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'LWMDDUYHUVODJEHVWDDWXLWWZHHGHOHQLQKRXGHOLMNYHUVODJJHYROJGGRRUÀQDQFLHHOYHUVODJLQFOXVLHIMDDUUHNHQLQJ(ONGHHOKHHIWHHQHLJHQRSPDDNLQKRXGVRSJDYH
en nummering. Samen vormen deze twee delen het volledige jaarverslag 2021 van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.
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Wie is het samenwerkingsverband?

%.% KHWWHDPFRQVXOHQWHQSDVVHQGRQGHUZLMV WHDP3$2 HQKHW

Het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland (hierna: samenwerkings-

WHDPFHQWUXPYRRU&UHDWLHI/HUHQHQ2QWZLNNHOHQ &/(2 +HW

YHUEDQG LVHHQQHWZHUNRUJDQLVDWLHHQHHQXLWYRHULQJVRUJDQLVDWLH

VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGKHHIWGDDUQDDVWHHQ$OJHPHQH/HGHQ9HUJDGHULQJ

•

De netwerkorganisatie KLHUQD VFKROHQVFKRROEHVWXUHQ  VWDDW YRRU KHW

$/9 HQPHGH]HJJHQVFKDSVUDGHQ GHRQGHUVWHXQLQJVSODQUDDG 235 HQ
GHPHGH]HJJHQVFKDSVUDDG3HUVRQHHO 053 

hele netwerk van 25 schoollocaties en 9 schoolbesturen in de regio NoordKennemerland. Dit zijn 21 locaties voor voortgezet onderwijs en 4 locaties
•

Het samenwerkingsverband werkt samen met netwerkpartners uit het maat-

voor voortgezet speciaal onderwijs.

schappelijk en sociaal domein en anderen, zoals gemeenten, organisaties op

De bureauorganisatie KLHUQDKHWEXUHDX EHVWDDWXLWGHGLUHFWHXU

het gebied van jeugdhulp, gezondheidszorg, arbeid en participatie en werkgevers.

EHVWXXUGHUHQWHDPV KHWWHDPEHOHLGNZDOLWHLWHQEHGULMIVYRHULQJ

Netwerk van
scholen/
schoolbesturen

Bestuur

Netwerk
van samenwerkende
partners in de regio

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie en bureauorganisatie.
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Opbouw van dit jaarverslag
'LWMDDUYHUVODJJHHIWGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQYDQKHW
samenwerkingsverband in 2021 weer. Hierin zijn de volgende onderdelen
opgenomen:
•

Voorwoord;

•

De missie en visie van het samenwerkingsverband;

•

De organisatiestructuur van het samenwerkingsverband;

•

Voortgang van het dekkend netwerk passend onderwijs;

•

3DVVHQGRQGHUZLMVLQEHHOG

•

,QIRUPDWLHRYHUGHEXUHDXRUJDQLVDWLH

•

6DPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHEHYLQGLQJHQXLWKHWÀQDQFLHHO
jaarverslag en de jaarrekening;

•

+HWMDDUYHUVODJYDQGHWRH]LFKWKRXGHU GH$/9 

Betekenis symbolen
In dit jaarverslag leest u welke resultaten het samenwerkingsverband in 2020
JHUHDOLVHHUG KHHIW 'H YROJHQGH V\PEROHQ JHYHQ GH GRHOUHDOLVDWLH ZHHU 'H
betekenis van deze symbolen is als volgt:

Vink: We hebben het doel behaald. Volgens plan.
Plus: We hebben belangrijke stappen gezet.
Pijl: We hebben het doel niet behaald en onze koers aangescherpt.
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Voorwoord

,Q  LV GH OHHIZHUHOG YDQ MHXJGLJHQ VWHUN EHwQYORHG GRRU FRURQD HQ GH

impact van corona beter op te vangen en toekomstige generaties leren hun

PDDWUHJHOHQGLHKLHUPHHJHSDDUGJLQJHQ,QGHJH]LQVVIHHU]LMQUHODWLHVRQGHU

natuurlijk aanwezige veerkracht aan te spreken in kwetsbare perioden.

GUXN NRPHQ WH VWDDQ GRRU ÀQDQFLsOH ]RUJHQ RI GRRU RXGHUV GLH YHHO WKXLV
PRHVWHQZHUNHQVRFLDOHRQWPRHWLQJHQZDUHQQLHWRIVOHFKWVEHSHUNWPRJHOLMN

In dit jaarverslag kijken we terug op hoe het bureau, samen met de scholen/

HQ RQGHUZLMV YRQG JURWHQGHHOV  RQOLQH SODDWV 'LW KHHIW HHQ JURRW EHURHS

schoolbesturen en partners, gewerkt hebben aan het versterken van veerkracht

gedaan op de veerkracht van jeugdigen.

van onze jeugdigen. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben in 2021. Dit
JHHIWPLMYHUWURXZHQYRRUGHWRHNRPVWZDDULQZHYRRUGHXLWGDJLQJVWDDQRP

-HXJGLJHQ GLH ]LFK LQ NZHWVEDUH SRVLWLHV EHYLQGHQ ZRUGHQ ODQJ QLHW DOWLMG

de beweging naar inclusiever onderwijs te maken.

NZHWVEDDU-HXJGLJHQ]LMQYDQQDWXUHYHHUNUDFKWLJHQNXQQHQPHWGHMXLVWHIRFXV
en ondersteuning groeien. In 2021 hebben we, samen met onze partners in de
regio Noord-Kennemerland, ons ingezet om de veerkracht van onze jeugdigen

*LMVYDQGH%HHN

duurzaam te versterken. De huidige generatie jeugdigen wordt geholpen de

Directeur-bestuurder
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0,66,(9,6,((125*$1,6$7,(
Het samenwerkingsverband is een vereniging van 9 schoolbesturen en

Onze gezamenlijke missie is sterke kinderen, stevige toekomst.

biedt 15.000 jongeren uit de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs
met passende ondersteuning. Dit gebeurt zo veel mogelijk op één van
de 25 scholen voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio en/of door een

Sterke kinderen met een kansrijke toekomst

arrangement op maat. Het doel is dat iedere jongere passend onderwijs
krijgt en een diploma op zijn/haar niveau haalt of een passende en duurzame

Onze wettelijke taak is om iedere jongere een passende

werk- of participatieplek krijgt.

onderwijsplek te bieden, maar wat wij met elkaar willen bereiken
gaat veel verder. Wij noemen het sterke kinderen, stevige
toekomst. Het betekent:
•

,HGHUHMRQJHUHOHHUWLVWURWVRS]LFK]HOIHQKHHIWSOH]LHU

•

Iedere jongere wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.

•

,HGHUHMRQJHUHNDQ]LFK]HOI]LMQJHHQHQNHOHMRQJHUHZRUGW
buitengesloten.

•

,HGHUHMRQJHUHKHHIWHHQEHWHNHQLVYROOHWRHNRPVWPHW
YULHQGHQIDPLOLHNHQQLVVHQHHQXLWGDJHQGHRSOHLGLQJHQRI
een uitdagende baan, een huis en inkomen.

•

Iedere ouder wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.

•

Iedere ouder krijgt erkenning voor zijn/haar zorg, inzet en
expertise
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Organisatiestructuur en governance

In dit jaarverslag verantwoordt de directeur-bestuurder zich over de in 2021

Sinds 1 januari 2018 werkt het samenwerkingsverband volgens een nieuw

bereikte resultaten. De jaarverslagen van de OPR en de MR-P zijn op te vragen

governance- en sturingsmodel. De directeur-bestuurder bestuurt de vereniging

bij het bureau van het samenwerkingsverband. Het jaarverslag van de ALV

en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering door de bureauorganisatie. De ALV

staat achterin dit jaarverslag.

IXQJHHUW DOV LQWHUQ WRH]LFKWKRXGHQG RUJDDQ YDQ KHW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG
,Q GH $/9 ]LMQ GH  VFKRROEHVWXUHQ YHUWHJHQZRRUGLJG 'H $/9 KHHIW HHQ
RQDIKDQNHOLMNYRRU]LWWHU'HPHGH]HJJHQVFKDSVUROZRUGWYHUYXOGGRRUGH235
HQGH053

ALV

Met financiële commissie, remuneratiecommissie en
onafhankeli jk voorzitter

Onderzoek
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EN

SC
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Afbeelding: Het nieuwe organisatie- en governance model van het samenwerkingsverband ging per 1 januari 2018 van start.

Overzicht van de organisatie- en co-creatiestructuur van het samenwerkingsverband. Kenmerkend is de betrokkenheid van inhoudelijke deskundigen, zoals
jongeren, ouders en professionals en wetenschappers.
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Co-creatie
Kenmerkend voor het samenwerkingsverband is de rijke traditie van cocreatie. Deskundigen werken samen om beleid en activiteiten te ontwikkelen
die nodig zijn om sterke kinderen, stevige toekomst waar te maken. Dit kunnen
SURIHVVLRQDOVXLWGHSUDNWLMNEHOHLGPDQDJHPHQWEHVWXXURIGHZHWHQVFKDS
]LMQ (Q QDWXXUOLMN RRN MRQJHUHQ HQ RXGHUV 2S EDVLV YDQ KHW YUDDJVWXN GDW
voorligt, wordt gekeken welke deskundigen nodig zijn om een stap verder te

§ŵƔƵƑƀ²Ƒ²źƆ±ƹƙŷƴƣƸŽƀƓƹƑƄƨƍƪȜ
ŷƟƶƑŽƫƚƶŷŻƛƪƑŽ²ƙƺȜžƗƧƞȜƽƍ²
ƁƑƪƓųƧƠƫƀƉƍƺƍƀƪƑƹȜŸ±ƨƠŷƸ±

komen. Verbonden partners zijn in de eerste plaats: medewerkers van scholen,

6ųƚÖīƑƺƐƁƫƘƮŻƄƢƧ±Żƹ±ƳȜųƚ²ƚȜƳƑ²

schoolbesturen, gemeenten, het samenwerkingsverband primair onderwijs,

žƗƧƞȜƺƑƲŷŷƚ²ƚȜƭƛƪȜƂ±ƫƗųƧƞƧŸƆƑ²

KHW0LGGHOEDDU%HURHSVRQGHUZLMVGH-HXJGHQ*H]LQVFRDFKHVOHHUSOLFKWGH

ƆƑƳ

MHXJGJH]RQGKHLGV]RUJGHMHXJG**=HHQJURWHYDULsWHLWDDQ]RUJDDQELHGHUV

ųƙƫƣŷƸƗƴŹƈƑƸƍƀƪ±6ƻƀŷƚ²ƛŷƴ±

in de regio en naastgelegen samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt ook

ſ±ƯƐŷƸƑưƁŹƑƸ±ƂƧƟƫƀȜƛƴƑƄƽƕƹȜ

samengewerkt met partners uit het landelijke netwerk, zoals het Nederlands

ŷ±ƨƑŶƫƚÖ

Ƒƀ²ƣƺȜŷ±ƹ ƔƁƵƘ%ŵƔƵƑƀ²Ƒ²źƆ±

-HXJGLQVWLWXXW 1-L DQGHUHVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQSDVVHQGRQGHUZLMVGH
PLQLVWHULHVYDQ2QGHUZLMV&XOWXXUHQ:HWHQVFKDS 2&: HQ9RONVJH]RQGKHLG
:HO]LMQHQ6SRUW 9:6 HQGH2QGHUZLMVLQVSHFWLH

Kwaliteit en verantwoording
De visie op kwaliteitsontwikkeling en verantwoording is ‘trust me, prove me’.
7UXVWPHEHWHNHQWGDWSURIHVVLRQDOVGHUXLPWHHQKHWYHUWURXZHQNULMJHQRP
ELQQHQGHJH]DPHQOLMNHDIVSUDNHQ WHGRHQZDWQRGLJLVYRRUNLQGHUHQ3URYH
me betekent dat we openlijk met elkaar delen welke keuzes gemaakt zijn
HQZDWZHORIQLHWZHUNW]RGDWZHYDQHQPHWHONDDUNXQQHQOHUHQHQRQ]H
activiteiten kunnen bijstellen indien nodig. Dit doen we o.a. in gesprekken op
scholen, netwerkbijeenkomsten, voortgangs- en trimesterrapportages en in de
jaarverslagen van het samenwerkingsverband en de scholen.
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Het ondersteuningsplan 2019-2022

Ieder jaar vertalen we de ambities met de bijbehorende actielijnen uit

Wat we in de periode 2019-2022 willen bereiken en hoe we dit willen doen is

het ondersteuningsplan naar doelen en activiteiten voor het komende

uitgewerkt in het ondersteuningsplan 2019-2022. Het bevat ook een nadere

jaar. In dit jaarverslag geven we weer wat bereikt is in het 3e jaar van dit

uitwerking van onze missie en visie, principes en kernwaarden.

ondersteuningsplan: het kalenderjaar 2021.

1

2

3

Voor de ontwikkeling van ieder kind,

Nog passender onderwijs bieden

Samenwerken aan

samen met ouder(s)

Iedere jongere krijgt ‘echt passend’ onderwijs.

doorgaande ontwikkeling

Dit betekent het onderwijs en de ondersteuning

Iedere jongere heeft een stevige toekomst;

die hij/zij nodig heeft, een zo ambitieus mogelijk

hij of zij is sociaal en economisch zo

deel aan de samenleving. Jongeren doen dit

ontwikkelperspectief, een ononderbroken

zelfstandig en zelfredzaam als mogelijk.

zo veel mogelijk samen met andere

ontwikkelingsproces en een diploma en/of

jongeren en met hun ouders.

werkplek en/of participatie naar vermogen.

Iedere jongere ontwikkelt zijn of haar unieke
potentieel optimaal en neemt actief

4

5

6

Onderwijs, jeugdhulp en zorg

Versterken van

Resultaat bereiken in een

in harmonie inzetten

professionals

duurzaam netwerk

Iedere jongere leert met plezier,

Professionals werken bevlogen,

Iedere partner draagt bij aan een sterk

doordat onderwijs en opvoeding,

handelingsvaardig en deskundig met elkaar

regionaal netwerk, zodat professionals

opvoedingsondersteuning, jeugdhulp en

samen, zodat iedere jongere zich optimaal

samen iedere jongere kunnen bieden

zorg in harmonie worden ingezet.

kan ontwikkelen.

wat nodig is.

Figuur 1 De 6 ambities uit het ondersteuningsplan 2019-2022 en het activiteitenplan.
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Kernactiviteiten

Maatschappelijke ontwikkelingen

Wettelijke taken

+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGVSHHOWSURDFWLHILQRSPDDWVFKDSSHOLMNHRQWZLNNH
OLQJHQ'HURHSRPPHHULQFOXVLHIRQGHUZLMVKHWEHODQJYDQJHOLMNHNDQVHQYRRU

1.

(HQGHNNHQGQHWZHUNUHDOLVHUHQHHQVDPHQKDQJHQGJHKHHO

MRQJHUHQWUDQVIRUPDWLHVHQKHUYRUPLQJHQLQGHMHXJGKXOSKHWVRFLDDOGRPHLQ

van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen,

en natuurlijk de gevolgen van covid-19 en de lockdowns voor jongeren, gezinnen

zodat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo

en de stage- en arbeidsmarkt.

passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen;
Belangrijkste elementen uit het gevoerde beleid:

2.

Vaststellen van een ondersteuningsplan (zie

•

RQGHUVWHXQLQJVSODQRSRQ]HZHEVLWH 

3DVVHQGRQGHUZLMVRSGHVFKROHQIDFLOLWHUHQRDGRRUOXPSVXP
ÀQDQFLHULQJRQGHUVWHXQLQJGRRUKHWWHDPFRQVXOHQWHQHQLQ]HWYDQ
expertise.

3.

Verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen voor de

•

aangesloten scholen;

%RYHQVFKRROVHYRRU]LHQLQJHQLQQRYDWLHVHQSURIHVVLRQDOLVHULQJWHU
versterking van het dekkend netwerk voor o.a. thuiszittende jongeren,
KRRJEHJDDIGHMRQJHUHQQLHXZNRPHUVMRQJHUHQRSGHJUHQVYPER3U2HQ

4.

MRQJHUHQPHWEHKRHIWHDDQ]RZHORQGHUZLMVDOVLQWHQVLHYHMHXJGKXOS

Beoordelen van een aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs en

•

VSHFLDDORQGHUZLMVHQKHWDIJHYHQGDDUYDQ

bovenstaande doelgroepen.
•

5.

Diverse projecten ter versterking van het dekkend netwerk voor o.a.

$GYLVHUHQRYHUGHRQGHUVWHXQLQJVEHKRHIWHYDQHHQOHHUOLQJ

6DPHQZHUNLQJHQUHÁHFWLHRSGH JH]DPHQOLMNH LPSDFWYRRUMRQJHUHQ
PHWMRQJHUHQRXGHUVEHWURNNHQSURIHVVLRQDOVZDDURQGHUMHXJGKXOSHQ

op verzoek van het bevoegd gezag van een school.

ondersteuning van het team consulenten.
•

6DPHQZHUNLQJRSXLWYRHUHQGGLUHFWLHHQEHVWXXUOLMNQLYHDXYDQDIGH

De bureauorganisatie voert deze wettelijke taken uit. In dit jaarverslag

RYHUJDQJYDQXLWKHWSRWPGHRYHUJDQJQDDUYHUYROJRQGHUZLMV(QRSKHW

verantwoorden we ons over de uitvoering van deze taken. We starten met onze

gebied van preventie - jeugdhulp - vrije tijd - veiligheid - wonen en zorg.

kerntaak: een dekkend netwerk realiseren. De voortgang van de uitvoering van
de andere wettelijke taken is op diverse plekken in het jaarverslag uitgewerkt.
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0$1$*(0(176$0(19$77,1*
Het dekkend netwerk van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland

onderzoeken uit om trends te achterhalen en tot oplossingsrichtingen voor een

bestaat in de eerste plaats uit het aanbod op de 25 schoollocaties. Deze scholen

toekomstbestendig dekkend netwerk te komen.

ELHGHQMRQJHUHQOLFKWHH[WUDLQWHQVLHYHRIVSHFLDOLVWLVFKHRQGHUVWHXQLQJ+HW
LVVFKROHQLQJHOXNWRPMRQJHUHQ K\EULGH RQGHUZLMVHQRQGHUVWHXQLQJWH

Om de beweging naar inclusiever onderwijs te versnellen is in 2021 een

ELHGHQ 'H RQWZLNNHODJHQGD·V YDQ GH VFKROHQ HHQ YHUEHWHUSODQ SHU VFKRRO 

7DVNIRUFH LQFOXVLHI GHNNHQG QHWZHUN LQJHULFKW 'DDUQDDVW LV HHQ ZHUNJURHS

]LMQLQJHsYDOXHHUGHQYHUOHQJG2SKHWJHELHGYDQKRRJEHJDDIGKHLGLVLQ

beweging naar inclusiever onderwijs gestart vanuit de urgentie om wachtlijsten

2021 een behoorlijke verbeterslag gemaakt.

in het vso te voorkomen.

'HERYHQVFKRROVHYRRU]LHQLQJHQ6WUXFWXXUNODV 'H9LDDQ GH7UDMHFWSOXVNODV

In het aantal thuiszittende leerlingen was, net als in 2020, een sterke stijging

KDYRYZR :LOOHP %ODHX  ,QWHUPH]]R 0XUPHOOLXV *\PQDVLXP  HQ KHW

te zien ten opzichte van eerdere jaren. Dit als gevolg van covid-19 en de

V\PELRVHWUDMHFW 'H 6SLQDNHU9DQ GHU 0HLM &ROOHJH ZHUGHQ YRRUWJH]HW +HW

ORFNGRZQV+HW-HXJG**=WHDP -**=YR HQKHW+HOLRPDUH,QWHUYHQWLHWHDP

dekkend netwerk werd in 2021 verrijkt met de praktijkroute vmbo en het

7KXLV]LWWHUV +,7  ZHUGHQ YDNHU LQJH]HW GDQ LQ  'H LPSOHPHQWDWLH YDQ

([SHUWLVH&HQWUXP+RRJEHJDDIGKHLG'HERYHQVFKRROVHYRRU]LHQLQJHQ&HQWUXP

0#=/ SUHYHQWLHYHDDQSDNVFKRROYHU]XLP LVYRRUWJH]HW2SGLYHUVHVFKROHQLV

YRRU&UHDWLHI/HUHQHQ2QWZLNNHOHQ &/(2 ZLVWRQGDQNVGHORFNGRZQV]RJRHG

JHVWDUWPHWHHQSURHIWXLQVFKRRODDQZH]LJKHLG

DOVPRJHOLMNLQGHEHKRHIWHQYDQMRQJHUHQWHYRRU]LHQ
In de samenwerking met gemeenten is een aantal belangrijke resultaten
*HGXUHQGH KHW MDDU RQWVWRQG HHQ ZDFKWOLMVW LQ KHW YVR ZDDUGRRU MRQJHUHQ

JHERHNW =R ZRUGW KHW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGKHW RQGHUZLMV QX DFWLHI

QLHW GLUHFW HHQ SOHN NRQGHQ NULMJHQ =RZHO GH VFKROHQ DOV &/(2 KHEEHQ GH

betrokken bij de inkoop van de jeugdhulp 2023-2029. Daarnaast is met behulp

jongeren in de overbruggingsperiode onderwijs geboden.

YDQ GH PLGGHOHQ XLW KHW 1DWLRQDDO 3URJUDPPD 2QGHUZLMV HHQ JH]DPHQOLMN
YHHUNUDFKWSDFW RSJHVWHOG ZDW RQGHU DQGHUH KHHIW JHOHLG WRW LQ]HW YDQ

De daling van het leerlingenaantal en de groei van het aantal leerlingen in

jongerenwerk op diverse scholen.

voorzieningen zette in 2021 door. Ook het aantal aanvragen bij de Commissie
YDQ 7RHZLM]LQJ QDP WRH +HW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG YRHUGH GLYHUVH
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In samenwerking met het primair onderwijs werd de overgangsprocedure po-vo
herzien en vond een grote bijeenkomst ‘centrale warme overdracht’ plaats.
Diverse lopende projecten voor een goede door-/uitstroom van jongeren
ZHUGHQLQYRRUWJH]HWZDDURQGHUKHWSURMHFW5RXWHQLHXZNRPHUVHQKHW
([SHUWLVH&HQWUXP$UEHLG (&$ 
2SKHWJHELHGYDQSURIHVVLRQDOLVHULQJKHEEHQGHEHRRJGHDFWLYLWHLWHQ]RJRHGDOV
PRJHOLMNGRRUJDQJJHYRQGHQ'H5,7+$RSOHLGLQJOHHUJDQJHQHQ LQFRPSDQ\ 
trainingen hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden. Ook vonden diverse
JURWHGLJLWDOHELMHHQNRPVWHQSODDWVZDDURQGHUGH-RQJHUHQ7RS1+1HQ
HHQELMHHQNRPVW,QWHUSURIHVVLRQHHOVDPHQZHUNHQ
In 2021 vonden diverse wijzigingen plaats in het team van het samenwerkingsYHUEDQG3HURNWREHUYHUYLQJ*LMVYDQGH%HHNDOVGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
$QQH 9HOGW ,Q KHW WHDP %HOHLG .ZDOLWHLW HQ %HGULMIVYRHULQJ %.%  YRQG
YHUYDQJLQJ SODDWV GRRU ]ZDQJHUVFKDSVYHUORI 'H IXQFWLH YDQ FRQWUROOHU ZHUG
YHUYXOG GRRU HHQ QLHXZ SHUVRRQ 'H H[WHUQ LQJHKXXUGH 3 2 DGYLVHXU+50
expert stopte en is nog niet vervangen. Het samenwerkingsverband had in 2021
ODQJGXULJ]LHNHPHGHZHUNHUV FRQVXOHQWHQHQGRFHQWFRDFKYDQ&/(2 
Het team werkte in 2021, als gevolg van covid-19 en lockdowns, het merendeel
van de tijd digitaal.
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3$66(1'21'(5:,-6,1%((/'
In dit hoofdstuk brengt het samenwerkingsverband de belangrijkste
ontwikkelingen in 2022 in beeld. We doen dit per ambitie uit het
ondersteunings- en activiteitenplan.
Klik op de beelden voor meer informatie.

