat de meest passende vorm van vervolgonderwijs is 
voor de leerling. 

Tussen november 2019 en januari 2020 hebben de gedragswetenschappers 107 consult- en onderzoeksvragen 
vanuit het basisonderwijs middels onderwijs transparant opgepakt en afgehandeld. Daarnaast is ook via telefoon 
en email nog zo’n vijftien vragen binnen gekomen bij het samenwerkingsverband vanuit basisscholen binnen onze 
eigen regiogrenzen, maar ook van basisscholen uit Haaglanden, die door de gedragswetenschappers van het Loket 
zijn opgepakt en afgehandeld. 
 
14.9.3 Ondersteuning bij specifieke activiteiten of projecten binnen het V(S)O 
De meeste gedragswetenschappers van het Loket hebben vanaf schooljaar 2019 – 2020 een of enkele specifieke 
projecten onder hun verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het opzetten van een expertisegroep 
NT-2 samen met de ISK, projectleiderschap van het project ‘dubbel bijzondere leerlingen’ voor locaties met VWO-
afdelingen, monitoring van of advisering en ondersteuning bij specifieke groepsarrangementen (CLD 
Molenhuispad, Grotius College Praktijkonderwijs, Pleysiercollege Delft) of  aanjager van specifieke 
verbeterprojecten binnen de scholen (Stanislascollege Pijnacker). De werkzaamheden laten zich lastig in uren 
uitdrukken, maar zullen uiteindelijk hun weerslag hebben in de ondersteuningsstructuur op het niveau van de 
individuele scholen of het samenwerkingsverband.  In de bestuurlijke voortgangsrapportage wordt hiervan op 
gezette tijden verslag over gedaan. 
 
14.9.4 Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning ten behoeve van TLV’s VSO 

Vergaderingen CTO 
De Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning (CTO) is in het schooljaar 2018-2019 maandelijks bijeen 
gekomen om te vergaderen over de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen ten behoeve van het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO). Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zijn de vergaderdata van de CTO op de 
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website van het SWV VO Delflanden gepubliceerd. In principe kwam de CTO elke 1e donderdag van de maand 
bijeen.  

 
De CTO heeft 13 keer vergaderd in het schooljaar 2018-2019. Zowel aan het begin, als aan het einde van het 
schooljaar is er een extra vergadering ingelast, vanwege de grote hoeveelheid aanvragen aan het einde van het 
schooljaar. Een aantal aanvragen kon niet meer voor de zomervakantie behandeld worden en is daarom vlak na de 
zomervakantie in een extra vergadering besproken.  
In totaal zijn in het schooljaar 2018-2019 117 dossiers besproken in de CTO. Dat is een toename van 29 dossiers 
ten opzichte van het schooljaar 2017-2018. Toen werden er 88 dossiers besproken in de CTO. Alle TLV-aanvragen 
voor het schooljaar 2018-2019, zijn voor de peildatum 1 oktober 2019 afgegeven.  
In het kalenderjaar 2019 heeft de CTO 15 keer vergaderd en zijn er in totaal 119 dossiers besproken.  

 

Tabel 29: Overzicht vergaderingen CTO 

 Periode 

01.08.2018 – 31.07.2019 

Periode 

01.01.2019 – 31.12.2019 

Aantal CTO vergaderingen 13 15 

Aantal besproken dossiers in CTO:  117 119 

 

 

Indicatiecriteria 

De vier samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs, Den Haag e.o., Zoetermeer, Delft en Westland 

hanteren voor de indicatiestelling voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs éénduidige toelatingscriteria.  Deze 

criteria zijn in overleg met de Samenwerkingsverbanden VO in de regio opgesteld. De toelatingscriteria zijn 

gepubliceerd op de website van SWV VO Delflanden. 

 

Geldigheidsduur van de TLV VSO 

Einde schooljaar 2017/2018 is met de 4 samenwerkingsverbanden in de regio afgesproken om de TLV’s VSO af te 

geven voor de duur van de opleiding (pro: 5 jaar, vmbo: 4 jaar, havo: 5 jaar, vwo: 6 jaar.  

Heeft een leerling een jaar langer nodig om zijn diploma te halen, dan kan de school een verlenging van een jaar 

aanvragen. In schooljaar 2018/2019 zijn vrijwel alle TLV’s afgegeven voor de duur van de opleiding.   

 

Bij leerlingen waarbij de onderwijsbeperkingen dusdanig ernstig zijn en waarbij geen twijfel bestaat over de 

noodzaak om in aanmerking te blijven komen voor het speciaal onderwijs wordt een TLV afgegeven t/m het 

schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Dit betreft met name leerlingen binnen het cluster-3 onderwijs die een 

verstandelijke-, lichamelijke-, of meervoudige beperking hebben. Na het 18e jaar kan er nog een TLV aangevraagd 

worden voor de duur van maximaal 2 jaar. De aanvragende school moet dan kunnen onderbouwen waarom dit in 

het belang is van de leerling en welke onderwijs- en/of ontwikkelingsdoelen er nog behaald kunnen worden op het 

gebied van arbeid, wonen en vrije tijd. De aanvragende school voegt een transitieplan richting uitstroom 

(begeleide) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding toe aan het dossier van de leerling. 

 

Aantal afgegeven TLV’s naar schooltype 

In totaal zijn er in het schooljaar 2018-2019 106 TLV’s afgegeven. Dat zijn er 20 meer dan in het schooljaar  

2017-2018. In het kalenderjaar 2019 zijn er 102 TLV’s afgegeven. Dat zijn er 17 meer dan in het kalenderjaar 2018. 

De toename wordt veroorzaakt door het toegenomen aantal afgegeven TLV’s cluster-4. In de paragraaf over de 

kengetallen werd in tabel 4 en 5 deze groei al gevisualiseerd. Het aantal herindicaties zal jaarlijks verminderen en 

straks alleen nog gelden voor de leerlingen die een extra jaar nodig hebben om hun doelen te bereiken (zie 

geldigheidsduur TLV’s).  
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Tabel 30: Aantal afgegeven TLV’s  

Aantal afgegeven TLV’s 

Periode 

01.08.2018 – 31.07.2019 

Periode 

01.01.2019 – 31.12.2019 

Aantal nieuwe indicaties: 73 73 

Aantal herindicaties: 33 29 

Totaal 106 102 

 

Tabel 31: Afgegeven TLV’s naar schooltype 

Aantal afgegeven TLV’s  

Periode 

01.08.2018 – 31.07.2019 

Periode 

01.01.2019 – 31.12.2019 

Cluster 3 ZML 21 21 

Cluster 3 MG 9 6 

Cluster 3 LZ 2 2 

Cluster 3 LG 1 1 

Cluster 4 73 72 

Totaal 106 102 

 

Tabel 32: Verwijzingen vanuit de VO-scholen naar het VSO in 2018 - 2019 

Aantal verwijzingen  

VO naar VSO 

Cluster 3 ZML 

(laag) 

Cluster 3 

LZ/LG 

Cluster 3 MG 

(hoog) 

Cluster 4 

(laag) 
Totaal 

01.08.18 

31.07.19 

01.08.18 

31.07.19 

01.08.18 

31.07.19 

01.08.18 

31.07.19 

01.08.18 

31.07.19 

SC Westplantsoen    1 1 

SC Dalton Delft    2 2 

SC Pijnacker    0 0 

SC Krakeelpolder    1 1 

Grotius College Juniusstraat  1  8 9 

SC Delfland-GC    0 0 

Grotius College Praktijk 1   1 2 

CLD-Molenhuispad    3 3 

CLD-Obrechtstraat    2 2 

SC Delfland-CLD    1 1 

Laurentius PrO 1   1 2 

Totaal: 2 1  20 23 
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Tabel 33: Verwijzingen vanuit de VO-scholen naar het VSO in 2019 

Aantal verwijzingen  

VO naar VSO 

Cluster 3 ZML 

(laag) 

Cluster 3 

LZ/LG 

 

Cluster 3 MG 

(hoog) 

Cluster 4 

(laag) 
Totaal 

01.01.19 

31.12.19 

01.01.19 

31.12.19 

01.01.19 

31.12.19 

01.01.19 

31.12.19 

01.01.19 

31.12.19 

SC Westplantsoen    2 2 

SC Dalton Delft    2 2 

SC Pijnacker      

SC Krakeelpolder 1   1 2 

Grotius College Juniusstraat  1  7 8 

SC Delfland-GC    1 1 

Grotius College Praktijk      

CLD-Molenhuispad    2 2 

CLD-Obrechtstraat    2 2 

SC Delfland-CLD    2 2 

Laurentius PrO 2   1 1 

Totaal: 3 1  20 24 

 

In schooljaar 2018-2019 zijn er 9 leerlingen meer doorverwezen naar het VSO dan in 2017-2018.  Een groot deel 

(ruim 50%) van de leerlingen die vanuit het regulier onderwijs wordt doorverwezen naar het VSO, blijken 

leerlingen met ASS-problematiek te zijn.  

