Jaarverslag 2020

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Datum: 31 mei 2021
Status: Vastgesteld
Door: M.Arens/A.Peijnenborgh

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Samenwerkingsverband vo vso Nijmegen e.o. Het verslag bestaat
uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.

Met dit jaarverslag legt het bestuur van het Samenwerkingsverband verantwoording af aan alle
partners (in en om het onderwijs) over het gevoerde beleid in dit kalenderjaar. Ook verantwoordt
het SWV zich over de wijze waarop dit beleid- ook in financiële zin- vertaald is.
De corona-crisis heeft ons in 2020 een jaar lang in een stevige greep gehouden waardoor we ons werk
soms opnieuw moesten uitvinden, moesten reageren op de steeds veranderende omstandigheden
en ons aan het voorbereiden zijn op het ‘nieuwe normaal’.
Ondanks alle beperkingen hebben we in 2020 zeker niet stilgezeten. We zijn flexibel geswitcht naar
online werken, online lesgeven, online leerlingen begeleiden, online oudergesprekken en online
trainingen. In het voorliggende jaarverslag staan we stil bij alle activiteiten die we hebben uitgevoerd,
zij het vaak in aangepaste vorm.
Dit jaar was ook het jaar van het verschijnen van de landelijke evaluatie passend onderwijs en daaraan
gekoppeld de verbeteraanpak en de route naar inclusiever onderwijs. Als SWV hebben we dit jaar een
tussenevaluatie van ons lopende ondersteuningsplan uitgevoerd.
De rapporten geven ons handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte. Wat kan in onze regio nog beter? Waar liggen kansen die we nog niet
benut hebben? En ook hoe zien wij de route naar inclusiever onderwijs?
Het zijn de gesprekken die we in het nieuwe jaar veelvuldig met elkaar zullen voeren als opmaat naar
een nieuw ondersteuningsplan.

Namens het Bestuur,
Mandy Arens
Directeur Samenwerkingsverband vo vso Nijmegen e.o.
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1. Het samenwerkingsverband
Profiel van het samenwerkingsverband
De opdracht die wij ons als samenwerkende schoolbesturen in deze planperiode hebben gesteld luidt
als volgt:
We dragen zorg voor dat er in de regio voldoende structurele en tijdelijke onderwijsvoorzieningen van
goede kwaliteit zijn, zodat voor iedere leerling een passende onderwijsplek geboden wordt en daarmee
voor alle leerlingen de continuïteit van hun schoolloopbaan wordt gewaarborgd en hun kansen in de
samenleving worden verhoogd.
We werken aan deze opdracht op basis van onze gezamenlijke visie op onderwijs, die gebaseerd is op
drie pijlers: goed onderwijs, passende ondersteuning en integrale samenwerking. We definiëren een
passende plek als een onderwijsplek die tegemoetkomt aan de onderwijs(ondersteunings)behoeften
van de leerling. We hanteren handelingsgericht werken en aansluiten bij de ondersteuningsvragen als
uitgangspunten. Beantwoording van de ondersteuningsbehoeften vindt zoveel mogelijk op school
plaats. Een sterke basisondersteuning is dan essentieel. Wanneer het nodig is, wordt samengewerkt
met andere onderwijsvoorzieningen en partners in het sociaal domein. Planmatig werken vormt de
rode draad in ons handelen. We verantwoorden onze professionele keuzes.
In de planperiode 2018-2022 is de omslag van samenwerkende besturen naar samenwerkende
professionals gemaakt. Als we willen dat meer kinderen met een (extra) ondersteuningsbehoefte op
een reguliere school en thuisnabij onderwijs krijgen, dan moeten onze inspanningen erop gericht zijn
dat onderwijsprofessionals deze uitdaging met zelfvertrouwen aangaan en dat zij hun collega’s in het
sociaal domein weten te vinden.
We doen dat langs drie ontwikkelingslijnen die nauw met elkaar samenhangen om vanuit die
samenhang de beoogde versterking van de basisondersteuning realiseren.
-

Planmatig en handelingsgericht werken als basisvaardigheid.
Het schoolondersteuningsprofiel als instrument voor schoolontwikkeling.
Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- en zorgketen.

Ondersteuningsmiddelen stimuleren en borgen deze drie ontwikkelingslijnen.

Organisatie van het samenwerkingsverband
Governance
In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is gekozen voor een bestuur/directiemodel. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband. Het bestuur
fungeert ook als intern toezichthouder. Om die rol te vervullen heeft het bestuur een aantal taken
belegd bij twee permanente toezichthoudende commissies: de auditcommissie en de
remuneratiecommissie. Een onafhankelijk bestuursvoorzitter bewaakt het algemeen belang van het
samenwerkingsverband. In 2020 heeft de zittende bestuursvoorzitter een wethouderschap
geaccepteerd in een gemeente binnen de regio van het samenwerkingsverband. Deze functie viel niet
te verenigen met het voorzitterschap. Om die reden is het samenwerkingsverband op zoek gegaan
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naar een nieuwe onafhankelijk voorzitter. In september 2020 is een nieuwe bestuursvoorzitter
benoemd in de persoon van Gerard van Egmond.
In bijlage 1 is de lijst van bestuurders toegevoegd.
De spelregels van de stichting samenwerkingsverband zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn te
vinden op de website van het samenwerkingsverband. Voor de auditcommissie en
remuneratiecommissie gelden commissie specifieke reglementen. Het samenwerkingsverband neemt
de code Goed Bestuur, zoals door die door de VO-raad met de leden is vastgelegd, in acht bij haar
handelen en overwegingen.
Als schoolbesturen zijn we ervan overtuigd dat we onze visie alleen kunnen realiseren als we
samenwerken. Bepaalde vraagstukken zijn uitsluitend op te lossen als we onze
onderwijsondersteuning op elkaar afstemmen en/of aan elkaar verbinden. De schoolbesturen
hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Gezamenlijk hebben wij een
werkorganisatie ingericht: Stichting Samenwerkingsverband v(s)o 2507 Nijmegen e.o.
De dagelijkse aansturing van deze stichting is belegd bij een directeur.

Horizontale verantwoording
Het samenwerkingsverband kent twee medezeggenschapsorganen waaraan horizontale
verantwoording wordt afgelegd. Dit zijn de Ondersteuningsplanraad (OPR) en de
medezeggenschapsraad (MRp). Beide organen vergaderen op regelmatige basis. Op uitnodiging sluit
de directeur van het samenwerkingsverband aan. Eens per jaar overlegt de OPR met een afvaardiging
van het bestuur van het samenwerkingsverband. De notulen van de OPR zijn openbaar en op de
website van het samenwerkingsverband terug te vinden.

Relevante ontwikkelingen
Corona
Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin Covid-19 het dagelijks leven ontwrichtte. De
diverse en steeds wisselende maatregelen hebben ons allemaal getroffen en zijn van grote invloed
geweest op ons werk. Dit laat zich moeilijk samenvatten tot één enkele paragraaf. We hebben er in
dit jaarverslag voor gekozen om, daar waar dat van toepassing is, toe te lichten hoe de corona situatie
van invloed is geweest op het desbetreffende thema.

Landelijke evaluatie passend onderwijs
In mei 2020 is het landelijke eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs gepubliceerd. De overall
conclusie was dat de organisatie van onderwijsondersteuning is verbeterd, maar dat de
stelselwijziging voor ouders en docenten (nog) niet tot veel verandering heeft geleid. Hier spelen
zeker de hoge verwachtingen van zowel ouders als docenten een rol. Het effect van de stelselwijziging
op leerlingen is niet goed vast te stellen. Het evaluatierapport biedt veel aanknopingspunten om
passend onderwijs door te ontwikkelen. In november 2020 presenteerde minister Slob een
verbeteraanpak met 25 maatregelen. Waar dat noodzakelijk en haalbaar is, worden deze maatregelen
binnen ons samenwerkingsverband direct opgepakt. De uitwerking van de overige maatregelen zal
zijn beslag krijgen in het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.
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Reservepositie
Al jaren wordt er gesproken over “te veel geld op de plank” bij de samenwerkingsverbanden. Zowel in
de media als in de politiek worden hier met regelmaat kritische vragen over gesteld. In reactie daarop
heeft OCW laten dat weten dat vanaf 2020 een signaleringswaarde voor het eigen vermogen van
samenwerkingsverbanden geldt. Vanaf dan dient dit kengetal opgenomen te worden in de
jaarrekening en begroting. Daarnaast wordt vereist dat in de begroting van 2021 e.v. beleidsrijk wordt
toegewerkt naar het gewenste vermogen op basis van de signaleringswaarde. De signaleringswaarde
ligt bij een waarde van meer dan 3,5%. Indien dit kengetal hoger dan 3,5% is dient het
samenwerkingsverband een plan van aanpak op te stellen waarin verantwoord wordt hoe de reserve
afgebouwd gaat worden. Ons samenwerkingsverband heeft al geanticipeerd op deze ontwikkeling en
ultimo 2020 is het percentage eigen vermogen/totaal van de baten 3,3%. In de daaropvolgende jaren
zakt dit percentage naar 2,4%. Daarmee wordt al voldaan aan de vereisten van de Inspectie.
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2. Samenwerkingsverband in cijfers
Ontwikkeling leerlingaantallen in de regio
De regio van het samenwerkingsverband heeft te maken met demografische krimp. In 2020 is het
leerlingenaantal met 2,8% gedaald. Dit is rechtstreeks van invloed op de baten van zowel de scholen
als het samenwerkingsverband.
Totaal
regulier

vavo

lwoo*

pro

Nieuwkomers**

1-10-2014

28313

152

3576

495

-

1-10-2015

28480

130

3685

463

-

1-10-2016

28163

164

3597

471

-

1-10-2017

27886

208

3569

433

-

1-10-2018

27184

208

3387

435

-

1-10-2019

26449

185

-

442

442

1-10-2020

25583

44

-

467

190

*Vanwege de overstap naar opting worden hier geen lwoo-cijfers meer gepubliceerd.
**Sinds 1 oktober 2019 worden nieuwkomers afzonderlijk weergegeven in de DUO-gegevens.

Opvallend is de groei in het praktijkonderwijs. Deze kan verklaard worden vanuit de situatie rondom
Covid-19. Doordat veel organisaties hun deuren (deels) moesten sluiten vervielen voor pro leerlingen
ook de mogelijkheden om stage te lopen en daarmee de mogelijkheid hun onderwijstraject binnen
het praktijkonderwijs af te ronden. Daardoor kon een groep leerlingen niet uitstromen naar
(beschermde) arbeid.
Het aantal leerlingen in het vso ontwikkelde zich als volgt:

Leerlingen in het vso
1200
1000
800
600
400
200
0

1-10-2014

1-10-2015
Laag

1-10-2016
Midden

1-10-2017
Hoog

1-10-2018

01-10-2019

01-10-2020

Totaal vso

Voor het eerst in jaren laat het vso weer een groei in absolute leerlingaantallen zien. Ook deze groei
valt te verklaren vanuit verminderde uitstroom door de onmogelijkheden om stage te lopen.
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Daarnaast zien we al enkele jaren een lichte groei in het aantal zij-instromers: leerlingen die vanuit
het vo naar het vso worden verwezen.
Door de combinatie van stijgende leerlingaantallen in het vso en praktijkonderwijs en dalende
leerlingaantallen in het vo in het algemeen stijgt het deelnamepercentage in het vso en pro.

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

vavo

pro

0,58%
0,75%
0,77%
0,70%
0,17%

1,68%
1,56%
1,61%
1,69%
1,84%

vsolaag
2,44%
2,56%
2,49%
2,57%
2,64%

vsomidden
0,16%
0,17%
0,25%
0,26%
0,31%

vsohoog
0,41%
0,37%
0,33%
0,30%
0,28%

vsototaal
3,02%
3,10%
3,06%
3,13%
3,23%

Bron: Dashboard passend onderwijs, 12 februari 2021

De deelnamepercentages liggen onder het landelijk gemiddelde: pro 3,19% en vso-totaal 3,74%.
Het deelname percentage vavo is in 2020 vertekend vanwege corona. Het landelijk
deelnamepercentage wat betreft vavo is niet bekend.

Thuiszitters
70
60
50
40
30
20
10
0

0,12% 0,07% 0,18% 0,23% 0,03% 0,16% 0,07% 0,17% 0,15% 0,23% 0,09% 0,14% 0,10% 0,11% 0,10% 0,07% 0,10% 0,09% 0,00% 0,01% 0,07%

*corona-effect: geen betrouwbare gegevens

Bovenstaande grafiek is een weergave van het aantal thuiszitters in het samenwerkingsverband. Ieder
kwartaal vragen we bij alle bureaus leerplicht in de regio de aantallen thuiszitters op. Thuiszitters zijn
in deze context gedefinieerd als “leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een
school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen”, de zogenaamde
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langdurig relatief verzuimers. De absoluut verzuimers en leerlingen met een vrijstelling van de
leerplicht zijn niet meegenomen in de aantallen.
Het jaar 2020 was natuurlijk een bijzonder jaar. Vanwege quarantainemaatregelen worstelden veel
scholen met het melden van verzuim, omdat veel afwezigheid direct of indirect werd gerelateerd aan
corona. Door het onderwijs op afstand was er met veel leerlingen tijdelijk minder persoonlijk contact.
Tijdens de eerste lockdown waren de scholen gesloten en kon er geen sprake zijn van ongeoorloofd
verzuim. Ook in de periode daarna was het soms lastig om ongeoorloofd verzuim vast te kunnen
stellen. Voordat een melding werd gedaan, onderzocht de school zelf de vermoedens van
ongeoorloofd verzuim, meestal in overleg met de leerplichtambtenaar. Dat maakt dat de cijfers van
2020 met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.
Over de jaren heen bekeken, is het aantal thuiszitters in ons samenwerkingsverband laag te noemen.
We hebben echter weinig zicht op de “verhalen achter de cijfers”. Daardoor hebben we niet goed in
beeld wat er moet gebeuren om het aantal thuiszitters nog verder terug te dringen. In 2020 hebben
we de contacten met de verschillende bureaus leerplicht weer wat aangehaald. Er wordt gezocht naar
manieren waarop leerling gegevens tussen de verschillende organisaties gedeeld kunnen worden om
zo meer inzicht te krijgen in de oorzaken van thuiszitten en oplossingsrichtingen. Inmiddels heeft de
VO-raad ook een modelconvenant voor gegevensuitwisseling opgesteld. Dit convenant loopt vooruit
op de aangekondigde aanpassing in wet- en regelgeving, waarmee samenwerkingsverbanden en
gemeenten in de toekomst de bevoegdheden en de verplichting krijgen om gezamenlijk een
doorbraakaanpak te organiseren voor thuiszittende leerlingen.
Pilot ziekteverzuim
In 2020 is de pilot ziekteverzuim gestart. Doel van de pilot is het effectiever en efficiënter maken van
het proces ziekteverzuim zodat leerlingen/jongeren eerder en beter geholpen zijn in het belang van
uiteindelijk hun eigen toekomstperspectief. Er is gestart met een procesdoorlichting ziekteverzuim
VO. De uitkomsten van deze procesdoorlichting zijn in de implementatiefase samengevoegd met het
vervolg van de reeds lopende M@ZL-pilots. Met de kennis en ervaring van de M@ZL-pilotscholen is
medio 2020 op vier VO-scholen in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie.
Nieuw VSV programma
In 2020 is het nieuwe VSV programma "Bestrijden voortijdig schoolverlaten en begeleiden kwetsbare
jongeren VSV-programma Rijk van Nijmegen 2021-2024" gemaakt. Het samenwerkingsverband en de
VO-scholen in de regio Nijmegen zijn nauw betrokken bij dit programma. In het plan staan
maatregelen om zoveel mogelijk jongeren hun diploma te laten halen. Door samen te werken kunnen
de leerlingen sneller geholpen worden en sluiten zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar
aan. Het plan om meer jongeren te helpen hun startkwalificatie te behalen of een passende baan te
vinden, bestaat uit vier maatregelen. Middelbare scholen en mbo-scholen zorgen voor goede
afstemming over de mogelijkheden van leerlingen zodat zij kunnen doorleren. Zorgteams op scholen
worden ingezet om ervoor zorgen dat minder jongeren door persoonlijke problemen van school gaan.
Er is hulp voor jongeren bij wie het tijdelijk niet meer lukt om onderwijs te volgen via de reguliere
weg. Ook wordt contact gehouden met jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten. Met
deze extra begeleiding kunnen zij mogelijk later alsnog hun opleiding afmaken of geholpen worden bij
het zoeken van een baan.
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3. Onderwijs en ondersteuning
Ondersteuning op scholen
Een van de speerpunten in het Ondersteuningsplan 2018-2022 is het verder versterken van de
basisondersteuning op scholen. Daartoe ontvangen de scholen extra middelen. Ook kunnen scholen
een beroep doen op zogenaamde ondersteuningspakketten en innovatiemiddelen.