Ambitie 1
Ontwikkeling van jongeren en
samenwerking ouders

Goede samenwerking tussen jongeren, ouder(s), school en andere
betrokkenen (zoals de consulent passend onderwijs) is één van
de belangrijkste pijlers van passend onderwijs. Het team passend
onderwijs beantwoordde vragen van jongeren en ouders over passend
onderwijs. Jongeren en ouders namen deel aan (multidisciplinaire)
overleggen, tenzij zij zelf aangaven dat dit niet wenselijk was.
De jongerenraad Jongeren Regio Platform Alkmaar (JPRA) en de
Ondersteuningsplanraad (OPR) dachten periodiek mee over beleid
en activiteiten. De JongerenTop NHN 2021 is mede georganiseerd
door jongeren. De doelen uit het activiteitenplan zijn behaald. In
navolging van de kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend
onderwijs is het samenwerkingsverband in 2021 gestart met het
opzetten van het JOP (Jongere- en ouderpunt).
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Samen bepreken wat het beste is

Advies van jongeren

,Q  YDQ GH VLWXDWLHV OXNWH KHW GH MRQJHUH RXGHU V  HQ VFKRRO RP RYHUHHQ

-RQJHUHQ ZRUGHQ ZDDU PRJHOLMN EHWURNNHQ ELM RQWZLNNHOLQJHQ RS KHW

VWHPPLQJ WH EHUHLNHQ RYHU GH EHKRHIWHQ YDQ GH MRQJHUH HQ ZHONH SDVVHQGH

JHELHG YDQ SDVVHQG RQGHUZLMV -RQJHUHQ ]HWWHQ KXQ OHYHQVOHVVHQ LQ DOV

onderwijsplek en ondersteuning daarbij het beste past . De betrokkenheid van

HUYDULQJVGHVNXQGLJHQ RS VFKROHQ RI WLMGHQV ELMHHQNRPVWHQ +HW WKHPD YDQ

ondersteuningsteams van scholen wordt door de meeste jongeren en ouders als

GH -RQJHUHQ7RS 1+1  ZDV MRQJHUHQSDUWLFLSDWLH 'H]H ELMHHQNRPVW LV

]HHUSRVLWLHIHUYDUHQ . Ook de steun van consulenten wordt over het algemeen

YRRUEHUHLGPHWMRQJHUHQHQPHGHGRRUKHQJHSUHVHQWHHUG'H235ZDDUDDQ

DOV SRVLWLHI HUYDUHQ . In 2021 is ingezet op het versterken van veerkracht en

RXGHUVYDQDOOHVFKRROEHVWXUHQGHHOQHPHQLVRRNLQZHHUDFWLHIEHWURNNHQ

1

2

3

welbevinden

van

jongeren.

Het

(zie ook: separaat jaarverslag van

samenwerkingsverband ontving in

GH 235   'H VDPHQZHUNLQJ

2021 één klacht. Deze klacht is

PHW KHW 235 HQ KHW EXUHDX LV

LQWHUQ EHKDQGHOG (HQ EHODQJULMN

JHwQWHQVLYHHUG GRRU HHQ DQGHUH

aandachtspunt voor 2022 is regie

vergaderopzet en de komst van

en

situaties

een aantal nieuwe leden. Naast de

waarin jongeren en ouders niet

intensieve individuele begeleiding

alleen ondersteuning van de school

van consulenten rond vragen van

krijgen, maar ook jeugdhulp en/

ouders en jongeren over passend

RI GDJEHVWHGLQJ HQRI ]RUJ (HQ

onderwijs, bleek het bestaande

ander aandachtspunt voor 2022 is

ondersteuningspunt in combinatie

samenwerking met ouders in situaties

PHW 235 HQ MRQJHUHQUDDG WH

waarin de visie van ouders, school en

voldoen.

hulpverleners sterk verschillen.

VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG KHW -23

‘In 99% van de situaties bereiken

verder uit.

communicatie

in

In

2022

bouwt

het

jongeren, ouders en school overeenstemming over wat nodig is’.

1 Zo blijkt uit de administratie van de Commissie van Toewijzing en het aantal bezwaren (0), geschillen (0) en klachten (1
2 Zo blijkt uit diverse enquêtes en interviews gedurende begeleide zelfevaluaties op verschillende scholen in 2018, 2019, 2020 en 2021
3 Zo blijkt uit de ontwikkelgesprekken op alle scholen.
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AANTAL AANVRAGEN
COMMISIE VAN TOEWIJZING

KWALITEIT TOEWIJZINGSPROCES

In 2020 zijn er 497 beschikking afgegeven
In 2021 zijn er 587 beschikkingen afgegeven

200

153

116 117

117

100

63

64

78

73

51

50

23
2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

TVIA

TBV

0

TLV VSO TLV VSO
van PO/SO
naar VSO

van VO
naar VSO

TLV VSO TLV Pro
van VSO
naar VSO

Jaarverslag 2021 | Veerkracht versterken

99

,5%

OVEREENSTEMMING TUSSEN
JONGEREN, OUDERS EN SCHOOL

159

150

84

99

,5%

BINNEN WETELIJKE TERMIJN
VAN 6 WEKEN BEHANDELD

1

Er was 1 klacht,
bezwaar of geschil

18

Ambitie 2
Een dekkend netwerk/
echt passend onderwijs bieden

Daarnaast bestaat het dekkend aanbod uit diverse interventies op de grens
RQGHUZLMVMHXJGKXOS ,Q  ]LMQ KHW H[SHUWWHDP -HXJG**= YR HQ GH
SUHYHQWLHYHPDDWUHJHO0#=/YRRUWJH]HW+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGLVJHVWDUW
PHWHHQSURHIWXLQVFKRRODDQZH]LJKHLGRPQRJSUHYHQWLHYHUWHNXQQHQZHUNHQ

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend

Hieraan namen eind 2021 2 scholen deel.

netwerk in de regio Noord-Kennemerland. Dit betekent dat
iedere jongere een passend onderwijsaanbod krijgt op één van
de scholen. Onderstaand leest u hoe het dekkend netwerk in het
samenwerkingsverband in 2021 vorm krijgt.

Overzicht van het dekkend netwerk
Het dekkend netwerk van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
bestaat in de eerste plaats uit het aanbod op de 25 schoollocaties. Deze scholen
ELHGHQMRQJHUHQOLFKWHH[WUDLQWHQVLHYHRIVSHFLDOLVWLVFKHRQGHUVWHXQLQJ+HW
LVVFKROHQLQJHOXNWRPMRQJHUHQ K\EULGH RQGHUZLMVHQRQGHUVWHXQLQJWH
bieden. Desondanks zijn er ook zorgen om het welbevinden en de ontwikkeling
YDQ MRQJHUHQ +HW DDQWDO GUHLJHQG  WKXLV]LWWHQGH MRQJHUHQ LV DOV JHYROJ YDQ
covid-19 en de lockdowns sterk toegenomen.
Het dekkend aanbod van de scholen wordt verrijkt met de bovenschoolse
YRRU]LHQLQJHQ,QWHUPH]]R 0XUPHOOLXV*\PQDVLXP 6WUXFWXXUNODV 'H9LDDQ 
7UDMHFWSOXVNODV :LOOHP%ODHX V\PELRVH'H6SLQDNHU9DQGHU0HLM&ROOHJHGH

Klik voor meer informatie

SUDNWLMNURXWH YPER 3&&  HQ &/(2 'H]H ]LMQ LQ  YRRUWJH]HW (HQ QLHXZ
LQLWLDWLHILQKHWGHNNHQGDDQERGLVKHW([SHUWLVH&HQWUXP+RRJEHJDDIGKHLG'LW

Project schoolaanwezigheid

Centrum bestaat uit twee experts die inzetbaar zijn voor leerlingen en teams
van scholen in het samenwerkingsverband.
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1DDVW KHW EHVWDDQGH DDQERG YDQ GH VFKROHQ KHHIW LHGHUH VFKRRO RRN HHQ

&/(2

ontwikkelagenda passend onderwijs. Dit is een ontwikkel-/verbeterplan

Het samenwerkingsverband is eindverantwoordelijk voor de bovenschoolse

passend onderwijs per school. In 2021 zijn de ontwikkelagenda’s passend

YRRU]LHQLQJ &HQWUXP YRRU &UHDWLHI /HUHQ HQ 2QWZLNNHOHQ &/(2  'H

RQGHUZLMV JHsYDOXHHUG (QNHOH RSEUHQJVWHQ YDQ GH RQWZLNNHODJHQGD·V ]LMQ

YRRU]LHQLQJ LV EHGRHOG YRRU   WKXLV]LWWHQGH MRQJHUHQ GLH GH VFKRROJDQJ

een coördinatiepunt onderwijs/zorg/dagbesteding in het vso, interne entree

ZHHUZLOOHQRSERXZHQLQHHQYHLOLJHNOHLQHVHWWLQJHQ  YRRUMRQJHUHQGLH

RSOHLGLQJHQRS3U2HQYVRVFKROHQHQGHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJYDQWHDPVWHQ

vanwege diverse redenen tijdelijk niet terecht kunnen op de eigen school. In

DDQ]LHQYDQGLIIHUHQWLDWLHJURHSVG\QDPLHNKRRJEHJDDIGKHLGHQZHOEHYLQGHQ

YROJGHQMRQJHUHQRQGHUZLMVRS&/(2&/(2UDSSRUWHHUWLQHHQHLJHQ

9DQZHJHGHSRVLWLHYHHUYDULQJHQHQPRRLHRSEUHQJVWHQ HQÀQDQFLsOHUXLPWH

jaarverslag uitgebreider over haar taken.

ELQQHQKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQG LVEHVORWHQRPGHRQWZLNNHODJHQGD·VYRRU

Het separate jaarverslag van CLEO is op te vragen bij het bureau van het

GULHMDDUWHFRQWLQXHUHQ VWDUWSHUMDQXDUL 'HVFKROHQNULMJHQKLHUELM

samenwerkingsverband.

GHUXLPWHRPHHQQLHXZSODQWHPDNHQRIGHGRRUJHORSHQRQWZLNNHODJHQGD·V
voort te zetten.

&RPPLVVLHYDQ7RHZLM]LQJ
'DDUQDDVWKHHIWKHWEXUHDXVDPHQPHWRQGHUDQGHUHVFKRROOHLGHUVEHVWXXUGHUV

(pQYDQGHZHWWHOLMNHWDNHQYDQKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGLVGHEHVOXLWYRUPLQJ

HQNHUQSDUWQHUVGHNLFNRIIELMHHQNRPVWYRRUGH7DVNIRUFHLQFOXVLHIGHNNHQG

over de toelating tot diverse ondersteuningsarrangementen en het voortgezet

QHWZHUN JHRUJDQLVHHUG 'H]H 7DVNIRUFH YORHLW YRRUW XLW KHW DFWLHSODQ

VSHFLDDO RQGHUZLMV ,Q  ZDV ZHGHURP HHQ ÁLQNH JURHL YDQ KHW DDQWDO

toekomstbestendig dekkend netwerk. Uit analyses is gebleken dat het actieplan

DDQYUDJHQ ]LFKWEDDU WRWDDO  DDQYUDJHQ  'H &RPPLVVLH JDI ELMQD DOOH

QRJ QLHWKHWJHZHQVWHHIIHFWKHHIWEHKDDOG+HWRSULFKWHQYDQGH7DVNIRUFH

DDQYUDJHQ ELQQHQ GH JHVWHOGH ZHWWHOLMNH WHUPLMQ YDQ  ZHNHQ DI  YDQ GH

moet de beweging naar inclusiever onderwijs versnellen. Daarnaast houdt de

 DDQYUDJHQ ZHUG HHQ DDQWDO GDJHQ ODWHU DIJHJHYHQ 'H &RPPLVVLH YDQ

7DVNIRUFH]LFKEH]LJPHWLQLWLDWLHYHQRPKHWDDQERGSDVVHQGWHPDNHQYRRUGH

7RHZLM]LQJUDSSRUWHHUWLQHHQHLJHQMDDUYHUVODJXLWJHEUHLGHURYHUKDDUWDNHQ

leerlingen waarvoor wij zien dat het aanbod nog niet passend genoeg is.

Het separate jaarverslag van de Commissie van Toewijzing is op te vragen bij
het bureau van het samenwerkingsverband.
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1DWLRQDDO3URJUDPPD2QGHUZLMV
7DVNIRUFHYR1RRUG.HQQHPHUODQG
In

2021

hebben

scholen/schoolbesturen,

het

samenwerkingsverband en gemeenten samen opgetrokken
RPGHPLGGHOHQYDQKHW1DWLRQDDO3URJUDPPD2QGHUZLMV
YDQXLWHHQJH]DPHQOLMNHYLVLHHQLQDIVWHPPLQJPHWHONDDU
LQWH]HWWHQ'HDIVSUDNHQKLHURYHU]LMQEHVFKUHYHQLQKHW
YHHUNUDFKWSDFW+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGKHHIWHUPHW
name voor gezorgd dat de noden van jongeren/scholen
op

het

grensgebied

onderwijs-jeugdhulp-gemeenten

YHU]DPHOG ]LMQ HQ GDW KLHURYHU DIVSUDNHQ ]LMQ JHPDDNW
PHW JHPHHQWHQ *HPHHQWHQ ]LMQ LQ  RQGHU DQGHUH
gestart met jongerenwerk op de scholen en onderzoeken
RIKHW-HXJG**=YRWHDPXLWJHEUHLGNDQZRUGHQ

7DVNIRUFHLQFOXVLHIGHNNHQGQHWZHUN
en werkgroep beweging naar
inclusiever onderwijs

Veerkrachtpact

In 2021 is het actieplan toekomstbestendig dekkend netwerk geanalyseerd. Het

werkgroep beweging naar inclusiever onderwijs te starten. Beide initiatieven

DFWLHSODQKHHIW QRJ QLHWKHWJHZHQVWHHIIHFWEHUHLNW(HQLQLWLDWLHIGDWKLHUXLW

moeten ervoor zorgen dat de beweging naar inclusiever onderwijs een impuls

is voortgevloeid met als doel om de beweging naar meer inclusiever onderwijs

krijgt en er concrete initiatieven van de grond komen.

WH YHUVQHOOHQ LV GH 7DVNIRUFH LQFOXVLHI GHNNHQG QHWZHUN 'H 7DVNIRUFH ULFKW
zich op een aantal groepen leerlingen waarbij het samenwerkingsverband ziet
dat het aanbod nog niet voldoende passend is. Dit is onder andere een groep
leerlingen uit het primair onderwijs met een individualistische en complexe
RQGHUVWHXQLQJVEHKRHIWH 'H QLHXZH GLUHFWHXUEHVWXXUGHU *LMV YDQ GH %HHN
KHHIW VDPHQ PHW HHQ DDQWDO EHVWXXUGHUV KHW LQLWLDWLHI JHQRPHQ RP HHQ
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14.895

15.189

AANTAL LEERLINGEN

ARRANGEMENTEN EN VOORZIENINGEN

Het totaal aantal leerlingen neemt af.

Het aantal jongeren met extra, intensieve of specialistische
ondersteuning neemt toe.

15.481

15.790 15.855 15.882 15.690

15.427

14.495

14.930

2016/17 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

14.651
Lichte ondersteuning op vmbo scholen

Prognose: -2,0%

Extra ondersteuning op reguliere scholen

508
485

506

495

493

524

485
469
Prognose: +1,5%

440

464
399

434

434

433

397

430

426

414

406
Prognose: +2%

400

leerlingen WVO (regulier en PrO)

PrO
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ca. 830

ca. 615

ca.1000

N.t.b

N.t.b
8

Intensieve ondersteuning

49

103

183

164

203

• Structuurklas / S-klas

-

10

12

12

9

• Trajectplusklas

-

20

29

31

31

• Individuele arrangementen

13

35

38

28

51

• CLEO (voorheen Trajecten op Maat (TOM))

36

38

68

59

56

-

-

36

34

36

469

485

508

524

506

Onbekend

Onbekend

48

30

Onbekend

433

406

430

456

464

• Intermezzo
Voortgezet speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs + (residentieel)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Niet telbaar door opting-out

Begeleiding door het Expertise Centrum Hoogbegaafdheid

456

403

1.154

Praktijkonderwijs

VSO
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Ambitie 3
Samenwerken aan
doorgaande ontwikkeling

10-14: een goede
overgang van po naar vo

Het samenwerkingsverband zet zich in om de
overgang van po naar vo (leeftijd 10 tot en met 14
jaar) en van vo naar mbo, arbeid of dagbesteding
(14 tot en met 18 en/of 16 tot en met 27 jaar) zo
goed mogelijk te laten verlopen.
In de overgang van po naar vo is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd door herziening van de
overstapprocedure po-vo. Het project transfercoaches vo-mbo is voortgezet om jongeren in de
overgang van het vo/vso naar het mbo goed te
begeleiden. De routes arbeid en dagbesteding zijn
geïntegreerd in de samenwerking tussen onderwijs
en partners. Het samenwerkingsverband vervult
KLHULQ JHHQ VSHFLÀHNH URO PHHU 0HW EHKXOS
van VSV-middelen is in 2021 een start gemaakt
met de professionalisering van stagebegeleiders
uit het vso en PrO. De lerende netwerken
Expertise Centrum Arbeid en het JOT zijn in 2021
voortgezet. Zij zijn digitaal bijeengekomen.
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(HQ JRHGH RYHUJDQJ YDQ OHHUOLQJHQ
LQGHOHHIWLMGYDQMDDUHQYDQ
po naar vo is belangrijk. In 2021
vond de derde bijeenkomst Centrale
:DUPH 2YHUGUDFKW GLJLWDDO  SODDWV
Daarnaast is de overstapprocedure
SRYR KHU]LHQ 'LW KHHIW JHOHLG
in 2021 tot de publicatie van de
RYHUVWDSSURFHGXUH SRYR 'H LQIRU
matieset voor jongeren en ouders van
JURHSLVXLWJHEUHLGPHWHHQIROGHU
‘ondersteuning in het voortgezet
RQGHUZLMVRSKDYRRIYZR·

Klik voor meer informatie
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3URMHFWURXWHQLHXZNRPHUV
Het project route nieuwkomers KHHIW DOV GRHO GRRUJDDQGH RQWZLNNHOOLMQHQ
¶URXWHV·  YRUP WH JHYHQ YRRU MRQJHUHQ PHW HHQ QLHXZNRPHUVDFKWHUJURQG
Hierbij is natuurlijk aandacht voor taalontwikkeling, maar daarnaast
ook voor welbevinden, de psychosociale ontwikkeling en school-/stage-/
ZHUNYDDUGLJKHGHQ (HQ FXOWXXUWRON KHHIW KHW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG KLHUELM
ondersteund. In 2021 is onder leiding van een projectleiding een start
JHPDDNWPHWHHQXSGDWHYDQGHDIVSUDNHQRYHUQLHXZNRPHUVLQKHWFRQYHQDQW
nieuwkomers.
Het project route nieuwkomers is gedeeltelijk bekostigd met subsidie van.

3URMHFWWUDQVIHUFRDFKYRPER
,Q  ZDV KHW GHUGH MDDU YDQ KHW SURMHFW WUDQVIHUFRDFK YRPER OQ 
LV KHW SURMHFW SRVLWLHI JHsYDOXHHUG ,Q  ZRUGW KHW SURMHFW PHW HHQ MDDU

Publicatie JongerenTop NHN 2021 met aanvullende informatie en interviews

gecontinueerd om het project binnen de scholen te borgen. Vanwege corona is
het onvoldoende gelukt om het project te borgen in 2021.

Klik voor meer informatie

Het project transfercoach vo-mbo is gedeeltelijk bekostigd met subsidie van VSV.

-RQJHUHQ7RS1+1
Op 18 november 2021 organiseerde het samenwerkingsverband met partners
XLW 1RRUG+ROODQG 1RRUG -RQJHUHQ JHPHHQWHQ 53$QKQ 3DUODQ 0%2·V
+%2 HQ VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQ :HVW)ULHVODQG HQ .RS YDQ 1RRUG+ROODQG 
GH -RQJHUHQ7RS 1+1 'H RQOLQHELMHHQNRPVW JDI GRRU WDO YDQ SUDNWLVFKH
YRRUEHHOGHQHHQLQNLMNKRHMRQJHUHQSDUWLFLSDWLHLQ1RRUG+ROODQG1RRUGOHHIW
'LWLVHHQYHUYROJRSGHHHUVWH-RQJHUHQ7RSLQ
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Ik kon me niet concentreren

vooruit staarder

Links of rechtsom

Je vroeg waar ik ben

Begin ik bi j het begin of het midden

Van game player

In de regen of door de zon

En ik spreek een andere taal

Van mi jn verhaal?

Naar het liefst willen wegvluchten

Al doende weten we de storm

Je vroeg wat ik wil

Over jou, over mi j

in een onderzeeër.

te vinden

Maar je weet het al

Over ons allemaal

Van op de bank naar hoogste rank

Als de wind weer is gaan liggen

Je vroeg wie, wat, waar ben ji j?

Want: waar hoor je bi j?

Van sportfanaat tot wegpiraat

Begin ik bi j wi j?

Van uitsmi jter tot ei

Misschien denk je

Maar ik zei:

Of is dat toch het einde

Van insteken tot doorhalen

Wat bazel je nou

Het gaat niet om mi j

Uiteindeli jk is het maar net hoe ji j

Van gelukkig en vri j

Ik weet toch wel van diegene,

Maar om wi j.

Het ervaart

Tot alti jd maar verdwalen.

van jou

Want ook ji j

Een snelle tekst van je-van-van het

Maakt deel uit van dit verhaal.

¹Ĩő²
ªĨŏşľį²
ªĤŋ²¤ŋĶ²
įŉŜ¢ľĤţ

Waar vind je ons?

Doe je mee?

Maar is dit nou echt waar ik iets
aan heb?

Ki jk me aan

Waar kan ik ze vinden?

Praat met me,

Naar welke hangplek moet ik heen?

Maar écht met me

Ik wilde me verbinden

Laat me je vertellen,

Maar volgens mi j bli jf ik alleen.

samenbrengen
Luister naar wat we willen

Je wil dat we meedoen

Loop niet door van huis

Ons stem verheffen

Luister hoe dit verhaal verder gaat

naar kantoor

Dat we roepen waar we

Over waarheen we gaan en

Maar sta soms stil

naartoe gaan

Hoe we wandelen over de aarde

Ik sta recht voor je.

Dat we meepraten
Aanjagen

Waar zi jn we te vinden?
We weten nog steeds niet:

We zi jn allemaal jong om

De boel verklaren

In het begin of het midden?

te oud te zi jn

Een aanwi jzing in onze zoektocht

Oude verhalen om jong te zi jn.

Maar,
Ben ji j dan niet

Een zoektocht naar hoe wat
en in welke rol

We lopen een geschiedenis

Ook hier in hetzelfde bos?

Van kroegentocht naar studiebol

Achteruit of naar de horizon

Je vroeg naar m’n stem

Van muziekmaker tot

We willen gewoon wat beter is

Ik geef je een raadsel
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- Nina Bakker
Woordkunstenaar
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Ambitie 4
Opvoeding, jeugdhulp, zorg en passend
onderwijs in harmonie inzetten

Het gezamenlijke doel van scholen, gemeenten en samenwerkings-

In 2021 is in het OOGO overeenstemming bereikt over de routekaart

verbanden is dat onderwijs-, jeugdhulp- en zorgprofessionals goed
samenwerken met als resultaat dat iedere jongere naar school kan
gaan en/of een passend leertraject heeft.

naar inclusief onderwijs en het veerkrachtpact (covid-19/Nationaal
Programma Onderwijs). De eerder vastgestelde transformatieagenda
onderwijs-jeugd is geëvalueerd. Het samenwerkingsverband/het
onderwijs is in overleg met gemeenten over de nieuwe inkoop van
de jeugdhulp voor de periode 2023-2029.

In 2021 kwam dit doel door de gevolgen van corona en de lockdowns
onder druk te staan. Zo nam het aantal (dreigend) thuiszittende
jongeren sterk toe. Bestuurders en wethouders hebben daarom de
handen ineengeslagen in een veerkrachtpact. Hierin is afgesproken
om de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs vanuit
een gezamenlijke visie en afstemming in te zetten voor jongeren.
Daarnaast is een taskforce ingericht om snel en gezamenlijk in te
spelen op de gevolgen van corona voor jongeren in de regio.
Op het gebied van preventie is een aantal belangrijke ontwikkelingen
voortgezet: het J-GGZ vo team en de M@ZL-aanpak. Beide hebben
als doel om ondersteuningsvragen van jongeren snel en preventief
op te pakken en daarmee stagnatie in de ontwikkeling (onder andere
door thuiszitten) te voorkomen. Zowel de gemeente Alkmaar, als de
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn in 2021 gestart met
jongerenwerk op diverse scholen.
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Er zijn in de samenwerking tussen uitvoerende professionals,
beleidsmedewerkers en bestuurders/wethouders belangrijke
stappen gezet, maar de realiteit is weerbarstig. Nog te vaak
ontbreekt het in de leefwereld van jongeren aan een integraal plan
waarbij onderwijs en jeugdhulp goed samenwerken. De noodzaak
voor goede, integrale onderwijszorgarrangementen blijft een groot
ontwikkelpunt.
Dit is ook zichtbaar in de samenwerking rondom de afbouw van
gesloten jeugdzorg en de opbouw van integrale, ambulante
arrangementen. Samenwerkingsverbanden en gemeenten in NoordHolland hebben zich gecommitteerd aan het manifest ‘thuis voor
Noordje’. Het samenwerkingsverband is een van de provinciale
gesprekspartners in overleggen over toekomstige ontwikkelingen in
jeugdhulp zoals kleinschalige woonvoorzieningen.



