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Deel  1:     BESTUURSVERSLAG 
 

1 Aanbieding 
De vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30.06, statutair gevestigd te Oss, verder te 
noemen SWV PO 30.06, biedt u hierbij het jaarverslag inzake de jaarrekening over de periode             
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 aan.  
Voor de samenstelling van het bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV, toezichthouder) en 
directie, zie pagina 22. 
 

2 Inleiding 
Samenwerkingsverband PO 30.06 is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De 
aangesloten schoolbesturen vormen de algemene ledenvergadering. Het bestuur van SWV PO 30.06 
ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de directeur. Het 
bestuur heeft met goedkeuring van de ALV een verbinding gelegd tussen de doelen uit het 
ondersteuningsplan en de financiën middels programmalijnen (zie 2.1.). Rollen en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een toezichtkader (2.2), vanuit deze verbinding.  
 
Het  toezichtkader is opgesteld volgens de code goed bestuur in het primair onderwijs van de PO-
raad. De kern van de code goed bestuur is om besturen en toezicht houden op de juiste wijze neer te 
zetten. Het is daarbij de rol van het bestuur om namens de eigenaren erop toe te zien dat SWV PO 
30.06 zijn maatschappelijke opdracht waarmaakt. Het bestuur heeft daarbij als kerntaak het 
formuleren van de beoogde resultaten van SWV PO 30.06. Vervolgens moet het bestuur er vooral op 
toezien dat die beoogde resultaten ook worden gerealiseerd en moet het de voortgang monitoren. 
De ALV opereert als toezichthoudend orgaan. 
Het bestuur heeft een directeur aangesteld om de vooraf geformuleerde beoogde resultaten (samen 
met de besturen/scholen) te realiseren. Hierbij dient de directeur de kaders in acht te nemen, zoals 
deze staan beschreven in het managementstatuut.  
 
De beoogde resultaten en bevoegdheidskaders gelden als de vooraf geformuleerde criteria, waarop 
de werkzaamheden en het beleid van de directeur achteraf wordt beoordeeld.  
De cyclus van het stellen van beoogde resultaten, het geven van uitvoering daaraan en het afleggen 
van verantwoording zorgt voor een voortgaande dialoog tussen bestuur en directeur (1.3).  
De principes van de code goed bestuur helpen erbij om die dialoog telkens weer op de centrale 
onderwerpen te richten, bezien vanuit de visie en missie van SWV PO 30.06.  
In 2017 is de governance inrichting herzien, om een zo onafhankelijk mogelijk bestuur in te richten. 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn nieuwe statuten van kracht, vanaf 01 maart 2018 is er een 
onafhankelijk bestuurder, is er geen bestuur meer bestaande uit leden van de vereniging en neemt 
de ALV strikt de rol als toezichthouder. In de overgangsperiode tot 1 maart heeft het ouder bestuur 
nog waargenomen. Dit was nodig om professioneel en krachtdadig te kunnen besturen en 
rolzuiverheid te realiseren tussen eigenaren van de vereniging en het bestuur.  
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3 Programma’s ondersteuningsplan in de jaarrekening en de meerjarenbegroting: 

missie, visie en uitgangspunten. 
 
In het laatst gewijzigde en vastgestelde ondersteuningsplan heeft SWV PO 30.06 het beleid voor de 
periode 1 augustus 2016 tot en met 1 augustus 2018 vastgelegd.  
Om de effecten van het beleid te kunnen monitoren en goed hierop te kunnen sturen is het 
ondersteuningsplan verdeeld in programma’s. De kern van het ondersteuningsplan is het realiseren 
van een dekkend aanbod voor alle leerlingen (vanuit de basisondersteuning van scholen) en in het 
bijzonder voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In relatie daarmee wordt een aantal 
faciliterende programma’s uitgevoerd op het gebied van innovatie, toeleiding en organisatie.  In 
onderstaande tabel wordt de indeling weergegeven, zoals die is opgesteld naar aanleiding van de 
bespreking. 

 
 
De programma’s die gericht zijn op het realiseren van een dekkend aanbod vertonen een hiërarchie. 
Interne arrangementen (programma 2) worden alleen toegekend wanneer de basisondersteuning 
(programma 1) aantoonbaar niet tot voldoende resultaten heeft geleid. Datzelfde geldt voor de 
daarop volgende programma’s 3 en 4. 
Programma 5 (ontwikkeling en innovatie) is in 2016 vooral benut voor een aantal werkgroepen 
waarmee beleid is doorontwikkeld. Verder zijn binnen programma 5 middelen gebruikt om externe 
begeleiding in te huren t.b.v. de ontwikkeling van de speciale voorziening/voorzieningen binnen het 
verband in de nabije toekomst. Vanaf 2017 is afgesproken middelen voor innovatie en ontwikkeling 
toe te delen aan de reguliere schoolbesturen, voor ontwikkelingsprogramma’s, die het behalen van 
de gezamenlijke doelen gaan versterken.  
Programma 6 en 7 zijn meer van organisatorische aard. 
Voor de uitvoering van elk programma is een budget beschikbaar. Zo worden beleid en financiën aan 
elkaar gekoppeld. De programma indeling is gekoppeld aan de meerjarenbegroting. 
 
3.1 Missie en uitgangspunten 

Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten 
behorend bij het ondersteuningsplan: 

 Solidariteitsprincipe: Het solidariteitsprincipe borgt dat betrokken partijen en medewerkers 
een  beroep kunnen doen op elkaar. Ze kunnen erop vertrouwen dat er bij het maken van 
keuzes, wederzijds rekening wordt gehouden met elkaars belangen.  

 Eigenaarschap (zo dicht mogelijk bij het kind). Het gezamenlijk dragen van het Passend 
Onderwijs, betekent eigenaarschap en verbondenheid voelen met de doelen. Welke rol of 

Onderdeel Programma

Dekkend aanbod realiseren P1 Basisondersteuning

P2 Arrangementen intern

 p2a interne arrangementen in geld

 p2b interne arrangementen in natura

P3 Arrangement SBaO

P4 Arrangement SO

Verbeteren P5 Ontwikkeling en innovatie

Toeleiden P6 Toelaatbaarheidscommissie

Organiseren P7 Bestuur en organisatie

 



 
 

Jaarverslag 2017 PO SWV 30.06  5 
 

functie er wordt bekleed, of het nu de schoolleider, de leerkracht of de ondersteuner is, 
eenieder behoort eigenaar te zijn van de waarden en doelen van het Passend Onderwijs, 
zodat een passende plek op een geschikte school voor elk kind te realiseren is. 

 Groei en ontwikkeling: Het bevorderen van kansen voor kinderen is een belangrijke 
doelstelling van SWV PO 30.06. Concreet betekent dit dat we de capaciteiten en 
mogelijkheden van het ontwikkelende kind centraal zetten en onze eigen professionaliteit in 
dienst van het kind ontwikkelen. 

 Vertrouwen: Samenwerking is de sleutel tot het succes van het samenwerkingsverband en 
daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen kun je niet organiseren of juridisch afdwingen. 
Vertrouwen kun je schenken of beschamen. Partijen spreken uit dat zij zich op basis van 
vertrouwen tot elkaar willen verhouden. 

 Lean en mean inrichten en organiseren (zoveel mogelijk middelen naar het ondersteunen 
van kinderen). 

 Kinderen zoveel mogelijk thuis nabij ondersteunen.  

 Streven naar behoud van expertise, niet naar behoud van instellingen. 

 Voor zware ondersteuning wordt gestreefd naar het beperken van doorverwijzing. 
In 2017 is een aanzet gemaakt voor het herzien en aanscherpen van het ondersteuningsplan, dat 
vanaf medio 2018 in werking gaat treden.  
 
3.2 Werkgeverschap 

Er is de keuze gemaakt om –vooralsnog- aan SWV PO 30.06 geen personeel te verbinden. Alle 
werkzaamheden worden uitgevoerd door personeelsleden die zijn aangesteld bij één van de leden 
van het verband.  Dit blijkt steeds moeilijker houdbaar. Vanaf 1 januari 2018 zal het 
samenwerkingsverband in ieder geval werkgever zijn voor één medewerker (secretarieel 
medewerker) en vanaf 1 maart voor twee ( bestuurder en secretarieel medewerker). Verder wordt in 
2018 onderzocht in hoeverre het wenselijk is om meer mensen die diensten binnen het 
samenwerkingsverband verrichten in eigen dienst te nemen. Daarbij is vooral de rol van de experts 
aan de orde. Voordeel is dat personen die werken voor het verband duidelijkheid hebben over “wie 
is mijn baas” en als werkgever er vanuit één regierol gestuurd wordt op kwaliteit en uitvoering. 
 
3.3 Samenwerking PO - VO 

Lean en mean organiseren is doorgevoerd in de organisatie, huisvesting en facilitering. Er wordt 
nauw samengewerkt met het samenwerkingsverband VO 30.06. Qua huisvesting wordt vanuit 
dezelfde kantoorruimte gewerkt, wordt de administratie en de back office gedeeld (contracten 
kopiëren, telefonie en ICT). In 2015 hebben de verbanden PO en VO hun intrek genomen in het 
gemeentehuis van Oss. Er worden daar gezamenlijk 5 werkplekken gehuurd. Op deze wijze kan de 
samenwerking met vooral de regionaal werkende beleidsambtenaren (van o.a. Regionaal Bureau 
Leerplicht) in direct contact uitgebouwd worden. De werkruimte heeft in 2017 onder druk gestaan, 
zonder dat in het gemeentehuis in Oss uitbreidingsmogelijkheden gegeven zijn.  
 