Versterking basisondersteuning
In principe bekostigt een school de basisondersteuning uit de lumpsum. Op basis van onze visie dat
een sterke basisondersteuning een cruciale rol speelt in het bieden van passend onderwijs en een
basisinfrastructuur daar voorwaardelijk voor is, worden deze planperiode vanuit het
samenwerkingsverband middelen toegevoegd:
• Een vaste voet voor de basisinfrastructuur. Deze aanvulling wordt bekostigd vanuit het
ondersteuningsbudget SWV en wordt uitgekeerd aan iedere schoollocatie 1. Op deze wijze
dragen we er als samenwerkingsverband zorg voor dat iedere locatie, inclusief het vso,
ongeacht het aantal leerlingen en eventuele fluctuaties daarin, een kwalitatief goed
ingerichte ondersteuningsstructuur in stand kan houden. Als samenwerkingsverband hebben
we afgesproken dat iedere locatie in ieder geval beschikt over een interdisciplinair
ondersteuningsteam, met ten minste een (opgeleide) zorgcoördinator,
gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog) en schoolmaatschappelijk werker.
• Subsidie basisondersteuning: Iedere school voor regulier voortgezet onderwijs ontvangt een
geoormerkt bedrag per leerling voor basisondersteuning. Scholen kunnen deze middelen
inzetten voor specifieke (groepen) leerlingen of specifieke interventies, maar ook aanwenden
voor structurele verhoging of uitbreiding van de basisondersteuning of basisinfrastructuur.
Het besluit hoe deze middelen in te zetten is aan de school. School maakt hierin eigen professionele
keuzes en legt deze vast in een schoolondersteuningsprofiel. Sinds 1 augustus 2020 beschikken vrijwel
alle scholen over schoolondersteuningsprofiel dat is uitgelijnd met het Ondersteuningsplan 20182022.
De school legt achteraf verantwoording af aan het samenwerkingsverband over de doelmatige
besteding van de middelen. Handelingsgericht werken vormt een belangrijke voorwaarde om tot een
professionele afweging over de besteding van het ondersteuningsbudget te komen. Om dit binnen
teams – en zo dicht mogelijk bij de professional/de docent – te organiseren, kan de school er
bijvoorbeeld voor kiezen om de zorgcoördinator of teamleider als budgethouder aan te wijzen.
Uit de cijfermatige verantwoording 2020 blijkt dat alle scholen de middelen passend onderwijs
inzetten voor formatie(uitbreiding) van het zorgteam. Hierbij valt te denken aan zorgcoördinatoren,
gedragswetenschappers en pedagogisch begeleiders. Een enkele school zet de gelden ook in voor
formatieve uitbreiding van mentoren en docenten en inzet van onderwijsassistenten.
De activiteiten die met inzet van deze gelden worden ontplooid zijn divers. Hieronder volgt een (nietuitputtende) opsomming van activiteiten:
• Trainingen (sociale vaardigheden, faalangstreductie, leren leren)
1 Een schoollocatie is hier gedefinieerd als een locatie met een eigen (vestigings)brinnummer, een uniek adres en minimaal 40
leerlingen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor het Pontemcollege, omdat zij vanwege hun specifieke doelgroep met
sterk fluctuerende leerlingaantallen te maken hebben.
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•
•
•
•
•
•
•

RT/steunlessen, zowel vakinhoudelijk als t.b.v. studievaardigheden
Begeleiding en coaching van docenten
Versterking mentoraat
Huiswerkbegeleiding (door externen)
Ondersteuning aan specifieke groepen leerlingen: NT2, Hoogbegaafdheid
Opvang van leerlingen
Zorgcoördinatie en administratie

In april volgt de zogenaamde verhalende verantwoording, waarin wordt ingegaan op de doelstellingen
en resultaten ten aanzien van de basisondersteuning in 2020.

Ondersteuningspakketten (inclusief groepsarrangementen)
Een ondersteuningspakket is bedoeld om een leerling, voor wie de versterkte basisondersteuning
ontoereikend blijkt te zijn, tijdelijk extra ondersteuning te bieden. Hierbij valt te denken aan
intensieve (individuele) ondersteuning ten aanzien van het gedrag of sociaal-emotionele
functioneren, maar ook aan intensieve ondersteuning aan (ernstig) zieke leerlingen. Er zijn drie
verschillende ondersteuningspakketten:
• Regulier ondersteuningspakket (voorheen “alle-hens-aan-dek”-pakket): een pakket dat door
de school voor regulier onderwijs voor een zittende leerling kan worden aangevraagd.
Aanvraag wordt toegekend op basis van een plan van aanpak waarin beschreven staat welke
ondersteuning zal worden ingezet. Er geldt een maximumbedrag van €5000.
• Schakelpakket: een pakket voor leerlingen die vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs het
reguliere voortgezet onderwijs instromen. Toekenning gebeurt na melding van een (v)soinstromer door de vo-school. Er geldt een standaardbedrag van €4000.
• Maatwerkpakket: een pakket dat door een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan
worden aangevraagd voor een zittende leerling. Aanvraag wordt toegekend op basis van een
plan van aanpak waarin beschreven staat welke ondersteuning zal worden ingezet. Er geldt
een maximumbedrag van €5000.
In 2018 golden voor de ondersteuningspakketten de criteria zoals die in de planperiode 2014-2018
werden gehanteerd. Vanaf 1 januari 2019 zijn de ondersteuningspakketten toegekend zoals
vastgesteld volgens de nieuwe uitgangspunten.
Medio 2019 bleek er sprake te zijn van forse onderuitputting van de ondersteuningspakketten. Na
een inventarisatie onder de zorgcoördinatoren kon gesteld worden dat, hoewel in algemene zin de
criteria en de procedure van ondersteuningspakketten bij scholen bekend zijn, het niet duidelijk is
wanneer zij kunnen aanvragen en hoe zij aan de criteria moeten voldoen. Daardoor worden de
ondersteuningspakketten ongrijpbaar en lastig aan te vragen. Voor 2020 is vervolgens een serie
aanpassingen doorgevoerd, die met name betrekking hebben op informatie, communicatie en
ondersteuning. Ook wordt niet meer getoetst of de basisondersteuningsmogelijkheden volledig zijn
ingezet. Daarmee komen de ondersteuningspakketten meer naast de basisondersteuning te staan in
plaats van er bovenop.
Dit betekent een aanpassing van onze ondersteuningsstructuur zoals vastgelegd in het
ondersteuningsplan. Bij de tussenevaluatie van het ondersteuningsplan is daarom een nieuw schema
geïntroduceerd. Zowel de OPR als het bestuur hebben ingestemd met deze aangepaste structuur.
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In 2020 kwamen de aanvragen maar langzaam op gang. Inmiddels zien we wel dat scholen de weg
naar ondersteuningspakketten beter weten te vinden. Daarnaast hebben we geëxperimenteerd met
groepsarrangementen: dit lijkt tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften. De
voorliggende vraag of ondersteuningspakketten nog langer aansluiten bij de behoeften van scholen
nu de basisondersteuning zich steeds verder ontwikkelt, blijft echter bestaan. In de komende twee
jaren wordt dit verder onderzocht, zodat het besluit hierover zijn beslag kan krijgen in het
ondersteuningsplan 2022-2026.
In 2020 was de verdeling tussen reguliere ondersteuningspakketten, schakelpakketten en
maatwerkpakketten als volgt:

Regulier ondersteuningspakket
Schakelpakket
Maatwerkpakket

Aantal
74
26
12

€
€ 241.416
€ 104.000
€ 56.925
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In onderstaande grafiek staat weergegeven hoeveel gelden vanuit ondersteuningspakketten de
verschillende scholen in totaal hebben ontvangen.
Totaalbedrag per school
SSgN
PRO College (Wijchen)
PRO College (Nijmegen)
PRO College (Boxmeer)
Pontem College (Akkerlaan)
NSG
Notre Dame des Anges
Montessori College…
Montessori College…
Montessori College (Groesbeek)
Mondial College (Meeuwse Acker)
Metameer (Stevensbeekseweg)
Metameer (Boxmeer)
Merletcollege (Mill)
Merletcollege (Grave)
Maaswaal College (Veenseweg)
Maaswaal College (Oosterweg)
Kristallis
Karel de Grote College
Kandinsky Molenhoek
Jorismavo (Kandinsky)
Het Rijks
Helicon VMBO Groen
Elzendaal College (Boxmeer)
Dominicus College
De Korenaer VSO
Citadel College (Griftdijk)
Citadel College (Dijkstraat)
€0

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

In 2020 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om voor een groep (van 5 of meer) leerlingen gelden
voor extra ondersteuning aan te vragen; we noemen dit een groepsarrangement. Toekenning gebeurt
op basis van een (groeps)plan van aanpak waarin beschreven staat welke ondersteuning zal worden
geboden. Groepsarrangementen worden in het algemeen voor een korte periode (1-4 maanden)
aangevraagd, voor groepen variërend van 6 leerlingen tot hele klassen. Vaak gaat het om inzet van
specifieke trainingen met betrekking tot planning en organiseren, stressreductie of sociale
weerbaarheid.
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In 2020 zijn 19 groepsarrangementen toegekend, in totaal € 95.124.
Bedrag groepsarrangementen per school
SSGN
Pro College Nijmegen
Pontem
Pax H/V
NSG
Notre Dame
Merletcollege Mill
Elzendaal College - locatie Gennep
Citadel College Dijkstraat
Canisius College
0

5000

10000

15000

20000

25000

Er zijn grote verschillen in de mate waarin scholen gebruik maken van ondersteuningspakketten en
groepsarrangementen. In de spiegelgesprekken met de scholen gaan we op zoek naar verklaringen
voor deze verschillen.

School’s Cool

School's Cool biedt jongeren mentorbegeleiding om de kans op een succesvolle loopbaan in het
voortgezet onderwijs te vergroten. De begeleiding richt zich expliciet op aspecten die van belang zijn
voor het volgen van onderwijs, zoals het versterken van motivatie, ontwikkelen van studie- en
planningsvaardigheden en het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij school en huiswerk. Tot en met
2018 werd deze ondersteuning middels een specifiek ondersteuningspakket per leerling bekostigd. In
2019 is overgegaan op subsidiebekostiging om de administratieve belasting te verlagen. In 2020 is dit
geëvalueerd en besloten deze subsidiebekostiging in ieder geval tot het nieuwe ondersteuningsplan in
stand te houden.
De gevolgen van Corona hebben ook impact gehad op de activiteiten van School’s Cool. Vrijwel alle
mentoraten zijn voortgezet, waarbij er in samenspraak met de leerling en mentoren gezocht is naar
een passende (alternatieve) vorm. Sommige contacten zijn wegens de gevolgen van corona
intensiever geworden, andere zijn juist op lager pitje gezet of eerder beëindigd.
Daarnaast heeft School’s cool Nijmegen, samen met het Samenwerkingsverband en met
ondersteuning van een coördinator van Notre Dame, in de regio Nijmegen het project
Thuisschoolmaatje (*TSM) gecoördineerd. Dat project was een initiatief van de VO Raad om in de
zomermaanden leerlingen die als gevolg van de coronamaatregelen achterstanden hadden opgelopen
te helpen op de rails te blijven. Daarvoor werden met 71 vrijwilligers kennismakingsgesprekken
gevoerd. Niet altijd kon een goede match tot stand gebracht worden. Een aantal van hen kon wel als
mentor bij School’s cool worden ingezet. Alle 28 aangemelde leerlingen werden aan een maatje
gekoppeld. Het project is landelijk als positief ervaren.
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Overzicht van de actieve mentoraten in 2020:
Doorlopend in
schooljaar 2019-2020,
uiterlijk afgesloten
augustus 2020
Nijmegen
13
Wijchen
3
Totaal
16

Doorlopend in
schooljaar 2020-2021
(deels tot aan
december 2020)
71 (+28 ll *TSM)
12
83

Nieuw gestart
schooljaar 2020-2021
(uiterlijk gestart in
december 2020)
45
15
60

Projecten
Innovatiebudgetten
Al jaren kunnen scholen een beroep doen op een innovatiebudget om middels vernieuwende
projecten de basisondersteuning van de school te versterken of een bijdrage te leveren aan het
dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in de regio. Ieder jaar kunnen scholen voor 1 april een
aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een innovatiebudget. Echter vanwege lopende
verplichting uit eerder gestarte projecten, bleef er in 2020 maar weinig ruimte over voor nieuwe
trajecten. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de criteria en het proces rondom toekenning en
evaluatie om een aanscherping vroegen om de resultaten van de projecten beter te kunnen koppelen
aan de doelstelling van de innovatiebudgetten. Daarom is besloten in 2020 geen nieuwe
innovatiebudgetten toe te kennen en ons te beraden op de doelstelling, criteria en werkproces.
Hieronder een overzicht van de innovatieprojecten die een doorloop kenden in 2020
Looptijd
Einddatum
Korte beschrijving
project
project
Ieder kind de begeleiding bieden die
hij/zij nodig heeft, op maat en op de
juiste plek binnen de organisatie. De schooljaren
inzet van een supermentor draagt
2019-2020 en
Jorismavo
Supermentor
hier aan bij.
2020-2021
juli 2021
Term supermentor is vervangen door mentorcoach, omdat dat een beter passend term is. Mentor worden
ingezet tussen mentoren en zorgteam. Doel is om mentoren te faciliteren in het goed uitvoeren van hun
mentortaken. Mentoren hebben de weg naar de mentorcoach snel gevonden. Momenteel is dat nog erg
casus-/incidentgericht; in het komende jaar zou dat meer preventief moeten worden ingezet.
In 19-20 een programma
ontwikkelen tbv voorbereiding
nieuwkomerleerlingen op NT2
staatsexamen. In 20-21 halen 5 tot
Kandinsky
Nieuwkomers halen
15 nieuwkomerleerlingen diploma
schooljaren
College
diploma vmbo-t of
dmv regeling NT2 staatsexamen ipv 2019-2020 en
Nijmegen
havo met NT2
examen Nederlands.
2020-2021
juli 2021
Er is een traject ingericht om leerlingen op vmbo-t/havo niveau toe te leiden naar het NT2-staatsexamen. In
2019-2020 zijn 6 leerlingen hiermee gestart; zij zullen volgend jaar examen doen. In 2020-2021 stromen
nieuwe nieuwkomers in in dit traject.
Agora - 'Om kinderen Agora - scholing van het team tbv
Montessori gelijke kansen te
ondersteuning van de lln met
College bieden moet je ze
bijzondere
4 schooljaren
Agora
ongelijk behandelen!' ondersteuningsbehoeften.
2019-2023
juli 2023
De signaleringsvaardigheden m.b.t. extra ondersteuningsbehoeften zijn sterk verbeterd bij de coaches. De
volgende stap is deze inzichten om te zetten naar concrete ondersteuning door de coaches in de
onderwijssituatie. De scholing en coaching hiervoor zou dit voorjaar al ingezet worden, maar is vanwege de
coronamaatregelen opschort naar het schooljaar 2020-2021.
School

Onderwerp/titel
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Talent, Het
Ontwikkelingsleerlijn
Stedelijk
voor (hoog)begaafde
Gymnasium kinderen
Nog geen evaluatie ontvangen.