Schoolverzuim tegengaan en
schoolaanwezigheid verhogen
+HWDDQWDO GUHLJHQG WKXLV]LWWHQGHMRQJHUHQLVLQVWHUNWRHJHQRPHQDOV
JHYROJ YDQ GH FRURQD FULVLV +HW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG KHHIW GDDURP HHQ
7DVNIRUFHFRYLGLQJHULFKWVDPHQPHWSDUWQHUV'LWLVHHQLQWHUGLVFLSOLQDLUH
JURHSSURIHVVLRQDOVGLHVFKROHQHQSDUWQHUVKHOSWRP²ELQQHQGHKXLGLJH5,90
richtlijnen – een antwoord te vinden voor vraagstukken van jongeren.
+HW SURMHFW 0#=/ LV LQ  YRRUWJH]HW 2RN KHW H[SHUWLVHWHDP -**= YR LV
voortgezet. Hierdoor worden jongeren laagdrempelig en snel geholpen. In 2021
LVWHYHQVJHVWDUWPHWGHSURHIWXLQHQPRQLWRUVFKRRODDQZH]LJKHLGVFKROHQ
QDPHQKLHUDDQGHHO+HWGRHOYDQGHSURHIWXLQLVRPQRJSUHYHQWLHYHUWHZHUNHQ
en daardoor schoolaanwezigheid te vergroten en verzuim te voorkomen.

3UHYHQWLH,WWDNHVDVWURQJFRPPXQLW\WRUDLVHDFKLOG
,HGHUHVFKRROKHHIWHHQRQGHUZLMVHQRQGHUVWHXQLQJVWHDPHQHHQ H[WHUQ WHDP
YDQ NHUQSDUWQHUV OHHUSOLFKW - * FRDFK MHXJGDUWVMHXJGYHUSOHHJNXQGLJH
ZLMNDJHQW  6DPHQ ]RUJHQ ]LM YRRU EHODQJULMNH YRRUZDDUGHQ YRRU HHQ
JH]RQG NDQVULMN HQ YHLOLJ OHHINOLPDDW LQ HQ RP VFKRRO ,Q  URQGGH HHQ
SURFHVEHJHOHLGHUKDDURQGHU]RHNQDDUSUHYHQWLHRSVFKROHQDI:DWEOHHN"(U
wordt veel gedaan op het gebied van preventie, maar dit is bij veel scholen
QLHW EHNHQG ZDDUGRRU MRQJHUHQ HU JHHQ JHEUXLN YDQ PDNHQ ,Q  KHHIW
het bureau samen met de gemeente Alkmaar, Heerhugo-waard en Langedijk
de samenwerking opgezocht met als doel een integrale, preventieve aanpak
op het gebied van onderwijs – thuis – vrije tijd – zorg/hulpverlening. Beide
gemeenten zijn gestart met jongerenwerk op diverse scholen.
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Het aantal thuiszittende leerlingen nam in 2020 en 2021 sterk toe ten opzichte van eerdere jaren.
Onder andere als gevolg van covid-19 en de lockdowns.
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In 2021 ontwikkelde het samenwerkingsverband de monitor schoolaanwezigheid.
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JH]DPHQOLMNHYLVLHHQLQDIVWHPPLQJPHWHONDDULQWH]HWWHQRP]RMRQJHUHQ
beter te kunnen begeleiden. In een bestuurlijke bijeenkomst op 19 mei 2021 is
HHQLQKRXGHOLMNHYHUNHQQLQJJHGDDQRSDPELWLHVYDQKHWYHHUNUDFKWSDFW(LQG
2021 is gestart met de uitwerking van een uitvoeringsplan veerkrachtpact.

Onderwijszorgarrangementen
(pQYDQGHGRHOHQXLWGHJH]DPHQOLMNHWUDQVIRUPDWLHDJHQGDRQGHUZLMVMHXJG
‘meer dan de som der delen’ is de verbetering van onderwijszorgarrangementen
LQ GH UHJLR 1RRUG.HQQHPHUODQG ,Q  LV KHW 2=$NDGHU RQWZLNNHOG HQ
YDVWJHVWHOG +LHULQ ]LMQ SURFHV HQ NZDOLWHLWVDIVSUDNHQ JHIRUPXOHHUG GLH
OHLGHQ WRW LQWHJUDOH RQGHUZLMV]RUJDUUDQJHPHQWHQ (HQ DDQGDFKWVSXQW EOLMIW
dat de zorgaanbieders beter moeten samenwerken met het onderwijs. Het
RQGHUZLMV]RUJDUUDQJHPHQW6SLQDNHU3DUODQLVLQVWRSJH]HWLQRYHUOHJPHW
GHVWXXUJURHS'H6SLQDNHUKHHIWDDQJHJHYHQGDW]LMGH132JHOGHQJDDQLQ]HWWHQ

Klik voor meer informatie

YRRUGHWDFKHULQJYDQHHQSURIHVVLRQDOYDQ3DUODQ=RZRUGWGHVDPHQZHUNLQJ
WXVVHQ 'H 6SLQDNHU HQ 3DUODQ EHKRXGHQ HQ ZRUGW GH VDPHQZHUNLQJ YHUGHU
XLWJHERXZG7RFKLVGHSUDNWLMNZHHUEDUVWLJ+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQG]LHW

Veerkrachtpact

dat goede, integrale onderwijszorg-arrangementen voor individuele leerlingen

Alle po- en vo-bestuurders en wethouders van de gemeenten in de regio

vaak moeilijk van de grond komen. Dit is een ontwikkelpunt voor 2022.

Noord-Kennemerland verbonden zich eerder aan de uitvoeringsagenda passend
onderwijs-jeugd ‘meer dan de som der delen’, de routekaart ‘de beweging naar
LQFOXVLHIRQGHUZLMV·HQHHQJH]DPHQOLMNH*HOLMNH.DQVHQ$JHQGD,QDDQYXOOLQJ
op deze agenda’s hebben de netwerkpartners van de kinderopvang, primair
en voortgezet onderwijs, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs,
mbo, hbo en de gemeenten uit de regio Noord-Kennemerland de handen ineen
geslagen om toe te werken naar een gezamenlijk veerkrachtpact. Het doel
is om de middelen die een ieder krijgt als gevolg van covid-19 vanuit een
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-HXJG]RUJ3OXV
De partijen die betrokken zijn bij de instelling Horizon Antonius in Bakkum
]LMQLQDFWLHIJHZHHVWPHWKHWRS]HWWHQYDQWUDMHFWHQRPGHXLWVWURRP
van jongeren te verbeteren. De regio is hiermee landelijk een voorloper en
in contact met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om
beleid aan te passen. Het samenwerkingsverband is een van de provinciale
gesprekspartners in overleggen over toekomstige ontwikkelingen in jeugdhulp
zoals kleinschalige woonvoorzieningen.

Nieuwe inkoop jeugdhulp en samenwerking
met onderwijs
7RWVORWYRHUGHKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGVDPHQPHWJHPHHQWHQJHVSUHNNHQ
over de nieuwe inkoop van de jeugdhulp door gemeenten voor de periode 2023
tot en met 2029. Het doel is om hierin het belang van onderwijs en goede
VDPHQZHUNLQJPHWRQGHUZLMVSURIHVVLRQDOVJRHGWHERUJHQ
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AANTAL THUISZITTENDE LEERLINGEN

LEERLANDSCHAP

5

25 1

RITHA opleiding
hoogbegafdheid

Schoollocaties

2

Trainingen
swv breed

9 2
NETWERK
5
IN
551
CIJFERS 4
10 3
328 310
5
Thema-cafés

Leergangen

Schoolbesturen

Incompany
trainingen

2020: 176

2021: 212

Nieuwsbrief
abonees

Lerende
netwerken

Grote
onlinebijeenkomsten

onderzoeken

Volgers
LinkedIn pagina

56

28

47

CLEO

HIT

JGGZ

Netwerkplainleden

Gemeenten
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Het totaal aantal (dreigend) thuiszittende leerlingen nam toe,
hoogstwaarschijnlijk als gevolg van covid-19 en de lockdowns.
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Ambitie 5
Versterken
van professionals

Zonder onderwijsprofessionals en ondersteuningsteams staan passend

hebben dan in de basis geboden kan worden. Het doel van de leergang is dat

onderwijs en het versterken van veerkracht van jongeren stil.
Daarom biedt het samenwerkingsverband medewerkers van scholen
en kernpartners de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. In 2021
faciliteerde het samenwerkingsverband diverse netwerkgroepen,
trainingen, leergangen en bijeenkomsten. Onder andere op het gebied
van schoolaanwezigheid, hoogbegaafdheid en interprofessioneel
samenwerken. De ontmoetingen vonden digitaal plaats.

GH]HSURIHVVLRQDOVQRJEHWHUGRFHQWHQHQPHQWRUHQLQKXQKDQGHOHQLQGHNODV
kunnen ondersteunen. De leergang voor ondersteuningscoördinatoren wordt in
2022 vervolgd.

,QWHUSURIHVVLRQHHOVDPHQZHUNHQHIIHFWLHYH
samenwerking tussen verschillende partijen
%LM GH RQGHUVWHXQLQJ YDQ HHQ MRQJHUH ]LMQ YDDN PHHUGHUH SURIHVVLRQDOV
betrokken, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit de jeugdzorg. In het project
,QWHUSURIHVVLRQHHO VDPHQZHUNHQ UHÁHFWHHUGHQ RQGHUVWHXQLQJVWHDPV YDQ

Het samenwerkingsverband biedt professionals de
mogelijkheid om samen met jongeren, ouders en
wetenschappers van en met elkaar te leren.

VFKROHQ HQ NHUQSDUWQHUV RS HIIHFWLHYH VDPHQZHUNLQJ PHW DOV GRHO GH EHVWH
ondersteuning voor de jongere aan te bieden. Door inzicht in elkaars rol en
ZHUN]DDPKHGHQ WH NULMJHQ HQ GH YHUZDFKWLQJHQ RS HONDDU DI WH VWHPPHQ
verbeterde de samenwerking. In 2021 is de aanvraag voor het project
LQWHUSURIHVVLRQHHO VDPHQZHUNHQ ELM KHW WUDQVIRUPDWLHIRQGV LQJHGLHQG HQ
WRHJHNHQG(UYRQGRRNHHQJURWHGLJLWDOHELMHHQNRPVWSODDWV,QMDQXDUL

Leergang trajectbegeleiders en
ondersteuningscoördinatoren: het versterken van
vaardigheden en kennis

QDPHQ FLUFD  SURIHVVLRQDOV GHHO DDQ GH ZHELQDU YDQ $QMD 9HUZRHUGW PHW
DOVWKHPD¶NOHXUEHNHQQHQ·LQGHVDPHQZHUNLQJWXVVHQSURIHVVLRQDOVXLWWZHH
verschillende domeinen: onderwijs en jeugdhulp.

In 2021 is een nieuwe leergang trajectbegeleiders gestart als vervolg op de
OHHUJDQJ YDQ  7UDMHFWEHJHOHLGHUV YXOOHQ HHQ EHODQJULMNH URO ELQQHQ GH
school: zij voorzien in de extra ondersteuning voor leerlingen die meer nodig
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0HWD6WUHHÁDQGLQJHVSUHNPHW$QMD9HUZRHUGW

Speel video
Start RITHA opleiding

Samenwerken aan een beter aanbod voor jongeren die
KRRJEHJDDIG]LMQ

Klik voor meer informatie

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een beter aanbod voor
MRQJHUHQGLHKRRJEHJDDIG]LMQ'HSURMHFWOHLGHUKRRJEHJDDIGKHLGKHHIWVFKROHQ

+HW SURMHFW KRRJEHJDDIGKHLG ZRUGW GHHOV JHÀQDQFLHUG GRRU GH ODQGHOLMNH

en consulenten ondersteund bij de ontwikkeling van een onderwijsaanbod

subsidie hoogbegaafdheid.

RS PDDW YRRU MRQJHUHQ GLH GRRU KXQ KRRJEHJDDIGKHLG YDVWOLHSHQ 'H 5,7+$
RSOHLGLQJLVYDQVWDUWJHJDDQHQKHWERYHQVFKRROVHSURIHVVLRQDOLVHULQJVDDQERG
LV YRRUWJH]HW 'DDUQDDVW LV LQ RNWREHU  KHW ([SHUWLVH &HQWUXP
+RRJEHJDDIGKHLGYDQVWDUWJHJDDQ'LWFHQWUXPEHVWDDWXLWWZHHH[SHUWVGLH
KRRJEHJDDIGHOHHUOLQJHQHQGHWHDPVYDQGHVFKROHQNXQQHQEHJHOHLGHQRSKHW
JHELHGYDQKRRJEHJDDIGKHLG=LMKHEEHQUXLPWHRPWHJHOLMNHUWLMGOHHUOLQJHQ
WHEHJHOHLGHQ(LQGNUHJHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGLQJ
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KWALITEITSKOMPAS

PERSONEEL & ORGANISATIE

Scholen monitoren en evalueren passend onderwijs
met behulp van het kwaliteitskompas.

2018

2019

2020

2021

12,67 fte

13,57 fte

14,27 fte

15,52 fte

16

medewerkers

18

medewerkers

19

medewerkers

21

medewerkers

WORDT IK
ER STERKER
VAN EN MIJN
TOEKOMST
KANSRIJKER?
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Het kwaliteitskompas is een
hulpmiddel voor scholen
om de kwaliteits- en
verantwoordingscyclus op het
gebied van passend onderwijs
vorm te geven.
Klik voor meer informatie

Ambitie 6
Resultaat bereiken
in een duurzaam netwerk

Kwaliteitszorg en verantwoording:
ontwikkeling van het kwaliteitskompas
Het samenwerkingsverband kent een heldere pdca-cyclus voor het netwerk
van scholen/schoolbesturen. In 2019 ontwikkelde het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband werkt als een lerende netwerkorganisatie.
Het bureau versterkt het netwerk en zorgt voor de uitvoering
van de wettelijke taken. In de afgelopen jaren is een goede basis
gelegd voor samenwerking en co-creatie tussen alle betrokkenen.
Jongeren, ouders, medewerkers van scholen (onder andere
docenten en ondersteuningsteams, maar ook budgetbeheerders/
controllers), directeuren, bestuurders en wetenschappers vervullen
een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling. In 2021 heeft het
co-creatie en besluitvormingsproces digitaal plaatsgevonden. Het in
2019 ontwikkelde kwaliteitskompas is tot uitvoering gebracht.

op verzoek van scholen/schoolbesturen een kwaliteitskompas, wat hen helpt
om de beleids-, kwaliteits- en verantwoordingscyclus op het gebied van
SDVVHQGRQGHUZLMVJRHGWHRUJDQLVHUHQ,QLVGH]HFRQIRUPDIVSUDDNWRW
XLWYRHULQJJHEUDFKW ]LHDIEHHOGLQJ 'HRQWZLNNHODJHQGD·VSDVVHQGRQGHUZLMV
HHQRQWZLNNHOYHUEHWHUSODQSHUVFKRRO ZHUGHQJHsYDOXHHUG'HGLUHFWHXU
bestuurder nam het besluit om deze in 2022 voort te zetten. De begeleide
]HOIHYDOXDWLH YRQG DOOHHQ SODDWV RS KHW 3HWUXV &DQLVLXV &ROOHJH DQGHUH
VFKROHQEHVORWHQRPGHHYDOXDWLHXLWWHVWHOOHQLYPGHORFNGRZQVHQ5,90
maatregelen.
:DW EHWUHIW GH LQWHUQH RUJDQLVDWLH ZHUG GH F\FOXV YDQ DFWLYLWHLWHQSODQ
WULPHVWHUUDSSRUWDJHVHQMDDUYHUVODJYRRUWJH]HW9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHW
ÀQDQFLHHOEHOHLGYHUZLM]HQZHQDDUKHWÀQDQFLHHOMDDUYHUVODJ
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(YLGHQFHLQIRUPHGEHOHLGRQGHU]RHN
+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGEHQXWNHQQLVXLW SUDNWLMN RQGHU]RHNRPKHWEHOHLG
en activiteiten vorm te geven. In 2021 vonden de volgende analyses plaats:
•

0RQLWRU$DQVOXLWLQJ2QGHUZLMV-HXJG

•

2QGHU]RHN7/93U2

•

0RQLWRUVDPHQZHUNLQJVYHUEDQG7RROGLHRQWZLNNHOGLVRP
leerlingstromen en kwaliteitsindicatoren goed in beeld te brengen.
'HRSWLPDOLVHULQJHQGRRURQWZLNNHOLQJYDQGHPRQLWRU&Y7VWDDWLQ
2022 gepland.

•

2QGHU]RHNQDDUGH]LMHQRQGHULQVWURRPLQYVRHQ3U2LQ1RRUG
.HQQHPHUODQG .%$1LMPHJHQ

De inzichten uit deze onderzoeken zijn besproken met diverse betrokkenen
om vervolgens gezamenlijk te kunnen bepalen welke aanscherping van beleid
HQRIDFWLYLWHLWHQQRGLJ]LMQRPEHWHULQGHEHKRHIWHQYDQMRQJHUHQWHNXQQHQ
voorzien.

Klik voor meer informatie

Digitale ontmoetingen
Het lerende netwerk kent een rijke traditie van co-creatie. Op alle niveaus en
GRRUDOOHODJHQKHHQZRUGW LQWHUGLVFLSOLQDLU VDPHQJHZHUNW+HWLVLQJRHG
JHOXNWRPGHJHSODQGHDFWLYLWHLWHQGLJLWDDOYRUPWHJHYHQ(UYRQGHQJURWH
GLJLWDOH ELMHHQNRPVWHQ SODDWV HHQ ZHELQDU ,QWHUSURIHVVLRQHHO VDPHQZHUNHQ
 MDQXDUL  HHQ PDVWHUFODVV PHW VSUHNHU ,OLDVV (O +DGLRXL  PDDUW  HQ GH
-RQJHUHQ7RS1+1 QRYHPEHU 
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'(%85($825*$1,6$7,(3(5621(/(%(=(77,1*
Het samenwerkingsverband is naast
een netwerkorganisatie, ook een
bureauorganisatie.
De
directeurbestuurder stuurt de bureauorganisatie
aan. De bureauorganisatie bestaat
uit een vaste kern van drie teams:
het team CLEO, het team Passend
Onderwijs (PAO) en het team Beleid,
Kwaliteit en Bedrijfsvoering (BKB).
Aanvullend op deze vaste formatie
ZRUGW PHW HHQ ÁH[LEHOH VFKLO YDQ
externe experts gewerkt, voor onder
andere de Commissie van Toewijzing,
GH ÀQDQFLHHO FRQWUROOHU SHUVRQHHO 
organisatie en diverse experts op het
gebied van hoogbegaafdheid en de
samenwerking onderwijs-jeugd.

Interview Anne Veldt

Interview Gijs van de Beek

“Deze boom kan er gerust tussenuit”
Interview met Anne Veldt

“Aandacht voor de mens”
Interview met Gijs van de Beek

Wisseling directeur-bestuurder
2SRNWREHUKHHIWHHQZLVVHOLQJYDQEHVWXXUSODDWVJHYRQGHQ$QQH9HOGWKHHIWDIVFKHLGJHQRPHQHQ*LMV
van de Beek is als directeur-bestuurder benoemd. De aanstellingsprocedure is begeleid door een werving- en
selectiebureau, de remuneratiecommissie en benoemingadviescommissie. Anne Veldt is 31 december 2021 uit
dienst getreden.
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$DQWDOPHGHZHUNHUVHQIWH

$FWXHOHIXQFWLHERXZZHUN

+HWWRWDDODDQWDOIWHZDVRSSHLOGDWXPGHFHPEHUHQKHWDDQWDO

+HWDFWXHOHIXQFWLHERXZZHUNEHVWDDWXLWGHYROJHQGHIXQFWLHV+LHULQLVQLHWV

SHUVRQHHOVOHGHQ  ,Q  ZDV GLW  IWH HQ  SHUVRQHHOVOHGHQ 'H

gewijzigd ten opzichte van 2020.

JHUHDOLVHHUGHEH]HWWLQJLQIWHLQKHWMDDULVDOVYROJW

Team BKB

Categorie

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

•

DIR

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

•

OP

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

OOP

9,5

9,6

9,6

9,4

9,2

9,2

Eindtotaal

15,0

15,1

15,1

14,9

14,7

14,7

jul

aug

sep

okt

nov

dec

gem.

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,3

•

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

9,2

9,8

8,9

9,0

9,0

9,0

9,3

14,7

15,3

14,4

15,5

15,5

15,5

15,0

•

0DQDJHPHQW
secretaresse
0HGHZHUNHU
secretariaat
HQÀQDQFLsOH
administratie
0HGHZHUNHUEHOHLG
NZDOLWHLW
0HGHZHUNHU
communicatie en
projecten

Team CLEO

Team PAO

•
•

•

•
•

Docent/coach
Docent/coach
FR|UGLQHUHQG
Orthopedagoog
Orthopedagoog
FR|UGLQHUHQG

Senior consulent
passend onderwijs

Vacatures en vervanging door externen
In 2021 waren er geen vacatures. De inzet van externe consulenten
LV JHFRQWLQXHHUG YRRU YHUYDQJLQJ LQ YHUEDQG PHW EHYDOOLQJVYHUORI HQ
ODQJGXULJ ]LHNWHYHU]XLP 'H H[WHUQH 3 2 DGYLVHXU+50H[SHUW KHHIW KDDU

'H EH]HWWLQJ YDQ GH FDWHJRULH ',5 EHWUHIW GH DDQVWHOOLQJ YDQ GH QLHXZH

ZHUN]DDPKHGHQSHUQRYHPEHUDIJHURQG'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHUQDP

directeur-bestuurder per 1 oktober 2021. De voormalige directeur-bestuurder

KDDU WDNHQ LQ  WLMGHOLMN ZDDU +HW GRHO LV RP LQ  HHQ QLHXZH 3 2

LVIRUPHHOSHUGHFHPEHUXLWGLHQVWJHWUHGHQHQKHHIWLQGHPDDQGHQ

DGYLVHXU+50H[SHUWWHZHUYHQ

RNWREHUWRWHQPHWGHFHPEHUJHEUXLNJHPDDNW YDQRSJHVSDDUGYHUORILQKHW
kader van duurzame inzetbaarheid.
,QGHFDWHJRULH223LVYRRUIWHDDQLQ]HWYDQHHQVWDJLDLUHRSJHQRPHQ'LW

&RQWLQXwWHLW

LQ YHUEDQG PHW KHW EHYDOOLQJVYHUORI YDQ GH PHGHZHUNHU EHOHLG HQ NZDOLWHLW

9RRUGHIRUPDWLHYHEH]HWWLQJLQPHHUMDUHQSHUVSHFWLHIZRUGWYHUZH]HQQDDUGH

'HVWDJLDLUHKHHIWKDDUWDNHQJHGXUHQGHGLWYHUORIJHGHHOWHOLMNRYHUJHQRPHQ

FRQWLQXwWHLWVSDUDJUDDI
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Kenmerken personeel

2019 2020

2021

=LHNWHYHU]XLPSHUVRQHHO

Totaal aantal vrouwen

13

14

16

+HW ]LHNWHYHU]XLP EHGURHJ LQ   LQ   HQ LQ  

Totaal aantal mannen

5

5

5

De duur van het verzuim is sterk toegenomen. In onderstaand schema is het

1/3 van de medewerkers van het samenwerkingsverband is man.

YHU]XLP XLWJHVSOLWVW LQ YLHU FDWHJRULHsQ NRUW NRUWPLGGHO ODQJPLGGHO HQ
langdurig verzuim.