Ten opzichte van schooljaar 2017-2018 en kalenderjaar 2018 is er een toename van het aantal afgegeven TLV’s van 

ongeveer 20%. Er is met name een groei te zien in het aantal afgegeven TLV’s cluster-4. De toename wordt voor 

een deel verklaard in het aantal toegenomen verwijzingen vanuit het regulier voortgezet onderwijs. Vooral het 

Grotiuscollege Juniusstraat heeft meer TLV’s aangevraagd in schooljaar 2018-2019 dan het schooljaar daarvoor. Bij 

de andere scholen blijven de aantallen ongeveer gelijk. De overige toename van het aantal TLV’s wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door het toegenomen aantal leerlingen dat vanuit het primair onderwijs overstapt naar 

voortgezet speciaal onderwijs. 

 
14.9.5  Permanente Commissie Leerlingenzorg t.b.v. ondersteuning in VMBO en PrO 
De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) heeft in 2019 in totaal 89 nieuwe interne aanwijzingen 
leerwegondersteuning afgegeven ten behoeve van nieuwe brugklassers in de beroepsgerichte leerwegen van het 
VMBO die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Het aantal afgegeven beschikkingen voor Stanislas 
Krakeelpolder is niet representatief voor het aantal gestarte leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in 
leerjaar 1.  
 
In mei/juni 2020 zal samen met de VMBO-scholen worden onderzocht op welke manier de scholen, mede 
gerelateerd aan de wijzigingen in de criteria die hebben plaatsgevonden voortkomend uit de opting out LWOO, 
onderzocht worden op welke wijze ‘zorgleerlingen’ in de komende jaren goed in kaart kunnen worden gebracht 
voor de scholen en het samenwerkingsverband. 
 
Daarnaast zijn er 59 nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen voor het Praktijkonderwijs afgegeven ten behoeve van 
nieuwe brugklassers in het Praktijkonderwijs.  
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Tabel 34: Afgegeven beschikkingen ten behoeve van ondersteuning binnen het VMBO  en PrO  

Schoollocatie 

Interne aanwijzingen LWOO Toelaatbaarheidsverklaringen PrO 

2018- 2019 2019 - 2020 2018- 2019 2019 - 2020 

SCD CLD + GC 50 57 0 0 

GC-PrO 15 15 41 26 

Lau-PrO   32 31 

SC-K 38 17 1 2 

Totaal 103 89 74 59 

 
Aan de hand van het totaal aantal leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO en het aantal 
leerlingen binnen de ISK die geen bekostiging meer krijgen vanuit nieuwkomersgelden, wordt het budget ‘lichte 
ondersteuning’ dat bij het SWV VO Delflanden binnenkomt, verdeeld middels jaarlijkse beschikkingen. 
In onderstaande tabel is het beschikbaar gestelde budget over de afgelopen twee schooljaren samengevat. 
 
Tabel 35: Beschikbaar gesteld ondersteuningsbudget voor de doelgroep  

School 

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2018 - 2019  

Ondersteuningsbudget  
op basis van beschikking 

2019 - 2020  

Deelnemende VO-vestiging 01GX03 
 € 351.000,00 € 437.565,00 

Deelnemende VO-vestiging 20AB05 
 € 504.000,00 €495.609,00 

Deelnemende VO-vestiging 02DZ02 
 € 751.500,00 € 669,742,00 

Deelnemende VO-vestiging 20AB04 
 € 135.000,00 € 150.000,00 

Deelnemende VO-vestiging 20AB08 
 € 193.600,00 € 174.000,00 

 € 1.935.100,00 €1.926.916,00 

 D 

14.9.6  Sturen op en monitoren van OOGO-afspraken tussen onderwijs en gemeenten 
Tussen bestuur SWV VO Delflanden en de gemeenten is een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt. Hieronder 
wordt de stand van zaken van elke thematische samenwerking en de doelen voor 2020 kort besproken. 
 
Project Regie op preventie jeugd` 
Doel: 
Samenwerking met de scholen en de ketenpartners. Het programma van Regie Op Preventie biedt integraal 
vraaggerichte preventie gericht op alle mogelijke gezondheidsthema’s. De JGZ-regisseur draagt er zorg voor dat de 
school op elke vraag een passend aanbod krijgt. Het primair en secundair preventief aanbod is gericht op het 
voorkomen van gezondheidsproblemen dan wel het reduceren van de gevolgen daarvan. 
 
Gerealiseerd in 2019: 
1. Per schoollocatie is een activiteitenplan voor 2019 – 2020 opgesteld in samenwerking met de JGZ. 

2. Het activiteitenplan 2018 – 2019 is door JGZ i.s.m. scholen geëvalueerd. 
 

Doelen voor 2020: 
1. Evaluatie activiteitenplan 2019 – 2020 en bespreken bevindingen en eerder gemaakte beleidsafspraken op 

effectiviteit in de diverse gremia. 
2. Eventueel aanpassen beleid op basis van bevindingen en evaluaties en aangepaste afspraken opnemen in 

ondersteuningsplan 2021 – 2025. 
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Verbeteren van interventies t.a.v. opvallend frequent en zorgwekkend (ziekte) verzuim 
Doel: 
Bieden van een integrale aanpak bij opvallend frequent en zorgwekkend (ziekte)verzuim tussen gemeenten, 
scholen en JGZ. 
 
Gerealiseerd in 2019: 
1. Het protocol ‘ziekteverzuim als signaal’ is per 01-10- 19 regionaal aangescherpt in samenwerking met de 

gemeenten en de JGZ. 
2. Het protocol is besproken in de diverse gremia en uitgezet op de scholen. 
 
Doelen voor 2020: 
1. Opstellen van evaluatievragen voor JGZ en schoollocaties om aangescherpt protocol en de effecten van de 

werkwijze te evalueren. 
2. Inventariseren van ideeën over mogelijke veranderende inzet van de verpleegkundige op de scholen. 
3. Bevindingen uit 2019-2020 en ideeën vertalen naar aangepaste of nieuwe beleidsafspraken en opnemen in 

ondersteuningsplan 2021 – 2025. 

 

Versterken samenwerken leerplicht en onderwijs 

Doelen: 

Voorkomen van verzuim en thuiszitten van leerlingen.   

Thuiszittende leerlingen hebben binnen drie maanden een passend aanbod. 

 
Gerealiseerd in 2019: 
1. Leerplicht houdt op enkele scholen een verzuimspreekuur. 
2. Aanscherping afspraken over samenwerking tussen leerplicht, JGZ en scholen bij zorgwekkend 

(ziekte)verzuim. 
3. Aanscherping afspraken monitoren thuiszitters per gemeente. 
 
Doelen voor 2020: 
1. Onderzoek naar noodzaak tot inzet onafhankelijk arts wanneer scholen gebruik maken van de Variawet en bij 

beoordeling (tijdelijke) onderwijsvrijstelling. Indien noodzakelijk, dit opnemen in procedure ‘toeleiden naar 
onderwijs- en zorgarrangementen’ en eventueel opnemen in begroting 2021 – 2025. 

2. Maken van afspraken over georganiseerd driehoeksoverleg voorafgaand aan afgifte onderwijsontheffing. 
(arts, SWV, leerplicht)  

3. Verdergaand herijking van een aantal samenwerkingsafspraken tussen onderwijs en leerplicht: 

 Spreekuur van leerplicht op schoollocaties. 

 Leerplicht levert driemaandelijks overzicht van aantal bij haar geregistreerde thuiszitters aan bij SWV. 

 Hernieuwd vaststellen kwaliteitsafspraken met input van voorbeelden andere regio’s. 
 

Versterken samenwerking onderwijs en jeugdpartners 

Doelen:  

Efficiënt en effectief inzetten van de jeugdhulp binnen het onderwijs, zodat leerlingen hun schoolcarrière beter 

kunnen doorlopen. 

Thuiszittende leerlingen hebben binnen drie maanden een passend aanbod. 
 
Achtergrond: 
De samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening staat vaak onder druk, er zijn wachtlijsten, er is soms 
discussie over wie wat moet betalen, er is soms onduidelijkheid over wie wanneer regie moet voeren, er is meer 
vraag naar ondersteuning vanuit de jeugdzorg in het onderwijs dan dat er aanbod is, er zitten te veel leerlingen 
thuis of op een zorgboerderij. 
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Gerealiseerd in 2019: 
1. De scholen werken conform de procedure ‘toeleiden naar een onderwijs-zorgarrangement’. 
2. De ondersteuningsstructuur op de scholen is regelmatig onderwerp van gesprek geweest in diverse intervisie- 

en netwerkbijeenkomsten met onderwijs en jeugdpartners. 
3. Er is consensus over het laten uitvoeren van een kwalitatieve evaluatie van de samenwerking tussen onderwijs 

en jeugdzorg door het NJI. 
4. Er zijn verkennende afspraken gemaakt over een effectievere inzet van de hulpverlening op het FLEX-College. 
5. Er is gestart met een verkennende visieronde tussen schoolbestuurders en gemeente Delft op het gebied van 

passend onderwijs en zorg voor jeugd. 