3.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

In de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ALV, het bestuur en de directeur vastgelegd. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid berust bij de directeur. De schoolbesturen 
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zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het dekkend aanbod, zoals beschreven in het 
ondersteuningsplan, individueel en samen.  
In 2017 heeft vanaf het schooljaar 2017/2018 een interim-directeur gefunctioneerd, na het vertrek 
van de directeur. De rol en opdracht was om voor continuïteit te zorgen, de huidige werkwijze en 
samenwerkingscultuur te analyseren en zo nodig en mogelijk in ontwikkeling te brengen, de 
governance naar een nieuwe fase te brengen en een nieuwe ondersteuningsplanfase voor te 
bereiden. Het interim-directeurschap is geëindigd met het in dienst treden van een bestuurder op 1 
maart 2018. 
 
In onderstaand overzicht is de in 2017 functionerende werkwijze in hoofdlijn grafisch in beeld 
gebracht. 
 
Verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband 

 
 
In het managementstatuut is vastgelegd dat de directeur een volmacht heeft voor alle taken en 
bevoegdheden die aan het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan de ALV of het bestuur zijn 
voorbehouden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk, de volmacht heeft de vorm van een 
mandatering. 
In de praktijk betekent dit dat de ALV toezicht houdt op het bestuur en dat het bestuur toezicht 
houdt op de directeur.  
In 2018 zal deze structuur en werkwijze anders ingericht worden.  
De OPR ontvangt het jaarverslag en een verantwoordingsdocument met betrekking tot de financiële 
situatie.  
 
 

4  Doelstellingen en realisatie 2017 
 
Het SWV PO 30 06 heeft de doelstellingen en ambities uit het ondersteuningsplan vertaald in zeven 
programma’s. Per programma zijn beschreven: 

 Doel  activiteiten  beoogd resultaat 

 indicatoren en meting  uitvoering  planning 

 risico’s  budgethouder  beschikbare middelen 
Op pagina 9 t/m 15 worden de programma’s schematisch weergegeven. 
 
De programma’s 1 t/m 4 moeten in hun onderlinge samenhang worden bezien. Zij vormen de 
weergave van het aanbod in arrangementen waarmee een dekkende ondersteuningsstructuur wordt 
vormgegeven. In de beoogde doelstellingen betekent dit: 
 
 
 

ALV Bestuur Directeur Individuele schoolbesturen

Beleid vaststellen

Beleid voorbereiden

Beleid uitvoeren
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programma Doel 2020 Realisatie 1-10-
2015 

Realisatie 1-10-
2016 

Realisatie 1-10-
2017 

1. 
basisondersteuning 

95,00%  93,88% 93,64% In 2017 niet op 
gelijke wijze 
geregistreerd 

2. arrangementen 
BaO 

  0,85%  1,18% 1,52% In 2017 niet op 
gelijke wijze 
geregistreerd 

3. arrangementen 
SBaO 

  2,52% (landelijk 
gemiddelde) 

2,57% 2,27% 2,10% 

4. arrangementen 
SO 

  1,63% (landelijk 
gemiddelde) 

2,37% 2,57% 2,60% 

 
Een analyse van de resultaten per programma: 

1) Programma 1; Doelstelling is om binnen de basisondersteuning 95% van de leerlingen het 
reguliere programma kan volgen zonder “extra” ondersteuning binnen de school. Dit getal is 
in 2017 echter niet meer te meten, omdat de extra ondersteuning nu ingezet wordt vanuit 
eigen toegekende arrangementen of middelen aan de scholen door het eigen schoolbestuur, 
binnen programma 2. De 50,00 per leerling die hier voorheen op SWV niveau voor stond is 
namelijk overgezet naar de afzonderlijke besturen. Hierdoor weten we nu dus niet hoeveel % 
van de kinderen hiervan gebruik maken. Voor versteviging van de (kwaliteit) 
basisondersteuning ontvangen de besturen € 85,- per leerling. Met deze middelen is al onder 
WSNS ingezet op verankering van kwalitatief goede intern begeleiders binnen de scholen ter 
ondersteuning van leerkrachten en ouders. Zij maken deel uit van de ondersteuningsteams 
en leiden toe naar de arrangementen van het verband waarbij jeugdhulp is betrokken. 
Daarnaast is bij alle besturen een bovenschool deskundige (BD) aangesteld. Binnen het 
traject van Passend Onderwijs is de BD de spil aan de overlegtafel van het multidisciplinair 
overleg waar het arrangement, waarvoor een TLV nodig is, wordt voorbereid. De BD 
ondersteunt het traject naar en bij de TLC. Bij de meeste besturen (zeker de kleinere) zijn 
hiermee de middelen besteedt. Bij enkele –vooral grotere- besturen zijn vervolgens nog 
lichte ondersteuningsmiddelen geïnvesteerd in enkele bovenschool opererende functies, 
bijvoorbeeld orthopedagogen, (toegevoegd als intern ondersteuningsteam) of wordt een 
noodfonds in stand gehouden.  

2) Programma 2; voor ondersteuning binnen het basisonderwijs kon in 2016 bij het 
samenwerkingsverband een arrangement worden aangevraagd in middelen en 
ondersteuning door voormalig ambulant begeleiders, die nu SO-experts worden genoemd.  
De gebruikte budgetten die gemoeid gaan met de arrangementen basisonderwijs liggen lager 
dan de lasten van de voormalige lgf-rugzakken. Met hetzelfde budget kunnen meer 
leerlingen geholpen worden. Voor de arrangementen BaO was in 2016 nog een gang naar de 
toelaatbaarheidscommissie (TLC) nodig voor de leerlingen die al een eerder arrangement 
hadden. Het gaat daarbij om leerlingen vanuit de voormalige lgf-regeling. Ook voor 
leerlingen die al eerder een arrangement “bao” hadden ontvangen, werd een 
vervolgarrangement voorgelegd aan de TLC.  
Voor leerlingen waarvoor een nieuw arrangement “bao” nodig was, beschikken besturen in 
de persoon van de bovenschools deskundige over middelen waarmee arrangementen 
kunnen worden vormgegeven. In 2016 ging het om een bedrag van €25,- per leerling binnen 
het bestuur. In 2017 is dit bedrag verhoogd naar €50,- per leerling. 
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In 2017 ontbreekt centraal het zicht op het aantal arrangementen, omdat de middelen per 
bestuur zijn ingezet. In sommige gevallen zijn die middelen door het bestuur doorgezet naar 
de individuele scholen. Daarmee is er geen centrale registratie meer van arrangementen.  

3) Bij programma 3; voor ondersteuning binnen het speciaal basisonderwijs is de constatering 
in 2017 opnieuw dat het deelname % van leerlingen in het SBAO is afgenomen. Een klein 
deel is met meer ondersteuning binnen het regulier basisonderwijs opgevangen. Een ander 
deel heeft vanuit het SBAO de verwijzing gekregen naar het SO. Hierdoor neemt de omvang 
van het SBO sneller dan verwacht af. Het streven is om uit te komen op het landelijk 
gemiddelde in 2020. Dat resultaat zal naar verwachting sneller worden bereikt. Waar aan de 
bovenkant leerlingen met eenduidige LOM/MLK/SBO problematiek binnen het 
basisonderwijs worden ondersteund, constateren we door het wegvallen van 
indicatiecriteria een vervaging van de grenzen tussen het SBO en het SO. De toegang tot het 
SO lijkt daardoor eenvoudiger te zijn geworden. 
Op teldatum 1-10-2017 zaten nog  402 leerlingen op het SBO. Een jaar eerder bedroeg dit 
aantal nog 443. Doordat de leerlingen verspreid zitten over 3 SBO scholen, zijn de scholen 
steeds moeilijker in staat om voldoende te kunnen differentiëren in het 
ondersteuningsaanbod. De SBO en SO scholen zijn onder regie van het 
samenwerkingsverband in gesprek om tot ontschotting en samenwerking en mogelijk 
samenvoeging van SBO en SO scholen te komen binnen het verband. 

4) Programma 4; de deelname aan het speciaal onderwijs is het afgelopen jaar opnieuw licht 
gegroeid. Waar de krimp van het aantal leerlingen binnen het verband zou moeten leiden tot 
een afname van de deelname, constateren we dat er op teldatum 1-10-2017  meer 
leerlingen naar het speciaal onderwijs zijn vertrokken. Totaal 497 leerlingen uit de regio.  
De ondersteuningsbehoefte van leerlingen ligt meestal op zowel didactisch, sociaal 
emotioneel als pedagogisch ontwikkelingsgebied. Dit wordt geconstateerd op zowel school 
als in de directe leefomgeving van het kind. Om die reden is intensivering van de 
samenwerking met jeugdhulp en vormgeving van onderwijszorgarrangementen zeer 
wenselijk en noodzakelijk. 
Voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs is een TLV afgegeven (m.u.v. RP-plaatsingen).  

5) Programma 5; voor innovatie en ontwikkeling is in 2017 vooral ingezet op de ondersteuning 
van ontwikkeling van initiatieven vanuit de reguliere schoolbesturen. Daartoe zijn bedragen 
ten behoeve van innovatie aan de reguliere schoolbesturen beschikbaar gesteld. Daarnaast is 
ingezet op de samenwerking met de jeugdhulpverlening in een OZA-traject, dat amen met 
VO en gemeenten is vormgegeven.  