/HHIWLMGVRSERXZ

Kort
0-8

Kort-Middel
8-43

Lang-Middel
43-366

Lang
> 366

Totaal

Meldingsfrequentie

Verzuimduur

2019

0%

0%

3%

0%

5,6%

0,65%

8,60

2019

2020

2021

2020

0,38%

0,88%

3,22%

0%

4,5%

0,39%

8,67

15 tot 25 jaar

1

0

1

2021

0,40%

1,96%

8,19%

0%

10,59%

0,37%

22

25 tot 29 jaar

1

1

1

30 tot 34 jaar

3

5

4

35 tot 39 jaar

0

1

3

,QKDGKHWWHDPGULH YROOHGLJPHGLVFKH YHU]XLPVLWXDWLHV'HWHUXJNHHU

40 tot 44 jaar

1

0

0

YDQ ppQ PHGHZHUNHU QDDU HLJHQ ZHUN YRQG JHIDVHHUG SODDWV HQ KHHIW WRW

45 tot 49 jaar

3

1

1

volledig herstel geleid. De verwachting is dat de andere twee medewerkers

50 tot 54 jaar

3

2

2

volledig herstellen in 2022 en terugkeren naar eigen werk in 2022. In 2021 is

55 tot 59 jaar

2

5

5

het team door covid-19 in een nieuwe situatie gekomen waarbij medewerkers
VRPVNRUWDIZH]LJZDUHQLQYHUEDQGPHW]LHNWH

Leeftijdscategorie

60 tot 64 jaar

4

4

2

>65 jaar

0

0

2

Totaal

18

19

21

De duur van het verzuim nam in 2021 sterk toe t.o.v. 2020.

Het samenwerkingsverband heeft qua

3HUVRQHHOVEHOHLG

leeftijd een divers team.

Het samenwerkingsverband zorgt goed voor haar medewerkers; het is belangrijk
dat medewerkers zich verbonden, gewaardeerd, erkend en thuis voelen en
dat zij weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschappelijke
ambitie. Door de ambitie voor jongeren te verbinden aan het personeelsbeleid,
werkt het samenwerkingsverband continu aan een gezonde organisatie en aan
GHHLJHQSURIHVVLRQDOLVHULQJHQRQWZLNNHOLQJ
,Q  KHHIW KHW SHUVRQHHOVEHOHLG GRRU FRYLG YRRUDO LQ KHW WHNHQ
gestaan van zorg voor de medewerkers: veilig en verantwoord thuiswerken
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HQ ² RQGDQNV GH GLJLWDOH DIVWDQG  YHUERQGHQKHLG YRHOHQ ZDUHQ KLHUELM
belangrijk. In 2021 zijn de teams van het samenwerkingsverband gezamenlijk
gestart met een dag die in het teken stond van geluk. De tweejarige
SURIHVVLRQDOLVHULQJVELMHHQNRPVWHQURQGRPGHNHUQZDDUGHQ]LMQDIJHURQGPHW
een bijeenkomst over de kernwaarde ‘ondernemend’.

Interne organisatie en processen
,Q  KHHIW GH LQWHUQH RUJDQLVDWLH HHQ YHUEHWHUVODJ JHPDDNW LQ GH
uitvoering van de personeelsadministratie (onder andere gesprekkencyclus en
FRQWUDFWEHKHHU HQGHÀQDQFLsOHSURFHVVHQ FRQWUDFWEHKHHU ,QYRQGGH
eerste controle door de nieuwe accountant plaats. Daarnaast is in 2021 een
QLHXZHFRQWUROOHUDDQJHVWHOG'HH[WHUQH3 2DGYLVHXU+50H[SHUWKHHIWKDDU
ZHUN]DDPKHGHQSHUQRYHPEHUDIJHURQG'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHUQHHPW
KDDUWDNHQWLMGHOLMNRYHU+HWGRHOLVRPLQHHQH[WHUQH3 2DGYLVHXU
+50H[SHUWWHZHUYHQ

Huisvesting: hybride werken optimaliseren
,Q  KHHIW KHW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG GH RYHUVWDS QDDU K\EULGH ZHUNHQ
JHRSWLPDOLVHHUG $OOH PHGHZHUNHUV KHEEHQ YROJHQV GH 5,90ULFKWOLMQHQ
JURWHQGHHOVWKXLVJHZHUNWLQSODDWVYDQRSKHWNDQWRRULQKHW5HJLR+XLVDDQGH
+HUWRJ$DOEUHFKWZHJLQ$ONPDDU+HW&/(2KHHIWVLQGVHHQ]HOIVWDQGLJH
ORFDWLH .RIVFKLSVWUDDW D LQ $ONPDDU +HW WHDP KHHIW LQ  KHW FRURQD
SURWRFRO YDQ GH YRVFKROHQ JHYROJG *HVSUHNNHQ PHW MRQJHUHQ RXGHUV HQ
H[WHUQHQYRQGHQSODDWVPHWLQDFKWQHPLQJYDQGH5,90ULFKWOLMQHQ'HORFDWLH

Klik voor meer informatie

is ook zo goed mogelijk aangepast aan deze richtlijnen, zodat jongeren hier
onderwijs en ondersteuning konden krijgen. Daarnaast is jongeren digitaal

Activiteit op het CLEO

onderwijs geboden.
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/$1'(/,-.(9(5%(7(50$$75(*(/(13$66(1'21'(5:,-6

•

Hoorrecht

Moties
en
verbetermaatregelen

Toepassing door
samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland

Onderwerp

Voldoet
wel/niet

•

0'2PHWMRQJHUHQ

•

Verbetermaatregel hoorrecht.

•

Voldoet.

•

5HJLRQDOHGHÀQLWLH

•

0RWLHGHÀQLWLHGRHOJURHS

•

Voldoet.

•

Voldoet.

•

Voldoet.

•

,QDIZDFKWLQJODQGHOLMNNDGHU

•

Voldoet.

•

Actie schoolbesturen nodig

leerlingen met een

passend onderwijs, lange

RQGHUVWHXQLQJVEHKRHIWH

termijn ontwikkeling en
monitoring doel-realisatie.

•

Leerrecht

•

3URFHGXUHYULMVWHOOLQJHQ

•

0DDWUHJHO/HHUUHFKWLQUHODWLH
tot vrijstellingen.

•

-RQJHUHQHQRXGHUVVWHXQSXQW

•

7HDPSDVVHQGRQGHUZLMV

•

•

2QGHUVWHXQLQJVSODQUDDG 235 

•

0DDWUHJHO-RQJHUHQHQ
oudersteunpunt.
0RWLHHUYDULQJVGHVNXQGLJH
ouders en landelijke
ouderexpertisecentra betrekken
bij organisatie en invulling.

•

Vermelding op website.

•

0DDWUHJHOVWHXQSXQWSDVVHQG
RQGHUZLMVEOLMIWEHVWDDQ

•

Check per school.

•

0DDWUHJHO%HWHUHLQIRUPDWLHLQ
de schoolgids.
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•

&RYLG7HDPVRQGHUGUXN

Moties
en
verbetermaatregelen

Toepassing door
samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland

Onderwerp

•

7DVNIRUFHFRYLG PHW

•

JHPHHQWHQHQSDUWQHUV 

6XEVLGLHYRRUVFKRROEHVWXUHQ 

Voldoet
wel/niet

•

gemeenten.

9ROGRHW,QDIZDFKWLQJYDQ
Landelijk Onderwijs programma
covid-19.

•

=RUJSOLFKW

•

Controle uitvoering per school.

•

0DDWUHJHO'XLGHOLMNH

•

communicatie en monitoring.
•

Controle uitvoering per school.

•

0DDWUHJHOppQYDVW

samenwerkingsverband nodig.
•

aanspreekpunt per leerling.
•

Sterke ondersteuningsstructuur

•

op iedere school

(VFDODWLHODGGHUNODFKWHQ

•

0DDWUHJHO(VFDODWLHODGGHU

Actie schoolbesturen en
Actie schoolbesturen en
samenwerkingsverband nodig.

•

9ROGRHW=LHZHEVLWH

•

,QDIZDFKWLQJYDQODQGHOLMN

SDVVHQGRQGHUZLMV LQFOXVLHI

bezwaren en geschillen.

JHVFKLOOHQFRPPLVVLH 
•

5HJLRQDOHQRUP

•

basisondersteuning.
•

0DDWUHJHO&RPSHWHQWLHV

•

3URIHVVLRQDOLVHULQJVDDQERG

verhelderen en expertise

samenwerkingsverband,

leraren delen.

ontwikkelagenda’s per

0DDWUHJHOODQGHOLMNHQRUP
basisondersteuning.

•

Subsidies schoolkracht (per

beleid.
•

Voldoet.

EHVWXXU 

school, continu aandacht van
schoolbesturen vragen voor dit
thema.
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•

Dekkend aanbod

Moties
en
verbetermaatregelen

Toepassing door
samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland

Onderwerp

•

'LYHUVHQ]LHKRRIGVWXNGHNNHQG

•

netwerk.
•

Op zoek naar hybridevormen vo

+RRJEHJDDIGKHLG

•

9HUEHWHUSODQKRRJEHJDDIGKHLG

•

•

MDDU 
•

)LQDQFLsQ

•

Bestedingsplan in concept

Actie nodig.

0DDWUHJHO0RQLWRUHQ

•

9ROGRHW0RQLWRULQJRSJH]HW

wachtlijsten VSO en

(LQGLVVSUDNHYDQ

oplossingen.

wachtlijsten op twee locaties.

Diverse moties verbetering

•

Voldoet.

•

Samenwerkingsverband

DDQERGKRRJEHJDDIGKHLG
•

NODDUYRRUPHLGHÀQLWLHI

samenwerkingsverband

•

vso en hybride vormen.

en vso.

•

0RWLH0HHUVDPHQZHUNLQJYR

Voldoet
wel/niet

0DDWUHJHO*HHQRQQRGLJH

KHHIWUHVHUYHV&RQFHSW

reserves samenwerkingsverband.

maken.
•

-DDUOLMNVHUHÁHFWLHHQELMVWHOOLQJ

bestedingsplan is gereed.
•

van toewijzingsprocedure.
•

0DDWUHJHO%HVWHGLQJVSODQ

•

Idem.

maken voor mei 2021.

•

$FWLHQRGLJFRQIRUP3'&$

Onnodige kosten

F\FOXV7/9SURFHGXUH

samenwerkingsverband
voorkomen / lean and mean
LVYHUWDDOGQDDU0DDWUHJHO
DGPLQLVWUDWLH7/9EHSHUNHQ RD
(0% 
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•

*RYHUQDQFH

Moties
en
verbetermaatregelen

Toepassing door
samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland

Onderwerp

•

=LHVWDWXWHQHQJRYHUQDQFH

•

model.

Sterke governance: goede

Voldoet
wel/niet

•

Voldoet.

•

9ROGRHWQX,QDIZDFKWLQJYDQ

dagelijks bestuurder aanstellen,
ppQRQDIKDQNHOLMNOLG¶FXOWXXU·
in plaats van structuur.

•

Ondersteuningsplanraad en

•

docentenraad.

0RWLHRQDIKDQNHOLMNWRH]LFKWLQ
de vorm van meerdere personen

landelijk beleid.

met een zwaarwegende stem
voor ouders en leraren.
•

3RVLWLHIRRUGHHOLQVSHFWLH

•

samenwerkingsverband.
•

Dialoog over ondersteuningsplan

•

235LVDFWLHIHQEHWURNNHQ

0DDWUHJHO0HHUHQEHWHU

•

toezicht inspectie.
•

235NULMJWLQVWHPPLQJVUHFKW

9ROGRHW3RVLWLHYHEHRRUGHOLQJ
inspectie.

•

en transparantie middelen

9ROGRHWQX,QDIZDFKWLQJYDQ
landelijk beleid.

•

Docentenraad

•

0RWLH,QVSUDDNOHUDUHQ

•

9ROGRHWQX,QDIZDFKWLQJYDQ
landelijk beleid.

•
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3DUDJUDDISDVVHQGRQGHUZLMV

•

0RWLH0RQLWRUHQLQ]HW

schoolbesturen (jaarlijks in

ondersteuningsmiddelen door

MDDUYHUVODJHQVFKRROEHVWXUHQ

schoolbesturen

•

Voldoet.



•

$DQGDFKWYRRUVSHFLÀHNH

•

Is opgenomen in

doelgroepen:

toewijzingsprocedure

(0%OHHUOLQJHQ

samenwerkingsverband.

7KXLV]LWWHQGHOHHUOLQJHQ

•

Handelingsgerichte aanpak

•

Samenwerkingsverband vo

Voldoet
wel/niet

•

0DDWUHJHO0LGGHOHQ(0%

•

Voldoet.

•

0DDWUHJHO+HOGHUHUROVDPHQ

•

Voldoet.

•

Voldoet.

•

Voldoet.

•

Actie nodig in netwerkgroep

VFKRRODDQZH]LJKHLG0#=/

5HVLGHQWLHHO
- Samen naar School Klassen

Moties
en
verbetermaatregelen

Toepassing door
samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland

Onderwerp

werkingsverband bij verzuim.
•

0DDWUHJHO+HUEH]LQQLQJRS
UHVLGHQWLsOHVWHOVHO

Noord-Kennemerland loopt voor
en is inspiratieregio.
•

Samenwerkingsverband vo

•

Actieplan passend residentieel
RQGHUZLMV DDQJHKRXGHQ 

Noord-Kennemerland loopt voor
en is inspiratieregio.
•

Onderwijs-zorg

•

=LHGLYHUVHFRQFHSWGRFXPHQWHQ

•

Diverse landelijke maatregelen

onderwijszorgarrangementen.

FROOHFWLHYHÀQDQFLHULQJ]RUJLQ

2=$HQLQVDPHQZHUNLQJPHW

Samenwerking met

onderwijstijd.

gemeenten (in samenwerking
PHW]RUJDUUDQJHXUYVR 

zorgarrangeurs vso opbouwen.
•

Veiligheid en doorbraken

•

(VFDODWLHODGGHURQGHUZLMVMHXJG

•

LQRQWZLNNHOLQJ FRQFHSW 

0DDWUHJHOHQPRWLHJHHQ9HLOLJ

•

7KXLVPHOGLQJELMWHDPSDVVHQG

$FWLHQRGLJ(VFDODWLHODGGHU
DIURQGHQ

onderwijs.
•

Idem.

•

Doorbraak aanpak onderwijsjeugd
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beleid.
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-$$59(56/$*9$1'(72(=,&+7+28'(5
Samenstelling en vergoeding

Werkwijze

'H$/9EHVWDDWXLWQHJHQOHGHQ'H$/9ZRUGWRQGHUVWHXQGGRRUHHQRQDIKDQNHOLMN

De

YRRU]LWWHU HHQ UHPXQHUDWLHFRPPLVVLH HQ HHQ ÀQDQFLsOH FRPPLVVLH %HLGH

VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG LQ LHGHU JHYDO YLMI YHUJDGHULQJHQ SHU MDDU  'H

commissies bestaan uit twee leden van de ALV. De samenstelling van de ALV

RQDIKDQNHOLMN YRRU]LWWHU EHUHLGW GH YHUJDGHULQJ YRRU PHW GH GLUHFWHXU

LQFOXVLHIVXEWDNHQHQQHYHQIXQFWLHV LVZHHUJHJHYHQLQGHELMODJH,QULFKWLQJ

ALV

vergadert

periodiek

met

de

directeur-bestuurder

van

het

EHVWXXUGHUHQ]LWGHYHUJDGHULQJHQYRRU'HPHGHZHUNHUEHOHLG NZDOLWHLWYDQ

vereniging, statutaire geledingen en commissies. De vergoeding is opgenomen

het samenwerkingsverband en de controller nemen deel aan de vergadering,

LQ KHW ÀQDQFLHHO MDDUYHUVODJ  YDQ KHW VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG YR 1RRUG

QHWDOVLQKRXGHOLMNHGHVNXQGLJHQ DIKDQNHOLMNYDQKHWJHVSUHNVRQGHUZHUS 

.HQQHPHUODQG OLJWWHUJRHGNHXULQJYRRULQMXQL 
'H FRPPLVVLHV YRRU]LHQ GH $/9 YRRUDIJDDQG DDQ GH YHUJDGHULQJ YDQ
advies over het werkgeverschap van de directeur-bestuurder (door de

7DNHQHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ

UHPXQHUDWLHFRPPLVVLH  HQ ÀQDQFLsOH GRFXPHQWHQ HQ EHVOXLWHQ GRRU GH

De taken en verantwoordelijkheden van de ALV zijn vastgelegd in de statuten

ÀQDQFLsOH FRPPLVVLH  9RRUDIJDDQG DDQ YULMZHO LHGHUH$/9 YHUJDGHULQJ YLQGW

van het samenwerkingsverband. Dit zijn:

HHQRYHUOHJSODDWVWXVVHQGHOHGHQYDQGHÀQDQFLsOHFRPPLVVLHGHFRQWUROOHU

1.

7RH]LFKWKRXGHQ'H$/9KRXGWWRH]LFKWRSKHWEHOHLGYDQKHWEHVWXXUHQ

van het samenwerkingsverband en de directeur-bestuurder. De leden van de

op de gang van zaken binnen de vereniging.

remuneratiecommissie bereiden hun adviezen gezamenlijk en in overleg met

2.

Werkgeverschap vervullen: De ALV vervult de rol van werkgever van

de directeur-bestuurder voor.

de directeur-bestuurder (benoeming, ontslag, schorsing, vaststelling
EHORQLQJ 
3.

Klankborden en adviseren: De ALV denkt mee en draagt oplossingen aan,
door tegenwicht te bieden, andere zienswijzen te zoeken en vraagstukken
LQHHQEUHHGSHUVSHFWLHIWH]HWWHQ

Hieronder is beschreven op welke wijze deze taken in 2021 zijn vervuld.
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2QDIKDQNHOLMNKHLGEHVWXXUHQWRH]LFKW

Vergaderingen

Het governance model met een toezichthoudende ALV en een directeur-

,Q  YRQGHQ YLMI YHUJDGHULQJHQ HQ ppQ EHVWXXUOLMNH ELMHHQNRPVW

EHVWXXUGHU YROGRHW DDQ GH ZHWWHOLMNH RQDIKDQNHOLMNKHLGVHLVHQ 'H VFKHLGLQJ

ÀQDQFLHULQJ OHHUZHUNSODDWV SODDWV 'H MDDUOLMNVH WKHPDELMHHQNRPVW YDQ KHW

tussen bestuur en toezicht is vormgegeven volgens het two tier model. Sinds

samenwerkingsverband, waaraan de leden van de ALV/schoolbestuurders

 ZHUNW GH $/9 PHW ppQ RQDIKDQNHOLMN OLG HHQ RQDIKDQNHOLMN YRRU]LWWHU

QRUPDOLWHUGHHOQHPHQKHHIWGLJLWDDOSODDWVJHYRQGHQRSPDDUW7LMGHQVGH]H

zonder stembevoegdheid. De stemverhouding is in 2019 in de statuten

bijeenkomst stond de vraag ‘Hoe begeleiden we jongeren uit het coronatijdperk

aangepast naar het principe ‘one man, one vote’ (naar aanleiding van een

naar een kansrijke toekomst?’ centraal. De gezamenlijke bijeenkomst met de

KHUVWHORSGUDFKWYDQGHLQVSHFWLH 

WRH]LFKWKRXGHU HQ GH 235 LV YHUSODDWVW QDDU  'H UHGHQ GLH KLHUDDQ WHQ
JURQGVODJOLJWLVGHZHQVRPGH]HELMHHQNRPVWI\VLHNWHODWHQSODDWVYLQGHQ,Q

'HOHGHQFRQFOXGHHUGHQWLMGHQVGHJH]DPHQOLMNHUHÁHFWLHRSGHXLWYRHULQJYDQ

KHHIWRRNKHWPHUHQGHHOYDQGHELMHHQNRPVWHQRQOLQHSODDWVJHYRQGHQ

taken in 2021 dat het hen lukt om volgens deze principes toezicht te houden:
‘werken aan de bedoeling: sterke kinderen, stevige toekomst’ en ‘trust me,

Hieronder een overzicht van de belangrijkste agendapunten van de ALV:

prove me’. De leden gaven aan dat bestuurlijke belangen (indien deze er
ZDUHQ RSHQOLMNEHVSURNHQ]LMQ

$OJHPHQHUHÁHFWLHGRRUGH$/9
'H $/9 UHÁHFWHHUW MDDUOLMNV RS GH ELMGUDJH DDQ GH GRHOVWHOOLQJHQ YDQ KHW
samenwerkingsverband. De leden van de ALV evalueren de werkwijze in de ALV
LQ NDOHQGHUMDDU  SRVLWLHI 'H VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ GH OHGHQ GLUHFWHXU
EHVWXXUGHUGHFRPPLVVLHVHQKHWEXUHDXLVSRVLWLHIHUYDUHQ:HOZRUGWRSJHPHUNW
dat de invloed van covid-19 ook op het niveau van het samenwerkingsverband
WRW YHUWUDJLQJHQ KHHIW JHOHLG ZDDUGRRU GH GRHOVWHOOLQJHQ VOHFKWV GHHOV ]LMQ
bereikt.

Jaarverslag 2021 | Veerkracht versterken

50

Vergadering

Agendapunten

Februari 2021

-DDUYHUVODJYDQGHWRH]LFKWKRXGHU
(YDOXDWLHNDGHURQDIKDQNHOLMNHYRRU]LWWHU$/9
6HFWRUSODQYRRUVQHOOHHQGRHOPDWLJHDIERXZERYHQPDWLJHUHVHUYHVVZYHQ
Voortgang toekomstbesteding dekkend netwerk
*RYHUQDQFH5HJLRQDDO3ODWIRUP$UEHLGVPDUNW1+1

April 2021

0HPRSURFHVZHUYLQJGLUHFWHXUEHVWXXUGHU
Concept jaarverslag swv 2020
Bestedingsplan
(YDOXDWLHRQWZLNNHODJHQGD·V
Voortgang toekomstbesteding dekkend netwerk
Samenwerking onderwijs-gemeente/jeugd

-XQL

-DDUYHUVODJVZY PHWGHHOQDPHYDQGHDFFRXQWDQWV

met een voorbereidend overleg door

Voortgang proces werving directeur-bestuurder

GHÀQDQFLsOHFRPPLVVLH

7ULPHVWHUUDSSRUWDJH7 LQKRXGHOLMNHQÀQDQFLHHO
Veerkrachtpact

Oktober 2021

Huisvestingsvragen m.b.t. leerwerkplaatsen en betekenisvol leren in de maatschappij

Bestuurlijke bijeenkomst
Oktober 2021

Kennismaking nieuwe directeur-bestuurder

met een voorbereidend overleg door

7ULPHVWHUUDSSRUWDJH7 LQKRXGHOLMNHQÀQDQFLHHO

GHÀQDQFLsOHFRPPLVVLH

Beweging naar inclusiever onderwijs
Ontwikkelingen onderwijs-jeugd
Voortgang veerkrachtpact
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Vergadering

Agendapunten

December 2021

Activiteitenplan 2022

met een voorbereidend overleg door

0HHUMDUHQEHJURWLQJHQEHJURWLQJ

GHÀQDQFLsOHFRPPLVVLH

7UHDVXU\VWDWXXW
Ontwikkelingen onderwijs-jeugd
7RHZLM]LQJVSURFHGXUH
Beweging naar inclusiever onderwijs
-DDUOLMNVHUHÁHFWLH$/9

Verantwoording over de uitvoering van de wettelijke taken
+LHURQGHUYHUDQWZRRUGWGH$/9]LFKRYHUGHXLWYRHULQJYDQGH ZHWWHOLMNH WDNHQHQEHYRHJGKHGHQ'HLQIRUPDWLHNRPWYRRUWXLWGHYHUJDGHULQJHQYDQGH$/9 HQGH
ELMEHKRUHQGHYHUVODJHQ HQGHMDDUOLMNVHUHÁHFWLHRQGHUOHLGLQJYDQGHRQDIKDQNHOLMNYRRU]LWWHU
Wettelijke taken

Verantwoording over 2021

*RHGNHXULQJ VWUDWHJLVFK EHOHLGVSODQ

Het ondersteuningsplan 2019-2022 is reeds vastgesteld in 2018 en geldt nog steeds in 2021. Het bestuursverslag, het

bestuursverslag, activiteitenplan en

DFWLYLWHLWHQSODQHQGH PHHUMDUHQ EHJURWLQJ]LMQJRHGJHNHXUG

GH PHHUMDUHQ EHJURWLQJ
$DQZLM]HQUHJLVWHUDFFRXQWDQW
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Wettelijke taken

Verantwoording over 2021

De ALV ziet toe op de bevordering

'H$/9FRQFOXGHHUWGDWGHFRQWDFWHQPHWGHGLUHFWHXUEHVWXXUGHUVRHSHOYHUORSHQ=RUJHQNQHOSXQWHQHQULVLFR·V

en bewaking van de bijdrage aan de

worden tijdig gedeeld en besproken.

doelstellingen van de organisatie,

+RUL]RQWDOHYHUDQWZRRUGLQJ'LWYLQGWSODDWVGRRUPLGGHOYDQWULPHVWHUUDSSRUWDJHV LQKRXGHOLMNHQÀQDQFLHHO KHW

de strategische samenwerking die

MDDUYHUVODJHQRSHQJHVSUHNNHQPHWGHWRH]LFKWKRXGHUGHPHGH]HJJHQVFKDSVUDDG 235 HQGHEHVWXXUGHUV WLMGHQV

hiervoor nodig is, de horizontale

EHVWXXUOLMNHELMHHQNRPVWHQ +HWFRFUHDWLHSURFHVPHWLQKRXGHOLMNHGHVNXQGLJHQKHWNHUQEHUDDGGH235HQGH053

dialoog en het systeem van

is sterk en kenmerkend voor het samenwerkingsverband.

kwaliteitszorg

.ZDOLWHLWV]RUJ,QKHHIWKHWEXUHDXYDQXLWGLYHUVHDQDO\VHVSDVVHQGRQGHUZLMVHQRQGHUZLMVMHXJGJHVSUHNNHQ
gevoerd met schoolleiders en schoolbestuurders over het ‘toekomstbestendig dekkend netwerk’ en de beweging naar
inclusiever onderwijs.