Doelen voor 2020: 
1. De resultaten van de kwalitatieve evaluatie worden besproken in de verschillende gremia op basis waarvan 

aangepaste beleidsvoorstellen worden geformuleerd voor ondersteuningsplan 2021-2025. 
2. De resultaten uit de verkennende visieronde worden verwerkt in OOGO afspraken tussen gemeenten en 

onderwijs en opgenomen in het ondersteuningsplan 2021-2025. 
3. Er wordt gestart met een pilot binnen het VSO om jeugdhulp meer preventief in te zetten. 
4. Afspraken over de inzet van de jeugdhulp binnen het FLEX-College worden verder uitgewerkt. 
 
Overige doelen voor 2020: 
Tijdens hun werkzaamheden, worden de gedragswetenschappers binnen het Loket soms geconfronteerd met 
knelpunten bij de uitvoering van hun werk. In een aantal gevallen komen daar weer nieuwe activiteiten uit voort, 
die opgenomen worden in een jaarplan daarop volgend.  
1. Tussen de VO-scholen zijn procedurele overstap afspraken gemaakt voor leerlingen met en zonder 

onderwijsbehoefte.  
2. Met alle externe onderwijsondersteuners is, mede in het kader van de AVG, een contract en een 

verwerkersovereenkomst opgesteld. 
3. Met de bestuurder VSO-cluster 4 zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de beschikbare (openstaande) 

lesplekken op de verschillende schoollocaties, termijn van instroom na afgifte TLV en doorstroom (naar 
regulier onderwijs) en uitstroom (uitstroombestemming). 

4. Op het niveau van het samenwerkingsverband starteen expertisegroep NT-2 die de reguliere scholen kan 
adviseren en begeleiden ten aanzien van passend onderwijs aan leerlingen met een NT-2 achtergrond. 

5. Op het niveau van het samenwerkingsverband start een  expertisegroep VSO-cluster 3 en 4 die de reguliere 
scholen kan adviseren en begeleiden ten aanzien van passend onderwijs aan leerlingen met cluster 3 of 4 
kenmerken. 
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15. Reactie van het toezichthoudend bestuur 
Het SWV VO Delflanden heeft de maatschappelijke opdracht om een dekkend ondersteuningsaanbod te realiseren 
binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband, zodanig dat elke leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft, deze ook krijgt op een plek die het beste kan anticiperen op die onderwijsbehoeften. Het bestuur 
vervult daarbij de rol van intern toezichthouder. Voor een overzicht van de bestuursleden en eventueel betaalde 
en onbetaalde nevenfuncties wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Voor de activiteiten die de bestuursleden ten behoeve van het SWV VO Delflanden verrichten, vindt geen 
bezoldiging plaats. De directeur van het samenwerkingsverband is aangesteld voor onbepaalde tijd met een 
betrekkingsomvang van 1,0 WTF in salarisschaal 13 conform de CAO  VO. Verwezen wordt naar het WNT-model in 
de jaarrekening. 
 
De werkwijze en het besluitvormingsproces van het bestuur zijn in dit bestuurlijk verslag al beschreven.  De 
aspecten van de toezichthoudende rol van het bestuur zijn terug te vinden in de onderstaande vastgestelde 
documenten van het SWV VO Delflanden: 
- Statuten 
- Bestuursreglement 
- Managementstatuut 
- Treasurystatuut 
- Planning en Control cyclus 
- Ondersteuningsplan 
 
Het bestuur is in 2019 zes keer voor een bestuurlijk overleg bij elkaar gekomen. In de bestuurlijke overleggen is 
structureel aandacht geschonken aan de financiële planning en controle. Daarnaast hebben de bestuursleden zich 
inhoudelijk laten informeren over de uitvoering van de vastgestelde programma’s en de ontwikkelingen van nieuw 
beleid. Middels de managementrapportage wordt het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
projecten, de besteding van de middelen en eventuele knelpunten in beleid. De financiële rapportages leverden de  
bestuursleden een goede prognose van de resterende maanden van het boekjaar, zodat –indien noodzakelijk of 
mogelijk- aanpassingen in de uitgaven konden plaatsvinden. Elders in het bestuursverslag werd reeds beschreven 
welke onderwerpen bestuurlijk ter sprake zijn gekomen en over welke onderwerpen inhoudelijke instemming 
werd bereikt. 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg  in mei 2019 werd ingestemd met het bestuursverslag en de jaarrekening 2018. De 
bestuursleden spraken zich daarbij uit over de afwezigheid van de externe accountant. In dit overleg werd aan van 
Ree, als extern accountantsbureau opdracht gegeven om ook de accountantscontrole van 2019 op te pakken, met 
daarbij het expliciete verzoek om de bevindingen uit de controle zelf in het bestuurlijk overleg van juni 2020 te 
presenteren. Hierbij zijn de afspraken omschreven betreffende de taakverdeling tussen directeur/bestuur SWV – 
administratiekantoor, controller en accountantskantoor. 
 
Het bestuur heeft aan de hand van de management- en de kwartaalrapportages kunnen vaststellen dat het 
samenwerkingsverband ‘in controle’ is. Op basis van de financiële rapportages is het bestuur de mening toegedaan 
dat de middelen van het samenwerkingsverband rechtsmatig zijn verworven en rechtmatig en doelmatig zijn 
besteed conform de in het ondersteuningsplan en de vastgestelde begroting van 2019  opgenomen programma’s. 
 
In het bestuurlijk overleg van november 2019 werd ingestemd met de begroting 2020, waarbij tevens een extra 
impuls werd gegeven aan verder uit te werken beleid, conform afspraken in het ondersteuningsplan 2016 – 2020. 
 
Het bestuur voert haar werkzaamheden volgens vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit 
en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop het bestuur verschillende belangen afweegt en 
de koers van het samenwerkingsverband bepaalt. Binnen deze principes meldt het bestuur dat zij haar 
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toezichthoudende taak in 2019 naar behoren heeft kunnen uitvoeren. Het bestuur is als werkgever opgetreden 
naar de directeur en heeft het functioneren van de directeur besproken en geëvalueerd.   
Zij is meegenomen in de evaluaties van de diverse programma’s, waarin de gerealiseerde doelstellingen zijn 
besproken en ook aanbevelingen zijn gedaan voor verbeteringen. In het bestuurlijk jaarverslag vindt het bestuur 
de diverse thema’s terug conform afspraak en het financieel jaarverslag correspondeert met de softclose in de 
laatste kwartaalrapportage uit 2019 (Q4).  
 
Het bestuur bedankt de directeur en de medewerkers van het SWV VO Delflanden, schooldirecties, 
schoolbegeleidingsteams en gemeenten voor de samenwerking en hun inzet om leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte passend onderwijs te bieden. 
 
Namens het bestuur van het SWV VO Delflanden, 
 
Drs. J.S. Zijlstra, 
Voorzitter 
 
23-04-2020   
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Bijlage 1 

Jaarverslag OPR 

 

Van de vergadering van: Ondersteuningsplanraad SWV VO Delflanden, 28.09 

Verslagperiode:  2019 

Opgemaakt:  d.d. 23-02-2020 

Door:   P. Dorlas, secretaris OPR 

 

In 2019 is de OPR drie keer bijeengekomen en er is een vergadering voorbereid en bijgewoond met het bestuur 

van het samenwerkingsverband. 

 

Belangrijkste behandelde en besproken onderwerpen: 
- Instemming met de begroting 2019 en accountantsverslag. 
- Meerjaren begroting, meerdere keren op de agenda 
- De structuurklas HAVO/VWO en LWOO die gewijzigd is in eenjarige schakelklas HAVO/VWO voor leerlingen met 

ASS-gerelateerde problemen, angsten, hogere prikkelgevoeligheid of concentratieproblemen. 
- De toestroom vanuit de internationale schakelklas. De OPR heeft vooral gepleit voor een schakelklas die zich 

concentreert op taalonderwijs en andere vakken minder behandelt. 
- Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de relatie met de SOP’s van de individuele scholen. 

Met name de participatie bij de ontwikkeling van de SOP’s van de leerkrachten op de scholen is veelvuldig 
besproken.  

- De voorbereiding op de vergadering met bestuur d.d. 28-10-2019 en de mogelijk komende vergaderingen met 
bestuur. 

- De communicatie tussen OPR en de MR’en van de scholen. 