6) Programma 6 (inrichting TLC) en 7 (bestuur en organisatie) zijn vooral beheersmatige 
programma’s. In 2017 zijn extra uitgaven geweest, in verband met de volgende doelen: 

a. Aanstelling interimdirecteur vanaf eind augustus 2017 t/m 31 december 2017 
b. Kosten begeleiding governance wijziging en werving en selectie bestuurder 
c. Inzet free lance medewerker ten behoeve van managementrapportages. 
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Programma 1 - Basisondersteuning

Doel: zoveel mogelijk kinderen op de reguliere basisschool, met maximaal de basisondersteuning

Daarnaast inzetten op snelle en kortdurende ondersteuning binnen de basisschool met arrangementen toegekend door de BD.

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

- De basiskwaliteit op het gewenste 

niveau brengen, inclusief invoeren 

planmatig werken

- minimaal 95% van de leerlingen volgt 

regulier basisonderwijs, zonder extra 

ondersteuning (in 2016: 93,64%)

schoolbesturen Uiterlijk 1 oktober 2020, met 

jaarlijkse tussendoelen in 

begroting

- Inrichten ondersteuningsteams op de 

scholen, IB

- daarnaast worden leerlingen 

ondersteund met een bao-

arrangement binnen de school: 1 1/2 %

scholen

-MDO inrichten voor extra 

ondersteuning

Indicator personeel Documenten

- Preventieve en licht curatieve 

ondersteuning:

- percentage leerlingen regulier BaO - Schoolondersteunings-

profielen

- Meer of minder dan gemiddeld 

begaafden

- Basisarrangement inspectie 

(minimaal)

- inspectierapporten 

scholen

- Fysieke toegankelijkheid, 

aangepaste instructieruimtes

- verwijzingspercentages (totaal en per 

schoolbestuur) -> zie jaarrapportage

- Jaarverslag TLC

- Dyslexie - aantal leerlingen met OPP --> zie SOP -digitaal TLV systeem:LDOS

- Hulpmiddelen Meting

- Dyscalculie - volgen leerlingstromen

- Gedragsproblematiek - via digitaal systeem is inzet middelen 

en uren SO-experts in beeld

- Protocol medische handelingen, 

samen met ketenpartners

- evaluatie bao arrangementen

-bestuur gesprekken over inzet 

middelen

Risicoanalyse

Budgethouder(s) Beschikbare middelen

De individuele schoolbesturen € 85 per leerling + € 25,- in 2016 voor bao arrangementen 

- Het beleid van de schoolbesturen (de scholen) moet aansluiten op het beleid van het SWV.

-scholen dienen te investeren in de kwaliteit van de basisondersteuning om toe te komen met het budget van het SWV
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Programma 2 - Arrangementen intern

Doelen: Accent op thuisnabij onderwijs

Ondersteunen terugplaatsing uit Sbao en SO

Vooral preventief, om curatieve interventies zoveel mogelijk te voorkomen.

Ondersteuning en professionalisering van het onderwijzend personeel

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Uitvoeren, monitoren en evalueren van 

arrangementen zowel in geld als in 

natura. De arrangementen binnen dit 

programma zijn er voor SBO, SO en voor 

besturen die aan de € 50,- per leerling 

verantwoord te kort komen.

-maatwerk realiseren voor kinderen 

binnen SBO, SO en in BaO (wanneer het 

reguliere bestuur te kort komt) via 

extra ondersteuning.

De SBO-SO voorzieningen 

en incidenteel de reguliere 

besturen als solidariteits 

fonds

Doelen worden jaarlijks 

geformuleerd                           

In 2017 gaat bao 

arrangement budget van 25,- 

naar 50,- per leerling en 

naar programma 1.

Indicator TLC

Uitgangspunt: handelingsgericht 

arrangeren, dit betekent maatwerk per 

kind.

- Aantal arrangementen per 

school/bestuur

- Schoolondersteunings-

profielen

-komen tot maatwerkarrangementen 

ook voor SBO en SO leerlingen, bij 

tijdelijke extra ondersteuning

- alle leerlingen met een arrangement 

hebben een OPP

- Ontwikkelings-

perspectieven leerlingen

- de extra ondersteuning is van 

voldoende kwaliteit 

- Jaarverslag TLC

Meting

- zelfevaluatie bij de scholen en 

evaluatie van de arrangementen

- volgen leerlingstromen

- toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief 

en inhoudelijk)

- aantal thuiszitters

Risicoanalyse

Budgethouder(s) Beschikbare middelen

Directeur/TLC budget in middelen 2016 beschikbaar € 1.372.629,-

budget in natura in DVO totaal € 1.000.895,-

- Risico's in de uitvoering van de arrangementen (te benoemen per arrangement)

- indien een regulier bestuur een beroep doet op het solidariteitsbudget is grondige analyse bij het bestuur nodig naar oorzaken

-meer leerlingen in SBO en SO krijgen een extra arrangement boven op de standaard bekostiging
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Programma 3: Arrangement SBaO

Doel: kinderen met een TLV passend onderwijs bieden op het SBaO

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Het verzorgen van speciaal 

basisonderwijs voor de leerlingen met 

een TLV.

maximaal 2 % van de leerlingen wordt 

verwezen naar het SBaO (zie OP)

schoolbesturen met SBaO doorlopend, maar met 

2,28% in 2016 is de 2% grens 

bijna bereikt.

Indicator Documenten

Het leggen en instandhouden van de 

verbinding met het reguliere 

basisonderwijs.

- aantal verwijzingen SBaO - Schoolondersteunings-

profielen

inzetten op tijdelijke plaatsingen 

binnen het SBaO met als optie 

terugkeer naar regulier

- verwijzingspercentage SBaO - inspectierapporten 

scholen

- aantal terugplaatsingen - Jaarverslag TLC

- alle leerlingen op het SBaO hebben 

een OPP

Meting

- volgen leerlingstromen

- toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief 

en inhoudelijk)

Risicoanalyse

Budgethouder(s) Beschikbare middelen

Directeur (TLC) totaal globaal € 750.000,-

- Het huidige deelnamepercentage SBaO is 2,28%. Bij realisatie van een deelname lager dan 2% moet met de SBaO besturen gesproken 

worden over terugbetaling van teveel ontvangen middelen vanuit het ministerie.

 



 
 

Jaarverslag 2017 PO SWV 30.06  12 
 

 

Programma 4: Arrangement SO

Doel: kinderen met een TLV passend onderwijs bieden op het SO, zo thuisnabij mogelijk

Doel: Meer kinderen een passende plek bieden binnen het eigen samenwerkingsverband.

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Het verzorgen van speciaal onderwijs 

voor de leerlingen met een TLV.

maximaal 2,55% van de leerlingen 

neemt deel aan het SO in 2017

schoolbesturen met SO uiterlijk 1 oktober 2020

Indicator Documenten

Het leggen en instandhouden van de 

verbinding met het reguliere 

basisonderwijs.

- aantal verwijzingen SO cat. 1, 2 en 3 - Schoolondersteunings-

profielen

-het komen tot terugplaatsingen van 

leerlingen naar lichtere vormen 

(regulier of sbo) van ondersteuning 

waar mogelijk 

- verwijzingspercentage SO, cat. 1, 2, 3 - inspectierapporten 

scholen

- aantal terugplaatsingen (%) - Jaarverslag TLC

- percentage terugplaatsingen

- alle leerlingen op het SO hebben een 

OPP

Meting

- volgen leerlingstromen

- toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief 

en inhoudelijk)

Risicoanalyse

-verder stijging van deelname aan het SO leidt tot dalende resultaten met over enkele jaren een tekort op de begroting

Budgethouder(s) Beschikbare middelen in de begroting 2016

Directeur (TLC) Ondersteuningsbekostiging teldatum € 5.193.829

Ondersteuningsbekostiging peildatum € 202.252

Basisbekostiging peildatum € 83.234

- Sturen op terugdringen van de deelname aan het SO kan leiden tot een verhoogde toename van de deelname SBaO.
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Programma 5: Ontwikkeling en innovatie

Doel: stimuleren van samen leren en ontwikkelen

Doel: door experimenten en good practice komen tot leren door samenwerken en verbetering van de kwaliteit binnen het SWV

Doel: investeren in de samenwerking SBaO en SO gericht op ontschotting en bundelen van expertise

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

-komen tot gewenste samenwerking 

SBaO enSO scholen en besturen binnen 

de regio (SV voorziening)

Realiseren van de (project) doelstelling 

per genoemde activiteit

betrokkenen per project 

vanuit 

scholen/bestuur/SWV

Per schooljaar te bepalen

Indicator Documenten

-vervolgen traject OZA training 

2016/2017

-opbrengst project in relatie doel voor 

effect, middelen en resultaat

jaarplan inclusief bestuur 

gesprekken

-besturen kunnen projectmatig 

middelen aanvragen voor 

kwaliteitsimpuls basisondersteuning 

(en preventief/licht curatieve 

ondersteuning)

Meting projectplan per bestuur

Risicoanalyse

-het niet binnen de gestelde tijd realiseren van beoogde doelen vraagt mogelijk om ruimtere financiering

-ruimte bieden voor innovatie en 

ontwikkeling betekent ook de kans op 

het niet realiseren/slagen in de 

doelstellingen. Dit vraagt om tijdige 

effectevaluaties.