7RH]LHQRSGHUHFKWPDWLJHYHUZHUYLQJ

+HWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGNHQWHHQWUDQVSDUDQWHF\FOXVYDQSODQYRUPLQJ LQFOXVLHIEHJURWLQJ UHÁHFWLHRSGH

en de doelmatige en rechtmatige

YRRUWJDQJ LQWULPHVWHUUDSSRUWDJHV HQYHUDQWZRRUGLQJ LQKHWMDDUYHUVODJ 'HGLUHFWHXUEHVWXXUGHUEHVSUHHNWGH]H

bestemming en aanwending van

VWXNNHQPHWGH$/9HQLQIRUPHHUWGH$/9WXVVHQWLMGVRYHUGHYRRUWJDQJ PHPR·VHQPRQGHOLQJ 

de middelen en de wettelijke

'HÀQDQFLsOHFRPPLVVLHEHVWDDWXLWWZHHOHGHQYDQGH$/9'HFRPPLVVLHRQGHUVWHXQWHQDGYLVHHUWGH$/9WHQDDQ]LHQ

verplichtingen (ondersteuningsplan,

YDQKHWÀQDQFLHHOEHOHLGHQ WRHNRPVWLJH ÀQDQFLsOHULVLFR·VYDQKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQG'LWGRHWGHFRPPLVVLHRS

verdeling middelen, toewijzen,

basis van de begroting, meerjarenbegroting, trimesterrapportages en het jaarverslag van het samenwerkingsverband,

DGYLVHUHQ

waarover periodiek overleg plaatsvindt met de directeur-bestuurder en de controller van het samenwerkingsverband.
'HVFKRROEHVWXUHQYXOOHQQHWDOVYRRUJDDQGHMDUHQHHQSDUDJUDDIGRHOPDWLJHLQ]HWPLGGHOHQLQRPGHWUDQVSDUDQWLH

'HÀQDQFLsOHFRPPLVVLHYHUYXOWKLHULQ

YDQGHEHVWHGLQJYDQPLGGHOHQGRRUVFKRROEHVWXUHQWHYHUKRJHQ+HWEXUHDXRQWYDQJWGH]HLQIHEUXDULPDDUW

een adviserende / ondersteunende rol
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Wettelijke taken

Verantwoording over 2021

Omgang met code goed bestuur en

+HWJRYHUQDQFHPRGHOYROGRHWDDQGHZHWWHOLMNHHLVHQ'HOHGHQ]LMQ]LFKEHZXVWYDQKHWIHLWGDW]LM]RZHOGHURO

DIZLMNLQJHQGDDUYDQ

YDQWRH]LFKWKRXGHUDOVGHUROYDQVFKRROEHVWXXUGHUYHUYXOOHQ(ULVDIJHVSURNHQRPVLWXDWLHVZDDULQGH]HGXEEHOURO
VFKXXUWRSHQOLMNWHEHVSUHNHQ'HOHGHQJHYHQLQGHUHÁHFWLHDDQGDWGLWLQJHOXNWLV

Optreden als werkgever van het

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de ALV. De commissie ondersteunt en adviseert de ALV om haar

EHVWXXU LQFOHYDOXDWLH

werkgeversrol voor de directeur-bestuurder te vervullen.

De remuneratiecommissie

,QKHHIWGHZLVVHOLQJYDQGLUHFWHXUEHVWXXUGHUSODDWVJHYRQGHQ+HWSURFHVYDQGHEHQRHPLQJYDQHHQQLHXZH

vervult hierin een adviserende /

GLUHFWHXUEHVWXXUGHULVSRVLWLHIHUYDUHQ

ondersteunende rol

De remuneratiecommissie ervaart eenvoudig onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende rollen die de
FRPPLVVLHOHGHQKHEEHQEHVWXXUGHUYDQGHHLJHQRUJDQLVDWLH HQGDDUPHHOLGYDQGH$/9 HQFRPPLVVLHOLG HQGDDUPHH
LQGHZHUNJHYHUVURO ,QZRUGWWRHJH]LHQGDWHUWHQPLQVWHWZHHPDDOHHQYRRUWJDQJVJHVSUHNWHYRHUHQPHWGH
RQDIKDQNHOLMNYRRU]LWWHU

Ontwikkelpunten 2022
8LWGHUHÁHFWLHGRRUGH$/9YROJHQGHYROJHQGHGRHOHQYRRU
•

Doorgaan op het ingeslagen pad van beleidsvorming en toezichthouden.

•

5XLPWHPDNHQYRRUGHVWUDWHJLVFKHYUDDJVWXNNHQZDDUKHW

•

en voorbeelden oplossingen worden gezocht.
•

samenwerkingsverband de komende jaren voor komt te staan, zoals de
verdere ontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs,

Inhoudelijke bijeenkomsten beleggen, waarin steeds vanuit concrete data
=RUJHQGDWGHERYHQPDWLJHUHVHUYH]RJRHGPRJHOLMNZRUGWLQJH]HWYRRU
de leerlingen in het passend onderwijs op onze scholen.

•

Het monitoren en toezicht houden op alle processen en onderwerpen

GHÀQDQFLsOHSRVLWLHYDQKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQGHZLM]HYDQ

die nu lopen en een voortvarende start maken met de opstelling van het

ondersteuning naar de aangesloten schoolbesturen.

nieuwe ondersteuningsplan.
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Per 31 december 2021 bestaan de geledingen en commissies uit de volgende personen:
Algemene Leden Vergadering (ALV)

Onafhankelijk voorzitter ALV

De ALV bestaat uit de volgende personen:

De ALV wordt ondersteund bij de uitvoering van de taken en

•

5%05LJWHU YRRU]LWWHUFYEYDQ62921 

verantwoordelijkheden door:

•

.+RRJYRUVW YRRU]LWWHUFYEYDQ&6*-DQ$UHQWV] 

C. de Custer

•

*32XG YRRU]LWWHUFYEYDQ&OXVLXV&ROOHJH 

•

-:HOPHUV OLGUYEYDQ+HOLRPDUH 

Financiële commissie ALV

•

-00=LMS GLUHFWHXUEHVWXXUGHUYDQ5RQGXLW2QGHUZLMV 

'HÀQDQFLsOHFRPPLVVLH$/9EHVWDDWXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ

•

+$1LMGHNHQ YRRU]LWWHUFYEYDQ3HWUXV&DQLVLXV&ROOHJH 

•

-00=LMS GLUHFWHXUEHVWXXUGHUYDQ5RQGXLW2QGHUZLMV 

•

$$+HLMQHQ YRRU]LWWHUUYEYDQ7ULQLWDV&ROOHJH SHUMDQXDUL

•

5%05LJWHU YRRU]LWWHUFYEYDQ62921

YHUYDQJLQJGRRU$+RHNVWUDEHVWXXU3RQWLV2QGHUZLMVJURHS
•
•

W. Brouwer (bestuurder van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-

Remuneratiecommissie ALV

+ROODQG SHUMDQXDULYHUYDQJLQJGRRU-.ORRVWHU

De remuneratiecommissie ALV bestaat uit de volgende personen:

$0'YDQ.DPSHQUHJLRGLUHFWHXU1RRUGHQOLGXLWYRHUHQGEHVWXXUYDQ

•

-:HOPHUV OLGUYEYDQ+HOLRPDUH 

Aloysius Stichting

•

+$1LMGHNHQ YRRU]LWWHUFYEYDQ3HWUXV&DQLVLXV&ROOHJH

Het separate jaarverslag van de ALV is op te vragen bij het bureau van het
samenwerkingsverband.

Bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de

9RRUGHQHYHQIXQFWLHVYDQGHOHGHQYDQGH$/9ZRUGWYHUZH]HQQDDUGH

directeur-bestuurder:

MDDUYHUVODJHQYDQGHGHVEHWUHIIHQGHVFKRROEHVWXUHQ

•

*YDQGH%HHNSHURNWREHU
7RWRNWREHUZDV*-09HOGWGHGLUHFWHXUEHVWXXUGHU=LMLVSHU
31 december 2021 uit dienst getreden.
*YDQGH%HHNKHHIWJHHQEH]ROGLJGHHQRQEH]ROGLJGHQHYHQIXQFWLHV
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Ondersteuningsplanraad (OPR)

Commissie van Toewijzing (CvT)

'H235EHVWDDWXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ

'H&RPPLVVLHYDQ7RHZLM]LQJEHVWDDWXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ

•

%%URHVGHUYRRU]LWWHU SHUVRQHHOVOLG3HWUXV&DQLVLXV&ROOHJH 

•

&$DUGHQYRRU]LWWHU H[WHUQ 

•

65HYHUV RXGHU3HWUXV&DQLVLXV&ROOHJH 

•

,6WXLIEHUJHQNHUQOLG H[WHUQ 

•

&+|KQHU SHUVRQHHOVOLG9RRUWJH]HW9ULMHVFKRRORQGHUZLMV1RRUG+ROODQG

•

+)LEEHNHUQOLG H[WHUQ 

•

0%HUJPDQ RXGHU9RRUWJH]HW9ULMHVFKRRORQGHUZLMV1RRUG+ROODQG 

•

0YDQ*LQNHONHUQOLG H[WHUQ 

•

'GH*UDDI SHUVRQHHOVOLG&6*-DQ$UHQWV] 

•

&9RPEHUJNHUQOLG H[WHUQ 

•

69HUVIHOG SHUVRQHHOVOLG7ULQLWDV&ROOHJH 

•

69LVNHUQOLG H[WHUQ 

•

3%RXZPHHVWHU RXGHU7ULQLWDV&ROOHJH 

•

H. Bart, lid commissie praktijkroute vmbo en praktijkonderwijs (SOVON,

•

,0HHPHOLQN SHUVRQHHOVOLG&OXVLXV&ROOHJH 

•

-YDQGHU0HXOHQ SHUVRQHHOVOLG62921 

•

/7LJHODDUOLGFRPPLVVLHSUDNWLMNURXWHYPER VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG

•

3YDQGHU.RON RXGHU62921 

•

/%UXLQVHFUHWDULV H[WHUQ 

•

05R]HPHLMHU SHUVRQHHOVOLG$OR\VLXV6WLFKWLQJ

•

(:HOOLQNVHFUHWDULHHOPHGHZHUNHU

VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG

Het separate jaarverslag van de OPR is op te vragen bij het bureau van het

Het separate jaarverslag van de CvT is op te vragen bij het bureau van

samenwerkingsverband.

het samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad Personeel (MR-P)
'H053EHVWDDWXLWGHYROJHQGHSHUVRQHQ
•

0.LQQHJLQJYRRU]LWWHU VHQLRUFRQVXOHQWSDVVHQGRQGHUZLMVHQ
SDUWLFLSDWLH 

•

-7HPSHODDUVSODDWVYHUYDQJHQGYRRU]LWWHU GRFHQWFRDFK&/(2 

•

%$OGHUVVHFUHWDULV PDQDJHPHQWVHFUHWDUHVVH

Het separate jaarverslag van de MR-P is op te vragen bij het bureau van het
samenwerkingsverband.
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A

ALV

Algemene Leden Vergadering

AVG

OOGO

Op overeenstemming gericht overleg

$OJHPHQH9HURUGHQLQJ*HJHYHQVEHVFKHUPLQJ

OPP

2QWZLNNHOLQJVSHUVSHFWLHISODQ

BKB

%HOHLG.ZDOLWHLWHQ%HGULMIVYRHULQJ

OPR

Ondersteuningsplanraad

CLEO

&HQWUXPYRRU&UHDWLHI/HUHQ(Q2QWZLNNHOHQ

OZA

Onderwijszorgarrangement

CVB

College van Bestuur

PAO

3DVVHQGRQGHUZLMV

CvT

&RPPLVVLHYDQ7RHZLM]LQJ

PDCA

3ODQ'R&KHFN$FW

D

DC PrO

'HVNXQGLJHQFRPPLVVLH3UDNWLMNRQGHUZLMV

Po

3ULPDLURQGHUZLMV

E

ECA

([SHUWLVH&HQWUXP$UEHLG

PrO

3UDNWLMNRQGHUZLMV

ECHA

(XURSHDQ&RXQFLOIRU+LJK$ELOLW\

R

Rvb

5DDGYDQ%HVWXXU

EMB

(UQVWLJHPHHUYRXGLJHEHSHUNLQJ

S

S-klas

Structuurklas

F

Fte

Fulltime-equivalent

So

Speciaal onderwijs

H

HAS

Handelingserichte Aanpak Schoolaanwezigheid

Sbo

Speciaal basisonderwijs

HIT

+HOLRPDUH,QWHUYHQWLHWHDP7KXLV]LWWHUV

TLV

7RHODDWEDDUKHLGVYHUNODULQJ

ICT

,QIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQRORJLH

TOP

7RWDDO2QWZLNNHO3ODQ

B
C

I
J

M


O

P

T

- *

-HXJG *H]LQ

Vo

Voortgezet onderwijs

JGGZ

-HXJG*HHVWHOLMNH*H]RQGKHLGV]RUJ

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

JOP

-RQJHUHHQRXGHUSXQW

Vso

Voortgezet speciaal onderwijs

JPRA

-RQJHUHQ3ODWIRUP5HJLR$ONPDDU

Vsv

Voortijdig schoolverlaten

MBO

0LGGHOEDDUEHURHSVRQGHUZLMV

MDO

0XOWLGLVFLSOLQDLURYHUOHJ

053

0HGH]HJJHQVFKDSVUDDG3HUVRQHHO
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Het samenwerkingsverband is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid en draagt de naam:
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.
Het samenwerkingsverband is statutair gevestigd te Alkmaar
en is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37091412.
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Directeur-bestuurder
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Financieel jaarverslag en
jaarrekening 2021

Accountantscontrole april 2022
Financiële commissie 30 mei 2022
ALV 14 juni 2022 (definitief)
OPR 15 juni 2022 (definitief)
Bestuur 23 juni 2022 (definitief)
Inspectie/DUO voor 1 juli 2022
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1. Financieel beleid
1.1 Allocatie en ondersteuningsmiddelen
Het samenwerkingsverband heeft haar financieel beleid vastgelegd in het ondersteuningsplan. In aansluiting daarop wordt jaarlijks een
activiteitenplan opgesteld met daarbij een begroting en meerjarenbegroting.
De allocatie van middelen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
x

De afdrachten ondersteuningsbekostiging voor het praktijkonderwijs en het vso worden op basis van teldatum t-1 rechtstreeks door
DUO aan de betreffende scholen overgemaakt;

x

De schoolbesturen ontvangen lichte ondersteuningsmiddelen op basis van lwoo “opting-out”, gebaseerd op het aantal lwoo-leerlingen
in de periode 2013-2015.

x

De schoolbesturen ontvangen extra ondersteuningsmiddelen op basis van de (meerjaren)begroting, volgens het verdeelmodel. Voor de
berekening van de extra ondersteuningsmiddelen per schoolbestuur wordt uitgegaan van een vaste voet van 15% per school, waarbij
een weging wordt gehanteerd van 3:1 (vmbo versus havo-vwo);

x

Naast de extra ondersteuningsmiddelen die de scholen structureel ontvangen, zijn er budgetten beschikbaar voor de ontwikkelagenda
van scholen en voor professionalisering.

Naast de hierboven genoemde ondersteuningsmiddelen maakt het samenwerkingsverband maatwerk mogelijk, zowel gepersonaliseerd
maatwerk voor de individuele leerling (via het beschikbaar stellen van middelen voor een arrangement, de TVIA), als een aantal
voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Dit zijn CLEO, de Trajectplusklas op het Willem Blaeu, de S-klas op de Viaan, het Heliomare
Interventieteam Thuiszitters, de bovenschoolse praktijkroute op het PCC en Intermezzo op het Murmellius gymnasium.

1.2 Overige kaders voor financieel beleid
Naast de ondersteuningsmiddelen voor scholen om passend onderwijs te realiseren, investeert het samenwerkingsverband in
professionalisering, de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulpverlening en zorg, in ondersteuning tijdens overgangen tussen
onderwijssectoren (zoals van vo naar mbo of arbeidstoeleiding), in de positie van jongeren en ouders en de versterking van het netwerk.
Het samenwerkingsverband had een zogenaamde positieve verevening, waardoor er sprake was van een afnemende vereveningskorting en
dus stijgende baten vanaf 2014. Deze verevening is in 2020 geëindigd.

1.3 Financieel beheer
Het samenwerkingsverband heeft een planning & control cyclus waarin de totstandkoming van begroting, jaarrekening en
trimesterrapportages zijn vastgelegd, gecombineerd met een activiteitenplan, inhoudelijke trimesterrapportages en een bestuursverslag
over beleid en kwaliteitsontwikkeling.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor het aankomende kalenderjaar en een meerjarenbegroting voor de drie daaropvolgende jaren.
Daarmee kan het samenwerkingsverband besluiten in meerjarig perspectief bezien en rekening houden met mogelijke meerjarige
financiële consequenties van beleidsmatige keuzes. De financiële documenten worden voorbereid door de controller en directeurbestuurder en doorgenomen met de financiële commissie, die de interne toezichthouder adviseert over goedkeuring. Met het nieuwe
governance model sinds 1 januari 2018 stelt de directeur-bestuurder de documenten vast. De algemene ledenvergadering (ALV) heeft de
toezichthoudende rol en beoordeelt de documenten resp. keurt ze goed. Na vaststelling vormen activiteitenplan en begroting de financiële
leidraad voor de uitvoering van de activiteiten van het samenwerkingsverband in het komende jaar.
Via de trimesterrapportages houdt het samenwerkingsverband zicht op de belangrijkste ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als financieel.
Deze rapportages geven inzicht in de exploitatie van het samenwerkingsverband en geven een integraal beeld van de realisatie van de
doelstellingen van het samenwerkingsverband. De rapportages worden besproken met de financiële commissie en de ALV.
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De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze
systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het
naleven van wet- en regelgeving.
Het samenwerkingsverband heeft de financiële administratie en salarisadministratie uitbesteed aan het administratiekantoor OOG in
Amsterdam en wordt in het beheer van de financiële situatie ondersteund door een externe controller. OOG draagt zorg voor de primaire
vastlegging van gegevens. De controller is het eerste aanspreekpunt voor alle in- en externe financiële aangelegenheden, bewaakt de
relatie met en werkzaamheden van OOG en bewaakt de wijze van toepassing van de planning & control cyclus. Jaarlijks worden de
werkzaamheden van OOG geëvalueerd en worden waar nodig verbeterafspraken gemaakt. Dat is in 2021 ook gebeurd.
Het samenwerkingsverband heeft in 2017 een uitgebreide beschrijving van de AO/IC opgesteld waarin alle processen en interne controles
m.b.t. de bedrijfsvoering, zowel financieel als personeel, worden beschreven. De AO/IC is in 2020 geactualiseerd en aangepast aan de
governancestructuur en huidige werkwijzen. Een procuratieschema en een Treasurystatuut maken verder onderdeel uit van de protocollen
waarmee het financieel beheer wordt uitgevoerd. Deze documenten worden indien nodig geactualiseerd. Het totale stelsel van interne
risicobeheersings- en controlesystemen wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig verder geoptimaliseerd. Deels wordt daarbij gesteund
op de interne beheersingsmaatregelen die binnen OOG zijn genomen ten aanzien van functiescheiding en betalingsverkeer. Met ingang van
de start van het schooljaar 2021-2022 heeft het samenwerkingsverband een nieuwe controller; deze wordt ingehuurd via OOG en is ca. 6 à
8 uur per week voor het samenwerkingsverband werkzaam.
Het jaarverslag en de jaarrekening van het samenwerkingsverband worden jaarlijks opgesteld conform de daarvoor geldende richtlijnen
van het ministerie van OCW en gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. In het accountantsverslag geeft de accountant haar
bevindingen en adviezen aan. Het samenwerkingsverband is verplicht de jaarstukken jaarlijks uiterlijk voor 1 juli aan te leveren bij het
ministerie van OCW. Voor het boekjaar 2021 is Horlings Nexia Accountants te Amsterdam benoemd als controlerend accountant.
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in
het boekjaar 2021 niet naar behoren hebben gefunctioneerd.

1.4 Gezamenlijke exploitatie
De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs maken gezamenlijk gebruik van de huisvesting aan de Hertog
Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. Hiertoe is een gezamenlijke huurovereenkomst gesloten, die onderling wordt verrekend. Ook andere kosten
die deel uitmaken van de huisvesting van personeel, zoals schoonmaak, lease van printers, telefonie, delen van de catering etc. worden
door de twee samenwerkingsverbanden gedragen. Op deze huisvesting rusten geen andere verplichtingen dan de huurovereenkomst, welke
op 28 februari 2021 expireerde en intussen met vijf jaar is verlengd. De huisvesting van de bovenschoolse voorziening CLEO valt niet onder
de gezamenlijke exploitatie.

1.5 Treasury
Treasury is het sturen op en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de
financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het Treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de
treasuryfunctie, de risico’s te beperken en, in het kader van vermogensbeheer van het samenwerkingsverband, te expliciteren volgens
welke procedures besluiten tot stand komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie betrokken personen zich
moeten houden.
Het samenwerkingsverband beschikt over een Treasurystatuut, overeenkomstig de regelgeving daterend uit 2016 en tussentijds aangepast
aan van toepassing zijnde circulaires tot en met december 2018. In het Treasurystatuut wordt het beleid uiteengezet en een beschrijving
gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Uitgangspunt hierin is een treasurycomité,
dat overleg voert over het treasurybeleid als en zodra daartoe aanleiding is. De directeur-bestuurder en de controller hebben zitting in dit
comité.
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De algemene doelstelling van het treasurybeleid voor de vereniging luidt:
x

Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);

x

Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het Treasurystatuut
(rentemaximalisatie);

x

Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden
(risicominimalisatie).

Het Treasurystatuut is aangepast in december 2021 n.a.v. de accountantscontrole 2020: hierbij heeft de accountant geadviseerd om
jaarlijks bij de meerjarenbegroting een liquiditeitsprognose voor 5 jaar op te nemen, hetgeen een wijziging betekende van het
Treasurystatuut waarin nog een periode van 2 jaar werd vermeld. De meerjarenbegrotingen van het samenwerkingsverband betreffen
echter een periode van 4 jaar. De controller heeft geadviseerd om hierop aan te sluiten en in het Treasurystatuut een liquiditeitsprognose
voor 4 jaar op te nemen en derhalve van het advies van de accountant af te wijken. Het aangepaste Treasurystatuut is vastgesteld op 20
december 2021 met voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder (ALV) op 16 december 2021.
Het samenwerkingsverband bankiert volledig bij ING en beschikt over een betaalrekening en een spaarrekening. De rentebaten op de
liggende gelden zijn, als gevolg van de rentestanden in 2021, negatief. Het samenwerkingsverband heeft geen vermogen geplaatst in
aandelen of andere belangen en verstrekt geen leningen. Het totale saldo van de liquiditeiten op 31 december 2021 bedraagt € 4.442.302
(stand op 31 december 2020: € 5.098.012).
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2. Toelichting op de balans en exploitatie
In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten toegelicht. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 zoals deze
in dit verslag is opgenomen.