 

De OPR heeft zich dit jaar geprofileerd als gevolg van de opmerking van de inspectie. Vooral de planning van een 

regelmatiger contact met het bestuur heeft geleid tot een duidelijkere formulering van door de OPR te bespreken 

en te onderzoeken onderwerpen die vooral gaan over de realisering van het ondersteuningsplan in samenhang 

met de schoolondersteuning plannen en de verschillen tussen de taken van docenten, mentoren en zorg 

coördinatoren op de verschillende scholen 

 

De Samenstelling van de OPR is een blijvend punt van bespreking. Het blijkt dat een aantal scholen niet of onder 

vertegenwoordigd is. Tot nu toe is de leerling vertegenwoordiging niet mogelijk of niet erg duurzaam gebleken. 

 

De OPR bestaat was aan het eind van het jaar als volgt samengesteld 

Naam Zetel functie 

Gonny ten Wolde Personeel VO  

Christelijk Lyceum Delft 

zorgcoördinator 

Ellen de Looff Ouder VO 

Christelijk Lyceum Delft 

ouder 

Paulus Dorlas Personeel VO  

Laurentius Praktijkschool 

secretaris 

 

Vacature ouder VO 

Laurentius Praktijkschool 

 

Maxine Ruffles personeel VO 

Grotius College 

personeelslid 

Rinus van Perlstein ouder/leerling VO  

Grotius College 

leerling 
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Freek Dubbelman personeel VO 

Stanislascollege 

voorzitter 

Jolanda Yildiz leerling en ouder VO 

Stanislascollege 

ouder 

Marjolein Beernink personeel VSO 

Herman Broerenschool 

personeel 

Vacature personeel VSO 

JC Pleysiercollege 

 

Vacature ouder/leerling VSO 

Maurice Maeterlinckschool 

 

Vacature ouder/leerling VSO  
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Bijlage 2: 

 

Evaluatie subsidie coördinatie ondersteuningsstructuur SWV VO Delflanden 2019 

 

Naam schoolbestuur: 

 

 
1. De school/scholen van voortgezet onderwijs binnen mijn bestuur voldoen aan de binnen het 

samenwerkingsverband vastgestelde standaarden van de basisondersteuning (zie bijlage 1 voor de 

afgesproken standaarden).  

☐ Ja 

☐ Nee 

 

Toelichting indien sprake van nee: 

 

 

 

2. Welke resultaten zijn er in 2019 binnen de basisondersteuning op uw scholen geboekt naar aanleiding van de 

evaluaties van de effectiviteit van de basisondersteuning in  2018 en het daaruit voortkomende plan van 

aanpak? 

 

 
3. Op welke thema’s gerelateerd aan Passend Onderwijs en basisondersteuning gaan uw schoollocaties zich in 

2020 meer specifiek richten: 

☐ Kwaliteitstoetsing en borging van de zorgstructuur binnen de school 

☐ Vroegsignaleren en aanpak van leerachterstanden 

☐ Vroegsignaleren en aanpak van problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag 

☐ Pedagogisch en didactisch handelen in de klas 

☐ Specifieke deskundigheidsbevordering van docenten, nl: 

☐ Aanpak (zorgwekkend) schoolverzuim 

☐ Terugdringen afstroom 

☐ Terugdringen voortijdig schoolverlaten (VSV) 

☐ Ouderbetrokkenheid 

☐ Anders, namelijk :  

 

 

4. Zijn deze thema’s als ontwikkelpunten met bijbehorende acties opgenomen in het SOP of activiteitenplan van 

de desbetreffende school? 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

Toelichting indien sprake van nee: 
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Bijlage: Standaarden van basisondersteuning 
 

Standaard 1: De school begeleidt het leren van de leerlingen 

SW
V

  

De school signaleert systematisch mogelijke leerproblemen bij alle leerlingen. 

De school biedt bij geconstateerde leerproblemen gerichte ondersteuning. 

De school maakt optimaal gebruik van externe ondersteuning als de leerproblematiek de 

mogelijkheden van de eigen school overstijgt. 

Standaard 2: De school begeleidt de sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerlingen 

SW
V

  

De school signaleert systematisch mogelijke sociaal emotionele problemen en afwijkend gedrag bij alle 

leerlingen. 

Alle docenten van de school zijn in staat om afwijkend gedrag bij leerlingen te signaleren. 

De school biedt bij geconstateerde sociaal emotionele problemen of afwijkend gedrag gerichte 

ondersteuning. 

De school biedt voor alle leerlingen die PrO of VMBO BBL/KBL (met LWOO) volgen een 

basisprogramma sociale vaardigheden binnen het curriculum 

De school maakt optimaal gebruik van externe ondersteuning als de sociaal emotionele problematiek 

of gedragsproblematiek de mogelijkheden van de eigen school overstijgt. 

Standaard 3: De school werkt preventief als het gaat om gedrag, veiligheid en gezondheid 

SW
V

  

De school heeft een visie op pedagogisch klimaat uitgewerkt in het SOP. 

De school hanteert protocollen in het kader van “De veilige school”. 

De school besteedt gericht aandacht aan veiligheid en algemene gezondheid binnen het curriculum. 

De school besteedt structureel aandacht aan de competentieontwikkeling van docenten en 

begeleiders in relatie tot individuele begeleiding en begeleiding op maat in de klas. 

Standaard 4: De school heeft de ondersteuningsstructuur helder uitgewerkt 

SW
V

  

De school heeft een visie op ondersteuning  uitgewerkt in een SOP. 

Alle docenten hanteren de procedures van de ondersteuningsstructuur. 

De school heeft een heldere intakeprocedure bij aanname van leerlingen. 

De school legt begeleidingsgegevens van de leerling vast in een digitaal LVS. 

De school zorgt voor passende overdracht bij overgang po-vo, vo-vo, vo- andere vervolgopleidingen. 

De school heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van ondersteuning onder gebracht bij 

een functionaris. 

De school maakt gebruik van specialisten als het gaat om hulp die de basisondersteuning overstijgt 

(zowel internen als externen). 

Standaard 5: De school evalueert de effectiviteit en het rendement van de ondersteuning 

SW
V

  

De school evalueert jaarlijks het rendement van de genomen ondersteuningsmaatregelen 

(standaarden 1, 2 en 3) en gebruikt de conclusies voor het bijstellen van haar SOP. 

De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuningsstructuur en gebruikt de conclusies 

voor het bijstellen van haar SOP. 

Standaard 6: De school werkt samen in het samenwerkingsverband 

SW
V

 

De school is vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband. 

De school komt de afspraken na die door het bestuur van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd. 

De school informeert jaarlijks het samenwerkingsverband over de ontwikkelingen aangaande de 

ondersteuningsstructuur op schoolniveau. 
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Bijlage 3:  Namen bestuursleden in 2019, rol in bestuur en nevenfuncties 

  

Naam bestuurslid SWV VO Delflanden 
 

Betaalde en onbetaalde nevenfunctie 

De heer drs. J.S. Zijlstra, 
Voorzitter SWV VO Delflanden 
 
Hoofdfunctie  in 2019 
Voorzitter College van Bestuur 
Stichting Christelijk Onderwijs Delft 
e.o. 

Geen betaalde en onbetaalde nevenfuncties 

De heer drs. A.P.M. Loogman, 
Penningmeester SWV VO Delflanden 
 
Hoofdfunctie in 2019:  
Regiodirecteur Stichting Lucas 
Onderwijs 

Onbetaalde nevenfunctie in 2019:  
Voorzitter Cie ‘Maatschappelijke Agenda’ van Verus, landelijke vereniging 
voor katholiek en christelijk onderwijs.  
Voorzitter Regionaal Topoverleg Techniek. 

Mevrouw dr. S.P. Schenning, 
Secretaris SWV VO Delflanden 
 
 
 
 
Hoofdfunctie in 2019 
Voorzitter College van Bestuur 
Laurentius Stichting 

Betaalde nevenfunctie in 2019: 
Lid Raad van Advies SRVO.  
 
Onbetaalde nevenfuncties, voortvloeiend uit hoofdfunctie in 2019 
Lid Dagelijks Bestuur PPO Delflanden;  
Lid Dagelijks Bestuur SPPOH.  
 
Onbetaalde nevenfunctie in 2019 
Lid programmacommissie NCO. 