Budgethouder(s) Beschikbare middelen

directeur

In 2016 € 30.000,- t.b.v. OZA

In 2017 + € 500.000,- t.b.v. 

impuls basiskwaliteit
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Programma 6: Toelaatbaarheidscommissie

Doel: de TLC kent vanuit de principes van handelingsgericht werken arrangementen toe.

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Beoordelen van de aangevraagde 

arrangementen

alle leerlingen zitten op de plek die het 

best bij hen past.

TLC Doorlopend

Indicator Directeur Documenten

- 100% van de leerlingen zijn passend 

geplaatst.

- Jaarverslag TLC

- geen thuiszitters als gevolg van 

onvoldoende passend onderwijs.

-werkwijze beschreven in 

het OP

- Aantal bijeenkomsten TLC

- Aantal dossiers

- Kwaliteit aangeboden dossiers

Meting

- Evaluatie in-, door- en 

uitstroomtrajecten

- Aantallen thuiszitters

- Aantallen in-, door- en uitstroom

- Tevredenheid ouders

Risicoanalyse

Budgethouder(s) Beschikbare middelen

Directeur € 67.000 voor TLC leden (4) en ambtelijk secretaris (0,4fte)

Doel: elke leerling in het SWV heeft een plek in BaO. SBaO of SO die past bij zijn onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief.

De TLC kent arrangementen toe naar behoefte, dit zou de beschikbare middelen kunnen overschrijden.
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Programma 7: Bestuur en Organisatie

Doel: in de back office wordt samengewerkt met het VO-verband VO 30.06 waar mogelijk vanuit efficiëncy en kwaliteitsverbetering.

Doel: de organisatie is mean en lean ingericht

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Professionaliseren van de 

organisatiestructuur en de onderlinge 

communicatie.

Om voor elke leerling een passend aanbod te 

realiseren is de organisatiestructuur duidelijk bij 

alle betrokkenen en wordt hiernaar gehandeld.

Bestuur SWV

Indicator Directeur SWV Documenten

100% van de betrokkenen is tevreden over de 

organisatie en communicatie binnen het SWV.

- communicatieplan

Meting

Evaluatie bij schoolbesturen

Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning

Alle documenten die worden genoemd 

in het ondersteuningsplan maken en 

publiceren op de website van het SWV.

De informatie voor alle betrokkenen (ouders, 

scholen en gemeenten) is beschreven en 

toegankelijk op de website van het SWV.

Directeur SWV In 2017 vernieuwen van de 

website

Indicator Documenten

100% van de documenten van het 

ondersteuningsplan staan op de website.

- Ondersteuningsplan

Meting - Bijlagen 

Tweemaal per jaar controle door … - Statuten, huishoudelijk 

reglement, 

managementstatuut

Risicoanalyse

Budgethouder(s) Beschikbare middelen 

Directeur € 225.000,-

Doel: de organisatiestructuur en de communicatie binnen het SWV zijn helder, transparant en duidelijk en alle informatie (c.q. documenten) is 

toegankelijk voor alle betrokkenen.

Enkelvoudige bezetting van functies zonder schaduwfunctionarissen maakt de organisatie kwetsbaar bij langdurig verzuim
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4.2 Korte weergave resultaten uit managementrapportage 

Uit de managementrapportage 2017 zijn de volgende resultaten als goed (groen), vatbaar voor 

verbetering (geel) en niet voldoende (rood) naar voren gekomen. 

Deze resultaten zullen leiden tot een aanscherping van het ondersteuningsplan en het jaarplan 2018 

e.v.. 

 
 
4.3 Klachten 

We proberen samen het onderwijs goed vorm te geven, maar het kan natuurlijk gebeuren dat 
ouders het niet eens zijn met keuzes die gemaakt worden. Het eerste aanspreekpunt is dan altijd de 
school. Hier kunnen ouders een gesprek aanvragen of een klacht indienen. Een tweede optie is een 
gesprek op het niveau van het bestuur. Wanneer de klacht een onderwerp van het 
samenwerkingsverband betreft, kunnen ouders of school het geschil voorleggen het 
samenwerkingsverband of aan de landelijke geschillencommissie. De mogelijkheid van het 
voorleggen aan de interne bezwaar of klachtencommissie is opgenomen in het geactualiseerde 
ondersteuningsplan 2016. 
In 2017 zijn er opnieuw geen klachten bij het samenwerkingsverband binnengekomen. De landelijke 
geschillencommissie heeft het samenwerkingsverband gevraagd aanwezig te zijn bij een zitting rond 
een klacht van een ouder rond schorsen en verwijderen. Daarbij was de vraag of het 
samenwerkingsverband in deze zaak gedaan heeft wat daarvan verwacht mag worden.   
  

  

 



 
 

Jaarverslag 2017 PO 30.06  17 van 25 
 

5 Financiën 

 

Dit financiële hoofdstuk bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van 
baten en lasten. In de jaarrekening wordt de analyse van de afzonderlijke posten en de kengetallen 
weergegeven. 
 
Doordat er nu meer ervaring is met de effecten van de maatregelen die in het kader van passend 
onderwijs werden genomen, kan de begroting steeds meer gebaseerd worden op ervaringscijfers in 
plaats van (tot nu toe) op beredeneerde aannames. We hebben er op ingezet dat de komende jaren 
de planning en control cyclus aan kwaliteit zal winnen. 
 
5.1  Cijfers per programma 

De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de 
beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom 
wordt voor de interne beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting. De vertaling van de 
cijfers in de jaarrekening naar de programmabegroting, geeft het volgende beeld: 
 

  

 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 
 Rijksbijdragen: door een aanpassing in de bekostigingstarieven zijn de rijksbijdragen 

gestegen. 

begroting realisatie verschil

Baten

Rijksbijdragen 11.293.746€   11.647.213€   353.467€    

Overige overheidsbijdragen 210.695€         177.311€         -33.384€     

Overige baten -€                      1.800€             1.800€         

Totale baten 11.504.441€   11.826.324€   321.883€    

Lasten

P1 - Basisondersteuning 2.576.880€     2.655.723€     -78.843€     

P2 - Arrangementen intern

  p2a - Interne arrangementen in geld 200.000€         25.554€           174.446€    

  p2b - Interne arrangementen in natura (uren) 1.035.000€     1.035.385€     -385€           

P3 - Arrangement SBaO (verplicht) 522.291€         535.025€         -12.734€     

P4 - Arrangement SO (verplicht, via DUO) 5.761.759€     5.936.570€     -174.811€   

P5 - Ontwikkeling en innovatie 753.750€         947.611€         -193.861€   

P6 - Toelaatbaarheidscommissie 68.200€           64.588€           3.612€         

P7 - Bestuur en Organisatie 233.100€         305.500€         -72.400€     

Totale lasten 11.150.980€   11.505.956€   -354.976€   

Resultaat 353.461€         320.368€         -33.093€     
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 Programma 1- Basisondersteuning: Het SWV heeft aan alle scholen een bedrag van € 85 als 
basisbedrag per leerling BaO afgedragen. Daarnaast € 50 per leerling BaO voor preventieve 
of licht curatieve ondersteuning binnen de scholen. 

 Net als in voorgaande jaren was het beroep dat op interne arrangementen (programma 2a) 
werd gedaan, lager dan verwacht. In de begroting voor 2017 is voor de “nog lopende lgf-
begeleidingen” die uitfaseren een budget van € 200.000 gefixeerd. Daarop is slechts een 
beroep gedaan ter hoogte van € 25.554. 

 Programma 4: als gevolg van hogere bekostigingsbedragen voor leerlingen in het SO dan 
begroot is er een overschrijding van € 174.811 op programma 4. 

 Programma 5: de voornaamste oorzaak van de overschrijding ten opzichte van begroot komt 
door hogere vergoedingen in het kader van impuls kwaliteit basisonderwijs. 
 

 
5.2 Financiële kengetallen 

Het duiden en analyseren van de financiële kengetallen van samenwerkingsverbanden is nauwelijks 
mogelijk door het ontbreken van algemeen gedeelde en onderbouwde signaalwaarden. Een 
gevalideerd referentiekader is nog niet ontwikkeld. De signaalwaarden zijn in ontwikkeling op basis 
van een voorstel van een landelijke werkgroep. De signaalwaarden zoals bekend voor PO hebben 
geen waarde voor samenwerkingsverbanden, derhalve is er besloten om de signaalwaarden niet op 
te nemen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het samenwerkingsverband is in staat om zowel lopende verplichtingen als mogelijke tegenvallers 

op te vangen. 

  

Kengetallen 2017 2016 Berekening Definitie
Rentabiliteit 0,03 0,08 exploitatieresultaat uit gewone 

bedrijfsvoering / baten

Zicht op rendement. Geeft aan of er sprake is 

van een positief dan wel negatief 

bedrijfsresultaat.

Weerstandsvermogen 0,26 0,23 (eigen vermogen -/- vaste activa) / 

rijksbijdrage 

Graadmeter voor de mate waarin een bestuur 

zich een tekort in de exploitatie kan 

permitteren in relatie tot de opgebouwde 

reserves.

Liquiditeit 12,84 54,07 (kortlopende vorderingen + liquide 

middelen) / kortlopende schulden

De "current ratio" i l lustreert het vermogen 

van een organisatie om crediteuren tijdig (op 

korte termijn) te kunnen betalen.