Het komen tot een duurzaam
aanbod voor alle kinderen vanaf 9
jaar met een (vwo) potentie die
structureel meer aanbod en
uitdaging nodig hebben dan de
eigen basisschool (regulier) kan
bieden.

schooljaren
2019-2020 en
2020-2021
juli 2021

Leerlingen laten profiteren van het
Verbinding en
opleidingsaanbod van de collegaverdieping
school. Verbinden van het
schooljaren
samenwerking Pro en uitstroomnetwerk van de scholen.
2019-2020 en
VSO-Pro
VSO SWV Nijmegen
Leren van elkaar.
2020-2021
juli 2021
Het afgelopen schooljaar hebben meerdere leerlingen een opleiding gevolgd bij de collega-school. We spreken
over 3 leerlingen voor een gecertificeerde opleiding, 6 leerlingen voor een ‘leren op locatieplek breed’ en 10
leerlingen voor een ‘leren op locatieplek groen’. Er hebben geen leerlingen gebruik hoeven te maken van het
netwerk stage – arbeid van de collega-school. Hierover zijn overigens scherpe afspraken gemaakt. Er is een
‘Overzicht aanbod opleidingen, certificeringen PRO-VSO Nijmegen e.o.’ gemaakt.
In het kader van "leren van en met met elkaar" zijn twee "tours" gemaakt. De overige tours zijn geannuleerd
vanwege de corona-maatregelen. In de loop van het jaar is het Pontem college toegevoegd als participant aan
de stuurgroep van dit project. Er wordt nog bekeken of aansluiten of projectgroepniveau wenselijk is.
Vso De Kom
/
Samenwerking tussen vso De Kom
Pax Christi
en Pax Christi College: klas vanuit
kalenderjaren
College
KomPax klas
De Kom ingevoegd op het Pax.
2019-2020
dec 2020
Project heeft enige vertraging opgelopen door coronamaatregelen. Evaluatie nog niet ontvangen.
Foooocus (samenwerking tussen
onderwijs, overheid, ouders en
ondernemers) uitbreiden naar
Nijmegen. Thuisnabij onderwijs en
Schooljaren
thuisnabij uitstromen naar
2019-2020 en
VSO Mikado Foooocus
arbeid/arbeidsmatige dagbesteding. 2020-2021
Juli 2021
Schooljaar 2019-2020 is gebruikt als voorbereidingsjaar: ervaringen van de locaties Nieuw-Bergen en Cuijk zijn
verwerkt en vertaald naar de situatie in Nijmegen. In september 2020 is de nieuwe voorziening in Nijmegen
gestart.
Onderwijsondersteuning bieden aan
meiden die zijn geplaatst in het
time-outhuis, gericht op het
Time Out
Opvang
wegwerken van
huis
migrantenmeisjes
onderwijsachterstanden.
sinds 2016
dec 2020
Het Time-Out Huis (TOH) is gestart in 2016 en is gericht op het opvangen en begeleiden van meiden met een
migrantenachtergrond en in een kwetsbare positie. Het samenwerkingsverband heeft bij de start van het TOH
jaarlijks een impuls gegeven door een tijdelijk inzet van middelen gericht op het herstarten/continueren
van de schoolgang van deze meiden. Nu het TOH een gevestigde jeugdzorginstelling in de regio Nijmegen en
ver daarbuiten is geworden, is de subsidie in 2020 afgebouwd

Begaafde leerlingen
Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde leerlingen PO en VO gepubliceerd. Deze
subsidieregeling heeft tot doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. Het
samenwerkingsverband heeft een aanvraag ingediend voor bestendiging van de projecten Intermezzo
en MC Kwadraat en daarnaast het vergroten van de kennis over hoogbegaafdheid in de regio door het
Kenniscentrum. In juli 2019 is deze subsidie toegekend. De subsidie kent een looptijd van vier jaar
(2019-2023) en kent cofinanciering als voorwaarde. Dat betekent dat de middelen die de
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desbetreffende scholen en het samenwerkingsverband al inzetten ten behoeve van deze projecten
moeten worden gecontinueerd gedurende de looptijd van de subsidie. Om zicht te houden op de
voortgang van de projecten wordt een monitor door KBA uitgevoerd, waarin de leerlingen in de
projecten longitudinaal worden gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbaan. Doelstelling van de
monitor is om een beeld te krijgen van hoe het de leerlingen vergaat in hun onderwijscarrière, ook na
de plaatsing binnen de projecten. Vanwege de late toekenning van de subsidie (september 2019) is de
eerste meting van de monitor pas begin 2020 uitgevoerd. Uit deze eerste, beschrijvende, meting
kwamen de volgende conclusies:
• Leerlingen en professionals zijn tevreden over de ontwikkeling die de leerlingen in de
afzonderlijke projecten doormaken. De ontwikkeling van de leerlingen kon deze meting nog
niet vanuit dossieronderzoek in kaart gebracht worden, omdat een groot deel van de
dossiers al verwijderd was.
• Vanwege de nog korte looptijd van de projecten kunnen nog geen uitspraken gedaan worden
over de doorgaande schoolloopbaan. Wel is vastgesteld dat drie van de vier uitstromers (van
15 leerlingen) bij MC Kwadraat naar het vso is gegaan.
• Als “werkzame bestanddelen” worden bij beide projecten de mate van individuele
begeleiding en maatwerk genoemd. Ook de kleinschaligheid en de groep “gelijken” dragen bij
aan de ontwikkeling van leerlingen. In vergelijking met Intermezzo is de aanpak bij MC
Kwadraat meer geïndividualiseerd, omdat de ondersteuningsbehoeften van de gemiddelde
MC Kwadraat leerling groter is dan die van een Intermezzo leerling.
• Bij beide projecten is sprake van een hogere vraag dan aanbod. Beide projecten kunnen niet
alle aangemelde leerlingen plaatsen. Te stellen is dat de projecten voorzien in een behoefte
binnen het samenwerkingsverband.
Het vervolgonderzoek richt zich op de volgende vragen:
• Bereiken we alle leerlingen voor wie het aanbod geschikt zou zijn? Deze vraag speelt met
name bij MC Kwadraat: zitten er nu nog leerlingen thuis die bij MC Kwadraat zouden passen?
• Hoe verhoudt MC Kwadraat zich tot het vso?
• De vraag is groter dan het aanbod: vraagt dit om een groter aanbod Intermezzo/MC Kwadraat
en/of een uitbreiding/betere benutting van de mogelijkheden in het primair en voortgezet
onderwijs?
• Is het criterium “vwo-advies” bij beide projecten passend?

Ondersteuning vanuit afdeling ondersteuning en advies
Naast middelen ondersteunt de werkorganisatie van het samenwerkingsverband de scholen ook door
het inzetten van begeleiders passend onderwijs (bpo) en consulenten. Deze functionarissen van het
samenwerkingsverband bewegen zich in het vlak van de basisondersteuning.

Begeleiders passend onderwijs
Aan iedere reguliere vo-school wordt minimaal een vaste voet aan bpo-uren beschikbaar gesteld. De
begeleiders passend onderwijs zijn een vast aantal uren per week verbonden aan een schoollocatie.
Zij worden toegevoegd aan het zorgteam van de schoollocatie en maken op die manier deel uit van
de ondersteuningsstructuur op school. Begeleiders passend onderwijs treden op als de
inhoudelijke onderwijsexperts: zij adviseren scholen ten aanzien van de onderwijs
ondersteuningsbehoeften van leerlingen, de inhoud van onderwijsinterventies en het verbeteren van
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de basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de uitvoering gericht op
ondersteuningsbehoeften van een leerling/groepen leerlingen, zoals training op het gebied van
leervaardigheden of coaching van docenten
Uit een tevredenheidsonderzoek dat in 2019 is verricht kwam naar voren dat scholen graag zien dat
de bpo’ers zich meer richten op leerlingoverstijgende ondersteuning, zoals coaching van mentoren en
bijdragen aan scholing/training op het gebied van pedagogisch handelen in de klas. In 2020 is daarom
ingezet op het verschuiven van individuele leerlingbegeleiding naar het begeleiden van
klassen/docenten/teams. Om dit proces te ondersteunen is een 2-daagse training voor de BPO
georganiseerd. Middels deze trainingen wordt de verbinding tussen de BPO en de docenten van de
scholen gelegd. Een aansluitende training kon door corona geen doorgang vinden. Zodra de
maatregelen het toelaten zal deze weer ingepland worden.
Uit de feedback van de scholen blijkt dat scholen ervaren dat de begeleiders passend onderwijs meer
leerlingoverstijgende kennis hebben en ook leerlingoverstijgende werkzaamheden verrichten. Een
aantal scholen geeft aan dat dit nog wel sterker mag worden ingezet.
In 2020 hebben een aantal begeleiders passend onderwijs zich verder gespecialiseerd in specifieke
thema’s Deze thema’s zijn:
• Cultuursensitief begeleiden: ambulante inzet op verzoek van de school voor leerlingen (en
hun docenten) die worstelen met hun culturele achtergrond of straatcultuur.
• Hoogbegaafdheid. Een van de BPO is de ECHA-opleiding “Specialist in Gifted Education” aan
het volgen.
• Rots en Water training (Psycho- motorische training) Ambulante inzet op verzoek van de
school. Thema`s o.a.: Weerbaar op Social Media, online pesten, sexting, groepsdruk,
bewustzijn eigen (veranderende) lichaam, fysieke en mentale balans.
• Vlaggensysteem: training praten met jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Geeft docenten en teams handvatten om te beoordelen wat gezond of ongezond
seksueel gedrag is.
• Ziekteverzuim/SOLK: o.a. (mentor)training ziekteverzuimgesprekken.
Daarnaast is een aantal bpo’ers aangesloten bij netwerken en werkgroepen die de afstemming tussen
de medische zorg en het onderwijs bevorderen: Netwerk chronische pijn, het Kinder Diabetes
Centrum Nijmegen (KDCN), Transit (Radboud UMC), NAH poli (Niet Aangeboren Hersenletsel) van de
St. Maartenskliniek en het Landelijke Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).
Eens in de twee weken komen alle bpo’ers bij elkaar. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van deze
teambijeenkomsten. Men is tevreden over de georganiseerde deskundigheidsbevordering en de
terugkoppelingen vanuit congresdagen. Daarnaast is er waardering voor de intervisiebijeenkomsten
en de collegiale consultatie. Er ligt nog een uitdaging voor het verbinden met de andere
netwerkbijeenkomsten en het verbeteren van de verbinding met de andere collega’s van het
samenwerkingsverband.

Consulenten
Naast begeleiders passend onderwijs is ook voor iedere schoollocatie een consulent beschikbaar. De
consulenten worden ingezet als systeembegeleiders; zij adviseren ten aanzien van het planmatig
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handelen (cyclus signaleren-interveniëren-evalueren), het voeren van op overeenstemming gericht
overleg met ouders en leerling (oogo) en dossierregistratie. Ook kunnen consulenten scholen en
ouders adviseren ten aanzien van verschillende ondersteuningsmogelijkheden.
De consulenten komen steeds vaker in situaties waarin zij als bemiddelaar tussen ouders en
school terecht optreden. Om deze rol goed uit te kunnen voeren, hebben zij een training
“conflictbemiddeling en mediation” gedaan en zijn er intervisiebijeenkomsten gericht op het
uitoefenen van deze rol.
Bpo en consulenten in coronatijd
De advisering en ondersteuning van consulenten en bpo is altijd maatwerk. Een heel aantal
vraagstukken zijn met de coronacrisis voor de scholen veel groter geworden, maar waren ook
hiervoor al thema’s waar de consulenten en bpo over adviseerden. Denk hierbij aan thuiszitters, zieke
leerlingen, onderwijs op afstand, extra ondersteuning op afstand, leerlingen die na lange tijd weer
naar school komen en verlies/rouw verwerking. Veel scholen hebben de consulenten en bpo vanaf
het begin betrokken en om advies gevraagd. Enkele scholen hebben ervoor gekozen om de corona
maatregelen met een klein kernteam op te pakken en de consulenten en bpo hier minder of niet bij te
betrekken. Voor alle scholen hebben de bpo kwetsbare leerlingen (online) extra ondersteuning
geboden.
Al voor de lockdown waren de consulenten en bpo uitgerust met een laptop, smartphone en office
365-account. Hierdoor konden zij direct online werken vanuit elke locatie met een internetverbinding.
Er is ook extra zorg geweest voor de fysieke werkplek thuis en op de schoollocaties. Meerdere
medewerkers hebben een extra beeldscherm, vast toetsenbord, (ergonomische)muis, bureau en/of
bureaustoel meegekregen.
Om de bpo aan elkaar te blijven verbinden zijn intervisiebijeenkomsten ingezet. Hierin is veel ruimte
geweest om ervaringen uit te wisselen en voor collegiale consultatie. Daarnaast zijn er verschillende
informele bijeenkomsten geweest met consulenten en bpo. Voor de meeste online vergaderingen
was er een online informele inloop en in de zomer is er een aantal keer in kleine groepen in de
buitenlucht een informele bijeenkomst geweest.

Ondersteuning buiten de school
Hoewel we deze planperiode stevig inzetten op het versterken van de basisondersteuning, zullen er
leerlingen blijven die, al dan niet tijdelijk, niet binnen een reguliere vo-setting het onderwijs kunnen
volgen. Voor deze leerlingen zijn er mogelijkheden op het Flex College of een van de vso-scholen.
Voor plaatsing op een vso-school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

OPDC Flex College

In het voortgezet onderwijs wordt volop ingezet op het versterken van de basisondersteuning van de
scholen om te voorkomen dat leerlingen uitvallen. Ook bij een zeer sterke basisondersteuning zal er
een groep leerlingen zijn van wie de ondersteuningsbehoeften (tijdelijk) de mogelijkheden vanuit de
basisondersteuning van de school overstijgen, of bij wie het een ingewikkeld proces is om te komen
tot passende interventies. Na een herinrichting kent het Flex College sinds 1 augustus 2017 twee
typen onderwijs(ondersteunings)trajecten: tijdelijke onderwijstrajecten en een diplomatraject voor
vmbo-t, havo en vwo. Het huidige onderwijs(ondersteunings)aanbod op het Flex College is gericht op
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risicoleerlingen binnen de niveaus vmbo-b tot en met het vwo. Het Flex College biedt deze leerlingen
een vangnet en/of een nieuwe kans. Tijdens de plaatsing wordt intensief contact onderhouden met
ouders en intensief samengewerkt met de vo-scholen (zorgcoördinatoren) waar de leerlingen staan
ingeschreven, de andere ondersteunende diensten van het samenwerkingsverband en zo veel als
nodig en mogelijk met andere betrokken partijen rondom een leerling zoals de jeugdhulpverlening,
GGD, Iriszorg, Bureau Leerplicht, jeugdreclassering, etc. Door in gezamenlijkheid met de leerling,
ouders, school en betrokken ketenpartners toe te werken naar een passende onderwijsplek draagt
het Flex College bij aan het voorkomen van het vroegtijdig schoolverlaten van leerlingen in de periode
dat de leerlingen onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs.
In 2020 hebben er 147 leerlingen (tijdelijk) gebruik gemaakt van het Flex College. In 2020 zijn er
68 nieuwe leerlingen gestart en de andere 79 leerlingen zaten al in 2019 op het Flex College. Zij waren
als volgt verdeeld over de verschillende trajecten:
Traject
EigenWijs/Diplomaroute
HKP
Rebound

Aantal leerlingen
80
34
33

Vanwege de scholensluiting op 16 maart 2020 als gevolg van Covid-19 stokte de instroom in die
periode. Dat maakt dat de piek dit jaar lager lag dan in 2019. In de grafiek hieronder is te zien dat
vanaf september het leerlingaantal op het Flex College weer ongeveer gelijk is aan dat van 2019.
Gemiddeld genomen waren er gedurende het kalenderjaar 80 leerlingplaatsen bezet.