De heer J. te Marvelde, a.i. 
Algemeen lid SWV VO Delflanden 
 
Hoofdfunctie in 2019: 
Bestuurder a.i. Grotius College Delft 

Onbekend 

De heer J. Taal, 
Algemeen lid SWV VO Delflanden 
 
 
Hoofdfunctie in 2019: 
Bestuurder Stichting Resonans 
Speciaal Onderwijs 

Onbetaalde nevenfuncties, voortvloeiend uit hoofdfunctie in 2019 
Lid van bestuur van diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
(primair en voortgezet) 
 
Onbezoldigde nevenfunctie in 2019 
Voorzitter bestuur Stichting Les Oiseaux  Bleus 
 

De heer M. van Kesteren, 
Algemeen lid SWV VO Delflanden 
 
Hoofdfunctie in 2019: 
Bestuurder Herman Broeren Stichting 

Geen betaalde en onbetaalde nevenfuncties 

Mevrouw M. Veldhuis, 
Algemeen lid SWV VO Delflanden 
 
Hoofdfunctie in 2019: 
Bestuurder Pleysiercollege 

Geen betaalde en onbetaalde nevenfuncties 
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Kerncijfers 
 
Financieel      

Baten 2019 2018 2017 2016 2015 
Rijksbijdragen 8.774.918 8.144.923  7.516.131  6.986.484  2.267.447  
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV - - - - -1.073.992  
Overige overheidsbijdragen                  -                   -                   -                   -                   -  
Overige baten       170.141        192.744       224.212        253.209        365.201  

Totaal baten 8.945.059  7.740.343  7.239.693  7.239.693  1.558.656  

      
Lasten      

Personele lasten     1.164.143       976.292        938.230        883.949        704.373  
Afschrijvingen           6.498            6.872            7.226            5.732            5.560  
Huisvestingslasten         95915         63.957        70.284        115.243          63.616  
Overige instellingslasten     1.161.045       944.329        872.414        605.811        576.122  
Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.459.359 6.337.856  5.712.217  5.333.496  -  

Totaal lasten 8.86.960 8.329.306  7.600.371  6.944.231  1.349.671  

      

Saldo baten en lasten          58.099           8.361        139.972        295.462        208.985  

      
Financiële baten en lasten               10                10               31               813            2.452  

      

Resultaat          58.109            8.371        140.003        296.275        211.437  

      
Eigen vermogen 1.310.543  1.252.434  1.244.063  1.104.060  807.785  
Solvabiliteitsratio 79,22% 79,27% 83,33% 71,62% 70,56% 
Liquiditeit 4,89 4,93 6,55 3,83 3,59 
Kapitalisatiefactor 18,49% 18,95% 19,29% 21,29% 73,34% 
Weerstandsvermogen/totale baten 14,65% 15,02% 16,07% 15,25% 51,74% 
Huisvestingsratio 1,08% 0,77% 0,92% 1,66% 4,71% 
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Financiële analyse 
Het exploitatieresultaat 2019 sluit met een positief resultaat van € 58.109 
 
 2019 Begroting Verschil 2019 2018 Verschil 
Baten       

Rijksbijdragen 8.774.918  8.504.937 269.981  8.774.918  8.144.923    629.995 
Overige overheidsbijdragen -  -  -  -  -                  -  
Overige baten    170.141     202.500    -32.359     170.141     192.744     -22.603  

Totaal baten 8.945.059 8.707.437 237.622 8.945.059 8.337.667     607.392  

       
Lasten       

Personeelslasten    1.164.143     1.108.261      55.882    1.164.143        976.292        187.851  
Afschrijvingen           6.498            6.652         -154           6.498            6.872              -374  
Huisvestingslasten         95.915          74.175     21.740          95.915          63.957          31.958  
Overige instellingslasten   1.161.045     1.138.770     22.275    1.161.045        944.329        216.716 
Doorbetalingen aan 
schoolbesturen   6.459.359    6.391.417     67.942   6.459.359   6.337.856       121.503  

Totaal lasten   8.886.960    8.719.275    167.685    8.886.960   8.329.306       557.654 
             
Saldo baten en lasten          58.099        -11.838        69.937          58.099            8.361         49.738  

        
Financiële baten en lasten       

Financiële baten               10                   -                10                10                10                   -  
Financiële lasten                  -                   -                   -                   -                   -                   -  

Saldo fin. baten en lasten               10                   -                10                10                10                   -  

       

Exploitatieresultaat          58.109        -11.838        69.947           58.109            8.371         49.738  

 
Resultaatanalyse 
Aan de hand van het financieel jaarverslag wordt hier een toelichting gegeven op de begroting en de realisering 
van deze begroting. Geconstateerd wordt dat de realisatiecijfers 2019 niet geheel in lijn zijn met de begroting van 
2019. Het gerealiseerde exploitatieresultaat voor 2019 bedraagt een overschot van € 58.109. Ten opzichte van de 
begroting 2019 betreft dit een overschot van € 69.947. 
 
Baten 
De bekostiging voor zware ondersteuning is € 132.500 hoger dan begroot. Dit verschil wordt met name 
veroorzaakt doordat zowel het tarief per leerling over het schooljaar 2018-2019 als over 2019-2020 is verhoogd in 
het boekjaar 2019. 
De werkelijk ontvangen vergoedingen voor lichte ondersteuning zijn € 132.000 hoger dan begroot. Ook dit verschil 
wordt met name veroorzaakt door de doorgevoerde tariefswijzigingen in 2019. 
De inkomsten ontvangen van het ministerie inzake de begaafde leerling was niet opgenomen in de begroting. Ten 
opzichte van de begroting veroorzaakt dit een positieve afwijking van € 17.500. 
De overige baten zijn ten opzichte van de begroting € 32.500 lager. Dit verschil wordt m.n. verklaard door de 
lagere eigen bijdrage van de Flex voorziening van € 42.000. In de begroting was uitgegaan van gemiddeld hoger 
leerlingaantal.  
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Lasten 
Personeelslasten 
De werkelijke personeelslasten zijn € 55.500 hoger dan begroot. Door ziekte diende er een aantal werknemers 
vervangen te worden. De vervangingskosten waren niet opgenomen in de begroting. De ziekte vervanging is 
ingezet via inhuur derden. 
 
Huisvestingslasten 
De werkelijke huisvestingslasten zijn € 22.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
verbouwingskosten voor de flex hoger waren dan begroot. 
 
Overige instellingslasten 
De werkelijke overige instellingslasten zijn € 22.300 hoger dan begroot. In de post overige kosten is programma 3 
verantwoord, arrangementen op maat. De overbesteding op dit programma bedraagt € 113.000. De oorzaak van 
de overbesteding wordt veroorzaakt door met name door de extra uitgaven voor de pilot extra ondersteuning 
binnen de scholen  
In programma 4, de special needs klassen, is er een onderbesteding van € 19.000, bij de kosten voor de 
struktuurklassen.  
Voor de kosten van de Flex, proramma 5, zien we buiten de personeelskosten een onderbesteding van € 7.000. 
Met name de kosten voor leer en hulpmiddelen zijn lager dan begroot. 
De kosten voor de arrangementen plus 6 in het VSO, programma 6, zijn € 37.000 lager dan begroot. Dit geldt ook 
voor de gemaakte kosten voor het nieuwe beleid, € 27.000. 
 
Doorbetalingen aan schoolbesturen 
Als gevolg van de tariefswijzigingen in 2019, reeds genoemd bij de baten, zijn ook de afdrachten voor zware 
ondersteuning gewijzigd, waardoor er in 2019 € 68.000 meer is verantwoord dan begroot. Het begrote bedrag van 
de opting out regeling is verdeeld over de scholen. Bij de opting out regeling is geen rekening gehouden met de 
tariefswijziging. 
 
Financiële kengetallen 
De kengetallen zijn als volgt: 

  2019  2018  Norm 
Solvabiliteit 1  79,22%  79,27%  30,00% 
Solvabiliteit 2  79,78%  80,02%  50,00% 
Liquiditeit  4,89  4,93  1,5 
Kapitalisatiefactor  18,49%  18,95% tussen 35%-60% 
Weerstandsvermogen  14.65%  15,02%  40% 
Rentabiliteit  0,6%  0,1%  -- 
Huisvestingsratio  1,1%  0,8%  10% 

 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
 
Solvabiliteit 1 
Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 30% (of 
meer) is.  
De solvabiliteit van het eigen vermogen neemt af doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van een toename 
van de voorzieningen. 
Solvabiliteit 2 
Indien het Eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover het totale vermogen, geldt dat de 
norm 50% (of hoger) is. 
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Liquiditeit 
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden 
gedeeld door de kortlopende schulden. 
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat 
de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende 
geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn de 
winstgevendheid, de aard van de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten 
opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden. 
 
Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus gebouwen en terreinen te delen door de 
totale baten (TV/TB). Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine 
schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opgetelde totale en 
financiële baten. De optimale verhouding ligt tussen de 10 en 40%. De interne norm die gehanteerd wordt is 40%. 
 
Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en het vermogen van de stichting. 
 
Huisvestingsratio 
De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten (incl. afschrijvingen gebouwen en 
terreinen) en de totale lasten van de stichting. 
 
Continuïteitsparagraaf 
De ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2017 t/m 2021. Deze gegevens zijn 
verwerkt in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.  
 