Solvabiliteit 0,92 0,98 eigen vermogen / totaal vermogen Graadmeter voor de financiële 

onafhankelijkheid van een organisatie. Geeft 

aan of de organisatie aan haar financiële 

verplichtingen kan voldoen.
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5.3 Continuïteitsparagraaf 

Meerjarenperspectief 

Het meerjarenperspectief is gebaseerd op het (goedgekeurde) ondersteuningsplan. De volgende 
doelstellingen uit het ondersteuningsplan warden hierin geconcretiseerd: 

 Uitgegaan wordt van een krimpend leerlingaantal. Voor 2018 is gerekend met een krimp van 
2,0%. Voor 2019 en 2020 is een krimp van 1,5% opgenomen, en daarna daalt dit naar 1,0%. 

 Een continuering van de daling van de deelname aan het SBaO met 0,1% per jaar, tot in 2019 
het niveau van 2% is bereikt. 

 Voor de deelname aan het SO is uitgegaan van een daling van 10 leerlingen per jaar naar een 
niveau van 467 op teldatum 1 oktober 2020. 
 

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

 

 

 

 

 

  

1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Leerlingen BaO 19.088 18.717 18.348 18.088 17.816 17.638

Leerlingen SBaO 443 403 390 369 364 360

Totaal leerlingen BaO en SBaO 19.531 19.120 18.738 18.457 18.180 17.998

Leerlingen SO (beide leeftijdsgroepen)

  categorie 1 419 439 429 419 410 410

  categorie 2 25 21 21 21 21 21

  categorie 3 55 36 36 36 36 36

Totaal leerlingen SO 499 496 486 476 467 467

Deelnamepercentage SBaO 2,27% 2,11% 2,08% 2,00% 2,00% 2,00%

Deelnamepercentage SO 2,55% 2,59% 2,59% 2,58% 2,57% 2,59%

 



 
 

Jaarverslag 2017 PO 30.06  20 van 25 
 

De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 
 

 

Naast de genoemde uitgangspunten zijn ter toelichting nog de volgende opmerkingen te maken. 
Programma 1 - Basisondersteuning: De uitkering van bedraagt € 85 per leerling BaO. Daarnaast 
ontvangen de scholen vanaf 2017 € 50 per leerling voor preventieve of licht curatieve ondersteuning 
binnen de scholen.    
Programma 2a - Het blijkt dat bij het SWV veel arrangementen voor preventieve of licht curatieve 
ondersteuning worden aangevraagd. Deze arrangementen zijn voor het overgrote deel beperkt van 
omvang in middelen en tijd. Daar staat tegenover dat de aanvragen een relatief grote 
administratieve last met zich meebrengen en zich deels bevinden op het terrein van de 
basisondersteuning.  Daarom zijn deze middelen (omgerekend € 50 per leerling) overgeheveld naar 
programma 1 en kunnen besturen zelf korttijdelijk en meer flexibel arrangeren. Doordat sprake is 
van een overheveling wordt deze maatregel voor het SWV budgettair neutraal uitgevoerd.  
Het blijkt dat in de praktijk sindsdien nauwelijks meer een beroep wordt gedaan op het budget voor 
arrangementen. Nu de “nog lopende lgf-begeleidingen” uitfaseren, blijft het grootste deel van het 
budget onbesteed. Om die reden is besloten het budget vanaf 2017 te fixeren op € 200.000. Gezien 
de huidige praktijk is dit ruim voldoende. 
Programma 2b - In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de ambulante begeleiding ook in 
het jaar van verplichte besteding op hetzelfde niveau zal blijven. Met de partners waar de SO-
experts in dienst zijn, zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten voor drie jaren, met een 
jaarlijkse evaluatie. Het totale budget hiervoor is € 1 miljoen. 
Programma 5 - Ontwikkeling en innovatie: Gezien de ambitieuze doelstellingen in het kader van het 
verhogen van de kwaliteit van de basisondersteuning en teneinde de stijgende tendens van de 
deelname aan het SO te stoppen is voor de jaren 2017-2019 een impulsbudget van jaarlijks                
€ 500.000 gereserveerd. Er wordt een bedrag van € 37,50 per leerling aan de reguliere 
schoolbesturen beschikbaar gesteld, waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd.  

Meerjarenbegroting 2017 2018 2019 2020 2021

Baten

rijksbijdragen 11.647.213 11.138.538 10.649.034 10.123.631 9.791.993

overige baten 1.800 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 177.311 105.000 0 0 0

Totale baten 11.826.324 11.243.538 10.649.034 10.123.631 9.791.993

Lasten

P1 -  Basisondersteuning 2.655.723 2.526.795 2.477.014 2.441.861 2.405.214

P2 - Arrangementen intern

   p2a - Interne arrangementen in geld 25.554 200.000 200.000 200.000 200.000

   p2b - Interne arrangementen in natura (uren) 1.035.385 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

P3 - Arrangement SBaO 535.025 346.739 240.224 194.817 154.007

P4 - Arrangement SO 5.936.570 5.939.874 5.696.333 5.600.264 5.467.674

P5 - Ontwikkeling en innovatie 947.611 630.000 525.000 25.000 25.000

P6 - Toelaatbaarheidscommissie 64.588 68.200 68.200 68.200 68.200

P7 - Bestuur en organisatie 305.500 285.600 285.600 285.600 285.600

Totale lasten 11.505.956 10.997.208 10.492.371 9.815.742 9.605.695

Resultaat 320.368 246.330 156.663 307.889 186.297
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Tevens wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijke project dyslexie. Hiervoor heeft de 
gemeente in de schooljaren 2016/17 en 2017/18 jaarlijks een bedrag van€ 180.000 beschikbaar 
gesteld. Voor het samenwerkingsverband is de uitvoering van dit project budgettair neutraal. 
 
Vanaf 2018 is er sprake van overwegend bescheiden positieve resultaten. In 2020 is er een grotere 
plus, aangezien dan het impulsbudget kwaliteit basisondersteuning stopt. 
Cruciaal in het realiseren hiervan is de mate waarin de doelstelling van het stoppen van de groei 
van de deelname SO wordt gerealiseerd. 
 
Beoogd wordt dat de middelen op een verantwoorde manier worden uitgegeven aan passend 
onderwijs en dat de vermogensopbouw wordt beperkt. Dit houdt in dat een verder oplopende 
reserve door het bestuur niet als wenselijk wordt gezien. Middelen zouden zoveel mogelijk ten 
goede moeten komen aan het primaire proces.  
 
Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze 
manier de relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling 
conform de Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerjarenbegroting 2017 2018 2019 2020 2021

Baten

rijksbijdragen 11.647.213 11.138.538 10.649.034 10.123.631 9.791.993

overige baten 1.800 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 177.311 105.000 0 0 0

Totale baten 11.826.324 11.243.538 10.649.034 10.123.631 9.791.993

Lasten

Personele lasten 1.230.854 284.300 284.300 284.300 284.300

Afschrijvingen 561 561 561 561 561

Huisvestingslasten 8.401 9.000 9.000 9.000 9.000

Overige instellingslasten 1.056.341 689.939 584.939 84.939 84.939

Doorbetalingen aan schoolbesturen 9.209.799 10.013.408 9.613.571 9.436.942 9.226.895

Totale lasten 11.505.956 10.997.208 10.492.371 9.815.742 9.605.695

Resultaat 320.368 246.330 156.663 307.889 186.297

2017 2018 2019 2020 2021

Activa

Materiële vaste activa 1.773 1.212 651 90 0

Vorderingen 73.979 53.979 53.979 53.979 53.979

Liquide middelen 3.157.340 3.267.600 3.424.824 3.733.274 3.919.662

Totaal activa 3.233.092 3.322.791 3.479.454 3.787.343 3.973.641

Passiva

Eigen vermogen 2.981.347 3.227.677 3.384.340 3.692.229 3.878.527

Kortlopende schulden 251.745 95.114 95.114 95.114 95.114

Totaal Passiva 3.233.092 3.322.791 3.479.454 3.787.343 3.973.641
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De financiële positie van het samenwerkingsverband is goed. Het eigen vermogen per 31 december 
2017 bedraagt ruim 2,9 miljoen. 
 
Uit de risicoanalyse blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit (afgerond) € 500.000 bedraagt. Op 
dit moment wordt ruimschoots aan deze richtlijn voldaan. Wanneer de doelstellingen van het 
ondersteuningsplan, zoals vertaald naar de meerjarenbegroting, niet gehaald worden, is er door de 
omvang van het vermogen dus voldoende tijd om maatregelen te treffen. 
 
Het samenwerkingsverband heeft ultimo 2017 geen eigen personeel. Alle personeel dat werkzaam is 
voor het SWV PO 30.06 levert diensten vanuit de aangesloten leden. In 2018 worden een beperkt 
aantal medewerkers in eigen dienst genomen (administratief medewerker en bestuurder) en wordt 
onderzocht of het wenselijk en mogelijk is personeel onder te brengen bij het 
samenwerkingsverband. 
 
5.4 Risico's 

In het voorjaar van 2016 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. In onderstaande tabel zijn de 
belangrijkste risico's weergegeven, met een weging van 10 of hoger. De weging komt tot stand door 
de kans (1- geringe kans/10%, 5 = hoge kans/90%) te vermenigvuldigen met de impact (1 = geringe 
impact, 5 = hoge impact). Bij het bepalen van de impact is niet alleen gekeken naar financiële 
gevolgen, maar ook naar de immateriële gevolgen. Het maximale risico is dus 25. 
De hoogte van een risico wordt mede bepaald door de maatregelen die zijn of worden genomen om 
de kans dat het risico optreedt te beperken of om de impact te beperken als het risico optreedt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Jaarverslag 2017 PO 30.06  23 van 25 
 

Op deze onderwerpen zal het komende jaar in het bijzonder gestuurd en gemonitord worden. 
 