Realisatie sinds 2017
120
100

Astitel

80

Realisatie 2017
Realisatie 2018

60

Realisatie 2019

40

Realisatie 2020

20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Invloed coronamaatregelen op het Flex College
Ook het Flex College sloot haar deuren op 16 maart 2020. De overstap naar onderwijs en begeleiding
op afstand is soepel verlopen. Docenten en mentoren zetten alle zeilen bij. Ze zijn getraind in het
gebruik van Teams en hebben pro-actief gezocht naar mogelijkheden om het online onderwijs steeds
weer te verbeteren. Een relatief grote groep leerlingen nam dagelijks deel aan het onderwijs vanuit
huis. Een deel van de leerlingen prevaleerde het online onderwijs zelfs boven het “fysieke” onderwijs.
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De leerlingen die niet (altijd) online kwamen, werden dagelijks heel actief benaderd door
mentoren en schoolmaatschappelijk werk. Een wekelijkse wandeling of fietstocht met de leerling
bleek vaak helpend om het contact te behouden en om iemand weer aan het werk te krijgen. Direct
na de meivakantie is het Flex College weer deels geopend, alvorens eind mei weer volledig onderwijs
op school aan te bieden. In december is het Flex College vanwege Corona weer tijdelijk overgegaan
op online lessen ivm de nieuwe aangescherpte maatregelen. Door de ervaringen eerder in 2020
verliep dit soepel.
Examenresultaten
Naast de tijdelijke sluiting van de scholen was het vervallen van het Centraal Schriftelijk
Examen misschien wel de meest ingrijpende maatregel die men heeft getroffen. Voor de leerlingen
op het Flex College, die hun diploma behalen middels het staatsexamen, had dit grote gevolgen.
Het staatsexamen bestaat normaliter uit twee onderdelen per vak: het Centraal Schriftelijk Examen,
zoals men dit ook in het VO afneemt, en het Mondeling Examen. Doordat het Centraal Schriftelijk
Examen kwam te vervallen hadden de leerlingen slechts 1 examenmoment het mondelinge examen
per vak. Het cijfer van dit mondeling examen was ook direct het eindcijfer op het diploma.
Desondanks hebben de leerlingen een prachtig resultaat neergezet.

Vmbo-t
Havo

Examenkandidaten
12
14

Aantal geslaagd
12 = 100%
12 = 86%
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Uitstroom
Met de verschillende afdelingen heeft het Flex College een belangrijke taak in het terugdringen van
het aantal thuiszitters en VSV’ers. In de tabel hieronder staan de uitstroomgegevens van het
afgelopen schooljaar.
2019/2020

Diplomagericht

HKP

Rebound

60%

82%

88%

hbo
vavo
mbo-niv4
mbo-niv3
mbo-niv2
mbo-niv1
retour school van
inschrijving
andere reguliere vo-school
vso
interne doorstroom

24%
6%
18%
3%
9%
0%

0%
0%
6%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
12%

0%

13%

29%

0%
0%
0%

25%
19%
19%

6%
35%
6%

werken/tussenjaar
hulpverlening/dagbesteding
detentie
RMC (vsv)

18%
21%
3%
0%

0%
13%
0%
6%

0%
12%
0%
0%

Uitstroom
naar
onderwijs

Anders

De meerderheid van de leerlingen die het Flex College bezocht stroomt terug of door naar een
passende onderwijsplek in het V(S)O, MBO en HBO. De groep die doorstroomt naar arbeid is klein. Zij
hebben allemaal een diploma/startkwalificatie behaald en zijn goed in staat om zelfstandig een
passende werkplek te vinden.
De meest complexe groep leerlingen voor het Flex College zijn de chronische verzuimers, die vaak
zorgmijdend zijn. Het lukt niet altijd deze groep op de rails te krijgen. We streven ernaar om deze
leerlingen richting hulpverlening te bewegen in de hoop dat ze op een later moment weer
ontvankelijk zijn voor onderwijs en/of arbeid.
Examenkosten
In 2020 zijn we verrast door een naheffing vanuit DUO inzake de kosten voor de mondelinge examens
van de leerlingen van het Flex College over 2018 en 2019. Sinds eind oktober zijn we in gesprek met
het College voor toetsen en examens (CVTE). We streven ernaar meerjarige afspraken maken met de
CVTE om onverwachte kosten niet meer achteraf gepresenteerd te krijgen. Voor 2021 is besloten dat
we de examenkosten factureren naar de scholen van inschrijving.
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Toelaatbaarheidsverklaringen vso
In 2020 zijn in totaal 431 toelaatbaarheidsverklaringen VSO afgegeven. We onderscheiden hierin drie
groepen:
Zij-instroom: leerlingen die vanuit het reguliere voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal
onderwijs worden verwezen.
Onderinstroom: leerlingen die vanuit het primair onderwijs (basisonderwijs/speciaal
basisonderwijs/speciaal onderwijs) direct instromen in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook
leerlingen die vanuit een gesloten jeugdzorginstelling komen, worden hieronder geschaard.
Herindicatie: leerlingen die al onderwijs volgen binnen het voortgezet speciaal onderwijs en voor wie
de toelaatbaarheidsverklaring verlengd moet worden.
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe deze zijn verdeeld over de verschillende typen
aanvraag:
Zij-instroom
Onderinstroom
Herindicatie
Totaal

68
122
241
431

Hierin zijn twee zaken opvallend:
- Het aantal herindicaties is hoger dan de jaren ervoor, terwijl dit al enkele jaren stabiel is. Dit
klopt met de constatering dat het leerlingenaantal in het vso gestegen is, vanwege de
vertraagde uitstroom door coronamaatregelen.
- Het aantal zij-instromers dat al jaren stijgt, is in het kalenderjaar 2020 fors afgenomen. Dit is
zeer opvallend, ook in het licht van de analyse naar zij-instroom die november is besproken in
het bestuur. Kijkend naar de schooljaren laat schooljaar 2019/2020 namelijk nog wel een
stijging zien. Deze trend laat zich echter niet vertalen naar het kalenderjaar 2020. We zien dat
in de tweede helft van 2020 veel minder tlv-aanvragen zijn gedaan. Vermoedelijk kan ook dit
verklaard vanuit de coronamaatregelen.

25

4.

Samenwerking met ketenpartners

Aansluiting onderwijs-zorg

Ons samenwerkingsverband beslaat twee jeugdzorgregio’s met hun eigen kansen en knelpunten. Dat
maakt dat we in de verschillende regio’s verschillende processen te doorlopen hebben.

Regio Rijk van Nijmegen

We bouwen in de regio Nijmegen voort op het Convenant Samen voor de jongere, waar in september
2017 handtekeningen onder zijn gezet door gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders in de
regio Rijk van Nijmegen. De uitgangspunten van dit convenant zijn nog steeds actueel: preventie,
intensievere samenwerking op de werkvloer en het snel beschikbaar stellen van passende
onderwijsondersteuning en jeugdhulp.
Als vervolg hierop is in 2020 een discussiememo vanuit het SWV VO VSO opgesteld. Deze is besproken
met het onderwijs en gemeentebestuurders in het Rijk van Nijmegen.
In opdracht van het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen e.o. en in afstemming met de regio
gemeenten, heeft een onafhankelijk adviesbureau vervolgens een verkenning gedaan naar de wensen
van V(S)O scholen en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een set haalbare pilotvoorstellen. Deze
pilots zijn o.a. gericht op:
• Gezamenlijke financiering van beschikkingsvrije jeugdhulp op school
• Vaste gezichten en solide samenwerking in en om de school. Verbinden en definiëren van
ondersteuning op school en in de wijk/het dorp.
• Preventieprojecten (o.a. gericht op mentaal welbevinden).
• Preventieve aanpak van ziekteverzuim, thuiszitten en VSV. En een doorbraakaanpak met
procesregie gericht op het ontwikkelperspectief van de leerling bij probleem casuïstiek/
langdurig thuiszitten.
Naar verwachting gaan de eerste pilots in 2021 van start.

Regio Land van Cuijk/Maasduinen
Tijdens de bijeenkomst verbinding onderwijs en jeugd in het land van Cuijk is een presentatie
gehouden over de visie van de VO-scholen in het samenwerkingsverband op de aansluiting onderwijsjeugdhulp. Door de regiogemeenten in het land van Cuijk is de wens uitgesproken nu echt aan de slag
te gaan met concrete pilots. In Cuijk is inmiddels een pilot gestart waarin de verbinding tussen
centrum voor Jeugd en Gezin en het VO wordt gelegd. Ook is er aandacht voor inzet van
jongerenwerk in de school. Andere gemeenten binnen de regio land van Cuijk zullen binnenkort
volgen en maken afspraken met de VO-scholen.

Primair onderwijs

Er wordt op verschillende onderdelen samengewerkt met het primair onderwijs.
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Stuurgroep PO-VO

Al vele jaren bestaat er een samenwerking tussen regulier PO en VO in de regio Nijmegen ten aanzien
van de aanmeld- en plaatsingsprocedure bij de overstap van primair onderwijs naar voortgezet
onderwijs. Het samenwerkingsverband faciliteert deze samenwerking middels een website:
schoolkeuzehulp.nl. Elke jaar organiseert de stuurgroep POVO ook een studiedag. Door de corona
maatregelen is deze studiedag in 2020 niet doorgegaan.

Samenwerking met SWV Stromenland

We werken samen met het Samenwerkingsverband Stromenland. Er vindt op verschillende niveaus
afstemming plaats over beleid, samenwerking met regiogemeenten en de aansluiting tussen
onderwijs en jeugdzorg. Het Samenwerkingsverband Stromenland heeft in 2020 een nieuw
ondersteuningsplan vastgesteld. SWV VO VSO Nijmegen heeft hierop meegelezen en input geleverd.
De komende jaren gaan we gezamenlijk investeren in onder andere de doorgaande leer- en
ondersteuningslijnen voor leerlingen.

Samenwerking met SO en SBO

Al sinds de start van passend onderwijs werkt het samenwerkingsverband samen met de SO- en SBOscholen in de regio in de overstap po-vo. Consulenten en CTO-leden gaan in gesprek met de S(B)Oscholen over de schoolverlatende leerlingen. In gezamenlijkheid komen zij tot een procedure-advies:
aanmelden bij regulier vo of aanmelden bij het vso en overgaan tot aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring. Wanneer een leerling met een procedure-advies vso wordt aangemeld bij
het vso, kan de desbetreffende vso-school via een verkorte procedure een tlv aanvragen voor deze
leerling.
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5. Samenwerkingsverband als netwerk
Kennisdeling en expertise-ontwikkeling

Binnen het samenwerkingsverband speelt het Kenniscentrum een belangrijke rol in het stimuleren
van uitwisseling tussen scholen door het frequent organiseren van scholingen. Een belangrijk
onderdeel van de scholingen door het Kenniscentrum is de mogelijkheid voor uitwisseling tussen de
verschillende scholen. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht: geregeld overstijgt het aantal
aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen. Waar bij de start van het Kenniscentrum vooral
ondersteuningsfunctionarissen deelnamen aan de scholingsbijeenkomsten, zien we nu steeds meer
docenten/mentoren deelnemen.

Deelnemers per functiegroep
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Scholingsbehoeften worden actief geïnventariseerd en het Kenniscentrum acteert als een makelaar
tussen deze behoeften en het aanbod. Het Kenniscentrum maakt hierbij gebruik van haar brede
kennis van de verschillende soorten scholingsmogelijkheden en bekendheid met de aanbieders van
scholingen. Voorbeelden van thema’s die de revue zijn gepasseerd zijn:
• “Alweer ziek?!” – terugdringen van schoolverzuim
• Grip op gamen
• Executieve functies: basis, verdieping en toepassingen in de praktijk
• Training “Vlaggensysteem”– Aanpak grensoverschrijdend gedrag
Vrijwel alle bijeenkomsten krijgen een hoge waardering van de deelnemers.
Logischerwijs had en heeft de situatie rondom Covid-19 een behoorlijk impact gehad op het
functioneren van het Kenniscentrum. In de periode maart tot en met juli zijn vrijwel alle
bijeenkomsten geannuleerd. Deels vanwege de beperkingen die de maatregelen met zich
meebrachten, deels omdat de professionals op de scholen hun handen meer dan vol hadden aan het
primaire proces. Na de zomervakantie is zijn een aantal bijeenkomsten weer opgestart, deels fysiek
maar ook regelmatig online. Er is geïnvesteerd in kennis en kunde ten aanzien van het opzetten van
online scholingsmogelijkheden. Het kenniscentrum heeft het aanbod aangepast op de vragen die
door corona naar voren kwamen.
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Aantal deelnames per school
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Netwerken