Een toelichting op de risico's van de stichting is in het bestuursverslag opgenomen. 
A1 Leerlingaantallen 
  Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 
 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 
VO overige 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 8.188 
leerlingen PrO 313 313 313 313 313 313 
leerlingen LWOO 415 411 411 411 411 411 

Totaal VO 8.916 8.912 8.912 8.912 8.912 8.912 

 
Het leerlingaantal is in de begroting 2020 t/m 2024 constant gehouden omdat de gegevens naar verwachting 
stabiel zullen blijven 
 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Onderwijzend personeel 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Ondersteunend personeel 5,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Directie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Personeel (FTE) 12,9 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 

 
De verwachting is dat het personeelsbestand in 2020 zal toenemen met 2,9 fte. 
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A2 Balans 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Activa Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Materiele vaste activa 
(-/- egalisatie)         18.909          18.909          18.909          18.909          18.909          18.909  
Vlottende activa       229.929       229.929       229.929       229.929       229.929       229.929 
Liquide middelen     1.405.450      1.196.694      1.008.141        768.646       685.574        611.252  

     1.654.288      1.445.532      1.256.979      1.017.484        934.412        860.090  

Passiva         
Algemene reserve       916.793        708.037        519.484        279.989        196.917        122.595  
Bestemmingsreserve       393.750        393.750        393.750        393.750        393.750        393.750  
Voorzieningen            9.180             9.180             9.180             9.180             9.180             9.180  
Kortlopende schulden       334.565        334.565        334.565        334.565        334.565        334.565  

     1.654.288      1.445.532      1.256.979      1.017.484        934.412        860.090  

 
De investeringen in de komende jaren zullen voornamelijk vervangingsinvesteringen zijn ter hoogte van de 
afschrijvingslast. 
 
Exploitatie 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Baten Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Rijksbijdragen     8.774.918      9.260.012      9.432.126      9.403.284      9.403.284      9.403.284  
Overige overheidsbijdragen                  -                   -                   -                   -                   -                   -  
Overige baten       170.141        225.625       195.000        195.000        176.250        150.000  

     8.945.059      9.485.637      9.627.126      9.598.284      9.579.534      9.553.284  

 
De komende jaren zal de verevening zware ondersteuning geleidelijk worden afgebouwd naar nihil in 2022. 
 
Lasten       
Personele lasten     1.164.143      1.287.165      1.234.208      1.234.208      1.149.035      1.149.035  
Afschrijvingen           6.498            6.652            6.652            6.652            6.652            6.652  
Huisvestingslasten         95.915         68.667          85.000          85.000          85.000          85.000 
Overige instellingslasten     1.164.045      1.754.735      1.742.485      1.752.486      1.662.486      1.627.486  
Doorbetalingen aan 
schoolbesturen     6.459.359      6.577.174      6.747.334     6.759.433      6.759.433      6.759.433  

     8.886.960      9.694.393      9.815.679      9.837.779      9.662.606      9.627.606  

       

Saldo baten en lasten          58.099        -208.756        -188.553       -239.495         -83.072        -74.322  

       
Financiële baten en lasten               10                   -                   -                   -                   -                   -  

       
Resultaat          58.109        -208.756      -188.553       -239.495        -83.072         -74.322  

 
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Zie pagina 24. 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Zie pagina 25. 
Rapportage toezichthoudend orgaan 
Zie pagina 68. 



 

 

 
 
 
 

 

Jaarrekening 2019 
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B Jaarrekening 
B1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 
 
1  Activa 

  
31-12-2019 
EUR 

31-12-2018 
EUR 

 Vaste activa     
1.2 Materiële vaste activa     
1.2.1 Gebouwen en terreinen                  -                    -   
1.2.2 Inventaris en apparatuur           3.836             1.545   
1.2.2 ICT         15.073           21.069   
1.2.2 Leermiddelen                  -                    -   

            18.909            22.614  
      
 Totaal vaste activa          18.909           22.614  
      
 Vlottende activa     
1.5 Vorderingen     
1.5.1 Debiteuren        73.344         145.796   
1.5.2 Te ontvangen subsidie                  -                    -   
1.5.5 Overige vorderingen       156.585          119.423   

          229.929          265.219  
      
1.7 Liquide middelen      1.405.450       1.292.031  
      
 Totaal vlottende activa      1.635.379       1.557.250 
      
      
 Totaal activa      1.654.288       1.579.864  

 
2 Passiva 
 
2.1 Eigen vermogen     
2.1.2 Algemene reserve       916.793        858.684   
2.1.3 Bestemmingsreserves       393.750         393.750   

        
 Totaal vermogen      1.310.543       1.252.434  
      
2.4 Voorzieningen     
2.4.3 Overige voorzieningen           9.180          11.839   

        
 Totaal voorzieningen            9.180          11.839  
      
2.6 Kortlopende schulden     
2.6.3 Crediteuren       168.206         147.768   
2.6.4 Kortlopende schulden aan OCW                  -                    -   
2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen         53.424           49.371   
2.6.8 Overige kortlopende schulden                  -                    -   
2.6.9 Overlopende passiva       112.935         118.452   
      
 Totaal kortlopende schulden        334.565         315.591  
      
      
 Totaal passiva      1.654.288       1.579.864  
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B2 Staat van baten en lasten 2019 

 

 

 
2019 
EUR 

Begroting 
2019 
EUR 

2018 
EUR  

3  Baten       
3.3.1  Rijksbijdragen 8.774.918   8.504.937   8.144.923   
3.2  Overige overheidsbijdragen                  -                    -                    -   

3.5 
 

Overige baten 
      

170.141  

      
202.500   

      
192.744   

         
  Totaal baten  8.945.059   8.707.437   8.337.667  

         
4  Lasten       

4.1 
 

Personele lasten 
      

1.164.143   

    
1.108.261  

      
976.292   

4.2 
 

Afschrijvingen 
          

6.498  6.652   

          
6.872   

4.3 
 

Huisvestingslasten 
        

95.915   

        
74.175  

        
63.957   

4.4  Overige instellingslasten 1.161.045   1.138.770   944.329   

4.5 
 Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 6.459.359   6.391.417   6.337.856   

            
  Totaal lasten  8.886.960   8.719.275   8.329.306  

         
  Saldo baten en lasten  58.099  -11.838  8.361  

         
5  Financiële baten en lasten       
5.1  Financiële baten               10                    -                    -   
5.2  Financiële lasten                  -                    -                    -   

         
  Saldo fin. baten en lasten                10                    -                   -  

            

 

 Resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering  58.109  -11.838   8.361 

         
  Exploitatieresultaat  58.109   -11.838   8.361 

 
 Resultaatbestemming:  
 Algemene reserve: 58.109 
 Risico beheersing: -  
   
 Mutaties reserves:  
 Algemene reserve:  -  
 Risico beheersing:  - 
   
 Resultaat na bestemming                  -  
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B3 Kasstroomoverzicht 
 

 
2019 
EUR 

2018 
EUR 

Kasstroom uit operationele activiteiten     
     
Resultaat saldo baten en lasten          58.109             8.371   
Kapitaalstorting                  -                    -   

           58.109             8.371  
     
Afschrijvingen           6.498             6.872   

             6.498              6.872  
Mutaties werkkapitaal     
 - Voorraden                  -                    -   
 - Vorderingen        35.290          -42.994   
 - Effecten                  -                    -   
 - Kortlopende schulden         18.974           91.521   

          54.264           48.527  
     
Dotaties voorzieningen           8.282            4.597   
Onttrekking voorzieningen        -10.941          -16.982   
Vrijval voorzieningen                    -               -591   

           -2.659          -12.976  

     

         116.212           50.794  

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Immateriële vaste activa                  -                    -   
Materiële vaste activa          -2.793            -3.412   
Financiële vaste activa                  -                    -   

           -2.793            -3.412  

     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Mutatie kredietinstellingen                  -                    -   
Mutatie overige langlopende schulden                  -                    -   

                   -                    -  
     
Mutatie liquide middelen         113.419           47.382  

     
Beginstand liquide middelen     1.292.031       1.244.649   
Mutatie liquide middelen        113.419           47.382   
     
Eindstand liquide middelen      1.405.450       1.292.031  
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B4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 
 
Algemeen 
Juridische structuur 
De rechtspersoonlijkheid van het samenwerkingsverband is een stichtingsvorm. 
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomst de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op grond van de RJO 
zijn tevens van toepassing de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) in het bijzonder RJ 660 en BW 2 Titel 9. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (voor het 
samenwerkingsverband is dit gelijk aam de nominale waarde). 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. Alle financiële informatie in euro's. 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, 
ontvangen investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikname. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 
worden verwacht. 
 
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld. 
 
Categorie Afschrijvingsperiode in 

maanden 
Afschrijvingspercentage 
per jaar 

Activeringsgrens 

Inventaris en apparatuur 60 - 120 5% - 20%  €                          500,00  

ICT 36 - 60 20% - 33,33%  €                          500,00  

 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en bij de vervolgwaardering tegen 
geamortiseerde kostprijs. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 
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Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De 
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. 
 
Kortlopende schulden 
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. 
Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen 
bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere 
jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste 
van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. 
 
Opbrengstwaardering 
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies 
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar 
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze 
opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte 
werkzaamheden als baten verantwoord. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
 
Rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen op grond van de primaire bekostiging hebben we ten gunste gebracht van het jaar waarvoor zij 
ter beschikking zijn gesteld. 
 