2.1 Toelichting op de balans
De financiële positie van het samenwerkingsverband komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte balans is onderstaand weergegeven en
bevat een vergelijking van de balanstotalen van de jaren 2020 en 2021:

W erkelijk
31-12-2020

W erkelijk
31-12-2021

Mutatie
2021

ACTIV A
V aste ac tiva
1.2

Materiële vaste activa

133.405

115.172

-18.233

133.405

115.172

-18.233

182.881

312.998

130.117

5.098.012

4.442.302

-655.710

5.280.893

4.755.300

-525.593

5.414.298

4.870.471

-543.827

V lottende ac tiva
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

Totaal ac tiva

-

PASSIV A
2.1

Eigen vermogen

4.827.629

4.425.286

-402.343

2.2

Voorzieningen

149.311

99.142

-50.169

2.5

Kortlopende schulden

437.358

346.043

-91.315

5.414.298

4.870.471

-543.827

Totaal passiva

Het balanstotaal van het samenwerkingsverband daalt ten opzichte van 31 december 2020 met € 543.827 naar € 4.870.471. Onderstaand
staat een korte toelichting ten aanzien van de onderscheiden posten. Voor een nadere onderbouwing van de samenstelling en het verloop
van verschillende onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans zoals opgenomen in de jaarrekening.
Verderop in dit hoofdstuk is een nadere analyse opgenomen van een aantal balansgerelateerde indicatoren en de vermogenspositie.
Materiele vaste activa en investeringen
Er hebben in 2021 zeer beperkt investeringen in materiële vaste activa plaatsgevonden. De investeringen betreffen alleen de aanschaf van
een picknicktafel voor CLEO. Door de afschrijvingen op de reeds aanwezige materiële vaste activa is de boekwaarde in 2021 afgenomen.
Het financiële effect van de investeringen in de exploitatie is toegelicht onder de post afschrijvingen.
Vorderingen
De vorderingen hebben betrekking op de per balansdatum nog openstaande uitgaande facturen die betrekking hebben op boekjaar 2021
(bijvoorbeeld declaraties van projectkosten en de gefactureerde bijdragen aan schoolbesturen voor de deelname aan CLEO), de rekening
courant verhouding met het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en vooruitbetaalde bedragen voor kalenderjaar 2022.
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Liquiditeiten
De liquiditeitspositie is als volgt:

W erkelijk
31-12-2020
ING Rekening Courant

W erkelijk
31-12-2021

Mutatie
2021

1.603.235

961.635

-641.600

764

3.148

2.384

ING Spaarrekening

3.494.013

3.477.519

-16.494

Totaal

5.098.012

4.442.302

-655.710

ING Rekening Courant CLEO

Alle gelden zijn per direct beschikbaar en opneembaar. Uit dit overzicht blijkt een daling van de liquiditeitspositie met circa € 656.000 ten
opzichte van 31 december 2020. Dat komt vooral door het gerealiseerde negatief resultaat over het boekjaar, de daling van de kortlopende
schulden en de toename van de kortlopende vorderingen (per saldo zijn inkomende facturen en beschikkingen dus eerder betaald en
uitgaande facturen iets later uitgezet). Voor een nadere specificatie van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in de
jaarrekening.
Eigen vermogen
Het over 2021 behaalde resultaat wordt volledig onttrokken aan de algemene reserve. Deze bedraagt daarmee per ultimo 2021
€ 4.425.286:

W erkelijk
31-12-2020
Algemene reserve

Mutatie
2021

W erkelijk
31-12-2021

907.470

-

907.470

-

44.836

44.836

Bestemmingsreserve Publiek

3.920.158

-447.179

3.472.979

Totaal algemene reserve

4.827.628

-402.343

4.425.285

Bestemmingsreserve NPO

Van het eigen vermogen kwalificeert € 907.470 als algemene reserve in relatie tot de gesignaleerde en gekwantificeerde risico’s. Een
bedrag van € 44.836 betreft de gevormde bestemmingsreserve NPO – gelden, zijnde de ontvangen maar per ultimo 2021 nog niet bestede
gelden uit hoofde van het Nationaal Programma Onderwijs. Het resterende bedrag ad € 3.472.979 wordt aangemerkt als publieke
bestemmingsreserve die beschikbaar is in het kader van de doelstelling.
Voorzieningen
De voorzieningen bestaan louter uit personele voorzieningen:
Voorziening OPDC
Bij het samenwerkingsverband worden de WW-plus kosten in rekening gebracht van voormalige medewerkers van het OPDC die een
bovenwettelijke WW– uitkering krijgen. Ter dekking van deze kosten is een voorziening gevormd. Per ultimo 2021 betreft dit nog twee
voormalig medewerkers, waarvan de uitkeringslasten lopen tot uiterlijk 2026.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd om de kosten te dekken van jubileumgratificaties die op grond van de CAO betaald moeten worden voor
uitkeringen bij 25- en 40-jarige jubilea. De voorziening jubilea wordt per jaareinde gemuteerd. De onttrekking vindt plaats op basis van
uitbetaalde jubileumuitkeringen. De voorziening wordt per jaareinde gewaardeerd tegen de waarde van € 900,- per fte. Er waren in 2021
geen jubilarissen. Op basis van de personele bezetting per ultimo 2021 was een iets hogere voorziening nodig dan per eind 2020 op de
balans aanwezig was; om die reden is per saldo een beperkt bedrag gedoteerd.
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Voorziening individueel keuzebudget
Op grond van de cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse
basisbudget te sparen. De voorziening individueel keuzebudget is gevormd voor de gespaarde uren tegen de geldende brutoloonkosten per
ultimo 2021.
Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet per jaareinde een voorziening gevormd worden voor de te betalen
transitievergoeding voor medewerkers met een aflopend contract, waarvan wordt voorzien dat deze niet gecontinueerd zal worden.
Er waren per eind 2021 meerdere medewerkers met een tijdelijk of aflopend contract. In één geval zal het aflopende contract worden
omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. In drie gevallen betrof het tijdelijke uitbreidingen op projectbasis die in 2022
vermoedelijk verlengd zullen worden, mede-afhankelijk van continuering van de projectgelden. Eén medewerker heeft per 1 maart het
samenwerkingsverband op eigen verzoek verlaten. Ten slotte is er één medewerker waarvan het aflopende contract in 2022 niet verlengd
zal worden. Voor deze medewerker is, gezien de beperkte omvang van de aanstelling (0,7 fte) en de korte looptijd van de
arbeidsovereenkomst (12 maanden), geen voorziening in het kader van Wet Arbeidsmarkt in Balans opgenomen.
Voorziening langdurig zieken
Er waren per eind 2021 geen langdurig zieken, waarvan wordt vermoed dat zij hun werkzaamheden niet meer kunnen hervatten en in de
WIA instromen. Er is dan ook per eind 2021 geen voorziening gevormd voor de loonkosten en de mogelijk te betalen transitievergoedingen
voor medewerkers die mogelijk instromen in de WIA.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben betrekking op de per balansdatum nog te betaling loonheffing, pensioenpremies en vakantiegelden over
2021, vooruit ontvangen gelden van OCW (subsidie Hoogbegaafdheid) en de nog openstaande inkomende facturen die betrekking hebben op
boekjaar 2021.
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2.2 Toelichting op de exploitatie 2021
De totale exploitatie over 2021 geeft het volgende beeld:

Begroting

W erkelijk

% t.o.v.

2021

2021

V ersc hil

begroting

21.081.920

22.303.969

1.222.049

105,8%

-

150.433

150.433

-

BATEN
3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdagen

3.5

Overige baten
Totaal baten

80.000

107.278

27.278

134,1%

21.161.920

22.561.680

1.399.760

106,6%

1.634.031

1.743.292

109.261

106,7%

19.854

20.059

205

101,0%

LASTEN
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige instellingslasten

4.5

5.

95.000

108.774

13.774

114,5%

984.404

544.260

-440.144

55,3%

Overdrachten schoolbesturen

20.508.158

20.522.647

14.489

100,1%

Totaal lasten

23.241.447

22.939.031

-302.416

98,7%

Saldo baten en lasten

-2.079.527

-377.351

1.702.176

-

-24.991

-24.991

-

-2.079.527

-402.343

1.677.185

19,3%

Financiele baten en lasten

RESULTAAT

In het onderstaande worden de baten en de lasten nader toegelicht; voor de cijfers en eventuele verdere onderbouwing wordt verwezen
naar de jaarrekening.
Toelichting op de baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen bestaan uit de bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, beide weer verdeeld in personeel en materieel (in de
praktijk vormen deze deel-bekostigingen een lumpsum). De middelen zware ondersteuning personeel worden per schooljaar berekend en
beschikt, de overige middelen per kalenderjaar. De verevening, die tot 1 augustus 2020 nog een rol speelde, is volledig afgerond en speelt
in 2021 geen rol meer.
De Rijksbijdragen waren voor het gehele jaar 2021 begroot op € 20,931 miljoen. De gerealiseerde Rijksbijdragen komen uit op € 22,304
miljoen en zijn daarmee ca. € 1,222 miljoen (5,8%) hoger dan begroot:
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Begroting

W erkelijk

2021

2021

V ersc hil

begroting

Lichte ondersteuning algemeen

1.438.640

1.540.943

102.303

107,1%

Lichte ondersteuning LWOO

8.112.039

8.716.494

604.455

107,5%

Lichte ondersteuning PRO

1.794.203

1.927.895

133.692

107,5%

Zware ondersteuning personeel

9.145.378

9.459.962

314.584

103,4%

Zware ondersteuning materieel

440.987

444.615

3.628

100,8%

-

44.836

44.836

-

Subsidie Kansengelijkheid

60.350

-

-60.350

0,0%

Subsidie Hoogbegaafdheid

90.324

169.223

78.899

187,4%

21.081.920

22.303.968

1.222.048

105,8%

Bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

Totaal Rijksbijdragen

% t.o.v.

Ter toelichting:
x

De bekostiging lichte ondersteuning is hoger dan begroot door verschillen tussen de bij de begroting gehanteerde
leerlingtellingen en de definitieve leerlingtellingen en door opwaartse aanpassing van de bekostigingstarieven door DUO na het
opstellen van de begroting;

x

De bekostiging zware ondersteuning is hoger dan begroot door:
o

Een ontvangen nabetaling over schooljaar 2020-2021 (effect ca. € 138.000);

o

Verhoging van de zware ondersteuning met € 17,56 per leerling in schooljaar 2021-2022 uit hoofde van het Nationaal
Programma Onderwijs (effect ca. € 107.000);

o

Verschillen tussen de bij de begroting gehanteerde tellingen en de definitieve telling en door opwaartse aanpassing van
de bekostigingstarieven door DUO voor schooljaar 2021-2022 (effect ca. € 73.000);

x

Er zijn aanvullende gelden toegekend uit hoofde van het Nationaal Programma Onderwijs voor leerlingen in het praktijkonderwijs
(effect voor 2021 ca.€ 45.000);

x

Voor de subsidie voor kansengelijkheid was voor 2021 € 60.350 aan baten begroot; er zijn geen baten gerealiseerd, omdat deze al
volledig ten gunste van boekjaar 2020 zijn genomen. Deze post was dus abusievelijk nog als bate voor 2021 begroot;

x

De subsidie hoogbegaafdheid betreft de vrijval van de ontvangen subsidie. Deze vrijval is opgenomen op basis van de geboekte
lasten (de werkelijke bestedingen) met inachtneming van de afspraken m.b.t. cofinanciering. Deze post is ruim hoger dan
begroot omdat bij het opstellen van de jaarrekening 2020 onvoldoende rekening was gehouden met de bestedingen uit hoofde
van de cofinanciering; er was dus in 2020 ten onrechte een te laag bedrag van de subsidietoekenning als bate vrijgevallen. Dat is
in de jaarrekening 2021 gecorrigeerd.

Overige overheidsbijdragen
Er waren voor het jaar 2021 geen overige overheidsbijdragen begroot. De realisatie komt uit op € 150.433 en bestaat uit de volgende
posten:

Begroting

W erkelijk

% t.o.v.

2021

2021

V ersc hil

Gemeente Langedijk Jeugd GGZ

-

56.160

56.160

-

Steunpunt VSV / Professionalisering stagevoorbereiding

-

22.910

22.910

-

Steunpunt VSV / Interprofessioneel samenwerken

-

12.688

12.688

-

Steunpunt VSV /J&G Coach CLEO

-

28.675

28.675

-

Steunpunt VSV /Project Welbevinden

-

30.000

30.000

-

Totaal

-

150.433

150.433

-

begroting

Dit betreft veelal gelden die via een penvoerder (Steunpunt VSV) worden betaald, maar waarvan de oorsprong bij de gemeente(n) ligt.
Om die reden zijn deze middelen in deze categorie verantwoord. De kosten voor de uitvoering van deze activiteiten zijn opgenomen in de
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kosten (deels loonkosten indien de uitvoering is ingericht met eigen mensen). Over de uitvoering van deze projecten wordt inhoudelijk
separaat aan de subsidieverstrekkers gerapporteerd.
Overige baten
De overige baten waren voor het jaar 2021 begroot op ca. € 80.000 en komen in werkelijkheid uit op € 107.248. De specificatie van de
overige baten is als volgt:

Externe facturatie CLEO

Begroting

W erkelijk

2021

2021

V ersc hil

begroting

80.000

102.720

22.720

128,4%

-

4.528

4.528

-

80.000

107.248

27.248

134,1%

Overige baten
Totaal overige baten

% t.o.v.

Deze post betreft vooral de inning van de bijdragen van scholen voor het gebruik van CLEO op basis van het aantal leerlingen dat van de
voorziening gebruik maakt. Dit bedrag was hoger dan begroot omdat het aantal leerlingen dat van deze voorziening gebruik maakte hoger
was (dan het aantal waarvan bij de begroting was uitgegaan). Daarnaast is voor een beperkt bedrag gefactureerd aan een ander
samenwerkingsverband voor deelname van een leerling aan de trajectplusklas van Willem Blaeu.
Totale baten
De totale baten zijn voor het jaar 2021 begroot op € 21,162 miljoen. De gerealiseerde baten bedragen € 22,562 miljoen en zijn daarmee
€ 1,4 miljoen (6,6%) hoger dan begroot, vooral door de hoger uitvallende Rijksbekostiging.
Toelichting op de lasten
Personele lasten
De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers en overige personele lasten.
x

Loonkosten

De totale gemiddelde personele bezetting in 2021 bedroeg 15,0 fte. Per 1 oktober 2021 is de nieuwe directeur-bestuurder aangetreden.
De voormalige directeur-bestuurder bleef nog drie maanden in dienst en heeft gebruik gemaakt van opgebouwde verlofrechten. Verder
hebben in de categorie OOP verschillende mutaties plaatsgevonden, die verband hielden met tijdelijke uitbreidingen op projectbasis en
vervangingen van zieke en zwangere medewerkers.
De loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers, inclusief vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen en werkgeverslasten.
De loonkosten voor het jaar 2021 waren begroot op € 1,308 miljoen. De werkelijke loonkosten bedragen € 1,285 miljoen (na aftrek van de
van het UWV en verzekeraar ontvangen uitkeringen i.v.m. zwangerschappen en ziekte). Daarmee zijn de loonkosten per saldo ca. € 23.000
lager dan begroot. In 2021 is met één medewerker een vaststellingsovereenkomst afgesloten en is een transitievergoeding uitbetaald.
Voor deze transitievergoeding was in de jaarrekening 2020 reeds een voorziening getroffen.
x

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit bedragen voor inhuur van extern personeel (in het bijzonder onderwijsondersteuners, controller,
HR-ondersteuning en projectleiders), opleidingen/scholing voor eigen medewerkers, bedrijfsgezondheidszorg, reis- en verblijfkosten,
kosten in het kader van de werkkostenregeling, de mutatie op de personele voorzieningen en alle overige kosten die direct of indirect
personeelsgerelateerd zijn. De totale overige personeelskosten waren voor 2021 begroot op € 326.000. De werkelijke bestedingen bedragen
circa € 458.000 en zijn daarmee ca. € 132.000 hoger dan begroot. Die overschrijding komt door hogere kosten van externe inhuur,
grotendeels vanwege projecten, waar niet begrote baten tegenover staan.
De totale personeelskosten (loonkosten en overige personeelskosten samen) waren voor 2021 begroot op € 1,634 miljoen. De realisatie
bedroeg € 1,743 miljoen en is daarmee ca. € 109.000 hoger dan begroot.
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Afschrijvingen
Afschrijvingen vinden plaats met ingang van de eerste van de maand van aanschaf. De afschrijvingen bestaan in 2021 uit afschrijvingen op
investeringen die al in 2020 of eerdere jaren zijn gedaan en afschrijvingen op investeringen die zijn gedaan in 2021. Er hebben in 2021
overigens nauwelijks investeringen plaatsgevonden. De afschrijvingen voor 2021 waren begroot op € 19.854. De werkelijke afschrijvingen in
2021 bedragen € 20.059 en zijn daarmee vrijwel gelijk aan de begroting.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten bestaan uit huurlasten en bijkomende kosten (voornamelijk schoonmaak) en hebben betrekking op het pand aan de
Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar waar het samenwerkingsverband sinds 2016 is gehuisvest en op de locatie van vestiging van CLEO.
Voor het pand aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar is een huurovereenkomst afgesloten samen met het samenwerkingsverband PO
Noord-Kennemerland, waarmee ook faciliteiten worden gedeeld. De huurovereenkomst is voor 5 jaar vastgelegd (t/m 2026). De huurkosten
en andere huisvestingsgerelateerde kosten worden met het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland gedeeld. Voor de locatie van
CLEO wordt een maandelijkse huurvergoeding aan de gemeente Alkmaar betaald.
De huisvestingslasten waren voor 2021 begroot op € 95.000 en bedragen in werkelijkheid € 108.774. De kosten zijn hoger dan begroot door
de indexering van de schoonmaaklasten, en (niet begrote) aanvullende huur van sportaccommodatie voor CLEO.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten omvatten alle andere kosten. Hieronder vallen o.a. kosten van administratie en beheer, kantoorkosten, PR &
Communicatie, ALV, telefoon, porti, ICT, verzekeringen, abonnementen, drukwerk, kantoorbenodigdheden, accountantskosten,
advieskosten, TOP dossier, innovatie en bestedingen op de specifieke subsidie voor Hoogbegaafdheid. Op facilitaire posten die gezamenlijk
worden uitgevoerd met het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland is alleen het eigen aandeel in deze kosten opgenomen (het
aandeel voor samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland is via de rekening courant verhouding aan hen doorbelast). De overige
instellingslasten waren voor 2021 begroot op ca. € 984.000. De werkelijke kosten bedragen circa € 544.000 en zijn daarmee circa € 440.000
(55,3%) lager dan begroot. Deze lagere kosten worden op hoofdlijn veroorzaakt door:
x

Niet besteden van een begrote uitgave in het kader van de subsidie kansengelijkheid (reeds in 2020 afgewikkeld) ad ca.
€ 109.000;

x

Het niet inzetten van begrote middelen voor innovatie ad ca. € 260.000, voornamelijk als gevolg van de Covid-19-situatie.
De uitvoering en concretisering van het actieplan toekomstbestendig dekkend netwerk blijft achter door onvoldoende
beschikbare capaciteit;

x

Een lagere besteding voor monitoring/zelfevaluatie van ca. € 76.000, vooral vanwege de Covid-19-situatie en de lockdown;

x

Een cumulatieve onderbesteding van ca. € 16.000 op andere posten; deze post bestaat uit diverse beperkte onder- en
overschrijdingen op een veelheid aan posten. Zo was onder meer sprake van overbesteding op kosten van projecten (waar
niet begrote inkomsten tegenover stonden) en onderbestedingen op PR & Communicatie, kosten van professionalisering en
coaching en vergaderkosten, direct gerelateerd aan de Covid-19-situatie.

Overdrachten aan schoolbesturen
De overdrachten bestaan uit alle betalingen die rechtstreeks via DUO of op basis van beschikkingen door het samenwerkingsverband ten
goede komen aan de schoolbesturen. De overdrachten waren voor het gehele jaar 2021 begroot op € 20,508 miljoen. De gerealiseerde
overdrachten bedragen € 20,522 miljoen en zijn daarmee ca. € 14.000 hoger dan begroot. De specificatie van de overdrachten is als volgt:
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Begroting

W erkelijk

2021

2021

V ersc hil

begroting

VSO (rechtstreeks via DUO)

6.734.007

6.731.715

-2.292

100,0%

PrO (rechtstreeks via DUO)

2.116.241

2.272.393

156.152

107,4%

608.000

444.876

-163.124

73,2%

VO lichte ondersteuning

6.933.759

6.932.322

-1.437

100,0%

VO extra ondersteuning

2.200.000

2.200.000

-

100,0%

Ontwikkelagenda

925.000

924.460

-540

99,9%

Verzuimpreventie

87.048

85.677

-1.371

98,4%

Maatwerkarrangementen

175.000

169.977

-5.023

97,1%

Trajectklas Willem Blaeu

340.000

350.848

10.848

103,2%

Intermezzo/Murmellius

116.000

113.100

-2.900

97,5%

Pro Zij-instroomgroepen

66.000

-

-66.000

0,0%

Structuurklas Pro

78.303

71.280

-7.023

91,0%

128.800

134.243

5.443

104,2%

-

91.756

91.756

-

20.508.158

20.522.647

14.489

100,1%

VSO groeiregeling

Interventieteam Heliomare
PCC bovenschoolse praktijkroute
Totaal overdrac hten

% t.o.v.

Ter toelichting:
x

De rechtstreekse overdrachten aan het vso zijn gebaseerd op de beschikkingen zoals op de DUO-site gepubliceerd en worden per
schooljaar vastgesteld. Deze komen, ondanks opwaartse aanpassingen van de tarieven en een aanvullende rechtstreekse
overdracht over 2020-2021 (effect ca. € 73.000), ongeveer uit conform begroting, omdat er per 1 oktober 2020 uiteindelijk
minder vso-leerlingen waren (495) dan waarvan bij de begroting was uitgegaan (524);

x

De rechtstreekse overdrachten aan PrO zijn ook gebaseerd op de beschikkingen zoals op de DUO-site gepubliceerd. Deze komen
ca. € 156.000 hoger uit dan begroot (een combinatie van hogere tarieven en een lager leerlingaantal dan waarvan bij de
begroting was uitgegaan);

x

De te betalen groeibedragen aan het vso vallen ruim lager uit dan begroot. De te betalen groeimiddelen waren begroot op
€ 608.000. Daarbij was er van uit gegaan dat de groei per 1 februari 2021 ongeveer gelijk zou zijn aan de groei per 1 februari
2020, maar de werkelijke groei was ruim lager, vermoedelijk vooral als gevolg van de Covid-19-situatie waardoor de uitstroom
vanuit het regulier onderwijs lager is;

x

De overdrachten voor de lichte ondersteuning, de extra ondersteuning, de ontwikkelagenda en verzuimpreventie (beëindigd per
1 augustus 2021) zijn uitgevoerd conform de daartoe afgegeven beschikkingen aan de schoolbesturen en lopen nagenoeg gelijk
met de begroting;

x

De maatwerkarrangementen (TVIA en interventies) betreffen extra ondersteuning op individueel niveau, waarvoor aan scholen en
besturen op aanvraag voor leerlingen individuele beschikkingen worden afgegeven. Het beschikbaar budget is niet volledig benut;

x

De Trajectplusklas Willem Blaeu is een bovenschoolse voorziening voor jongeren, met een havo of vwo niveau met behoefte aan
intensieve ondersteuning in de onderbouw van het reguliere onderwijs. De Trajectplusklas begeleidt jongeren bij het
ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij door kunnen stromen naar een reguliere klas op 4 havo of vwo niveau. Aan deze
voorziening is iets meer besteed dan begroot vanwege een toename van het aantal leerlingen;

x

Intermezzo (Murmellius) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die qua intelligentie het vwo goed aan kunnen, maar
nog over onvoldoende metacognitieve vaardigheden beschikken of sociaal-emotioneel nog niet ver genoeg zijn om de overstap
naar het voortgezet onderwijs op een goede manier te kunnen maken. Aan deze voorziening is iets minder besteed dan begroot
vanwege een daling van het aantal leerlingen;

x

Er zijn geen bestedingen gedaan op de PrO zij-instroomgroepen, deze post was ten onrechte begroot en had niet opgenomen
moeten worden omdat deze al in 2020 is afgewikkeld;
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x

De Structuur-klas bij De Viaan is een kleine klas voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis, angstproblemen en/of
teruggetrokken gedrag. Deze leerlingen hebben een continue ondersteuning nodig, waardoor het volgen van regulier
praktijkonderwijs (nog) niet lukt;

x

Het Heliomare Interventieteam Thuiszitters richt zich op kwetsbare leerlingen die om welke reden dan ook (langdurig) thuis zijn
komen te zitten. Het doel van het interventieteam is de re-integratie van (dreigende) thuiszittende leerlingen. Ook hier was het
werkelijk aantal leerlingen iets hoger dan waarvan bij de begroting was uitgegaan;

x

De bovenschoolse praktijkroute PCC betreft een aangepast programma binnen een reguliere vmbo bb-klas voor leerlingen die om
diverse redenen moeite hebben met het reguliere (veelal theoretische) vmbo bb programma. Het gaat om leerlingen die het
groeipotentieel hebben om toe te werken naar een vmbo bb diploma, mits zij een aangepast programma met een meer
praktijkgericht lesaanbod en voldoende ondersteuning krijgen. Deze post was voor het jaar 2021 niet begroot, maar gedurende
het jaar op basis van het voorliggende projectvoorstel wel toegekend.