Naast de risicoweging is bij een aantal risico's ook een financiële vertaling gemaakt. De som van de 
bedragen die daaruit voortvloeit geeft aan hoe groot het  weerstandsvermogen van het  SWV moet 
zijn om de eerste klap van onverhoopt optredende risico's het hoofd te kunnen bieden en voldoende 
tijd te hebben om aanvullende maatregelen te treffen. In onderstaande tabel is de opbouw 
gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De benodigde weerstandscapaciteit is hiermee € 506.675. 
 
5.5 Risico voor schoolbesturen 

Ten slotte is er nog een risico dat met name de deelnemende schoolbesturen raakt. In het stelsel 
passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het SO het totale 
budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een automatische 
korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast in de vorm van een 
bedrag per leerling. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de 
uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico. 
 

 
 
Het uitputtingspercentage voor SO stijgt naar een structureel niveau van 80%, bij een gelijkblijvend 
deelnamepercentage. Als gevolg van de verevening dalen de baten de komende jaren. Wanneer de 
stijging van de deelname van de laatste jaren zich voortzet, ontstaat een risico van korting op de 
lumpsum voor de deelnemende schoolbesturen. 
 
 
 
 
 
 

Afdracht zware ondersteuning 2017 - B 2018 2019 2020 2021

de maximale afdracht SO bedraagt: 8.055.021 7.868.954 7.443.496 6.972.737 6.686.291

de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: 71% 74% 75% 79% 80%
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5.6 Treasury verslag 

In het Treasury statuut van SWV PO 30.06 is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. Er 
warden geen gelden in reserve gehouden. Primaire taak van SWV PO 30.06 is om passend onderwijs 
te realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De middelen moeten zoveel als mogelijk ingezet 
warden in het primaire proces. Er dient alleen voldoende weerstandsvermogen te zijn om eventuele 
tegenvallers en risico's te kunnen pareren. De gereserveerde middelen worden weggezet op een 
zakelijke spaarrekening en zijn direct en snel beschikbaar. Eventuele middelen boven de 
noodzakelijk geachte reserve worden terug uitgekeerd aan de schoolbesturen. 
Met de middelen van SWV PO 30.06 wordt derhalve niet belegd, beleend of geïnvesteerd. Daarmee 
voldoet het treasurybeleid aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In heel 2017 is 
conform deze manier gehandeld. 
 

6. Samenstelling bestuur en directie 
 
Samenstelling bestuur en directeur 
De samenstelling van het bestuur is in 2017 als volgt: 
Voorzitter:    Dhr. G. van Bergen  
Lid (financiën):   Dhr. H. v.d. Ven (opvolger Mevr. S. Beuving) 
Lid:    Mevr. R. Pennings 
Lid:    Dhr. B. Schoemaker  
Lid:    Dhr. G. Schep (opvolger Dhr. H. Reimert) 
Directeur SWV PO 30.06: Dhr. Th. Brands tot 1 augustus 2017 
    Mw. M.F. van der Heijden ad interim, vanaf 1 augustus 2017 
 

7. Namens de ALV als toezichthoudend orgaan 
 
De ALV als toezichthoudend orgaan van het SWV PO 30.06 stelt voor 2017 vast, dat: 

o De jaarrekening 2017 opnieuw een positief exploitatieresultaat geeft door vooral een 
geringer gebruik van arrangementen binnen het basisonderwijs dan voorzien. 

o De begroting 2018 een stap zet richting het geven van een impuls in de basisondersteuning. 
De middelen van het verband moeten terecht komen  in het primaire proces.  

o Met de SO-partners is in het kader van het tripartiete gekozen voor behoud van expertise en 
het geven van duidelijkheid. Er zijn contracten voor drie jaren gesloten met een jaarlijkse 
evaluatie en verlenging. Het huidige contract loopt tot augustus 2019. De intentie is om dan 
voor het personeel duidelijkheid te bieden over de wijze waarop en de omvang waarin de 
expertise verbonden blijft aan het verband. 

o De managementrapportages zich qua informatie ontwikkelen naar de wijze die het bestuur 
en de ALV als toezichthoudende besturen nodig hebben om “in control” te zijn. Daarnaast 
geven de managementrapportages de informatie op basis waarvan het beleid indien nodig 
kan worden bijgesteld. 

 
Ten aanzien van de financiële situatie is eind 2017 het behoudende beleid gecontinueerd. De 
financiële reserve na de eerste jaren passend onderwijs is ruim voldoende om het scenario waarin 
de deelname speciaal onderwijs blijft stijgen, te kunnen bekostigen in de eerst volgende jaren. Er is 
een buffer gecreëerd voor het anticiperen op de aankomende vereveningsopdracht tot en na 2020. 
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De ALV is wel van mening dat een verdere groei van de reserve niet wenselijk is. Vanaf 2017 wordt in 
ieder geval jaarlijks 500.000,- extra geïnvesteerd in het regulier onderwijs. De investering moet wel 
aantoonbaar ten goede komen aan een kwaliteitsimpuls van de basisondersteuning. Afspraken over 
toekenning en verantwoording zijn opgesteld. 
 
De ALV heeft na afstemming met het bestuur de onderwerpen vastgesteld welke  jaarlijks aan bod 
komen en waarover de ALV haar goedkeuring geeft of onthoudt.  
Deze jaarcyclus zag er voor het afgelopen (school)jaar als volgt uit:  

o Januari: de begroting 2017 en afstemmingsagenda gemeentes/OOGO 
o Maart: tweede managementrapportage en tripartiete akkoord en inzet SO-expertise 
o Mei/juni: bestuur verslag en jaarrekening  2017 en derde managementrapportage 
o Oktober; jaarverslag schooljaar 16-17 en eerste managementrapportage. 

 
Het SWV heeft in december 2017 haar governance structuur gewijzigd. De ALV vormt vanaf 1 januari 
2018 het toezichthoudend orgaan van het SWV.  
Per 1 maart 2018 draagt het bestuur van het SWV haar bestuurlijke taken over aan een 
onafhankelijk bestuurder. 
De ALV ziet toe op de wijze waarop de bestuurder van het SWV bestuurt. Daarvoor gaat de ALV 
werken met een drietal commissies, te weten  

o een remuneratiecommissie 
o een auditcommissie 
o een kwaliteitscommissie 

 
De ALV zal in een nieuwe governancestructuur vanaf 1 januari 2018 alert zijn op de wijze waarop 
haar toezichthoudende rol invult, zodat de bestuurder de onafhankelijke en op resultaten gerichte 
rol kan vervullen, die nodig is in deze fase van het samen werken  
De ALV heeft de formele bevoegdheid om goedkeuring te geven aan de voorgenomen vaststelling 
van onderstaande kwaliteitsdocumenten: 

o het Jaarverslag, inclusief de Jaarrekening 
o de Meerjarenbegroting 
o de Jaarbegroting 

De ALV vervult een ondersteunende en adviserende rol naar de bestuurder van het SWV. Dit krijgt 
vorm doordat het bestuur in een vroeg stadium de ALV vraagt mee te denken bij een voorgenomen 
beleidsontwikkelingen en / of de verwachtingen aan te geven ten aanzien van de verdere uitwerking 
van beleid. De leden van de ALV staan opgenomen in het ondersteuningsplan. 
 
 
Oss, 19 april 2018 
 
Joris Elbers      Edith van Montfort 
Bestuurder SWV PO 30.06    Voorzitter ALV 
 
Met medewerking van:   
M.F. van der Heijden     Dhr. Gerard v. Bergen 
Interim-directeur aug. 2017-maart 2018  Voorzitter van het voormalig bestuur en ALV 
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Financiële positie 2017

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 2                  0,1% 1                
Financiële vaste activa -                   0,0% -                 
Vorderingen 74                2,3% 21              
Effecten -                   0,0% -                 
Liquide middelen 3.157          97,7% 2.689         

3.233          100,0% 2.711         0,0%

Passiva

Eigen vermogen 2.981          92,2% 2.661         
Voorzieningen -                   0,0% -                 
Kortlopende schulden 252             7,8% 50              

3.233          100,0% 2.711         0,0%

2017
31-12

2016
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt  € 320.368.
Het resultaat jaar kan als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.647          11.294          11.576          
Overige overheidsbijdragen 177                211                2                    
Overige baten 2                    -                     12                  
Totaal baten 11.826          11.505          11.590          

Lasten

Personele lasten 1.231            194                606                
Afschrijvingen 1                    -                     0                    
Overige materiële lasten 1.065            861                104                
Doorbetaling aan schoolbesturen 9.210            10.096          9.897            
Totaal lasten 11.507          11.151          10.607          

Saldo baten en lasten 319               354               983               

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 1                    -                     2                    

Resultaat baten en lasten 320                354                985                
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2017 2016

Liquiditeit 12,84 54,07         
(vlottende activa incl. liquide middelen/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 92,21 98,15         
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 92,21 98,15         
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 2,71             8,49           
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 25,58% 22,98%
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

Personele lasten / totale lasten 10,70           5,71           

Materiële lasten / totale lasten 89,30          100,00       

Kapitalisatiefactor 27,34           23,39         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%
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Samenwerkingsverband PO 30.06

B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1  Activiteiten 

Samenwerkingsverband PO 30.06 is het bevoegd gezag van PO 30.06 en heeft als doel voor alle leerlingen in het primair 

onderwijs uit het werkgebied passend onderwijs te realiseren, binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Samenwerkingsverband PO 30.06 bedraagt per 31 december 2017 € 2.981.347 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 

gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Samenwerkingsverband PO 30.06 is feitelijk gevestigd op Raadhuislaan 2, 5341 GM te Oss en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 58888152.