Er zijn al jaren diverse netwerken actief die door het samenwerkingsverband worden gefaciliteerd:
• Netwerk zorgcoördinatoren (zoco’s), uitgesplitst naar een netwerk praktijkonderwijs/vmbob/k en een netwerk vmbo-t/havo/vwo. Waar mogelijk worden de bijeenkomsten
samengevoegd. Het doel van het zoco netwerk is het over en weer informeren van zoco`s en
het samenwerkingsverband over de ontwikkelingen op de scholen en ontwikkelingen en
procedures van het samenwerkingsverband. In 2020 zijn 7 bijeenkomsten geweest (deels
online), 3 bijeenkomsten zijn geannuleerd vanwege corona en 2 bijeenkomsten zijn
vervangen door panelgesprekken in het kader van de review over het
samenwerkingsverband. Uit de jaarlijkse evaluatie komt naar voren dat
de zorgcoördinatoren tevreden zijn over de vorm van de overleggen met als aanvulling dat
men meer in subgroepjes wil werken en dat men ook een aantal keer per jaar met de gehele
groep wil samen komen. Netwerk gedragswetenschappers.
• Netwerk schoolmaatschappelijk werkers.
De schoolmaatschappelijke komen regelmatig bijeen. Dit netwerkt wordt sinds 2020
gefaciliteerd en ondersteund door het Samenwerkingsverband.
In de eerste lockdown heeft het schoolmaatschappelijk ingespeeld op de behoefte aan een
luisterend oor of een helpende hand voor ouders en leerlingen. Daarom heeft het
samenwerkingsverband met een financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen een Luisteren advieslijn V(S)O Rijk van Nijmegen ingericht. Ouders en leerlingen in het voortgezet
(speciaal) onderwijs in de regio Nijmegen konden contact met hen opnemen. Een idee dat
door alle schoolbesturen in de regio Nijmegen is omarmd
• Netwerk VSO. Dit betreft de trajectbegeleiders en gedragswetenschappers van de VSOscholen in de regio van het Samenwerkingsverband en, afhankelijk van het thema, ook van de
VSO-scholen uit aanpalende samenwerkingsverbanden. Het netwerk is geïnitieerd door de
CTO. Het netwerk is ontstaan vanuit de wens om afstemming over de procedures voor
toelaatbaarheidsverklaringen, maar functioneert nu ook als netwerk voor inhoudelijke
uitwisseling en afstemming tussen vso-scholen en samenwerkingsverband in het algemeen.
• Vanuit het Kenniscentrum zijn een aantal thema netwerken ontstaan. Deze
netwerkbijeenkomsten worden ook bijgewoond door consulenten van het
samenwerkingsverband:
o Het netwerk intensief ondersteunen verbindt de voorzieningen die leerlingen
begeleiden die begaafd zijn en leer- of gedragsproblemen hebben: MC Kwadraat,
Kristallis Park Neerbosch, Flex College en De Monnikskap. In 2020 zijn drie
netwerkbijeenkomsten geweest over “Passend vervolgonderwijs”, “Voorbereiding
overstap naar regulier” en de werkbezoeken “Kijken in elkaars keuken”.
o In het netwerk NT2 wisselen de reguliere vo-scholen ervaringen uit over het
begeleiden van NT2-leerlingen. Dit jaar heeft één bijeenkomst doorgang kunnen
vinden. Het thema was toetsen, niveau bepalen en uitstroom niveau. Vanuit Pontem
is hier een presentatie over gegeven. De andere bijeenkomsten (werkbezoeken
‘kijken in elkaars keuken’) konden helaas geen doorgang vinden.
o Netwerk onderwijsondersteuners zieke leerlingen: Betrokken zijn de BPO’ers cluster 3
van SWV V(S)O Nijmegen e.o., de Consulenten Zieke Leerlingen (COZL) van Ziezon
werkzaam bij de Educatieve Voorziening van het Radboud UMC, bij Marant en de
IJsselgroep, en de ondersteuners cluster 3 van Punt Speciaal/ Stromenland. De
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deelnemers van dit netwerk stemmen af over de overdracht van zieke leerlingen
tussen de betrokken organisaties afhankelijk van waar de leerling zich bevindt:
langduriger opgenomen in het ziekenhuis, volledig/grotendeels thuis voor herstel, of
geheel of gedeeltelijk naar school. Dit gebeurt op proces niveau, maar ook (met
toestemming van ouders) op individueel leerling niveau. Het netwerk organiseert
jaarlijks nascholing. De nascholing van 2020 (thema Traumasensitief begeleiden) is
vanwege Covid-19 geannuleerd en uitgesteld naar najaar 2021.
Er is nog weinig uitwisseling tussen de netwerken onderling. Voor het komende jaar staat nadrukkelijk
het verbinden van de netwerken, zowel aan elkaar als aan het beleid van het samenwerkingsverband,
op de agenda. Ook het inregelen van een schoolleidersoverleg krijgt prioriteit: het
samenwerkingsverband spreekt regelmatig met de professionals in de basisinfrastructuur en met de
schoolbesturen. Er is weinig contact met de schoolleiders over passend onderwijs. Vanaf 2021 willen
we minimaal 3 x per jaar een schoolleidersoverleg inrichten.
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6. Verantwoording en kwaliteit
Kwaliteit van de werkorganisatie

In de afgelopen jaren is slechts beperkt en fragmentarisch de tevredenheid over de ondersteuning
door het samenwerkingsverband onderzocht. Daarom hebben we in het najaar van 2020 een
onafhankelijk bureau (B&T) gevraagd onderzoek te doen naar de dienstverlening van het
samenwerkingsverband. In dit onderzoek is gesproken met schoolleiders, zorgcoördinatoren en
gedragswetenschappers. De onderwerpen die in de gesprekken aan de orde zijn gekomen zijn in de
rapportage thematisch geordend. Samen geven ze een beeld van issues die rond de inrichting van het
samenwerkingsverband ervaren worden, en die bij de verdere ontwikkeling van de organisatie een rol
kunnen spelen. De issues waaronder alle besproken onderwerpen worden weergegeven zijn:
Issue 1 Menskracht en Middelen
Issue 2 Leiden en Dienen
Issue 3 Netwerk en Loket
Issue 4 Overnemen en Versterken
In het rapport staan een aantal zaken benoemd die we als werkorganisatie dit jaar al zullen oppakken.
Het gaat dan om het investeren in de deskundigheid van medewerkers, communicatie over
visie/doelen/beleid, het organiseren van ontmoeting en uitwisseling en de aansluiting onderwijsjeugdhulp.
Daarnaast worden aandachtpunten genoemd die we mee willen nemen in de discussies rond de
totstandkoming van het nieuwe Ondersteuningsplan. Denk aan de wijze van inzet van de begeleiders
passend onderwijs, de positie van het samenwerkingsverband, de toekomst van het Flex College, de
aansluiting VO-VSO en de inzet op specifieke thema’s zoals NT2.

Kwaliteit van de netwerkorganisatie

Momenteel hebben we als samenwerkingsverband op diverse aspecten te weinig zicht op de
uitvoering en effecten van passend onderwijs in de scholen. Hierin staan we overigens niet alleen.
Veel samenwerkingsverbanden bevinden zich op hetzelfde punt: de organisatie staat, de procedures
en afspraken over middelenverdeling zijn helder, maar er wordt nog weinig datagericht gewerkt en
het is moeilijk te sturen op kwaliteit. Vanaf januari 2021 zetten we stevig in op een integraal
kwaliteitsbeleid, waarin onder andere tevredenheidsonderzoeken een vaste plek in de
kwaliteitscyclus krijgen. We zullen hierbij worden geholpen door de uitkomsten van het onafhankelijk
onderzoek naar de tevredenheid, de gesprekken met de scholen over hoe we het beste bij hun
ondersteuningsvragen aan kunnen sluiten (de zogenaamde spiegelgesprekken) en de politieke
debatten en keuzes naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs. We sluiten als
samenwerkingsverband aan bij de bijeenkomsten kwaliteitsbeleid van het steunpunt passend
onderwijs, waar we door uitwisseling en kennisdeling met andere samenwerkingsverbanden invulling
gaan geven aan een integraal kwaliteitsbeleid.
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Klachten, bezwaren en geschillen

In 2020 zijn geen klachten of bezwaren ingediend bij het samenwerkingsverband.

Planning & control
Voor het bewaken van de continuïteit is een goede planning en control cyclus onontbeerlijk. Het
samenwerkingsverband heeft een planning en control cyclus die start met een beleidsrijke begroting
gebaseerd op het geldende ondersteuningsplan aangevuld met de actualiteit. Bij het begroten wordt
rekening gehouden met de verwachte toekomstige stijging van de bekostigingsbedragen vanuit DUO.
Tevens wordt gestuurd op de ontwikkeling van de reserve. De gewenste reserve vanuit de financiële
risico inventarisatie is hierbij het uitgangspunt.
Binnen het samenwerkingsverband werken we met een jaarplan P&C, waarin alle activiteiten zijn
opgenomen. De Planning & Control cyclus kent een aantal rapportagemomenten, waarop inzicht
wordt gegeven in de exploitatie en eventuele afwijkingen op de begroting. Deze rapportages worden
besproken in het bestuur en het MT en kunnen leiden tot bijstellingen. Voorafgaand aan de
rapportages houden we forecastgesprekken met de verschillende budgethouders, waardoor we
vroegtijdig inspelen op wijzigingen en trends. Ieder jaar voor 1 juli wordt het jaarverslag opgesteld.
Deze is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
De directeur van het SWV wordt bijgestaan door de auditcommissie. Deze adviseert de directeur
gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en
beleid van de stichting en de door de stichting in standgehouden werkeenheden.
In 2020 heeft de auditcommissie samen met de directeur en de controller, onder begeleiding van
EduControl, een update uitgevoerd van het financieel risicoprofiel van het Samenwerkingsverband
VO-VSO Nijmegen e.o. Het rapport is in juli 2020 definitief gemaakt en vervolgens ter vaststelling
voorgelegd aan het bestuur.
In 2020 hebben we het lopende ondersteuningsplan 2018-2022 tussentijds geëvalueerd, zodat we
kunnen bijsturen waar nodig. De tussenevaluatie en het bijgestelde activiteitenplan zijn besproken in
de OPR en met het bestuur. Op inhoud zijn zaken aangescherpt. De tussenevaluatie geeft geen
aanleiding voor een wijziging van de begroting.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

In 2020 heeft het Samenwerkingsverband een kwaliteitsimpuls gegeven aan het strategische
personeelsbeleid. We ontwikkelen beleid rondom verzuim, professionalisering en de
functioneringscyclus. Ook hebben we een nadere analyse uitgevoerd waarbij gekeken is naar inzet
van personeel ten opzicht van de verwachte krimp in leerlingen aantallen. In 2020 zijn, ten opzichte
van 2019, geen grote wijzigingen in formatie opgetreden. In de prognose voor het personeel voor de
komende jaren nemen we de krimp wel mee.
In 2020 hebben we een medewerker AO/IB geworven. Deze medewerker start in 2021 met een
verbeterde beschrijving van onze AO/IB processen.
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In het kader van duurzaamheid hebben we in 2020 een inventarisatie gedaan naar mogelijke
energiebesparende maatregelen. In 2021 bespreken we met de verhuurder of en hoe we deze
maatregelen kunnen uitvoeren.
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1. Financiële situatie per ultimo 2020
1.1

Balans per 31 december 2020

Onderstaand is de balans per 31 december 2020 weergegeven met daarnaast de referentiebalans van
ultimo 2020.

Balans per 31 december 2020
31-12-2019 31-12-2020

Vaste activa
Gebouwen en terreinen
€
Overige materiele vaste activa €

82.686 €
49.357 €

56.411
51.795

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€

278.425 € 228.954
2.135.728 € 1.866.252

Totaal Activa

€

2.546.196 € 2.203.412

Eigen vermogen

€

1.862.508 € 1.288.185

Voorzieningen

€

154.582 €

209.977

Kortlopende schulden

€

529.106 €

705.250

Totaal Passiva
1.2

€

2.546.196 € 2.203.412

Toelichting op de financiële positie per 31-12-2020

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa nemen af als gevolg van de afschrijvingen. In 2020 is geïnvesteerd in lokalen €
19.400 (afschrijving in vier jaar), meubilair € 8.500 en ICT € 21.600. Afgeschreven op verbouwingen €
45.700, inventaris € 5.900 en op ICT € 21.600. In 2021 zijn, naast vervangingsinvesteringen, geen grote
investeringen gepland.
Vorderingen
De vorderingen bestaan onder andere uit een vordering op ROC Nijmegen inzake VSV gelden en
vooruitbetaalde bedragen LWOO.
Liquide middelen
De stand van de liquide middelen per ultimo 2020 neemt af ten opzichte van 31 december 2019. De
mutatie kan als volgt worden verklaard (alles * € 1.000,-):
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Verloop liquide middelen (x 1.000 euro)
2020
Beginstand liquide middelen
€ 2.136
Bij:
Afschrijvingen
Afname vorderingen
Toename voorzieningen
Toename schulden op korte termijn

€
€
€
€

73
55
176

Af:
Exploitatieresultaat
Investeringen
Toename vorderingen
Afname voorzieningen
Afname schulden op korte termijn

€
€
€
€
€

574
50
-49
-

Eindstand liquide middelen

2019
€ 2.462

€
€
€
€

71
14

305

€

575

€
€
€
€
€

208
6
130
67

€ 1.866

€

85

€

411

€ 2.136

Reservepositie per 31 december 2020
Het exploitatietekort over 2020 (€ 574.323 negatief) is ten laste van de reserve passend onderwijs
gebracht. Na aanleiding van het herziene financieel risicoprofiel is er bij bestuursbesluit besloten om het
vermogen te herverdelen. Het verloop van de reserve is dan als volgt:

Verloop van het vermogen
Stand
Resultaat
31-12-2019
2020
Algemene reserve

Overige
mutaties

Stand
31-12-2020

€

200.000 €

- € -200.000 €

-

€
€

327.834 €
800.000

- €
- €
€ -287.834 €
€

327.834
512.166
840.000

Passend onderwijs

€

534.674 € -574.323 € 487.834 €

448.185

Totaal eigen vermogen

€ 1.862.508 € -574.323 €

Bestemmingsreserves publiek
Buffervermogen, bestaande uit:
- Personeelsreserve
- Buffervermogen
Totaal buffervermogen

- € 1.288.185

In 2020 heeft een update plaatsgevonden van de risicoanalyse. Op basis daarvan is met een gewenste
zekerheid van 90%, een noodzakelijk buffervermogen vastgesteld van € 840.000.
Dit wordt voldoende geacht om mogelijke niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Dit vermogen dient ook steeds op korte termijn, liefst in liquide vorm beschikbaar te zijn.
Het SWV kent al jaren een aantal (bestemmings-)reserves, waaronder een algemene reserve van € 200.000
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en een personeelsreserve van € 327.834 voor het personeel van Eigenwijs. Deze personeelsreserve
Eigenwijs is in 2008 als onderdeel van het samengaan in Flexcollege meegekomen.
Voor 2021 voegen we de algemene reserve toe aan de bestemmingsreserve Passend onderwijs.
De personeelsreserve Eigenwijs wordt een gereserveerde reserve binnen het buffervermogen. In het
bedrag voor het minimaal noodzakelijk buffervermogen van € 840.000 is rekening gehouden met de
risicokansen t.a.v. het Flexcollege. Deze risico’s wegen voor 65% mee. Daarmee is het aanhouden van een
aparte personeelsreserve voor Eigenwijs niet nodig.
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Verloop van de voorzieningen
Stand
Dotaties
31-12-2019
2020
Personeelsvoorzieningen
Gratificaties
Voorziening LBP
Voorziening langdurig zieken
Voorziening WW

€
€
€
€

Totaal personeelsvoorzieningen

€

39.103
64.000
51.479

€
€
€
€

154.582 €

10.348
3.000
52.584
4.676

Onttrekkingen
Stand
2020
31-12-2020

€
€
€
€

70.608 €

4.505
10.708

€
€
€
€

44.946
67.000
52.584
45.447

15.213 €

209.977

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden per 31-12-2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en pensioenafdrachten
Overige schulden
Te betalen examenkosten
Vakantiegeld
Totaal kortlopende schulden

Stand
31-12-2019
€
86.661
€
247.036
€
59.696
€
€
135.713
€
529.106

Stand
31-12-2020
€ 77.254
€ 267.634
€ 90.791
€ 125.000
€ 144.571
€ 705.250

De te betalen examenkosten betreffen kosten groot € 25.000 per jaar vanaf 2016 tot en met 2020. Er is nog
een discussie met DUO hierover gaande. DUO heeft tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven over de
definitieve hoogte van deze kosten. Vooralsnog is de aanname € 25.000 per jaar.
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2. Staat van baten en lasten 2020
Onderstaand is een overzicht gegeven van de staat van baten en lasten 2020 inclusief de referentiecijfers
van 2019 en de begroting 2020. Tevens is de begroting voor 2021 opgenomen.