Totale lasten
De totale lasten waren voor het jaar 2021 begroot op € 23,241 miljoen. De werkelijke lasten bedragen circa € 22,939 miljoen en zijn
daarmee ca. € 302.000 (1,3 %) lager dan begroot, vooral door de lagere overige instellingslasten (in het bijzonder lagere bestedingen op
innovatie).
In het bovenstaande is de categorisering van de lasten gedaan conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In de interne sturing en
monitoring van het samenwerkingsverband wordt gewerkt met een andere indeling van de lastencategorieën. Daarin zijn loonkosten,
afschrijvingen, huisvestingslasten, overige instellingslasten en overdrachten op een andere wijze geordend. Als deze interne indeling van
de lasten wordt toegepast op het jaar 2021 geeft dat het volgende beeld:

Rechtstreekse overdrachten

Begroting

W erkelijk

2021

2021

% t.o.v.

Aandeel

V ersc hil

begroting

in lasten

18.592.007

18.581.306

-10.702

99,9%

81,0%

Basisondersteuning en ontwikkeling

1.187.048

1.087.141

-99.907

91,6%

4,7%

Extra ondersteuning, voorzieningen en arrangementen

1.176.831

1.187.829

10.998

100,9%

5,2%

CLEO

574.250

599.001

24.751

104,3%

2,6%

Uitvoeringsorganisatie swv

624.333

643.237

18.904

103,0%

2,8%

Management & organisatie

604.054

708.360

104.306

117,3%

3,1%

Innovatie

482.924

132.157

-350.767

27,4%

0,6%

23.241.447

22.939.031

-302.416

98,7%

100,0%

Totaal lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt onder meer dat in 2021:
x

Ca. 81% van de totale lasten betrekking heeft op rechtstreekse doorbetalingen aan de schoolbesturen;

x

Daarnaast wordt nog eens ca. 12,5 % besteed aan de uitvoering van basisondersteuning, extra ondersteuning (inclusief
voorzieningen en arrangementen) en CLEO;

x

Ca. 2,8% van de totale lasten is besteed aan de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband (hieronder vallen alle
kosten van de consulenten en de kosten voor de ondersteuning bij de uitvoering en ontwikkeling van passend onderwijs);

x

Slechts ca. 3,2% van de totale lasten is besteed aan de kosten van Management & Organisatie (hieronder vallen alle kosten van
activiteiten en functies die noodzakelijk zijn voor een goede organisatie van het samenwerkingsverband, zodat het
samenwerkingsverband de taken om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, kan uitvoeren. M&O is faciliterend voor het
primaire proces en omvat o.a. de kosten van de interne organisatie, communicatie, overlegstructuren, beleidsvorming en
kwaliteitszorg);

x

Tenslotte is in 2021 ca. 0,6% van alle uitgaven besteed aan innovatie.
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Toelichting op de financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de renteopbrengsten of rentelasten op liggende gelden. De financiële baten en lasten waren voor
het hele jaar 2021 begroot op nihil. De gerealiseerde financiële baten en lasten in 2021 bedragen € 24.991 negatief en zijn dus lager dan
begroot. Dit betreft de negatieve rente die door de bank is berekend over het spaartegoed gedurende het jaar. Er wordt in 2022 nader
onderzocht of het overgaan op schatkistbankieren een mogelijkheid is, waarmee de negatieve rente naar 0 zou kunnen worden
teruggebracht.
Totaalbeeld
Het totaal financieel resultaat van het samenwerkingsverband over 2021 bedraagt € 402.343 negatief. Er was een negatief resultaat
begroot van € 2.079.527. Het totaal financieel resultaat is dus € 1.677.185 “beter” dan begroot. Tegenover circa € 1,4 miljoen meer baten
staan circa € 302.000 minder lasten en circa € 25.000 minder aan financiële baten en lasten. Samengevat:

Begroting

W erkelijk

% t.o.v.

2021

2021

V ersc hil

begroting

Baten

21.161.920

22.561.680

1.399.760

106,6%

Lasten

23.241.447

22.939.031

-302.416

98,7%

-

-24.991

-24.991

-

-2.079.527

-402.342

1.677.185

19,3%

Financiele baten en lasten
Totaal

Daarmee is de beoogde afbouw van het vermogen slechts voor een deel gerealiseerd en verloopt de afbouw minder snel dan was voorzien.
Resultaatbestemming
Het over 2021 behaalde resultaat wordt volledig onttrokken aan het eigen vermogen:

W erkelijk
31-12-2020
Algemene reserve

Mutatie
2021

W erkelijk
31-12-2021

907.470

-

907.470

-

44.836

44.836

Bestemmingsreserve Publiek

3.920.158

-447.179

3.472.979

Totaal algemene reserve

4.827.628

-402.343

4.425.285

Bestemmingsreserve NPO

Het samenwerkingsverband houdt een weerstandsvermogen aan van € 907.470 (zie risicoanalyse). Voor het nog niet bestede deel van de
ontvangen gelden uit hoofde van het Nationaal Programma Onderwijs is een bestemmingsreserve gevormd. Het resterende deel van het
eigen vermogen staat in de komende jaren ter beschikking in het kader van de doelstelling (zie verder de meerjarenbegroting).

2.3. Toelichting op het vermogen en indicatoren
De Inspectie van het Onderwijs hanteert signaleringsgrenzen voor het beoordelen van de financiële positie van onderwijsinstellingen.
De Inspectie van het Onderwijs heeft de signaleringswaarden met betrekking tot de financiële kengetallen aangepast. Signaleringswaarden
zijn géén normen of streefgetallen, maar grenswaarden die attenderen op het feit dat er mogelijk een risicovolle of ongewenste situatie is
of dreigt. Deze signaleringswaarden gebruikt de inspectie bij het financieel toezicht op de onderwijsbesturen (schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden). De inspectie hanteert niet langer signaleringswaarden voor de kengetallen rentabiliteit, weerstandsvermogen
en de huisvestingsratio. Er blijven drie kengetallen over: solvabiliteit en liquiditeit en de ratio normatief publiek eigen vermogen.
Voor de liquiditeit wordt vanaf 2020 een onderscheid gemaakt in kleine, middelgrote en grote instellingen. Het samenwerkingsverband vo
Noord-Kennemerland kwalificeert daarbij als grote instelling (de totale baten zijn hoger dan € 12 miljoen). Ook is er een absolute
ondergrens ingesteld voor wat betreft liquide middelen. Deze bedraagt in het funderend onderwijs € 100.000.
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De voor het samenwerkingsverband berekende indicatoren zijn over het jaar 2021 als volgt, afgezet tegen de grenswaarden: en de
indicatoren over boekjaar 2020:

Indic ator
Solvabiliteit 2

Liquiditeit

Omsc hrijving

Formule

Grensw aarde

2020

2021

0,30

0,92

0,93

0,75

12,07

13,74

Eigen vermogen plus

Geeft aan de mogelijkheid om alle
schulden op lange termijn te voldoen

voorzieningen gedeeld door
balanstotaal

Geeft aan de mogelijkheid om alle

Vlottende activa gedeeld

schulden op korte termijn te voldoen

door kort lopende schulden

Absolute omvang liquide middelen

€

100.000

€

5.098.012

€ 4.442.302

De solvabiliteit 2 (eigen vermogen inclusief voorzieningen ten opzichte van totaal vermogen) geeft de verhouding tussen eigen en vreemd
vermogen aan en geeft inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre het samenwerkingsverband op langere termijn in staat is om aan
de verplichtingen te voldoen.
De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende schulden) geeft aan in hoeverre het samenwerkingsverband op
korte termijn aan de verplichtingen kan voldoen.
Uit dit overzicht blijkt dat, hoewel de absolute omvang van de liquiditeit is afgenomen, de indicatoren voor solvabiliteit 2 en liquiditeit
zijn gestegen in 2021. De drie indicatoren liggen per eind 2021 ruim boven de grenswaarde die de Inspectie hanteert. Dat duidt op een
zeer sterke financiële positie van het samenwerkingsverband per eind 2021.
Naast de indicatoren voor het toezicht op de financiële continuïteit heeft de Inspectie van het Onderwijs ook een signaleringswaarde
ontwikkeld voor toezicht op publiek eigen vermogen. Deze geeft een indicatie hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling (school of
samenwerkingsverband passend onderwijs) redelijkerwijs maximaal nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering. De gedachte achter
deze nieuwe signaleringswaarde is dat publiek onderwijsgeld optimaal aan onderwijs wordt besteed en niet onnodig in reserves vastzit.
Het eigen vermogen komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen (af te lezen van de balans) hoger is dan het
normatief eigen vermogen (vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen).
De signaleringswaarde bedraagt voor samenwerkingsverbanden 3,5% van de brutobaten (met “bruto” wordt bedoeld: de totale baten voor
aftrek van de ondersteuningsmiddelen voor het speciaal onderwijs, d.w.z. de TLV’s op basis van de leerlingtelling). Deze reserve moet
gezien worden als risicobuffer (weerstandsvermogen), met een minimum voor kleinere samenwerkingsverbanden van € 250.000.
Specifieke of verplichte voorzieningen die ook onderdeel uitmaken van het vermogen van samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld
voor ambtsjubilea van personeel) vallen buiten deze berekening. Deze signaleringswaarde is veel lager dan die voor schoolbesturen, omdat
de inspectie de daadwerkelijke risico’s van samenwerkingsverbanden laag inschat. Allereerst omdat zij de samenwerkingsverbanden niet
als een zelfstandige rechtspersoon ziet: de aangesloten schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan. Daarnaast hebben
samenwerkingsverbanden niet of nauwelijks materiële vaste activa, zoals gebouwen. Voor het samenwerkingsverband vo NoordKennemerland bedraagt het bovennormatief vermogen per eind 2021 nog ca. € 3,6 miljoen:

W erkelijk
31-12-2020
Genormeerd eigen vermogen

W erkelijk
31-12-2021

780.757

789.659

Werkelijk eigen vermogen

4.827.629

4.425.286

Bovennormatief vermogen

4.046.872

3.635.627

In 2021 is het eigen vermogen weliswaar afgebouwd, maar met een lager bedrag dan was begroot. Om de verdere afbouw tot onder de
signaleringswaarde te borgen is in 2020 een bestedingsplan opgesteld, dat is verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarmee zal het
vermogen in de komende jaren verder dalen. Voor een verdere uitwerking van de indicatoren en de vermogenspositie in
meerjarenperspectief wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf.
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3. Continuïteitsparagraaf
Schoolbesturen zijn verplicht hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ in het jaarverslag.
De continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het
verslagjaar. Ten tweede bevat deze paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement.
Aan de accountant is opgedragen de continuïteitparagraaf te toetsen.

3.1 Inhoudelijke uitgangspunten en ontwikkelingen
Aansluitend op het ondersteuningsplan wordt een sterk accent gelegd op het verbeteren en versterken van de bestaande praktijk in de
scholen, met o.a. aandacht voor de inzet van ondersteuningsmiddelen, ondersteuning door de consulenten passend onderwijs, het
uitvoeren van de ontwikkelagenda, professionalisering, evaluatie en procesbegeleiding en een effectief toewijzingsproces.
De begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022–2025 zijn qua opbouw direct te verbinden aan de actielijnen in het ondersteuningsplan en
het activiteitenplan 2022. Op deze manier kan iedereen zien waar de publieke middelen aan worden besteed en met welk doel.
In 2022 versterken professionals van scholen i.s.m. het samenwerkingsverband hun expertise, onder andere op het gebied van
schoolaanwezigheid, hoogbegaafdheid, gelijke kansen en overgangen tijdens de schoolloopbaan en naar vervolgonderwijs of arbeid.
In navolging van de verbetermaatregelen passend onderwijs bouwt het samenwerkingsverband het jongeren- en ouderpunt (JOP) uit.
Daarnaast staat 2022 in het teken van de beweging naar inclusiever onderwijs. Het doel is om het dekkend aanbod (in harmonie met
jeugdhulp en zorg en in afstemming met partners uit po, mbo, vervolgonderwijs, participatie en werk) in 2022 te verbreden.
In 2021 is gebleken dat het actieplan toekomstbestendig dekkend netwerk nog niet tot het gewenste effect heeft geleid. Daarom is de
‘Taskforce inclusief dekkend netwerk’ gestart en wordt dit initiatief voortgezet in 2022. De Taskforce bestaat uit professionals van vo-vso
scholen, het samenwerkingsverband, gemeenten en een aantal andere partners, waaronder jeugdhulp. In deze Taskforce worden
initiatieven die bijdragen aan een meer inclusief dekkend netwerk besproken en uitgewerkt, ook worden urgente complexe vraagstukken
waarbij er nog geen passende plek is voor de leerling opgepakt.

3.2 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
Voor het kalenderjaar 2021 was een financieel resultaat begroot van € 2,080 miljoen tekort. Het werkelijke resultaat over 2021 komt ruim
positiever uit. De consequentie daarvan is dat de vermogenspositie per eind 2021 hoger is dan waarvan bij de begroting was uitgegaan.
Daarmee is de beoogde vermogensafbouw nog niet gerealiseerd.
Dit beeld was gaandeweg 2021 al helder uit de tussentijdse financiële rapportages. In de begroting voor 2022 en verdere jaren zijn dan ook
instrumenten opgenomen om extra middelen in te zetten voor kwalitatieve doeleinden, zodat de afbouw van het vermogen alsnog kan
worden bewerkstelligd.
In dat licht is in de ALV van 5 oktober 2021 besloten om de ontwikkelagenda passend onderwijs, die aanvankelijk per eind 2021 zou worden
beëindigd, toch voor dezelfde omvang te continueren voor de duur van 3 jaren (2022-2024), met mogelijke verlenging voor een extra jaar.
Ook wordt de hoogte van de ondersteuningsmiddelen voor lichte en extra ondersteuning in het regulier onderwijs in de komende jaren op
een gelijk niveau gehouden als in de voorafgaande jaren, ondanks het feit dat de leerlingaantallen dalen (en de te ontvangen
Rijksbijdragen van het samenwerkingsverband dus afnemen).
Het meerjarenperspectief waarbij de algemene reserve wordt teruggebracht, riep in de afgelopen jaren de vraag op hoe om te gaan met
tussentijdse ‘meevallers’. De laatste jaren is regelmatig sprake geweest van tussentijdse bijstelling van de lumpsum- en TLV-tarieven
(volgend op de cao primair onderwijs), wat doorgaans in het laatste kwartaal ‘meevallers’ opleverde. Tot op heden zijn deze aan de
algemene reserve toegevoegd en meegenomen in het schema van negatief begroten. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is besloten
om vanaf 2023, als de ondersteuningsmiddelen weer tot het oorspronkelijke niveau zijn teruggebracht, deze middelen te indexeren met
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hetzelfde percentage waarmee de lumpsumtarieven van het samenwerkingsverband worden aangepast. Dat is vooralsnog in de begroting
2022 niet zo toegepast, omdat de ondersteuningsmiddelen immers in de jaren 2022 tot en met 2024 nog met € 700.000 worden opgehoogd
vanuit de reserves.
Op advies van de controllers van de schoolbesturen is het voorstel om, indien de bekostiging in het jaar 2022 wordt aangepast, dezelfde
aanpassing te doen in de toekenning van de overdrachten aan lichte ondersteuning en extra ondersteuning en derhalve dan aangepaste
beschikkingen aan de schoolbesturen af te geven. Daarmee wordt bereikt dat de mogelijke extra baten ook worden doorvertaald in de
overdrachten en per saldo niet leiden tot een exploitatie-overschot in 2022.
Een bijzonder punt van aandacht betreft het verdeelmodel voor de middelen voor de lichte ondersteuning. In het najaar van 2021 is
besloten het gehanteerde verdeelmodel lichte ondersteuning binnen het samenwerkingsverband aan te passen op basis van de met elkaar
vastgestelde criteria. Het komt er op neer de middelen te verdelen op basis van alleen het aantal vmbo–leerlingen (onder- en bovenbouw)
en daarbij de laatste bekende landelijke verdeling van lwoo over de leerwegen als wegingsfactor te gebruiken. Dit leidt niet tot een
wijziging op totaalniveau (het beschikbare bedrag blijft gelijk) maar mogelijk wel tot herverdeeleffecten, in die zin dat schoolbesturen
soms meer en soms minder zullen krijgen toebedeeld op basis van het nieuwe verdeelmodel dan op basis van het oude verdeelmodel het
geval was. Met de schoolbesturen is afgesproken hiervoor een “zachte landing” toe te passen met ingang van begrotingsjaar 2023.
Bij de berekening van deze nieuwe verdeling is echter op uitvoeringsproblematiek gestuit. De opgave van de aantallen vmbo–leerlingen,
specifiek per richting en leerjaar, op teldatum 1 oktober 2021 is goed te maken door de scholen, maar er ontstond onduidelijkheid over de
dakpanklassen en gecombineerde brugklassen en de wijze waarop deze in het verdeelmodel kunnen worden meegenomen. Ton Eimers, die
het swv heeft geadviseerd over het nieuwe verdeelmodel, stelt voor om te kijken naar de uitstroom van die klassen in de afgelopen jaren,
bijvoorbeeld de laatste drie jaar en daarvoor schattingen op te nemen. Dit is voorgelegd aan de controllers van de schoolbesturen, maar zij
geven aan dat deze schattingen lastig te maken zijn en bovendien niet objectief vast te stellen zijn, waardoor het verdeelmodel niet meer
voldoet aan de uitgangspunten van robuustheid en betrouwbaarheid. Het advies van de controllers is dan ook om het oude verdeelmodel
vooralsnog toch in stand te houden en voor de begroting 2022 en verder geen wijzigingen aan te brengen in de verdeling van de middelen
voor lichte ondersteuning. In de begroting is dat advies opgevolgd.
Per saldo is de inzet om de reservepositie van het samenwerkingsverband in de komende jaren te verlagen, door onderbouwd middelen ter
beschikking te stellen aan de scholen en schoolbesturen of innovatieve activiteiten te bekostigen, gericht op betere ondersteuning van de
leerlingen binnen het samenwerkingsverband.
Daarmee sluit het samenwerkingsverband aan op het vorig jaar opgestelde bestedingsplan, waarmee samenwerkingsverbanden, in het
kader van het verbeterplan passend onderwijs, hun vermogenspositie dienen af te bouwen.

3.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen en leerlingenstromen
De Rijksbekostiging en de financiële (en dus beleids-) mogelijkheden van het samenwerkingsverband worden voor 2022 en in
meerjarenperspectief vooral bepaald door het aantal leerlingen en de meerjarige prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.
Daarvoor is zowel voor 2022 als in meerjarenperspectief nog teldatum 1 oktober gehanteerd. Bij de invoering van het nieuwe
bekostigingsstelsel wijzigt de teldatum voor het vso naar 1 februari en komt tegelijkertijd de groeitelling (en dus de groeibekostiging) te
vervallen. Omdat bij het opstellen van de (meerjaren-) begroting de concrete uitwerking en de financiële consequenties daarvan nog niet
bekend waren, is in de (meerjaren-) begroting gecalculeerd op basis van teldatum 1 oktober.
VO en PrO
x

Het aantal vo–leerlingen per 1 oktober 2021 bedraagt 14.495 (per 1 oktober 2020: 14.584), op basis van eigen opgave van de
schoolbesturen;

x

Het totaal aantal vo–leerlingen is ten opzichte van 1 oktober 2020 gedaald met 89 leerlingen (0,61%).
De daling van het totaal aantal leerlingen zet zich door, maar minder scherp dan vorig jaar werd verwacht (namelijk 2%);

x

Het PrO is ten opzichte van 1 oktober 2020 met 8 leerlingen gegroeid (1,75%); de groei van het PrO zet zich dus door, maar iets
minder scherp dan vorig jaar werd verwacht (namelijk 2%);

x

De daling van het aantal reguliere vo–leerlingen bedraagt in vergelijking met 1 oktober 2020 dus 97 leerlingen (0,69%).
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Als de daling van de leerlingaantallen in 2021 als uitgangspunt wordt genomen voor de verwachte trend de komende jaren, betekent dit
een voortschrijdende daling van het regulier vo met gemiddeld 0,69% per jaar. Dit percentage is ook het uitgangspunt voor de begrotingen
2023 t/m 2025. Voor PrO wordt op basis van schatting van de beide PrO–scholen meerjarig een leerlingaantal van 455 verwacht.
VSO
x

Het aantal vso-leerlingen per 1 oktober 2021 bedraagt 506 (per 1 oktober 2020: 495);

x

Het totaal aantal vso–leerlingen is ten opzichte van 1 oktober 2020 gestegen met 11 leerlingen (2,2%).
De stijging van het aantal vso–leerlingen is daarmee hoger dan vorig jaar werd verwacht (namelijk 1,5%).

Als de stijging van het aantal vso-leerlingen in 2021 als uitgangspunt wordt genomen voor de verwachte trend de komende jaren, betekent
dit een voortschrijdende toename van gemiddeld 2,2% per jaar.
Op basis van het voorgaande worden voor de meerjarenbegroting de volgende leerlingaantallen gehanteerd:

Verwachte

teldatum teldatum

teldatum

teldatum

tendens 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024
2022

2023

2024

2025

leerlingen VO

-0,69%

14.495

14.395

14.296

14.197

leerlingen PrO

0,00%

464

455

455

455

leerlingen VSO

2,20%

506

517

529

540

3.4 Personele bezetting
De formatieve bezetting voor de komende jaren, zoals ook opgenomen in de meerjarenbegroting, is als volgt:

Begroting Begroting Begroting Begroting
2022
2023
2024
2025
DIR

1,00

1,00

1,00

1,00

OP

5,50

5,50

5,50

5,50

OOP

7,80

7,17

7,17

7,17

14,30

13,67

13,67

13,67

Totaal

Voor het jaar 2022 is de formatie OP iets verhoogd vanwege een begrote personele uitbreiding bij CLEO, gericht op het verlagen van de
werkdruk voor alle medewerkers. De formatie OOP daalt na 2022 omdat in 2022 een aantal tijdelijke project- en vervangingsaanstellingen
zijn begroot, die, zoals nu voorzien, zich in 2023 en verder niet voordoen. Voor het overige wordt in meerjarenperspectief een stabilisering
van de formatieve inzet voorzien.
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3.5 Meerjarenbegroting exploitatie
De totale begroting van het samenwerkingsverband voor de jaren 2022 tot en met 2025, in de gehanteerde interne systematiek en
categorisering, en vergeleken met de werkelijke cijfers 2021, ziet er als volgt uit:

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2021
2022
2023
2024
2025

alle bedragen in €

BATEN
Rijksbijdragen lichte en zware ondersteuning
Overige baten
Totaal baten

22.303.969

21.980.335

21.741.453

21.528.008

21.379.747

257.711

218.000

188.000

183.000

183.000

22.561.680

22.198.335

21.929.453

21.711.008

21.562.747

LASTEN
18.581.306

18.120.979

18.293.124

18.444.333

17.898.868

Management & organisatie

Overdrachten

734.351

682.005

653.959

651.459

648.959

Uitvoeringsorganisatie swv

643.238

647.179

647.179

647.179

647.179

Basisondersteuning en ontwikkeling

1.087.141

1.120.000

1.110.000

1.105.000

175.000

Extra ondersteuning, voorzieningen en arrangementen

1.785.830

2.115.592

2.006.785

1.942.632

1.942.632

132.157

219.000

214.000

209.000

209.000

22.964.023

22.904.754

22.925.047

22.999.603

21.521.638

-402.343

-706.420

-995.594

-1.288.595

41.109

Innovatie
Totaal lasten

RESULTAAT

Omgerekend naar de indeling conform de jaarrekening is de meerjarenbegroting als volgt:

W erkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

22.303.969

21.980.335

21.741.453

21.528.008

21.379.747

150.433

-

-

-

-

BATEN
3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdagen

3.5

Overige baten
Totaal baten

107.278

218.000

188.000

183.000

183.000

22.561.680

22.198.335

21.929.453

21.711.008

21.562.747

1.743.292

1.767.354

1.704.309

1.699.309

1.699.309

20.059

19.854

19.854

19.854

19.854

LASTEN
4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

108.774

108.000

108.000

108.000

108.000

4.4

Overige instellingslasten

544.260

803.899

778.899

773.899

768.899

4.5

Overdrachten schoolbesturen

20.522.647

20.185.647

20.298.986

20.386.041

18.915.576

Totaal lasten

22.939.031

22.884.754

22.910.047

22.987.103

21.511.638

-377.351

-686.420

-980.594

-1.276.095

51.109

-24.991

-20.000

-15.000

-12.500

-10.000

-402.343

-706.420

-995.594

-1.288.595

41.109

Saldo baten en lasten

5.