1.5 Stelselwijzigingen

Op grond van de brief 'Verantwoording middelen extra ondersteuning" van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, gedateerd op 1 december 2017, is de opbouw en toepassing van de Staat van baten en lasten in de 

jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden aangepast. Zie verder de toelichting op de staat van baten en lasten.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen

De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk 

Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

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

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van 

de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 

aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-

inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten 

en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve 

wordt beschouwd als publieke middelen.

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

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te 

rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

4.2 Rijksbijdragen

De in de baten en lasten opgenomen rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van OCW, hierbij zal 

rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van verschillende 

onderwijssectoren en wetten. Confrom regelgeving is op deze rijksbijdrage de doorbetaling aan de aangesloten 

schoolbesturen in mindering gebracht.

4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of 

andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 

Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben. 

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

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

4.7 Financiële baten en lasten
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Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

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

transactiekosten op de ontvangen leningen.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.2 Liquiditeitsrisico
Samenwerkingsverband PO 30.06 maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 

beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten.
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B2 Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

MVA
ICT 1.773 1.248               

1.773 1.248               

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 73.979 20.579

73.979 20.579

Liquide middelen
Rekening-courant 1.304.624 1.588.441
Spaarrekening 1.852.716 1.100.825

3.157.340 2.689.266

TOTAAL ACTIVA 3.233.092 2.711.093

2017 2016
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 2.981.347 2.660.979
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) -                       -                       

2.981.347 2.660.979

Kortlopende schulden 
Crediteuren 40.161 20.352
Overige overlopende passiva 211.584 29.762

251.745 50.114

TOTAAL PASSIVA 3.233.092 2.711.093

2017 2016
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B3 Staat van Baten en Lasten 2017

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.647.213 11.293.746 11.575.728
Overige overheidsbijdragen 177.311 210.695 2.000
Overige baten 1.800 -                       11.627
Totaal baten 11.826.324 11.504.441 11.589.355

Lasten

Personele lasten 1.230.854 194.200 605.750
Afschrijvingen 561 0 163
Huisvestingslasten 8.401 9.000 8.357
Overige instellingslasten 1.056.341 851.850 95.491
Doorbetalingen aan schoolbesturen 9.210.331 10.095.930 9.897.497
Totaal lasten 11.506.488 11.150.980 10.607.258

Saldo baten en lasten 319.836 353.461 982.097

Financiële baten en lasten

Financiële baten 709 -                       1.891
Financiële lasten 177 -                       184
Financiële baten en lasten 532 -                       1.707

Resultaat baten en lasten 320.368 353.461 983.804
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B4 Kasstroomoverzicht 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 319.836 982.097          
Aanpassingen voor:

4.2.2Afschrijvingen 561 163                  
2.3 Mutaties voorzieningen -                       -                        

561 163                  
Verandering in vlottende middelen

1.5  - Vorderingen -53.400 -1.312 
1.6  - Effecten -                       
2.4  - Kortlopende schulden 201.631 20.492             

148.231 19.180

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 468.628 1.001.440       

5 Ontvangen interest 709 1.891
5 Betaalde interest -177 -184

532 1.707

Kasstroom uit operationele activiteiten 469.160 1.003.147       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.21.2.2Investeringen in materiele vaste activa -1.086 -1.411
-1.086 -1.411

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.086 -1.411

Mutatie liquide middelen 468.074 1.001.736       

1.7 Beginstand liquide middelen 2.689.266 1.687.530
1.7 Mutatie liquide middelen 468.074 1.001.736

Eindstand liquide middelen 3.157.340 2.689.266       

2017 2016
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2017 2016

€ €
Materiële vaste activa

ICT 1.773 1.248              
Inventaris en apparatuur -                             -                       

1.773 1.248              

Inventaris 
ICT en apparatuur Totaal

Boekwaarde € € €
31-12-2016

Aanschafwaarde 1.411                          -                             1.411              
Cumulatieve afschrijvingen (163)                            -                             (163)                

1.248                          -                             1.248              

Mutaties

Investeringen 1.086 1.086
Afschrijvingen (561)                            -                             (561)                

525 -                             525

-                             
Boekwaarde 
31-12-2017

Aanschafwaarde 2.497 -                             2.497
Cumulatieve afschrijvingen (724)                            -                             (724)                

1.773 -                             1.773

Afschrijvingspercentages:
ICT 3 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2017 2016
€ €

Vorderingen

Gemeente inz. Bijdrage procesbegeleiding -                             764
Te verrekenen met ander SWV Passend Onderwijs 957 16.215
Totaal overige vorderingen 957 16.979

Rente 709 1.891
Vooruitbetaalde kosten 72.310 621
Overlopende activa (transitoria) -                       
Debiteuren transitoria 3 1.088
Totaal overlopende activa 73.022 3.600

Totaal vorderingen 73.979 20.579

31-12 31-12
2017 2016

€ €
Liquide middelen

Rekening-courant 1.7.2 1.304.624             1.588.441      
Spaarrekening 1.7.3 1.852.716             1.100.825      

3.157.340             2.689.266      
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Passiva

31-12 31-12
2017 2016

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.981.347             2.660.979      
2.981.347             2.660.979      

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2016 resultaat 31-12-2017

Algemene reserve 2.660.979                  320.368                2.981.347      

Eigen vermogen 2.660.979                  320.368                2.981.347      

31-12 31-12
2017 2016

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 40.161                  20.352            
Overlopende passiva 211.584                29.762            

251.745                50.114            

Specificatie overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 27.831                  -                       
Wijs accountantskosten 4.356                    1.989              
Nog te betalen vergoeding bestuursleden/OPR 12.000                  1.666              
Nog te betalen reiskosten ambulante begeleiders -                             5.284              
Nog te betalen OZA 40.824                  -                       
Nog te betalen kosten interim directie 15.874                  -                       
Nog te betalen kosten Optimus 75.187                  -                       
Stg HUB arrangementen augustus/december -                             12.870            
Crediteuren transitoria 35.512                  7.953              

211.584                29.762            
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: SWV Primair Onderwijs Oss Brinnr: PO 30 06

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Lasten t/m vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar Ontvangst in Lasten in

Vrijval niet 

besteed in

Stand 

ultimo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar afgerond?

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              -€           -€           

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in

Te 

verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

totaal -€                -€              -€                       -€             -€               -€           -€              
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurcontract

Met de gemeente Oss is op 1 september 2015 een huurcontract aangegaan voor de duur van
2 jaar en 11 maanden. Deze overeenkomst wordt telkenmale stilzijgend verlengd voor de duur
van 5 jaar. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.
Het tarief bedraagt m.i.v. 1 september 2015 € 4.188,00 (excl BTW) per werkplek per jaar.
en wordt ieder jaar geïndexeerd.  

Huurovereenkomst kopieermachine

Met Delo BV/De Lage Landen Vendorlease BV is op 13 mei 2015 een all-in huurovereenkomst 
aangegaan betreffende een kopieermachine. De huurperiode bedraagt 16 kwartalen, de huurtermijn
bedraagt € 259,74 (exl BTW) per kwartaal.

Overeenkomst ONS Onderwijsbureau

Dit betreft een overeenkomst met ONS Onderwijsbureau t.b.v. het verzorgen van de financiële
administratie. Het contract loopt tot 01-01-2019 en heeft een waarde van ca. € 640 incl. BTW per maand.
De opzegtermijn bedraagt 1 jaar.
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B6 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017

Op grond van de brief 'Verantwoording middelen extra ondersteuning' van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, gedateerd op 1 december 2017,  is de opbouw en toepassing  van de Staat van baten en lasten 
in de jaarrekeningen van samenwerkingsverbanden aangepast. Het principe achter de aanpassing is
dat de volledige normbekostiging van het samenwerkingsverband verantwoord moet worden in de jaarrekening.
Daarnaast dienen de (indirecte) uitbetalingen van samenwerkingsverbanden aan scholen te worden geboekt als lasten. 
Een en ander heeft geen effect op het vermogen en resultaat van het samenwerkingsverband.
Het betreft een andere wijze van het rangschikken van posten onder de baten en de lasten.
De stelselwijziging heeft effect op het totaal van de Rijksbijdragen onder de Baten en op de Personele
en Overige lasten onder de Lasten.
Op hoofdlijnen leidt dit tot de volgende verschillen in de vergelijkende cijfers:

2016 2016 2016
was wordt verschil

€ € €
Baten
(Rijks)bijdragen Mininsterie van OCW 1.072.481 11.575.728 10.503.247
Overige overheidsbijdragen 2.000 2.000
Overige baten 11.627 11.627 0

Lasten
Personele lasten 0 605.750 605.750
Afschrijvingen 163 163 0
Huisvestingslasten 8.357 8.357 0
Overige instellingslasten 95.491 95.491 0
Doorbetalingen aan schoolbesturen 0 9.897.497 9.897.497

Financiële lasten 1.707 1.707 0

Resultaat 983.804 983.804 0

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Zware ondersteuning 3.1.1 7.238.043 7.033.103 7.129.378
Lichte ondersteuning 3.1.2 3.290.382 3.181.479 3.247.645
Vereveningssubsidie 3.1.1 1.060.265 1.021.917 1.137.719
SchoolMaatschappelijkWerk 3.1.1 46.107 57.247 52.117
Inkomend grensverkeer 12.416 -                       8.869

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 11.647.213 11.293.746 11.575.728

#VERW! #VERW!