Voorzieningen 
Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (voor het samenwerkingsverband is dit 
gelijk aan de nominale waarde) van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en 
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan 
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en 
doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. 
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. 
 
Voorziening LPB 
De voorziening dient ter dekking voor toekomstige kosten voorvloeiend uit de in augustus 2014 afgesloten nieuwe 
CAO VO inzake het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Medewerkers krijgen elk schooljaar een individuele 
keuzebudget aan klokuren die zij naar eigen believen mogen inzetten voor verlof, pensioen, kinderopvang of 
kunnen laten uitbetalen. 
 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (voor het samenwerkingsverband is 
dit gelijk aan de nominale waarde) van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke 
uitgaven. 
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Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. In de toelichting op onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van 
het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in 
de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting onder de 'Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
Het renterisico is beperkt aangezien het samenwerkingsverband geen leningen heeft. 
 
Het kredietrisico ten aanzien van de overige vorderingen van het samenwerkingsverband is beperkt aangezien de 
grootste debiteuren met een hoge betrouwbaarheid betreffen zoals de Rijksoverheid en de scholen uit de regio. 
 
Personeelsbeloningen/pensioenen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten 
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan 
worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 
uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
 
De Stichting heeft voor haar werknemers conform CAO VO een pensioenregeling. De pensioenen zijn 
ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. 
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel 
slechter gaat. De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 128% moet zijn. Dan hebben we 
voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 
104,2% mag liggen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 128%, dan moet er een herstelplan worden opgesteld om 
binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 128% te krijgen. Wordt er verwacht om niet 
binnen 10 jaar de 128% te halen of is de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager dan 104,2%? Dan moeten we 
de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen 
niet plotseling fors lager wordt. 
De beleidsdekkingsgraad per ultimo december 2017 is 104,4%. 
Omdat de financiële situatie onvoldoende blijft, heeft ABP voor 1 april 2016 een nieuw herstelplan ingediend bij de 
toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft de berekening gecontroleerd en goedgekeurd. Met de 
berekening volgens de methodiek van De Nederlandse Bank (DNB) laat ABP zien dat de pensioenen in 2017 niet 
verlaagd worden. 
De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting heeft daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
1. Activa 
 
1.2 Materiële vaste activa 
 
     Mutaties 2019  

  

Verkrijgings- 
prijs  

31-12-2018 

Afschrijvingen 
t/m  

31-12-2018 
Boekwaarde 
 31-12-2018 

Investeringen 
2019 

Desinveste-
ringen  

2019 
Afschrijvingen 

2019 
Boekwaarde  
 31-12-2019 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

         
1.2.
2 Inventaris SWV  10.498  9.492 1.006  2.793 -  333  3.466  

 Inventaris Rebound 63.285  62.746  539  -  -  169  370 
1.2.
2 ICT 37.693 17.239  20.454  -  -  5.504  14.950 

 ICT Rebound 17.638  17.023  615 -  -  492  123  
         

 Totaal materiële vaste activa       129.114         108.500         22.614            2.793                  -            6.498         18.909  
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1.5 Vorderingen 

  
2019 
EUR 

2018 
EUR 

      
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW                  -                    -   
      
1.5.1 Debiteuren         73.344         145.796   
1.5.5 Vooruitbetaalde facturen/verstrekte beschikkingen       134.175          54.034   
 Overlopende activa         22.410           65.389   

          229.929          265.219  

        

 Totaal vorderingen        229.929         265.219  

 
1.7 Liquide middelen 

  
2019 
EUR 

2018 
EUR 

      
1.7.1 Banken       913.254  799.582  
1.7.2 Kasmiddelen                    4                 267  
1.7.3 Spaarrekening       492.192         492.182  

        

 Totaal liquide middelen  1.405.450  1.292.031  

 
2. Passiva 
 
2.1 Eigen vermogen 
   Mutaties 2019  

  

Saldo  
31-12-2018 

Bestemming 
Resultaat 

Overige 
Mutaties 

Saldo  
31-12-2019 

  EUR EUR EUR EUR 
      
2.1.1 Kapitaal                  -                   -                   -                   -  
2.1.2 Algemene reserve       858.684        58.109                   -        916.793  
2.1.3 Bestemmingsreserves     
 Risicobeheersing       393.750                   -                   -       393.750  

 Totaal bestemmingsreserves       393.750            58.109                   -        393.750  
      
 Totaal eigen vermogen 1.252.434          58.109                   -   1.310.543  

 
Naar aanleiding van de gevoerde risicoanalyse in 2019 is de bestemmingsreserve risicobeheersing vastgesteld op 
 € 393.750. 
 
De bestemming van het resultaat 2019 is als volgt 

Algemene reserve   
                   

58.109  
Bestemmingsreserve            -  

   
Totaal 58.109  
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2.4 Voorzieningen 

   
Mutaties 

 
Onderverdeling saldo 
2019 

  

Saldo  
 1-1-2019 

Dotaties  
2019 

Onttrekkingen 
2019 

Vrijval  
2019 

Saldo 
31-12-2019 

< 1 jaar Langlopend 
>1 jaar 

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2.4.
3 Overige voorzieningen        
 Jubileum Voorziening           3.529            3.274                   -                   -            6.803                   -            6.803  

 Voorziening LPB            8.310            5.008         10.941                  -            2.377                   -            2.377  

                

 Totaal voorzieningen         11.839            8.282          10.941                  -          9.180                  -          9.180 
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2.6 Kortlopende schulden 

  
2019 
EUR 

2018 
EUR 

2.6.3 Crediteuren 168.206  147.768   

   168.206   147.768  
2.6.4 OCW  -   -  
2.6.6 Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen  53.424   49.371  
2.6.9 Overlopende passiva     
 Transitoria credit 112.935   118.452   

    112.935  118.452  

        

 Totaal kortlopende schulden  334.565   315.591  

 
Verantwoording subsidies 
 
Model G       

  
         

G1 Verantwoording van subsidies zonder verekeningsclausule (regeling ROS, art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen 
betrekking hebbend op EL&I subsidies) 

        
 
 

 

Omschrijving Toewijzing Bedrag van 
de 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 
verslagjaar 

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking: 

 Kenmerk Datum 
Geheel uitgevoerd en 
Afgerond Nog niet geheel afgerond    

€ € Aankruisen wat van toepassing is 
Toekenning 
subsidie 
Hoogbegaafdheid 

 

 

180.200 
 

45.050 
   

  

  Totaal 180.200 45.050   
  

         
  

G2 Verantwoording van subsidies met verekeningsclausule (regeling ROS, art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen 
betrekking hebbend op EL&I subsidies)  

G2.A: Aflopend per ultimo verslagjaar 
Omschrijving Toewijzing Bedrag van 

de 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 
verslagjaar 

Totale 
kosten 

Te verrekenen 
overschot 
ultimo verslagjaar 

 

 Kenmerk Datum  
   € € € €  
   -    -    -    -     

  Totaal -    -    -    -     

         
G2.B: Doorlopend tot in een volgend verslagjaar      
Omschrijving Toewijzing Bedrag van 

de 
toewijzing 

Saldo 
01-01-19 

Ontvangen 
verslagjaar 

Lasten in 
verslagjaar 

Totale 
kosten 
31-12-19 

Saldo nog te 
besteden 
ultimo 
verslagjaar  Kenmerk Datum 

   € € € € € € 

                        -                           -    -    -    -    -    

  Totaal                      -                           -    -    -    
                     

-                         -    
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B6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
Per 1 september 2016 is het Samenwerkingsverband PPO Delflanden een meerjarige overeenkomst aangegaan 
met Sophia Revalidatie. De overeenkomst betreft de huur van een ruimte aan de Buitenhofdreef 8 in Delft. De 
overeenkomst is aangegaan is aangegaan voor een periode van 5 jaar. De gehuurde ruimte is betrokken per 1 
januari 2017. De jaarlijkse huurkosten bedragen circa € 55.500. De servicekosten bedragen, inclusief btw, jaarlijks 
circa € 22.500. 
 
Onder deze overeenkomst ligt een onderhuur overeenkomst met Samenwerkingsverband VO Delflanden. De 
overeenkomst kent dezelfde voorwaarden als met Sophia Revalidatie. SWV VO Delflanden gebruikt 1/3 (een 
derde) van de gehuurde ruimte en neemt hiervoor ook 1/3 deel van de kosten voor zijn rekening. Dit zal middels 
een doorbelasting tussen beide instellingen worden verrekend. Voor het samenwerkingsverband VO Delflanden 
bedragen de jaarlijkse huurkosten circa € 18.500 en de servicekosten, inclusief btw, € 7.500. 
 
Er is een overeenkomst tussen Pro Management en SWV VO Delflanden welke jaarlijks opzegbaar is (totale waarde 
€ 19.000). 
 
