Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
Ontwikkeling leerlingaantallen bij SWV PO 30 06
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Deelname percentages
Speciaal Onderwijs (SO)

Besteding van middelen/programma’s in 2018

24%

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

SWV PO 30 06

landelijk

SWV PO 30 06

landelijk

2,70%

1,67%

2,10%

2,43%
Kengetallen ondersteuning

51%

Conclusie financiën,
rechtmatigheid en continuïteit
9%

7%

Arrangement SO
Basisondersteuning
Interne arrangementen
Innovatie en ontwikkeling
Arrangement SBO
Bestuur en organisatie
Toelaatbaarheidscommissie

1% 3%

5%

407

In 2018 hadden we een positief resultaat van ruim €600.000,-. Hiervan gaat
€585.870,- naar de bestemmingsreserve. Dit betalen we in 2019 als extra impuls
aan de schoolbesturen, zodat zij invulling kunnen geven aan de speerpunten van
het nieuwe ondersteuningsplan:
•
•
•
•
•
•

Dyslexie
Meer- en hoogbegaafdheid
Terugplaatsing / Overstappers
Verbinding jeugdhulp en onderwijs
Specialistische voorzieningen
Onderinstroom

Conform de Code Goed Bestuur heeft SWV PO 30 06 de publieke middelen
rechtmatig besteed. Dit is gecommuniceerd en verantwoord aan het
toezichthoudend orgaan.

TLV
toekenningen*
Zware ondersteuning

7590

uren
arrangementen
inzet door
SO experts

2756

uren
consultatie
en advies

Extra ondersteuning

€ 85,-

basisbedrag
per leerling BAO

€ 50

arrangementenbedrag
per leerling BAO

Basisondersteuning

* Op basis van vergaderdatum. Het betreft 208 herindicaties/verlengingen en 199 nieuwe TLV’s.
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Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
Start voor nieuwe ondersteuningsplanperiode
In het transitiejaar 2018-2019 zijn we samen met de besturen, de Bovenschools
deskundigen, de SO en SBO scholen gekomen tot de verdere uitwerking van de
volgende specifieke gebieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesprekken over de meetbaarheid van de basisondersteuning.
Visie en ideeën over pilots op het reguleren van de onderinstroom.
Visie en ideeën over pilots op het versterken van terugplaatsing of
doorstroom.
Visie en ideeën over de samenhang tussen regulier, SBO en SO (drie
specialistische onderwijsvoorzieningen).
Visie en ideeën over een dekkend netwerk op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid.
Analyse van en voorstel voor een nieuwe opzet van de EED-screening
dyslexie.
Uitwerken en ideeën door middel van pilots van de ontwikkelagenda jeugd
en passend onderwijs.
Uitwerken en ideeën door middel van pilots van de verbinding tussen
passende kinderopvang en passend onderwijs.
Verbinden en afstemmen tussen cluster 2 en het samenwerkingsverband.
Helderheid en transparantie over de processen en procedures binnen het
samenwerkingsverband.

Financiële kengetallen

Jaarverslag 2018
Inhoudelijke resultaten 2018

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor

Liquiditeit

4,99%

31,71%

16,04

In 2018 hebben we als samenwerkingsverband grote stappen gezet. Deze
stappen waren allemaal gerelateerd aan
het transitiejaar 2018-2019. We hebben de
volgende zaken gerealiseerd:
•

Solvabiliteit

Weerstandsvermogen

Vereveningsopdracht

•
•
•

93,79%

29,75%

1,02 mln

Totale budget € 12 miljoen

•
•

•
•
•
•
•

Financiële lasten

Al deze zaken krijgen een plek in (de speerpunten van) het nieuwe
ondersteuningsplan 2019-2023.

•
11%

Aangesloten scholen en besturen
87%

2%

•
•
•
•
•
•
•
•

Betalingen aan schoolbesturen
Personele lasten
Overige lasten

Governance wijziging en een nieuwe
bestuurder
Nieuwe huisstijl, website en nieuwsbrief
Ondersteuningsplan transitiejaar
2018-2019
Nieuwe koers, van SWV 1.0 naar
SWV 2.0
Nieuwe huisvesting
Van TLC naar ACTA (Advies Commissie
Toelaatbaarheidsverklaringen en
Arrangementen)
Inrichting stafkantoor SWV PO 30 06
Opzetten werkgeverschap en in dienst
nemen eigen personeel
Opstellen begroting 2019
Aanpassen Treasury statuut
Analyse van de huidige situatie en
kengetallen
Opstellen van een monitor voor de
bestuursgesprekken
Voeren van de bestuursgesprekken
Verbinding SO/SBO/Bovenschools
deskundigen
Verbinding Bovenschools deskundigen
en SO experts
Verbinding passend onderwijs en
jeugdzorg
Verbinding kinderopvang en passend
onderwijs
Privacy beleid en stappen in het kader
van AVG en benoemen Privacy Officer
Constructief overleg met de OPR
Werkgroepen met Bovenschools
deskundigen en SO en SBO scholen
over de speerpunten van de nieuwe
ondersteuningsplanperiode

WWW.SWVPO3006.NL