Staat van Baten en Lasten 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021
Jaarrekening
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Begroting
2021

€

€

€

€

Baten
3.1

(Rijks)bijdragen OCenW

38.585.564

38.631.613

39.002.585

38.861.079

3.2

Overige overheidsbijdragen

496.669

496.343

497.504

467.161

3.5

Overige baten

598.687

649.033

565.784

663.700

39.680.920

39.776.989

40.065.873

39.991.940

4.700.726

5.056.938

5.093.040

5.148.287

70.867

78.893

73.249

62.621

Baten
Lasten
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

394.606

419.000

384.090

382.500

4.4

Overige instellingslasten

541.325

611.200

557.632

578.550

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

34.180.738

34.232.023

34.529.617

34.141.343

39.888.262

40.398.054

40.637.628

40.313.301

Lasten
Saldo baten en lasten

207.342-

621.065-

571.755-

321.361-

Financiele baten en lasten
5.1

Rente baten

62

200

-

-

5.5

Rente lasten

1.101

1.000

2.568

2.000

Financiele baten en lasten
Resultaat

1.039-

800-

2.568-

2.000-

208.381-

621.865-

574.323-

323.361-

De exploitatie sluit met een negatief resultaat van € 574.323 ten opzichte van negatief € 621.865 begroot.
Een verschil van € 47.542 (0.1% afwijking van de totale baten) met als belangrijkste oorzaken:
Stijging baten totaal € 288.884 met als belangrijkste oorzaken:

Rijksbijdragen - Ondersteuningsbekostiging LWOO
Rijksbijdragen - Ondersteuningsbekostiging PRO
Overige baten - Geld volgt leerling

hoger
hoger
lager

€
€
€

323.000 (*1)
46.000 (*2)
-75.000
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Stijging lasten totaal € 239.574, met als belangrijkste oorzaken:

Huisvestingslasten
Overige instellingslasten - advieskosten
Overige instellingslasten - onderhoud ICT
Overige instellingslasten - examenkosten
Ondersteuningspakketten
Afdracht ondersteuningsbekostiging LWOO
Afdracht ondersteuningsbekostiging PRO
Innovatie passend onderwijs
Groei VSO

lager
lager
lager
hoger
lager
hoger
hoger
lager
hoger

€
€
€
€
€
€
€
€
€

35.000
70.000
88.000
-125.000
252.000
-323.000 (*1)
-135.000 (*2)
155.000
-188.000

(*1) De ontvangen rijksbijdragen ondersteuningsbekostiging LWOO dienen in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan LWOO. Vanwege
opting out zijn deze gelijk.
(*2) De ontvangen rijksbijdragen ondersteuningsbekostiging PRO dient in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan PRO.

2.1

Toelichting op de baten

Rijksbijdragen (3.1)
De baten van het SWV VO-VSO Nijmegen e.o. bestaan voornamelijk uit het bedrag dat het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap jaarlijks aan het SWV VO-VSO ter beschikking stelt ten behoeve van de
uitoefening van haar taak.
De rijksbijdragen zijn bijgesteld omdat de leerlingaantallen zijn bijgesteld. Met name de
ondersteuningsbekostiging LWOO (€ 323.000) en PRO (€ 46.000) komt hierdoor hoger uit dan begroot. Dit
dient wel in samenhang te worden gezien met de afdrachten aan LWOO en PRO opgenomen onder rubriek
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen.
Overige overheidsbijdragen (3.2)
De overige overheidsbijdragen (bijdragen gemeente) zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd.
Overige opbrengsten (3.5)
Hieronder is o.a. opgenomen middelen uit de regeling ‘Geld volgt Leerling’. In 2020 ontvingen er gemiddeld
80 leerlingen onderwijs en ondersteuning op het Flex College, een afname ten opzichte van de gemiddelde
bezetting van 2019 (88 lln.). De realisatie is lager dan begroot met name door de effecten van covid-19.
Door de covid-19 maatregelen waren er minder leerlingen op het Flexcollege in het voorjaar van 2020 dan
in 2019 zoals onderstaande grafiek laat zien.
Daarnaast zijn er minder leerlingen met een indicatie LWOO, wat het gemiddelde gefactureerde bedrag per
leerling lager maakt dan waarmee was begroot.
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Verloop aantal leerlingen Flex College VO
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Toelichting op de lasten

Personeelslasten (4.1)
De totale personeelslasten voor 2020 komen licht hoger uit dan begroot ( € 36.000). In 2020 is er een
voorziening voor langdurig zieken gevormd voor € 53.000 waarvan de kosten in 2020 drukken.
Afschrijvingen (4.2)
De afschrijvingslasten zijn lager (€ 6.000) dan begroot. Er is minder en later in het jaar geïnvesteerd dan
verwacht met name door covid-19.
Huisvestingslasten (4.3)
De gerealiseerde huisvestingslasten zijn lager dan begroot (€ 35.000). Er is sprake van lagere kosten op
meerdere kostensoorten, o.a. op schoonmaakkosten (€10.000), waarbij er geen bijzonderheden zijn te
vermelden. In 2020 is een aanbestedingsprocedure gestart tbv de schoonmaak. Na een zorgvuldige
aanbestedingsprocedure is een nieuw schoonmaakbedrijf gecontracteerd vanaf 1-1-2021
Overige lasten (4.4)
De overige instellingslasten zijn lager dan begroot (€ 54.000).
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere advieskosten (€ 70.000), lagere ICT kosten (€ 88.000),
lagere kosten kenniscentrum (€ 20.000). Dit wordt met name veroorzaakt door covid-19. Adviestrajecten
zijn uitgesteld, trainingen in het kenniscentrum zijn afgelast of omgezet naar online trainingen. Er is sprake
van lagere kosten voor nieuwe beleidsontwikkelingen (€ 41.000). Dit komt enerzijds door vertraging in
processen vanwege covid-19en doordat de Gemeente Nijmegen een deel van de kosten inzake nieuwe
beleidsontwikkelingen voor haar rekening heeft genomen. Daartegenover staan hogere examenkosten (€
125.000) als gevolg van nog te verwachten naheffing vanuit DUO vanaf 2016 tot en met 2020. Hierover is
het SWV nog in overleg met DUO.
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Doorbetalingen aan schoolbesturen (4.5)
De volgende posten zijn opgenomen onder de doorbetalingen aan schoolbesturen:

Doorbetalingen aan schoolbesturen
Realisatie
2019
Verplichte afdrachten door OCW - VSO
€ 10.987.821
Verplichte afdrachten door OCW - LWOO
€ 15.748.826
Verplichte afdrachten door OCW - PRO
€ 2.018.783
Groei VSO ondersteunings- en basisbekostiging
€ 300.319
Basisondersteuning
€ 2.725.700
LWOO opting out
€
Ondersteuningspakketten
€ 292.383
Innovatie passend onderwijs
€ 635.292
Bijdragen dekkend netwerk
€
Kosten begaafdheid
€ 343.613
Vaste voet
€ 1.128.000
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen
€ 34.180.737

Begroot
2020
€ 11.035.030
€ 15.908.908
€ 2.017.975
€ 290.000
€ 2.673.200
€
€ 790.000
€ 400.000
€
90.000
€ 321.910
€ 705.000
€ 34.232.023

Realisatie
2020
€ 11.138.417
€ 11.308.043
€ 2.152.058
€ 477.753
€ 2.672.900
€ 4.923.716
€ 537.465
€ 245.014
€
90.000
€ 309.251
€ 675.000
€ 34.529.617

Over 2020 is er voor € 34.530.000 doorbetaald vanuit het SWV VO-VSO Nijmegen e.o. aan schoolbesturen.
In 2019 was dit € 34.180.000. Hoger dan begroot zijn de afdrachten in het kader van LWOO, waarbij de
verplichte afdrachten LWOO en LWOO opting out gezamenlijk worden meegenomen (€ 323.000) en PRO
(€135.000) lagere lasten innovatie passend onderwijs (€ 155.000) en hogere kosten groei VSO (€ 188.000).
De hogere afdracht aan LWOO dient in samenhang te worden gezien met de hogere opbrengst aan
rijksbijdrage inzake LWOO en PRO beschreven onder 3.1 rijksbijdragen.
Aan innovatie passend onderwijs is € 155.000 minder uitgegeven dan begroot. Om de stijging in de
doorbetalingen aan PRO en groei VSO op te vangen is bij bestuursbesluit besloten om de innovatie passend
onderwijs voor 2020 te bevriezen en alleen de reeds gedane toezeggingen te betalen.
Aan ondersteuningspakketten is € 252.000 minder dan begroot uitgegeven. Hoewel er een aanpassing is
gedaan aan de voorwaarden voor een ondersteuningspakket is het totaalbedrag voor alle
ondersteuningspakketten (inclusief maatwerk en schakelpakket) in 2020 minder dan begroot. De Corona
crisis heeft gezorgd voor een daling in aanvragen schakel- en maatwerkpakketten.

2.3

Financiële baten en lasten (5)

Dit betreffen de rentelasten en bankkosten over de lopende rekeningen. Geen bijzonderheden.
2.4

Bestemming resultaat

Het totaal resultaat bedraagt € 574.323 negatief ten opzichte van € 621.865 negatief begroot. Dit bedrag
zal aan de bestemmingsreserve passend onderwijs worden onttrokken die hiermee daalt naar € 448.185.
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3. Ontwikkeling kengetallen
Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste financiële kengetallen weer. Voor samenwerkingsverbanden
is op dit moment een definitief geldende signaalwaarden. Dit betreft de signaleringsnorm bovenmatige
reserves. Deze wordt hieronder nader toegelicht.

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen)
Signaleringsnorm bovenmatige reserves
Huisvestingsratio
Rentabiliteit
Liquiditeit (current ratio)

Overzicht financiële kengetallen
2019
2020
2021
79,2%
68,0%
62,4%
4,7%
3,2%
2,4%
1,0%
1,0%
1,0%
-0,5%
-1,4%
-0,8%
4,56
2,97
2,55

2022
60,0%
2,1%
1,1%
-0,3%
2,39

2023 Signaalwaarde SWV
60,8% niet gedefineerd
2,3%
>3,5%
1,1% niet gedefineerd
0,1% niet gedefineerd
2,47 niet gedefineerd

Een toelichting op de kengetallen wordt hieronder gegeven.
Solvabiliteit
De solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) bedraagt op balansdatum 68% t.o.v.
2019: 79,2%, hetgeen ondanks de daling ten opzichte van 2019 nog steeds als ruim kan worden
aangemerkt.
Signaleringsnorm bovenmatige reserves
Vanaf 2020 dient dit kengetal opgenomen te worden. De signaalwaarde ligt bij een waarde van meer dan
3,5%. Indien dit kengetal hoger dan 3,5% is dient het SWV een plan van aanpak te hebben hoe de reserve
afgebouwd gaat worden. Het SWV heeft al geanticipeerd op deze ontwikkeling en ultimo 2020 is het
percentage eigen vermogen / totaal van de baten 3,2%. In de daarop volgende jaren zakt dit percentage
naar 2,3%. Daarmee wordt al voldaan aan de vereisten van de Inspectie.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen / totale lasten) bedraagt
op balansdatum 1.0% ten opzichte van 2019: 1,0%.
Rentabiliteit
De rentabiliteit bedraagt 1,4% negatief in 2020 ten opzichte van 0,5% negatief in 2019, als gevolg van het
negatieve resultaat. Voor 2021 en 2022 zal de rentabiliteit naar verwachting eveneens negatief zijn als
gevolg van een negatief begroot resultaat. Dit negatieve begrote resultaat valt samen met de inzet van de
bestemmingsreserve passend onderwijs in dit jaar.
Liquiditeit
De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen/ kortlopende schulden) is in 2020 gedaald naar 3,0 (ten
opzichte van 4,5 ultimo 2019). De liquiditeit is van dien aard dat aan alle verplichtingen kan worden
voldaan.
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Overige kengetallen
In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband in
beeld gebracht. Het totaal aantal leerlingen VO is de basis voor zowel de inkomsten lichte en zware
ondersteuningsmiddelen. De aantallen VSO-leerlingen zijn, naast de personele lasten, de voornaamste
grondslag voor de berekening van de lasten van het samenwerkingsverband.

Prognose leerlingaantallen totaal
jaar
jaar
prognose prognose prognose
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal

26.518

25.795

25.073

24.371

23.688

Prognose leerlingaantallen VSO
jaar
jaar
prognose prognose prognose
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal

818

820

811

804

796

De leerlingaantallen 2019 en 2020 zijn gebaseerd op cijfers van DUO. Voor 2021 tot en met 2023 zijn de
totaal begrote leerlingaantallen vermeld rekening houdende met een verwachte krimp.
Het samenwerkingsverband heeft personeel in eigen dienst. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling
van de formatie van personeel in loondienst aan.

OSP
BPO
CTO
Bestuursbureau
SMW en ortho
Flex
Totaal

Personele formatie
jaar
prognose prognose prognose
2020
2021
2022
2023
5,7
5,7
5,7
5,7
26,4
25,1
23,5
22,7
0,8
0,8
0,8
0,8
5,3
5,3
5,3
5,3
2,0
2,2
2,2
2,2
16,8
16,7
16,2
16,1
57,0
55,8
53,7
52,7

Daarnaast wordt het samenwerkingsverband door externen ondersteund in het kader van: controlling,
financiële administratie en personeel- en salarisadministratie.
Beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Wij gaan altijd uit van maatwerk. Vertrekpunt voor de ontslagvergoeding is de wettelijk bepaalde
transitievergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Wij gaan daarbij
uit van wat we redelijk achten en wat de wenselijkheid is van het tot stand komen van de overeenkomst.
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4. Continuïteitsparagraaf
Hieronder opgenomen is de staat van baten en lasten 2020, inclusief meerjarenperspectief 2021 tot en met
2023 welke aansluit met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting.
Staat van Baten en Lasten 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021-2023
Jaarrekening
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

€

€

€

€

€

Begroting
2023
€

Baten
3.1

(Rijks)bijdragen OCenW

38.585.564

38.631.613

39.002.585

38.861.079

38.876.496

38.724.906

3.2

Overige overheidsbijdragen

496.669

496.343

497.504

467.161

467.161

467.161

3.5

Overige baten

598.687

649.033

565.784

663.700

641.200

653.950

39.680.920

39.776.989

40.065.873

39.991.940

39.984.857

39.846.017

4.700.726

5.056.938

5.093.040

5.148.287

4.972.948

4.902.658

70.867

78.893

73.249

62.621

45.582

48.371

Baten
Lasten
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

394.606

419.000

384.090

382.500

391.000

400.500

4.4

Overige instellingslasten

541.325

611.200

557.632

578.550

574.323

575.118

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

34.180.738

34.232.023

34.529.617

34.141.343

34.108.132

33.875.395

39.888.262

40.398.054

40.637.628

40.313.301

40.091.985

39.802.042

Lasten
Saldo baten en lasten

207.342-

621.065-

571.755-

321.361-

107.128-

43.975

Financiele baten en lasten
5.1

Rente baten

62

200

-

-

-

-

5.5

Rente lasten

1.101

1.000

2.568

2.000

2.000

2.000
2.000-

Financiele baten en lasten
Resultaat

1.039-

800-

2.568-

2.000-

2.000-

208.381-

621.865-

574.323-

323.361-

109.128-

41.975

Onderstaand is de balans per 31 december 2020 weergegeven gebaseerd op de vastgestelde en
goedgekeurde meerjarenbegroting. De afwijking ten opzichte van de vastgestelde en goedgekeurde
meerjarenbegroting heeft alleen betrekking op de verschillen op basis van de werkelijke balans positie per
31-12-2020. Tevens is de balanspositie opgenomen ultimo 2021, 2022 en 2023.
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Balans per 31 december 2020 inclusief prognose 2021-2023
31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Vaste activa
Materiële vaste activa

€

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€

278.425 € 228.954 € 228.954 € 228.954 € 228.954
2.135.728 € 1.866.252 € 1.597.512 € 1.510.966 € 1.598.312

Totaal Activa

€

2.546.196 € 2.203.412 € 1.907.051 € 1.824.923 € 1.888.898

Eigen vermogen
Algemene reserve
€
Bestemmingsreserve (publiek) €

132.043 €

108.206 €

200.000 €
- €
1.662.508 € 1.288.185 €

80.585 €

85.003 €

61.632

- €
964.824 €

- €
855.696 €

897.671

Voorzieningen

€

154.582 €

209.977 €

224.977 €

239.977 €

249.977

Kortlopende schulden

€

529.106 €

705.250 €

717.250 €

729.250 €

741.250

Totaal Passiva

€

2.546.196 € 2.203.412 € 1.907.051 € 1.824.923 € 1.888.898

5. Risicoparagraaf
Voor zowel het samenwerkingsverband als de afzonderlijke schoolbesturen kunnen risico’s ontstaan.
Hieronder wordt voor beide categorieen kort ingegaan op de risico’s
a.