B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
 
3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCW 

  
2019 
EUR 

2019 
Begroting 

2019 
EUR 

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW       
 Rijksbijdragen VO 8.757.425   8.504.937   8.144.923   

   8.757.425    8.504.937   8.144.923  
3.1.2 Overige subsidies OCW      17.493      

         17.493   -     -  

        

 Totaal rijksbijdragen OCW  8.774.918  8.504.937   8.144.923  

 
De VSO-school ontvangt geen rechtstreekse ondersteuningsbekostiging van het Rijk, maar van het SWV.  
Uit het budget van het SWV wordt voor elke leerling een vast bedrag overgemaakt afhankelijk van de categorie 
waartoe de leerling gerekend wordt. 
Er is sprake van drie categorieën oplopend in zwaarte waarbij het bedrag voor een categorie afgeleid is van de 
ondersteuningskosten die een leerling gemiddeld kost: 
  
Categorie 1 (laag): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor ZMLK, LZs of cluster 4. 
Categorie 2 (midden): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor LG. 
Categorie 3 (hoog): gemiddelde kosten leerling VSO-school voor MG (ZMLK-LG). 
  
Het samenwerkingsverband bepaalt als onderdeel van de toelaatbaarheidsverklaring in welke categorie de 
betreffende leerling wordt geplaatst.  
Het zijn dus baten die direct worden overgemaakt naar de betreffende scholen, maar 'vanuit' het 
samenwerkingsverband. 
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1.2 Overige overheidsbijdragen 

  
2019 
EUR 

2019 
Begroting 

2018 
EUR 

3.2.1 Overige Overheidsbijdragen       

 

Totaal overige 
overheidsbijdragen 

                  
-   

                 
-   

                 
-  

 
3.5 Overige baten 
3.5.8 Overige baten       

 

Overige bijdrage onderwijs Flex 
college (Rebound) 107.080  

      
150.000   

      
137.444  

 VSV-subsidie 52.500   52.500   52.500  
 Overige baten 10.561  -   2.800   

   170.141    202.500    192.744  

           

 Totaal overige baten  170.141  202.500   192.744  

 
4 Lasten 
4.1 Personele lasten 
4.1.1 Lonen en salarissen  771.423   1.001.261   686.766  

 Sociale lasten  104.045   -   92.735 

 Pensioenpremies  122.985   -   100.857 

   998.453  1.001.261  880.958 
 
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal FTE 12,9. (2018:11,8). Eind 2019 bestaat het 
personeelsbestand uit 16 personeelsleden, waarvan 5 medewerkers een fulltime dienstverband hebben en 11 
medewerkers een parttime dienstbetrekking. 
 
4.1.3 Overige personele lasten       

 Arbobeleid en verzuim 
          

4.052  

          
1.000   

                 
1143  

 Inhuur derden 141.947  95.000   104.021   
 Overige  22.351    8.000    3.746   

 

Dotatie -/- onttrekking jubileum 
voorziening 3.274    3.000   -591   

 

Dotatie -/- onttrekking 
voorziening LPB -5.934   -   -12.385   

 Totaal overige   165.690    107.000   95.934  

        

 Totaal personele lasten  1.164.143   1.108.261  976.292  

        
4.2 Afschrijvingen       
4.2.3 Inventaris en apparatuur  502   200    374   
4.2.3 ICT  5.996   6.452    6.498   

   6.498   6.652   6.872 

        

 Totaal afschrijvingen  6.498  6.652  6.872  
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4.3 Huisvestingslasten       
 Huisvestingslasten       
4.3.1 Huur 27.686   27.675   26.219   
4.3.3 Onderhoud 11.104   -   -   
4.3.4 Energie en water 14.432  15.000   14.473   
4.3.5 Schoonmaakkosten 26.610   19.500   16.511   
4.3.7 Overige huisvestingslasten       
 Overige   21.083  12.000    6.754   

    95.915   74.175    63.957 

        

 Totaal huisvestingslasten   95.915   74.175   63.957  

 
Honoraria van de accountant 
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in 
artikel 2:382a BW. 
Aard van de werkzaamheden: 
 

 
Van Ree Accountants 
2019 

Van Ree Accountants 
2018 

Onderzoek van de jaarrekening (incl. btw)                              12.392                                12.272  

Andere controle opdrachten (incl. btw)                                      -                                   998 

Adviesdiensten op fiscaal terrein (incl. btw)                                      -                                       -  

Andere niet controlediensten (incl. btw)                                      -                                       -  
 
Aangezien de schuld die in 2018 is opgenomen voor de honoraria van de accountant te laag is (€ 946 te weinig), 
zijn deze ten laste gekomen van het resultaat van 2019. 
 

  
2019 
EUR 

2019 
Begroting 

2018 
EUR 

4.4.2 Passend Onderwijs       
 Passend onderwijs geoormerkt  -   -    -   
 Nieuw beleid 73.581   100.000   23.592   

    73.581   100.000    23.592  
        
4.4.4 Overige       

 

Arrangementen op maat binnen 
de school 364.005   305.000   291.386   

 Subsidie coordinatie ll zorg 122.256   122.500   121.253   
 Arrangementen Pro-VMBO 45.000   26.250  45.000   

 

Overbelaste jongeren Docenten 
SMW Time in 60.000   60.000   60.020   

 

Uitvoering Structuurklassen IGS 
HAVO/VWO 90.000   90.000   90.000   

 

Pilot extra ondersteuning binnen 
de school 179.256  100.000   103.744   

 Overige kosten 141.458   264.820  139.105   

   1.001.975   968.570  850.508  

        

 Totaal overige instellingslasten  1.161.045  1.138.770   944.329  
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2019 
EUR 

2019 
Begroting 

2018 
EUR 

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen      
4.5.1 Verplichte afdrachten uit te 

voeren door OCW       
4.5.1.1 Afdrachten (V)SO        

Zware ondersteuning MI 158.974  168.555   162.308    
Zware ondersteuning Personeel 2.776.444  2.783.471   2.678.405    
  2.935.418   2.952.026  2.840.713  

4.5.1.2 Afdrachten LWOO        
LWOO-personeel -    -  1.880.962   

 LWOO-exploitatie -  -  78.948   

LWOO-opting out 
 
1.935.096  1.935.100  -    

  1.935.096   1.935.100   1.959.910  
4.5.1.3 Afdrachten PRO        

PRO-personeel 1.413.627   1.375.048   1.405.316    
PRO-exploitatie 57.532   57.714   58.985    
  1.471.159   1.432.762  1.464.301  

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 
februari       

4.5.2.1 Doorbetaling (V)SO        
Kosten groeiregeling 117.686  71.529  72.932    
  117.686   71.529  72.932  

4.5. Overige doorbetalingen        
Bedrag per leerling -   -   -    
  -   -   -  

           

 

Totaal doorbetalingen aan 
schoolbesturen  6.459.359   6.391.417   6.337.856  

        
5 Financiële baten en lasten       
5.1 Financiële baten       
5.1.1 Rentebaten 10   -   10   

   10   -   10  

        

 Saldo fin. baten en lasten  10   -   10  
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B8 WNT bijlagen 
 
WNT-verantwoording 2019 Stichting Samenwerkingsverband VO Delft 28.09 
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Samenwerkingsverband VO Delflanden 28.09 is € 194.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens 
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan 
zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van van de raad van toezicht bedraagt voor de 
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van 
het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de 
eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
 
Bedragen x € 1 T. Klooster 
  
Functiegegevens Directeur 
Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 
Dienstbetrekking? Ja 
  
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €     82.695  
Beloningen betaalbaar op termijn  €     14.782  
Subtotaal  €     97.477 
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €    194.000  
  
-/- onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag  €            -    
Totale bezoldiging         97.477 
  
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t 
  
Gegevens 2018   
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000 
Dienstbetrekking? Ja 
  
Bezoldiging 2018   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €     83.835  
Beloningen betaalbaar op termijn  €     13.087  
Subtotaal  €     96.922  
  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €    189.000  
  
Totale bezoldiging  €     96.922  
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Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
 
Naam topfunctionaris Functie  
J. te Marvelde Lid Dagelijks bestuur 
J. Taal Lid Dagelijks bestuur 
M. v. Kesteren Lid Dagelijks bestuur 
M. Veldhuis Lid Dagelijks bestuur 
J.S. Zijlstra Voorzitter Raad van Toezicht 
A.P.M. Loogman Penningmeester Raad van Toezicht 
S.P. Schenning Secretaris Raad van Toezicht 

 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing. 
 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging 
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan 
overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de 
WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
 
B9 Overzicht verbonden partijen 
Er zijn geen verbonden partijen. 
 
B10 Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het 
vermogen van de organisatie. 
 
Ondertekening Bestuur 
 
 
 
 
 
J.S. Zijlstra: voorzitter     A.P.M. Loogman: penningmeester 
Delft, d.d.      Delft, d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
C Overige gegevens 
 
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
 