3.2 Overige overheidsbijdragen

Inkomsten gemeente inz. OZA en dyslexiepilot 3.2.1 177.311 210.695         2.000                                

Totaal overige overheidsbijdragen 177.311 210.695         2.000                                

3.3 Overige baten

Overige 3.5.6 1.800 -                       11.627

Totaal overige baten 1.800 -                       11.627
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

4.1 Personele lasten

Doorbetaling rijksbijdrage: detachering personeel DIR 134.658           103.000         99.232                              
Doorbetaling rijksbijdrage: detachering pers overig 1.074.919        91.200           506.518                            
Overige 21.277             -                       -                                         

1.230.854        194.200         605.750                            
Uitkeringen (-/-) -                        -                       -                                         
Totaal personele lasten 1.230.854        194.200         605.750                            

4.2 Afschrijvingen 

ICT 561 -                       163                                    

Totaal afschrijvingen 561 -                       163                                    

4.3 Huisvestingslasten

Huisvesting inrichting 8.401 9.000 8.357

Totaal huisvestingslasten 8.401 9.000 8.357

4.4 Overige instellingslasten

Administratie en beheer 9.692 19.000 19.470
Accountantskosten 7.260 -                       3.315
Bureaukosten 10.913 -                       3.833
Diverse ICT-kosten 692 -                       3.562
Verzekeringen 4.253 15.500 4.353
OPR 13.562 14.000 14.338
Vergoeding bestuursleden 11.001 11.000 -                                         
Uitgaven OZA (onderwijszorgarrangement) 58.224 43.750 2.000
Uitgaven dyslexie 131.500 180.000 -                                         
Studiekosten (personeel niet in loondienst) 4.149 6.600 9.445
Communicatie 11.385 5.000
Reiskosten (personeel niet in dienst) 13.487 -                       1.844
Begeleidingstraject speciale voorzieningen 10.588 30.000           -                                         
Impuls kwaliteit basisonderwijs 747.300 500.000         -                                         
Representatie 1.545 -                       1.493
Vergaderkosten 1.678 -                       275
Ambulante begeleiders -                        -                       11.220
Deskundigheidsadvies 14.776 -                       17.543
Interne ondersteuning project-/werkgroepen -                        10.000           2.800
Lasten voorgaande jaren 2.967 -                       -                                         
Overige instellingslasten/onvoorzien 1.369 17.000           -                                         

Totaal overige instellingslasten 1.056.341 851.850 95.491
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Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening 7.260 -                       3.315

7.260 -                       3.315

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Inhouding OCW ondersteuningsbekostiging 5.586.388 5.410.936 5.235.901
Doorbetaling rijksbijdrage: flexibele instroom/groei SO -                        350.823 -                                         
Doorbetaling rijksbijdrage: SBO verplicht 3.1.4 535.025 496.515 746.430
Doorbetaling rijksbijdrage: LO 2.655.723 2.576.880 2.159.370
Doorbetaling rijksbijdrage: ZO 350.182 -                       309.790
Doorbetaling rijksbijdrage: LGF BaO 25.554 -                       866.253
Doorbetaling rijksbijdrage: overige overdrachten -                        225.776 -                                         
Doorbetaling rijksbijdrage: AB SO-deel (incl PAB) 57.459 1.035.000 579.753

9.210.331 10.095.930 9.897.497

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 709 -                       1.891
Financiële lasten
Bankkosten 177 -                       184

Totaal financiële baten en lasten 532 -                       1.707
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Bestuur: 21649

Leidinggevend

topfunctionarissen

met dienstbetrekking

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Gewezen

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakomvang

(fte)

Beloning Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuld

igd

betaald 

bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-maximum

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnor

m

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 nee Dhr. Th. Brands nee directeur 1-jan 31-dec 1 58.891€              -€                  58.891€                       58.891€              105.583€                           niet van toepassing

2 nee Mevr R van der Heijden nee directeur 01-06 31-12 1 72.713€              -€                  72.713€                       72.713€              105.583€                           niet van toepassing

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Taakomvang

(fte) vorig

verslagjaar

Beloning

in vorig

verslagjaar

Belastbare

vaste en

variabele

onkostenver-

goedingen

in vorig

verslagjaar

Beloning

betaalbaar

op termijn

in vorig

verslagjaar

Totale

bezoldiging

in vorig

verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldigd

betaald bedrag

ontslaguitkering

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

ontslaguitkering

(Voorgaande)

functies

Jaar einde

dienst-

verband

Motivering

overschrijdi

ng

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

1-jan 31-dec 1 97.361€           -€                   -€                 97.361€              directeur

Leidinggevend

topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking

Volgnummer Aanhef Voorletters Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

opdracht

Einde

opdracht

Maanden

vóór

verslagjaar

Maanden

in het

 verslagjaar

Uren in

verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

Uitgekeerde

bezoldiging

in verslagjaar

Onverschuldigd

bedrag

 maanden

Maximum

uurtarief

Uitgekeerde

bezoldiging

per uur

Onverschuldigd

bedrag

uurtarief

Hoogste

onverschuldigd

betaald

Totaal

bezoldiging

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

Toezichthoudend

topfunctionarissen

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Functie-

categorie

Aanvang

functie

Einde

functie

Beloning Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuldigd

betaald

bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-

maximum

Individueel 

toepasselijk 

bezoldigingsmaxi

mum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnor

m

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

1 nee De heer G. van Bergen Voorzitter 1-jan 31-dec 3.000€             -€                  3.000€                 -€                  3.000€                         27.150€              

2 nee Mevrouw R.  Pennings Lid 1-jan 31-dec 2.000€             -€                  2.000€                 -€                  2.000€                         18.100€              

3 nee De heer B. Schoemaker Lid 1-jan 31-dec 2.000€             -€                  2.000€                 -€                  2.000€                         18.100€              

4 nee De heer F. van de Ven Lid 1-aug 31-dec 2.000€             -€                  2.000€                 -€                  2.000€                         18.100€              

5 nee De heer H. Reimert Lid 1-jan 31-jul 1.167€             -€                  1.167€                 -€                  1.167€                         10.558€              

6 nee De heer G. Schep Lid 1-aug 31-dec 833€                -€                  833€                    -€                  833€                            7.542€                 

Beloning in

vorig verslagjaar

Belastbare vaste

en variabele

onkostenver-

goedingen in

vorig verslagjaar

Beloning

betaalbaar 

op

termijn in

vorig 

verslagjaar

Totale 

bezoldiging in 

vorig 

verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldig

d

betaald bedrag

ontslaguitkerin

g

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

ontslaguitkering

(Voorgaande)

 functies

Jaar einde

dienstverband

Motivering

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

3.000€                                  -€                                      -€              3.000€              0 Voorzitter

2.000€                                  -€                                      -€              2.000€              0 lid

2.000€                                  -€                                      -€              2.000€              0 lid

833€                                     -€                                      -€              833€                 0 lid

2.000€                                  -€                                      -€              2.000€              0 lid

-€                                      -€                                      -€              -€                  0 lid

Toelichtingen op de

bezolding van

 topfunctionarissen 

Enkelvoudig Realisatie

ocw-rpt-jaarrekening-

po_vo-2016-

20170301.b.xbrl

01-01-2017 t/m

31-12-2017

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 

Realisatie

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten nvt

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten nvt

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren nvt

Totaal aantal complexiteitspunten 0

Bezoldigingsklasse G

Bezoldigingsmaximum 181.000€          

Afwijkende bezoldigingsklasse

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Toelichting op de WNT

WNT Topfunctionarissen
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(Voorstel)bestemming van resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2017 is reeds in deze jaarrekening verwerkt. 

Het resultaat ad € 320.368 over 2017 is als volgt verdeeld:

Algemene reserve 320.368      

48

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006  

Postbus 214 

5340 AE OSS 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Vereniging Samenwerkingsverband Primair 

Onderwijs 3006  te OSS gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006  op 31 december 2017 en van 

het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2017; 

(2) de staat van baten en lasten over 2017; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006, 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

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

basis voor ons oordeel. 



 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2017 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

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

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern 

toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 



 

 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring. 

 

Eindhoven,  9 mei 2018 

Wijs Accountants 

  

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

  



 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
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D1 Gegevens over de rechtspersoon

* Bestuursnummer 21649
* Naam en adres van de instelling Samenwerkingsverband PO 30.06

Postbus 214
5340 AE  OSS

* Telefoonnummer 0412-617077
* E-mailadres directeur@samenwerkingsverbandpo3006.nl

* Internetsite www.samenwerkingsverband3006.nl

* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 045-8504760
* Faxnummer contactpersoon 045-8504799
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
AK-nummer 401

* Brin-nummer PO30.06
Raadhuislaan 2
5341 GM  OSS
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E  Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen. 
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