Risico’s voor het samenwerkingsverband als geheel

In 2020 is onder begeleiding van een onafhankelijk extern bureau een update uitgevoerd van het financieel
risicoprofiel van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. In het rapport staan de
geïnventariseerde financiële risico’s, de (aanwezige) beheersmaatregelen, de werking van de
beheersmaatregelen en de netto risico’s beschreven waarvoor de vorming van een buffervermogen
noodzakelijk is. Het hernieuwde risicoprofiel is in september 2020 vastgesteld in het bestuur
In het herijkte financieel risicoprofiel zijn de volgende financiële risico’s geïnventariseerd.
1.

Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in leerlingenaantal Flex College: er is steeds sprake
geweest van fluctuerende leerlingaantallen. Door de sluiting van de vmbo-afdeling is het risico
weliswaar afgenomen maar niet verdwenen. Fluctuerende leerlingaantallen zijn inherent aan
een OPDC-voorziening. De ontwikkeling van leerlingaantallen wordt daarom op gezette tijden
in kaart gebracht, ten minste bij elke financiële tussenrapportage.

2.

Lager dan begrote rijksbijdragen: Dit risico is nieuw opgenomen. Dit is het gevolg van een
toegepaste beleidswijziging bij het begroten. Om te voorkomen dat het eigen vermogen van
het SWV oploopt door tussentijdse (door het jaar heen) ophoging van bekostiging, heeft het
SWV haar beleid van de begroting bijgesteld. 100% van de gemiddelde indexering van de
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bekostiging van de afgelopen jaren wordt als bate in de begroting meegenomen. Hiermee
wordt aldus voorkomen dat het eigen vermogen van het SWV ongepland gaat oplopen.
Tegelijkertijd wordt wel prijsrisico gelopen in geval de indexering lager gaat uitvallen dan
begroot.
3.

Personele risico’s: Om meer overzicht te hebben in de risico’s die samenhangen met het
personeel is het voormalig geïdentificeerd risico “financiële gevolgen van arbeidsconflicten”
verbreed naar “Risico’s in de personele lasten”. Te denken valt aan onverwacht hoog
ziekteverzuim en beeindiging van arbeidsrelaties ter voorkomen of oplossing van conflicten.
Een deel van de in de restrisico’s beschreven risico’s is tevens overgeheveld naar dit risico.

4.

Onvolledige indexatie van bekostiging Flexcollege: de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn dat
de bekostiging niet meegroeit met de CAO-afspraken of dat lasten voortkomend uit wetgeving
(arbo/milieu) niet worden gecompenseerd.

5.

Discontinuïteit Flex College: dit risico hangt samen met de onzekerheid over de continuering
van de VSV-middelen en de subsidie vanuit de gemeente Nijmegen.

6.

Betaalbaarheid preventieve zorg/ passend onderwijs: een eventueel budgettekort op zware
ondersteuning, lichte ondersteuning of PRO is geen financieel risico voor het SWV, omdat dit
tekort opgevangen kan worden door de lastenstructuur aan te passen (bijvoorbeeld door de
subsidie basisondersteuning aan te passen). Dit vraagt om beleid op het aanpassen van die
lastenstructuur, alertheid van de directie en bestuur en een goed werkende P&C cyclus. Omdat
een aanpassing in de lastenstructuur tijd kost, is dit nog wel als risico opgenomen in het profiel.
Daarnaast is het goed om te vermelden dat een budgettekort bij het SWV dus wel een risico is
voor de deelnemende schoolbesturen (zie 5b).

7.

Extra lasten door coronacrisis: hierbij valt te denken aan lasten voor de vervanging van
medewerkers die door de maatregelen geen lessen kunnen/willen/durven verzorgen en lasten
van voorzieningen die nodig zijn om aan de eisen van het RIVM te voldoen.

8.

Restrisico’s: Naast de hierboven beschreven risico’s bestaan restrisico’s. Restrisico’s omvatten
alles risico’s die niet hoog genoeg zijn voor een individueel risicopercentage, maar cumulatief
wel een buffer rechtvaardigen. Restrisico’s kunnen zich zowel aan de baten kant als aan de
lasten kant openbaren. Het gaat hierbij om onvoorzienbare en onbeheersbare daling van baten
of onvoorzienbare en onbeheersbare stijging van lasten.

9.

Uitvoeringsrisico’s in de bedrijfsvoering (vaste voet): Naast de hiervoor beschreven specifieke
risico’s die voldoen aan de criteria van onvoorzienbaarheid en onbeheersbaarheid bestaan
(uiteraard) uitvoeringsrisico’s in de bedrijfsvoering. Als zodanig zijn te benoemen: verkeerde
aannames begroting; het niet tijdig anticiperen op wijzigingen in de inkomsten; weglekken van
geld door fraude/fouten etc; het niet/te laat bijsturen bij begrotingsoverschrijdingen; het niet
tijdig realiseren van geplande bezuiningingsdoelstellingen en het ontbreken van tijdige,
volledige en betrouwbare sturingsinformatie.
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b.

Risico’s voor de schoolbesturen

Op basis van de wetgeving Passend Onderwijs bestaan 2 mogelijke risico’s voor de schoolbesturen:
1.

Als de lasten voor afdrachten van de ondersteuningsbekostiging naar het vso hoger zijn dan de
normbudget zware ondersteuning worden alle schoolbesturen [lees: scholen] op basis van het
aantal leerlingen door DUO automatisch gekort op de lumpsum. Het risico op een tekort is
vooral een theorethisch risico omdat het SWV per definitie een surplus aan middelen nodig
heeft om de BPO-ers en de eigen organisatiekosten te kunnen betalen.

2.

Als de lasten ten behoeve van de ondersteuning pro hoger zijn dan de inkomsten, wordt het
verschil door DUO in mindering gebracht op het budget lichte ondersteuning. Pas als het
totaalresultaat negatief is, zal er sprake zijn van een korting op de lumpsum van de
schoolbesturen. In 2020 is dit zeker niet het geval.

6. Treasury management
In 2020 heeft de stichting evenals in 2019, conform de in het najaar 2016 gepubliceerde regeling “Beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016” gehandeld. Uitgangspunt bij het beheer van de middelen is een
optimalisering van zekerheid. Er is in 2020 geen sprake geweest van beleggingen in obligaties of andere
fondsen, alle tegoeden waren liquide beschikbaar als banktegoed. In 2016 is een treasurystatuut opgesteld
en in voorjaar 2017 vastgesteld. Dit treasurystatuut wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast aan
nieuwe wettelijke regelgeving. Voor 2020 gaf dit geen aanpassingen voor het bestaande statuut.
Heel 2020 is voldaan aan de werking van dit treasurystatuut.
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Streekweg 20 . Postbus 1082 . 6501 BB Nijmegen . T: 024-355 10 97 . info@samenwerkingsverbandvo.nl

Door: Eric Bouwens, voorzitter Auditcommissie
Datum: 5 februari 2021
Verslag auditcommissie samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen eo. 2020
Het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen eo. had in 2020 een auditcommissie bestaande uit
dhr. E. Bouwens (vz), dhr. J. Verstegen, dhr H. Schapenk en mw. B. Drop.
De auditcommissie adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en
doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand
gehouden werkeenheden. De auditcommissie voert onder andere de volgende taken uit:
• Beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet
en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie op basis van de bevindingen
van de externe accountant;
• Ziet toe op wettelijke taken en de code goed bestuur;
• Beoordeelt de concept (meerjaren-) begroting;
• Beoordeelt de concept jaarrekening;
• Bespreekt de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
• Toetst of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
• Beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages;
• Beoordeelt de risico’s en de effectiviteit van het uitgevoerde treasury beleid;
• Adviseert de directeur betreffende financiële zaken.
In 2020 is de commissie 6 maal bijeen geweest. Bij alle bijeenkomsten waren de directeur en de
controller ook aanwezig. De bijeenkomsten zijn in een prettige sfeer en op een constructieve manier
verlopen. Tijdens de bijeenkomsten is afhankelijk van het onderwerp ook de relatie gelegd met de
wettelijk taken van het samenwerkingsverband. Speerpunten in 2020 waren:
•
•
•
•
•

Jaarrekening 2019 en uitgangspunten begroting 2020
Reservepositie van het SWV ten opzichte van de signaleringswaarden
Herijking financieel risicoprofiel
Overstap naar nieuwe accountant
Adviseren nieuwe directeur betreffende financiële zaken

In aanloop op de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019 door het bestuur zijn in
april 2020 de concepten met directeur en controller besproken en beoordeeld. Daarnaast is het
gesprek met de accountant gevoerd. Vervolgens zijn jaarrekening en Jaarverslag beide met een
positief advies van de auditcommissie, na bespreking in het bestuur, door het bestuur vastgesteld.
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In juni 2020 heeft de auditcommissie samen met de directeur en de controller, onder begeleiding
van EduControl, een update uitgevoerd van het financieel risicoprofiel van het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Het rapport is in juli 2020 definitief gemaakt en
vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.
In het rapport staan de geïnventariseerde financiële risico’s, de (aanwezige) beheersmaatregelen, de
werking van de beheersmaatregelen en de netto risico’s beschreven waarvoor de vorming van een
buffervermogen noodzakelijk is. Het hernieuwde risicoprofiel is in september 2020 vastgesteld in het
bestuur.
De Auditcommissie heeft in juli 2020 besloten om voor de accountantscontrole een nieuw
accountantskantoor te contracteren. Hiertoe is in afstemming met de voorzitter van de
auditcommissie een offerte-aanvraag uitgezet bij 3 accountantskantoren. In september heeft de
auditcommissie de offertes besproken en zijn twee kennismakingsgesprekken met potentiële
kantoren gevoerd. Na deze gesprekken heeft het bestuur ingestemd met de voordracht van Astrium
accountants.
In de bestuursvergaderingen van mei, september en oktober zijn de financiële management
rapportages besproken.
De auditcommissie is in september bijeen geweest om de uitgangspunten voor de begroting 2021 te
bespreken. Daarbij is ook gesproken over de reserves en de signaleringswaarde.
In november is de conceptbegroting 2021 in de auditcommissie besproken en ter bespreking
ingebracht in het bestuur. Gezien de nieuwe data uit kijkglas DUO en de (onverwachte) stijging van
het aantal leerlingen PRO en VSO is de begroting vastgesteld als werkbegroting en heeft het bestuur
de directeur gevraagd een gewijzigde begroting voor 2021 te presenteren waar de nieuwe aantallen
leerlingen PRO en VSO in verwerkt zijn.
In de bestuursvergadering van januari 2021 is de begroting voor 2021 definitief vastgesteld.
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B. Jaarrekening
Grondslagen

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Activiteiten
De Stg Samenwerkingsverband V(S)O stelt zich ten doel het verlenen van doelmatige en doeltreffende onderwijszorg, respectievelijk het bieden van passende
onderwijsarrangementen aan risicojongeren.
Continuïteit
Het eigen vermogen van SWV V(S)O Nijmegen bedraagt per 31 december 2020 € 532.169 negatief.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.
Organisatiegegevens
Stg Samenwerkingsverband V(S)O is feitelijk gevestigd op Streekweg 20, 6537 TP te Nijmegen en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer: 09129561
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt
toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Gehanteerde valuta
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.
Algemene grondslagen
De 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.
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.
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Vorderingen
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 renteinkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
In 2020 heeft het bestuur besloten om de algemene reserve en bestemmingsreserves te heralloceren naar aanleiding van een onderzoek naar het
noodzakelijke buffervermogen en de daarbij behorende (bestemmings)reserves. De algemene reserve en bestemmingsreserves zijn in 2020 middels de kolom
overige mutaties herbestemd. Hiermee zijn twee bestemmingsreserves overgebleven die per saldo het noodzakelijke buffervermogen bedragen ultimo 2020
voor het SWV Nijmegen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Jubileumgratificatie
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt
rekening gehouden met de datum van indiensttreding, leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de
CAO.
De voorziening is gewaardeerd tegen 1% contante waarde.
Voorziening LBP uren
In de CAO is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke medewerker en een aanvullend budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar.
Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor
deze inschatting is een voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen.
Voorziening langdurig zieken
Stg Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. is eigen risicodrager voor langdurig zieken; daarom is hiervoor een voorziening gevormd. De voorziening
langdurig zieken betreft de verplichting tot doorbetaling van salaris van personeel bij langdurige ziekte. De voorziening is opgenomen voor medewerkers die
per balansdatum ziek zijn en waarvoor naar verwachting geen sprake zal zijn van herstel. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de geschatte
toekomstige salariskosten van deze medewerkers.
Voorziening WW
De voorziening WW is tegen de nominale waarde van de verplichting opgenomen. De voorziening is gevormd in verband met de verplichting tot het betalen van
WW. De berekening is gebaseerd op basis van 25% van de uitkeringskosten van de geschatte resterende duur van de uitkering.
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.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
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 deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen OCW
Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. De rijksbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het
waarop de toekenning betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
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.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere
overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenlasten
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar
verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De 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.
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Onder de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn ondersteuningspakketten en pakketten innovatie passend onderwijs opgenomen, die worden afgegeven na
aanvraag door een schoolbestuur en waarvoor een beschikking wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. De pakketten worden door het
samenwerkingsverband toegekend aan de schoolbesturen voor een bepaalde periode, die niet per definitie gelijk loopt aan het kalenderjaar. Na afgifte van de
beschikking wordt het volledige bedrag van de beschikking uitbetaald aan het schoolbestuur dat het pakket heeft aangevraagd. Het samenwerkingsverband
verantwoordt de pakketten als last in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de beschikking is afgegeven, onafhankelijk van de periode waarop het
pakket betrekking heeft.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
Er is bij Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. geen sprake van financiële instrumenten.
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Balans per 31-12-2020 (na resultaatbestemming)

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1 ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

108.206

Totaal vaste activa
Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

132.043
108.206

228.954
1.866.252

132.043
278.425
2.135.728

Totaal vlottende activa

2.095.206

2.414.153

TOTAAL ACTIVA

2.203.412

2.546.196

1.288.185

1.862.508

2.2 Voorzieningen

209.977

154.582

2.4 Kortlopende schulden

705.250

529.106

2.203.412

2.546.196

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten over 2020

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Realisatie 2020
€

Begroting 2020
€

Realisatie 2019
€

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

39.002.585
497.504
565.784

38.631.613
496.343
649.033

38.585.563
496.669
598.687

Totaal baten

40.065.873

39.776.989

39.680.919

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

5.093.040
73.249
384.090
557.632
34.529.617

5.056.938
78.893
419.000
611.200
34.232.023

4.700.727
70.867
394.606
541.324
34.180.737

Totaal lasten

40.637.628

40.398.054

39.888.261

-571.755

-621.065

-207.342

-2.568

-800

-1.039

-574.323

-621.865

-208.381

6 Belastingen

-

-

-

7 Resultaat deelnemingen

-

-

-

-574.323

-621.865

-208.381

-

-

-

-574.323

-621.865

-208.381

4 LASTEN

Saldo baten en lasten
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Resultaat

Resultaat na belastingen
8 Aandeel derden in resultaat
Totaal resultaat
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Kasstroomoverzicht 2020

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

2020
€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (-/-)
- schulden

-574.323

73.249
55.395

-208.381

70.867
14.299
128.644

-49.471
176.144

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

85.166
129.928
-66.859

225.615

-196.787

-220.064

-320.002

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)
Desinvesteringen in materiële vaste activa

49.412

6.524

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-49.412

-6.524

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen

-

-

Aflossing langlopende schulden (-/-)

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Overige balansmutaties

-

-

-269.476

-326.526

Beginstand liquide middelen

2.135.728

2.462.254

Eindstand liquide middelen

1.866.252

2.135.728

Mutatie liquide middelen
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Toelichting behorende tot de balans

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

1 ACTIVA

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Verbouwingen
1.2.2 Inventaris en apparatuur
- meubilair / inventaris
- ICT
Totaal materiële vaste activa

Aanschafprijs

Cumulatieve
afschrijvingen en
waardeverminderingen

Boekwaarde
01-01-2020

Investeringen

Desinvesteringen

€

€

€

€

€

527.780

445.094

82.686

19.374

240.562
295.263

206.721
279.747

33.841
15.516

8.452
21.586

50.259
189.562

1.063.605

931.562

132.043

49.412

239.821

Afschrijving
desinvesteringen

Afschrijvingen

Aanschafprijs

Cumulatieve
afschrijvingen en
waardeverminderingen

Boekwaarde
31-12-2020

€

€

€

€

45.649

547.154

490.743

56.411

50.259
189.562

5.965
21.635

198.755
127.287

162.427
111.820

36.328
15.467

239.821

73.249

873.196

764.990

108.206

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor gebouwen en terreinen bedraagt 25%. Dit betreft verbouwingen.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor meubilaire en inventaris bedraagt 10%, voor ICT 33,3%

59

Toelichting behorende tot de balans

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

31-12-2020
€

1 ACTIVA

31-12-2019
€

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren

33.857

1.5.7 Overige vorderingen
- VSV Plusgelden
- Nog te ontvangen bedragen

133.850
-32.956

91.347

133.584
2.950

Totaal overige vorderingen

100.894

1.5.8 Overlopende activa
- Vooruitbetaalde kosten
- Vooruitbetaalde LWOO

41.890
52.313

136.534
50.544
-

Totaal overlopende activa

Totaal vorderingen

94.203

50.544

228.954

278.425

31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kasmiddelen

1.480

589

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.864.772

2.135.139

Totaal liquide middelen

1.866.252

2.135.728

Stand per
01-01-2020

Resultaat

Stand per
31-12-2020

Overige
mutaties

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve

200.000

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
- Personeelsreserve
- Buffervermogen
- Passend Onderwijs

327.834
800.000
534.674
1.862.508

Totaal eigen vermogen

-200.000

-

-574.323

-287.834
487.834

327.834
512.166
448.185

-574.323

-

1.288.185

Het resultaat over 2020 wordt als volgt verdeeld:
Resultaat exploitatie :
Resultaatverdeling :
Algemene reserve
Bestemmingsreserve privaat
Bestemmingsreserve passend onderwijs
Bestemmingsfonds privaat
Bestemmingsfonds publiek

-574.323
-574.323
-574.323

In 2020 heeft het bestuur besloten om de algemene reserve en bestemmingsreserves te heralloceren naar aanleiding van een onderzoek naar het noodzakelijke
buffervermogen en de daarbij behorende (bestemmings)reserves. De algemene reserve en bestemmingsreserves zijn in 2020 middels de kolom overige
mutaties herbestemd. Hiermee zijn twee bestemmingsreserves overgebleven die per saldo het noodzakelijke buffervermogen bedragen ultimo 2020 voor het
SWV Nijmegen.
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Toelichting behorende tot de balans

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Stand per
01-01-2020

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutatie
(bij contante
waarde)

Stand per
31-12-2020

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen
- Jubileumgratificatie
- Voorziening LBP
- Voorziening langdurig zieken
- Voorziening WW
Totaal voorzieningen

39.103
64.000
51.479

10.348
3.000
52.584
4.676

900

154.582

70.608

900

10.708

-

44.946
67.000
52.584
45.447

14.313

-

209.977

3.605

Kortlopend
deel < 1 jaar

Voorzieningen

2.3.1 Personeelsvoorzieningen
- voorziening gratificaties
- voorziening LBP
- voorziening langdurig zieken
- voorziening WW

31-12-2020
€

Langlopend
deel > 1 jaar

2.058
52.584
7.068

42.888
67.000
38.379

61.710

148.267

31-12-2019
€

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Loonheffing

77.254
207.320

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
- Nog te betalen lonen
- Nog te betalen examenkosten
- Overige

2.4.10 De overlopende passiva
- Vakantiegeld en -dagen
- Accountantskosten

188.584
207.320

188.584

60.314

58.452

127
125.000
77.794

Totaal overige kortlopende schulden

86.661

428
44.372
202.921

144.571
12.870

44.800
135.713
14.896

Totaal overlopende passiva

157.441

150.609

Totaal kortlopende schulden

705.250

529.106

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum m.b.t. 2020.
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Model G Verantwoording subsidies

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten
waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Omschrijving
Subsidie begaafdheid

Toewijzing
Kenmerk

Datum
18-06-19

HBL19023

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
Nee

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Bedrag van de Ontvangen t/m
2019
toewijzing
Datum

Totaal

Totale
subsidiabele
kosten t/m
2019

Saldo per 1
januari 2020

Ontvangen in
2020

Subsidiabele
Te
kosten in 2020 verrekenen
per 31
december
2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ontvangen in
2020

Subsidiabele
kosten in 2020

Saldo per
31
december
2020

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Bedrag van de Ontvangen t/m
toewijzing
2019
Datum

Totaal

Totale
subsidiabele
kosten t/m
2019

Saldo per 1
januari 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Op 17 juni 2019 is voor de periode tot aan 1 juni 2023 een serviceovereenkomst afgesloten met Canon inzake kopieerapparaten voor een bedrag van € 180,per maand exclusief BTW.
Er is een huurovereenkomst voor de locatie Streekweg 20. Deze overeenkomst loopt t/m 31 juli 2022.
De maandelijkse huur bedraagt € 19.982,- per maand welke jaarlijks geïndexeerd wordt.
Op 1 september 2011 is voor een periode van 60 maanden een overeenkomst afgesloten met Van Gansewinkel Nederland B.V. (overgenomen door Renewi)
inzake de wekelijkse lediging van een papiercontainer alsmede een restafvalcontainer. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.
Bovenop het maandelijkse bedrag van € 110,- komt nog een milieubijdrage van 4,5%.
Prijs is deels afhankelijk van overheid en kan leiden tot aanpassingen.
Op 1 januari 2013 is een voor een periode van 4 jaar een overeenkomst gesloten met Merces B.V. inzake de dienstverlening op het gebied van personeels- en
salarisadministratie. Dit contract is voor 2021 verlengd tot en met 31-12-2021. Maandelijkse kosten zijn € 2.004 inclusief BTW.
Op 22 juni 2017 is een voor een periode van 3 jaar een overeenkomst gesloten met ProActive Software Nederland B.V. inzake de digitalisering van de
inkoopfacturen. Daarmaast is er aanvullend een contract afgesloten voor contractbeheer. Na deze periode vind een stilzwijgende verlenging plaats van 1 jaar.
Het bedrag per kwartaal bedraagt € 1.408,Er is een schoonmaakcontract afgesloten met Nederrijn Schoonmaak BV. De overeenkomst loopt t/m 31 december 2022. De jaarlijkse kosten bedragen €
39.865 exclusief BTW.
In 2020 is een beschikking verstrekt inzake ondersteuningspakketten aan School's Cool voor de jaren 2020 tot en met 2022. De toezegging groot € 40.000 per
jaar is een verplichting voor 2021 en 2022.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

3 BATEN

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

3.1 Rijksbijdragen
3.1.2.1 Overige subsidies OCW
OCW
- Lichte ondersteuning
- Ondersteuningsbekostiging LWOO
- Ondersteuningsbekostiging PRO
- Zware ondersteuning
- Verevening
- Subsidie begaafdheid

2.719.370
16.231.759
2.304.608
17.435.417
150.476
160.955

2.700.992
15.908.908
2.258.770
17.459.916
142.072
160.955

2.667.608
15.881.727
2.254.911
17.218.195
402.167
160.955

Totaal overige subsidies OCW

39.002.585

38.631.613

38.585.563

Totaal rijksbijdragen

39.002.585

38.631.613

38.585.563

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
- Subsidie Flex College
- VSV-gelden
- Overige gemeentelijke bijdragen en subs.

210.000
250.343
37.161

210.000
250.343
36.000

210.000
250.343
36.326

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies

497.504

496.343

496.669

Totaal overige overheidsbijdragen

497.504

496.343

496.669

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

3.5 Overige baten
3.5.2 Detachering personeel
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige
- (Leerlingen)bijdragen scholen
- Dienstverlening expertisecentrum
- Opbrengsten leerlingkantine
- Overige baten

Totaal overige baten

560.737
1.363
2.000

-

10.000

24.619

1.684

2.700

3.992

564.100
565.784

635.333
1.000
-

636.333
649.033

568.702
1.374
-

570.076
598.687
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

4 LASTEN

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

3.374.239
497.200
526.449

Totaal lonen en salarissen

4.448.343
4.397.888

3.130.186
450.974
491.165
4.448.343

Uitsplitsing personeel naar fte

2020

Directie
Onderwijzend personeel
OOP

4.1.2 Overige personele lasten
- Dotaties personele voorzieningen
- Personeel niet in loondienst
- Loonkosten vervanging
- Deskundigheidsbevordering personeel
- Reis- en verblijfkosten
- Herinrichting FlexCollege
- Wervingskosten
- Overige personele lasten

4.072.325
2019
1,0
15,7
40,2
56,9

62.328
336.936
183.697
35.914
1.212
4.719
107.230

Totaal overige personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen
Totaal personele lasten

22.000
417.000
90.000
3.000
76.595

1,0
15,3
38,2
54,5

23.518
408.211
18.455
69.141
532
8.597
32.550
71.679

732.036

608.595

632.683

36.884

-

4.281

5.093.040

5.056.938

4.700.727

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa

73.249

78.893

70.867

Totaal afschrijvingen

73.249

78.893

70.867

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur

237.150

244.000

231.045

4.3.3 Onderhoud

13.992

15.000

19.622

4.3.4 Energie en water

48.175

52.000

41.001

4.3.5 Schoonmaakkosten

75.280

85.000

80.866

359

1.000

1.286

9.134

22.000

20.786

384.090

419.000

394.606

4.3.6 Heffingen
4.3.8 Overige
Totaal huisvestingslasten
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
- Administratiekosten
- Accountantskosten*
onderzoek jaarrekening
andere controle opdrachten
- Advieskosten
- Overige uitgaven

25.231

25.000
26.000

16.200
55.172
138.151

Totaal administratie- en beheerslasten

22.670
14.150
7.493
66.875
93.114

125.000
94.200
234.754

270.200

204.302

* de accountantskosten worden toegerekend aan het boekjaar.
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
- Inventaris
- ICT (aanschaf en onderhoud)
- Leermiddelen

5.571
87.311
152.132

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

13.500
175.000
42.500

9.081
169.488
37.844

245.014

4.4.4 Overige
- Kenniscentrum
- Nieuwe beleidsontwikkelingen
- POVO
- Testen leerlingen

41.048
9.196
13.389
14.231

Totaal overige instellingslasten

231.000

60.000
50.000
-

216.413

89.922
13.520
17.167

77.864

110.000

120.609

557.632

611.200

541.324

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW
4.5.1.1 Verplichte afdrachten door OCW - VSO

11.138.417

11.035.030

10.987.821

4.5.1.2 Verplichte afdrachten door OCW - LWOO

11.308.043

15.908.908

15.748.826

2.152.058

2.017.975

2.018.783

4.5.1.3 Verplichte afdrachten door OCW - PRO
4.5.2.1 Doorbetaling op basis van 1 februari - VSO
- Groei bekostiging SO

477.753

477.753

290.000

290.000

300.319

300.319

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen
- Basisondersteuning
- LWOO opting-out
- Ondersteuningspakketten
- LGF Overgangspakket
- Innovatie passend onderwijs
- Bijdrage dekkend netwerk
- Kosten begaafdheid
- Vaste voet

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

2.672.900
4.923.716
537.464
245.014
90.000
309.252
675.000

9.453.346

34.529.617

2.673.200
790.000
400.000
90.000
321.910
705.000

4.980.110

34.232.023

2.725.700
292.383
635.292
343.613
1.128.000

5.124.988

34.180.737
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5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

5.1 Rentebaten
5.5 Rentelasten (-/-)
Totaal financiële baten en lasten

2020
€

Begroting 2020
€

2019
€

-1.336

200

62

1.232

1.000

1.101

-2.568

-800

-1.039
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Overzicht verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT-VERANTWOORDING 2020 Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
De WNT is van toepassing op Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
Het voor Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen
die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2020
bedragen x € 1
A.W.A. Arens
Functiegegevens
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020
1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn (*)
Subtotaal

€
€
€

95.800
16.284
112.084

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

201.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

€

-

Bezoldiging

€

112.084

Het bedrag van de overschrijving en de reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt
nvt

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn (*)
Subtotaal

€
€
€

21.278 €
4.040 €
25.318 €

83.489
14.352
97.841

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

48.500 €

161.667

Bezoldiging
(*) Dit betreft het werkgeversdeel inzake de pensioenpremies

€

25.318 €

97.841

A.W.A. Arens
Directeur
1/10 - 31/12
1,0

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijving en de reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

J.J.M. Rood
Directeur
1/1 - 31/10
1,0

ja

J.J. Driessen
Voorzitter
1/1 - 31/3
€
€
€
€

ja

G.J. van Egmond
Voorzitter
1/7 - 31/12
1.860
7.538
1.860

€
€
€
€

4.710
15.075
4.710

nvt

nvt

nvt
J.J. Driessen
Voorzitter
1/7 - 31/12

nvt
G.J. van Egmond
Voorzitter

H.A.M. Beerten
Voorzitter
1/1 - 30/06

3.720
14.550

3.720
14.550

1d. Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2020
naam topfunctionaris
E.F.A. Bouwens
B.J. Drop
H.G.G. Cornelissen
W.L. Willems
G.W.L. Tiggelovend-Geurts
H.W.J. Elbers
M.J.F. van Deutekom
I.P.R. Vermaes
J.H. Schapenk
J.C.M. Verstegen
R. de Folter
A. Aldershof

functie
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

69

Ondertekening jaarrekening
Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Directeur

A.W.A.

Onafhankelijk voorzitter

G.J.

Arens
van Egmond

Bestuur
Stichting Helicon Opleidingen
Pluryn
Stg. Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Stichting Praktijk Onderwijs Nijmegen
Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs
Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen
Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs van Nijmegen
Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal
Sint Augustinusstichting Stichting

Op 31 mei 2021 is door de directeur, onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur
en door de voorzitter van de auditcommissie getekend voor vaststelling van
het jaarverslag. De getekende originele versie ligt ter inzage bij de Stichting.

D. Bijlagen
Gegevens over de rechtspersoon

Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

Naam en adres instelling: Stg. Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.
Streekweg 20
6537 TP Nijmegen
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen
Telefoon: 024-3551097
Fax:
E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl
Website: www.samenwerkingsverbandvo.nl
Bestuursnummer: 41489
BRIN-nummers: VO2507
Contactpersoon voor het Jaarverslag: Mevr. M. Arens
Streekweg 20
6537 TP Nijmegen
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen

E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl
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