Financiele baten en lasten

RESULTAAT
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De onderliggende specificaties per baten- en lastencategorie zijn als volgt:

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

BATEN
I.1

Rijksbijdragen
1 Lichte ondersteuning
Algemeen

1.540.943

1.518.132

1.507.677

1.497.293

1.486.982

Ondersteuning LWOO

8.716.494

8.587.465

8.528.322

8.469.588

8.411.259

Ondersteuning PrO

1.927.896

1.899.356

1.886.275

1.873.285

1.860.384

12.185.333

12.004.954

11.922.275

11.840.166

11.758.624

Personeel

9.459.962

9.428.753

9.320.008

9.255.821

9.192.077

M aterieel

444.615

438.034

435.017

432.021

429.046

9.904.577

9.866.787

9.755.025

9.687.842

9.621.122

169.223

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

44.836

108.595

64.153

-

-

214.059

108.595

64.153

-

-

22.303.969

21.980.335

21.741.453

21.528.008

21.379.747

2 Zware ondersteuning

3 Overige
Subsidie Hoogbegaafden
Subsidie Kansengelijkheid
Aanvullende bekostiging leerlingen NPO

Totaal Rijksbijdragen
I.2

Overige baten
Overdracht scholen CLEO

102.750

93.000

93.000

93.000

93.000

VSV project Professionalisering stagevoorbereiding

22.910

55.000

-

-

-

Transformatiefonds project Interprofess. samenwerken

12.688

15.000

-

-

-

-

10.000

5.000

-

-

56.160

45.000

90.000

90.000

90.000

Subsidie voortzetting transformatieve school
JGGZ VO Team
Overige baten

63.203

-

-

-

-

257.711

218.000

188.000

183.000

183.000

22.561.680

22.198.335

21.929.453

21.711.008

21.562.747

Totaal Overige baten
Totaal Baten
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Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

LASTEN
I

Overdrachten
1 VSO (rechtstreeks via DUO)
2 VSO groeiregeling

6.700.979

6.873.124

7.024.333

7.178.868

444.876

170.000

170.000

170.000

170.000

3 PrO (rechtstreeks via DUO)

2.272.393

2.322.445

2.277.398

2.277.398

2.277.398

4 VO lichte ondersteuning

6.932.322

6.727.555

6.772.602

6.772.602

6.072.602

5 VO extra ondersteuning

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

18.581.306

18.120.979

18.293.124

18.444.333

17.898.868

83,3%

82,4%

84,1%

85,7%

83,7%

1 Personeel loonkosten

363.627

323.252

300.207

300.207

300.207

2 Inhuur extern

100.542

87.000

87.000

87.000

87.000

-

15.000

15.000

15.000

15.000

4 Overige personele lasten

26.268

8.000

8.000

8.000

8.000

5 Afschrijvingen

19.518

19.854

19.854

19.854

19.854

6 Administratie en beheer

Totaal Overdrachten
In % van Rijksbijdragen
II

6.731.715

Management en organisatie

3 Professionalisering eigen personeel

36.465

32.000

32.000

32.000

32.000

7 Bestuurskosten

5.504

23.000

23.000

23.000

23.000

8 OPR

5.155

14.600

14.600

14.600

14.600

65.717

65.000

65.000

65.000

65.000

-

20.000

20.000

20.000

20.000

11 Kantoorkosten

73.893

24.299

24.299

24.299

24.299

12 Communicatie, PR, publicaties

12.672

30.000

30.000

30.000

30.000

13 Negatieve rente

24.991

20.000

15.000

12.500

10.000

734.352

682.005

653.959

651.459

648.959

3,3%

3,1%

3,0%

3,0%

3,0%

1 Team passend onderwijs / Consulenten

500.153

441.333

441.333

441.333

441.333

2 Commissie van toewijzing

114.673

156.846

156.846

156.846

156.846

-

9.000

9.000

9.000

9.000

28.084

40.000

40.000

40.000

40.000

9 Huisvesting
10 ICT

Totaal Management & Organisatie
In % van Rijksbijdragen
III

Uitvoeringsorganisatie

3 Uitvoering en beheer
4 Topdossier
5 Overige kosten
Totaal Uitvoeringsorganisatie

328

-

-

-

-

643.238

647.179

647.179

647.179

647.179

2,9%

2,9%

3,0%

3,0%

3,0%

In % van Rijksbijdragen
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IV

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Basisondersteuning en ontwikkeling
1 Ontwikkelagenda scholen

Overdrachten schoolbesturen

924.460

925.000

925.000

925.000

-

2 Professionalisering

Overdrachten schoolbesturen

8.063

75.000

75.000

75.000

75.000

3 Inhuur expertise implementatie

Personeelslasten

45.145

-

-

-

-

4 Verzuimpreventie

Overdrachten schoolbesturen

85.677

-

-

-

-

5 Opzet Jongeren Ouder Punt (JOP)

Overige instellingslasten

-

20.000

10.000

5.000

-

6 M onitor

Overige instellingslasten

23.796

100.000

100.000

100.000

100.000

1.087.141

1.120.000

1.110.000

1.105.000

175.000

4,9%

5,1%

5,1%

5,1%

0,8%

Totaal Basisondersteuning & Ontwikkeling
In % van Rijksbijdragen
V

Extra ondersteuning, voorzieningen en arrangementen
1 M aatwerk (TVIA en interventies)

Overdrachten schoolbesturen

169.977

175.000

175.000

175.000

175.000

2 CLEO

Overdrachten schoolbesturen

598.002

574.924

574.924

574.924

574.924

3 Trajectplus Willem Blaeu

Overdrachten schoolbesturen

350.848

367.000

367.000

367.000

367.000

4 Intermezzo/M urmellius

Overdrachten schoolbesturen

113.100

115.200

115.200

115.200

115.200

5 Heliomare Interventieteam thuiszitters Overdrachten schoolbesturen

134.243

142.000

142.000

142.000

142.000

6 Structuurklas Viaan

Overdrachten schoolbesturen

71.280

61.450

61.450

61.450

61.450

7 Bovenschoolse Praktijkroute PCC

Overdrachten schoolbesturen

91.756

115.424

101.058

101.058

101.058

8 JGGZ VO Team

Overige instellingslasten

-

90.000

180.000

180.000

180.000

9 Toetsen en onderzoeken

Overige instellingslasten

18.902

4.000

4.000

4.000

4.000

10 Transformatie onderwijs, jeugd en zorgOverige instellingslasten

209.444

60.000

60.000

60.000

60.000

11 VSV project Professionalisering stagevoOverige instellingslasten

-

105.000

-

-

-

24.460

107.000

107.000

107.000

107.000

Overdrachten schoolbesturen

-

108.595

64.153

-

-

Overige instellingslasten

-

35.000

-

-

-

15 PrO zij-instroomgroepen

Overige instellingslasten

-

-

-

-

-

16 Overige Inzet t.b.v. leerlingen

Overige instellingslasten

3.819

55.000

55.000

55.000

55.000

1.785.831

2.115.592

2.006.785

1.942.632

1.942.632

8,0%

9,6%

9,2%

9,0%

9,1%

12 Ondersteuning tijdens overgangen

Overige instellingslasten

13 Inzet NPO - gelden
14 Project Nieuwkomers

Totaal Extra ondersteuning, voorzieningen en arr.
In % van Rijksbijdragen
VI

Innovatie
1 Innovatiebudget

Overige instellingslasten

14.313

150.000

150.000

150.000

150.000

2 Onderzoek en leerlandschap

Overige instellingslasten

17.785

50.000

50.000

50.000

50.000

3 HB vanuit subsidie

Overige instellingslasten

100.059

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 Kansengelijkheid vanuit subsidie

Overige instellingslasten

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 Transformatieve school

Overige instellingslasten

-

10.000

5.000

-

-

6 Kennisnetwerk en ouders

Overige instellingslasten

-

9.000

9.000

9.000

9.000

132.157

219.000

214.000

209.000

209.000

0,6%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

22.964.025

22.904.754

22.925.047

22.999.603

21.521.638

-402.344

-706.420

-995.594

-1.288.595

41.109

Totaal Innovatie
In % van Rijksbijdragen
Totaal Lasten
Resultaat

De totale baten voor 2022 zijn begroot op € 22,198 miljoen.
De totale lasten voor 2022 zijn begroot op € 22,904 miljoen.
Het begroot resultaat voor 2022 bedraagt daarmee ca. € 706.000 negatief.
De ontwikkeling van baten, lasten en financieel resultaat over de gehele periode van de meerjarenbegroting is als volgt:

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal baten

22.561.680

22.198.335

21.929.453

21.711.008

21.562.747

Totaal lasten

22.939.032

22.884.754

22.910.047

22.987.103

21.511.638

-24.991

-20.000

-15.000

-12.500

-10.000

-402.343

-706.420

-995.594

-1.288.595

41.109

Financiele baten en lasten
Financieel resultaat
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In meerjarenperspectief dalen na 2022 de begrote baten, als direct gevolg van de teruglopende Rijksbijdragen vanwege het dalende aantal
leerlingen. De lasten lopen in de jaren 2023 en 2024 op, vooral door het toenemen van de overdrachten (verwachte groei van het vso).
De lasten lopen in 2025 weer terug omdat in 2025 de ontwikkelagenda niet meer is opgenomen en de extra toekenning aan de middelen
voor de lichte ondersteuning (vanuit de reserves) is gestopt.
De begrote tekorten worden onttrokken aan de algemene reserve. De lijn van de vorige meerjarenbegroting waarbij negatief wordt
begroot met inzet van de reserve die de risicoreserve of het weerstandvermogen te boven gaat, wordt de komende jaren voortgezet.
Zie voor de verdere uitwerking de balansprognose.

3.6 Meerjarenbegroting balans
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte verloop van de balans en de vermogenspositie op basis van de vastgestelde
meerjarenbegroting 2022-2025:

W erkelijk
31-12-2021

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

ACTIV A
V aste ac tiva
1.2

Materiële vaste activa

115.172

93.698

73.844

53.990

34.136

115.172

93.698

73.844

53.990

34.136

312.998

180.000

180.000

180.000

180.000

4.442.302

3.603.979

2.628.239

1.359.498

1.420.460

4.755.300

3.783.979

2.808.239

1.539.498

1.600.460

4.870.471

3.877.677

2.882.083

1.593.488

1.634.597

4.425.286

€ 3.316.677

€ 2.321.083

€ 1.032.488

€ 1.073.597

99.142

€

111.000

€

111.000

€

111.000

€

111.000

346.043

€

450.000

€

450.000

€

450.000

€

450.000

V lottende ac tiva
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

Totaal ac tiva

PASSIV A
2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.5

Kortlopende schulden
Totaal passiva

4.870.471 € 3.877.677 € 2.882.083 € 1.593.488 € 1.634.597

Uitsplitsing eigen vermogen:

W erkelijk
31-12-2021
Algemene reserve
Bestemmingsreserve NPO

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

907.470

€

907.470

€

907.470

€

907.470

€

907.470

44.836

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 1.413.613

€

125.018

€

166.127

Bestemmingsreserve Publiek

3.472.979

€ 2.409.207

Totaal algemene reserve

4.425.285 € 3.316.677 € 2.321.083 € 1.032.488 € 1.073.597

Uit dit overzicht is zichtbaar dat in de komende jaren sterk wordt ingezet op verlaging van het balanstotaal, de liquiditeiten en de omvang
van het eigen vermogen. De kasbehoefte van het samenwerkingsverband bestaat meerjarig alleen uit liquiditeiten in de vorm van
banktegoeden. In 2022 verkent het samenwerkingsverband of het wil en kan gebruikmaken van de faciliteit Schatkistbankieren.
Het samenwerkingsverband heeft in meerjarenperspectief geen behoefte aan kredieten of externe financiering en maakt daar ook geen
gebruik van.
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Kanttekening: De hiervoor opgenomen meerjarenbalans is ontleend aan de goedgekeurde meerjarenbegroting 2022-2025. Voor de
berekening van de balanspositie in de jaren 2022–2025 is echter gebruik gemaakt van een schatting van het financieel resultaat over
boekjaar 2021 en de balanspositie per eind 2021 (die op het moment van opstellen van de begroting 2022-2025 nog niet bekend waren).
De werkelijke omvang van het eigen vermogen per eind 2021 is ca. € 407.000 hoger dan waarvan bij het opstellen van de
meerjarenbegroting 2022–2025 was uitgegaan. Voor het totaalbeeld maakt dat in meerjarenperspectief niet veel uit, maar de
vermogenspositie geeft dus ca. € 407.000 meer ruimte dan aanvankelijk gedacht. In de uitvoering van de exploitatie in 2022 en bij het
opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2023–2026 zal hiermee rekening worden gehouden en zal worden bezien op welke wijze de
vermogenspositie verder kan worden afgebouwd.

3.7 Meerjarenbegroting ontwikkeling indicatoren en vermogenspositie
De ontwikkeling van de indicatoren in meerjarenperspectief is als volgt:

Indic ator
Solvabiliteit 2

Liquiditeit

Omsc hrijving

Formule

Geeft aan de mogelijkheid om alle
schulden op lange termijn te voldoen

Grensw aarde

2021

2022

2023

2024

2024

0,30

0,93

0,88

0,84

0,72

0,72

0,75

13,74

8,01

5,84

3,02

3,16

€ 4.442.302

€ 3.603.979

€ 2.628.239

€ 1.359.498

€ 1.420.460

Eigen vermogen plus
voorzieningen gedeeld door
balanstotaal

Geeft aan de mogelijkheid om alle

Vlottende activa gedeeld

schulden op korte termijn te voldoen

door kort lopende schulden

Absolute omvang liquide middelen

€

100.000

Daaruit blijkt dat de absolute omvang van de liquiditeit en de indicatoren voor solvabiliteit 2 en liquiditeit in de komende jaren sterk
dalen, maar per ultimo 2025 nog altijd ruim boven de grenswaarden liggen.
Ten aanzien van de signaleringswaarde volgt daaruit in meerjarenperspectief het volgende beeld:

W erkelijk
31-12-2021
Genormeerd eigen vermogen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

789.659

776.942

767.531

759.885

754.696

Werkelijk eigen vermogen

4.425.286

3.316.677

2.321.083

1.032.488

1.073.597

Bovennormatief vermogen

3.635.627

2.539.735

1.553.552

272.603

318.901

Uit dit overzicht blijkt dat het vermogen met de voorliggende begroting per eind 2024 richting de grens van de signaleringswaarde gaat en
nog enige ruimte biedt voor aanvullende bestedingen. In het vorig jaar opgestelde bestedingsplan was voorzien dat het vermogen per eind
2023 al rond ca. € 1,0 miljoen zou bedragen. Het vermogen bouwt, op basis van de realisatie 2021 en de begroting 2022 dus minder snel af,
dan aanvankelijk gedacht.
Daar komt nog bij dat, zoals in het voorgaande al gemeld, de werkelijke omvang van het eigen vermogen per eind 2021 ca. € 402.000 hoger
is dan waarvan bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022–2025 was uitgegaan. In de uitvoering van de exploitatie in 2022 en bij het
opstellen van de nieuwe meerjarenbegroting 2023–2026 zal hiermee rekening worden gehouden en zal worden bezien op welke wijze de
vermogenspositie verder kan worden afgebouwd. Daarbij wordt gestreefd naar afbouw van het eigen vermogen naar het niveau van het
genormeerd eigen vermogen.

3.8 Risicoanalyse en risicomanagement
De risico’s van een samenwerkingsverband zijn van een andere orde dan die van een schoolbestuur. Zo is er geen sprake van de exploitatie
van gebouwen en zijn de werkgeversrisico’s door het beperkte aantal personeelsleden evenmin vergelijkbaar met die van een
schoolbestuur. Het samenwerkingsverband is primair een faciliterende organisatie, die schoolbesturen in staat stelt om passend onderwijs
te verzorgen.
Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de exploitatie, zoals de ontwikkeling van leerlingaantallen (bepalend voor de baten) en
deelname aan het speciaal onderwijs (bepalend voor een deel van de verplichte lasten) zijn redelijk te voorspellen op basis van nu en de
afgelopen jaren zichtbaar geworden trends en de caseload van het samenwerkingsverband met betrekking tot de toelaatbaarheid.
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Groei of krimp, zowel van het regulier onderwijs als van speciale voorzieningen, kunnen dan ook ondervangen worden in de
meerjarenbegroting. Uitgaven aan speciale voorzieningen en de ondersteuningsmiddelen voor het regulier onderwijs vormen een
communicerend vat: indien in de toekomst de kosten aan speciale voorzieningen zouden stijgen, kunnen de middelen voor ondersteuning in
het regulier onderwijs worden beperkt.
Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen raken zowel het passend onderwijs (kansenongelijkheid, krimp) als de jeugdzorg
(bezuinigingen, decentralisatie). Als gevolg van Covid-19 zien we een uitvergroting van een aantal risico’s, zoals kansenongelijkheid,
welbevinden en schoolverzuim. Dit is meegenomen in de uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit leidt tot een aantal grote
uitdagingen voor onze regio. Er is sprake van krimp, het totaal aantal jongeren neemt af en dus ook de beschikbare middelen.
Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren in een intensieve of specialistische voorziening toe. De verschuiving van gesloten plaatsing
jeugdhulp+ naar kortere trajecten en meer residentiële open plaatsingen is zowel inhoudelijk als financieel een uitdaging. In het primair
onderwijs zien we ook dat het aantal jongeren afneemt, terwijl het aantal jongeren in het s(b)o toeneemt. De verwachting is dus niet dat
de instroom in het vso de komende jaren als vanzelf stabiliseert.
Vanaf september 2020 zijn het samenwerkingsverband en de besturen met elkaar in gesprek. Er is een actieplan opgesteld om toe te
werken naar meer inclusief onderwijs en de groei van het praktijkonderwijs en het vso te beperken. De eerste initiatieven daartoe dienen
zich inmiddels aan en er is binnen de begroting ruimte gemaakt om dergelijke initiatieven te kunnen ondersteunen.
De werkelijke risico’s voor een samenwerkingsverband zitten in de kwaliteit van uitvoering van passend onderwijs. De kwaliteit van de te
realiseren ondersteuning wordt bepaald door de scholen en hun besturen. Risico’s als het niet realiseren van een afdoende niveau van
ondersteuning moeten gemanaged worden in overleg met de besturen.
De druk op samenwerkingsverbanden, ook vanuit de inspectie, om meer zicht te krijgen op de doelmatige besteding van middelen die aan
de schoolbesturen worden overgedragen, is de laatste jaren dan ook toegenomen. Door de wijze van monitoring en afspraken met de
schoolbesturen inzake speciale voorzieningen heeft het samenwerkingsverband een goed beeld van de kwaliteit van passend onderwijs in
de scholen.
Uiteraard zijn er ook risico’s die zich moeten vertalen in weerstandsvermogen. Naast de (beperkte) personele bezetting en dus enige
werkgeversrisico’s, is er sprake van werkprocessen die bij onzorgvuldige afhandeling tot schaderisico’s kunnen leiden.
Risico van korting op lumpsum van schoolbesturen
In het bekostigingsstelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso het totale budget zware
ondersteuning (inclusief verevening) overstijgen, er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende
schoolbesturen wordt toegepast.
In het samenwerkingsverband stijgt het uitputtingspercentage van dit budget, maar is er geen reëel risico dat dit percentage de komende
jaren in de buurt van de 100% komt, ook niet als de deelname aan het vso sneller zou stijgen. Een reëel risico is wel dat de
ondersteuningsmiddelen voor de schoolbesturen afnemen door een groei van de afdracht naar voorzieningen, waaronder vso, maar dat is
gezien de financiële situatie van het samenwerkingsverband in de komende jaren niet aan de orde.
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Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Budget zware ondersteuning

9.904.577

9.866.787

9.755.025

9.687.842

9.621.122

Overdracht naar VSO

7.176.591

6.870.979

7.043.124

7.194.333

7.348.868

2.727.986

2.995.808

2.711.901

2.493.509

2.272.254

Overdracht in % van bekostiging

72,5%

69,6%

72,2%

74,3%

76,4%

Overige risico’s
De risico’s van het samenwerkingsverband zijn beperkt tot elementen van de bedrijfsvoering en de kerntaken. Dit leidt tot de volgende
analyse:
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Personeelsmanagement
Het samenwerkingsverband is een relatief kleine werkgever, maar kan niettemin met onverwachte, financiële gevolgen van dat
werkgeverschap te maken krijgen. Dat zijn:
x

Vervanging van personeel door arbeidsverzuim (ziekte, zwangerschap);

x

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot juridische kosten, transitievergoedingen en uitkeringskosten.

Om risico’s van ontslaguitkeringen te beperken, hanteert het samenwerkingsverband strikt de toepasselijke regelgeving op het vermijden
van ontslag. Bij voorkomende ontslagsituaties is de voorbereiding belegd bij HRM-expertise en wordt waar nodig juridische bijstand
ingeschakeld. Waar sprake zal zijn van ontslaguitkeringen (eigen risicodeel en/of transitievergoeding) wordt een gecalculeerde voorziening
getroffen. Er is momenteel geen sprake van personeelsformatie die als gevolg van beleid risicodragend is.
Bedrijfsvoering
De diverse administratieve processen kunnen leiden tot omissies, die vervolgens weer een financiële consequentie kunnen hebben. Deze
werkprocessen zijn vastgelegd in een administratieve organisatie & interne controle (AO/IC) en de AO/IC van het administratiekantoor dat
de financiële en personele administratie van het samenwerkingsverband verzorgt. Samen met de borging van bevoegdheden in het
elektronische betalingsverkeer (procuratieschema) en tenslotte de financiële commissie die de exploitatie volgt via rapportages, is er
sprake van een afdoende risicobeheersing van de financiële bedrijfsvoering. Verder is inmiddels is een digitaal contractenregister in
opbouw (gekoppeld aan de digitale factuurstroom), waardoor eenvoudiger zicht te krijgen is op doorlopende verplichtingen.
Kerntaken
Aparte aandacht vraagt de ‘verzilvering’ of opvolging van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s). Het samenwerkingsverband geeft TLV’s af
met een bekostigingscategorie. Het overmaken van de categoriekosten door DUO wordt echter aangestuurd door de schooladministratie.
Het samenwerkingsverband controleert dan ook tenminste eenmaal jaarlijks (na de 1 oktobertelling, met ingang van 2023 de 1 februaritelling) of de in Kijkglas 2 (plaatsingen vso) geregistreerde TLV-categorieën corresponderen met de afgegeven TLV-besluiten.
Samenwerkingsverbanden worden steeds vaker geconfronteerd met de relatief hoge kosten die een passende oplossing voor ‘thuiszitters’
met zich meebrengt en situaties rond een leerling waarin de regelgeving of het dekkend netwerk niet direct voorziet. Daarmee is in de
begroting zo goed als mogelijk rekening gehouden, maar de financiële effecten van toename van het aantal dreigend thuiszittende
leerlingen en geschillen kunnen op het moment van begroten niet helemaal worden voorzien, waardoor een beroep op de risicoreserve niet
is uit te sluiten.
Hoogte weerstandsvermogen
Een in voorgaande jaren uitgevoerde analyse leidt tot een gewenst weerstandsvermogen of risicoreserve van ruim € 900.000,-, gebaseerd
op onderstaande specificatie:

deelname VSO/PrO
personeelsmanagement

interne
bedrijfsvoering

kerntaken

onvoorzien

1
2
1
2

3
4
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
1

risico
impact
*
groei (veel) hoger dan verwacht
VSO minimaal € 10.747 per leerling
idem
PrO € 4506 per leerling
vervanging van personeel bij ziekte en zwangerschap extra loonkosten
arbeidsconflicten
juridische kosten
transitievergoeding
uitkeringskosten
tijdelijke uitbreiding bezetting en loonkost
caseload calamiteiten in de bezetting
bedrijfsongevallen
aansprakelijkheid werkgever, eigen risico
mismanagement algemeen
bestuurdersaansprakelijkheid
omissies in betalingsverkeer incl. fraude (intern en AKonverschuldige betalingen
omissies in salarisbetalingen en premie-afdrachten boetes en nabetalingen
ongewenste contractuele verplichtingen
afkoopkosten
diefstal, inbraak, brand
vervangingskosten
ICT shutdown
continuïteit
noodzakelijke oplossing met financieel gev
calamiteiten rond een leerling
verwijtbaar en aansprakelijk handelen personeelsledaansprakelijkheid werkgever, eigen risico
geschillen ondersteuningstoewijzing
uitspraak schadeloosstelling
geschillen privacyschending
uitspraak schadeloosstelling
-

kans
4
4
5
1
4
4
5
1
3
3
3
1
1
1
2
1
4
2
1
*
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risicomanagement
risicoreserve
€ 322.410
€ 45.060
risicoreserve
€ 100.000
risicoreserve
€ 25.000
risicoreserve
€ 50.000
risicoreserve
€ 50.000
risicoreserve
€ 110.000
verzekering
€
5.000
verzekering
€
AO-IC en AK
€
AK
€
contractenregister
€ 20.000
verzekering
€
extern systeembeheer €
gebudgetteerd
€
verzekering
€
€ 100.000
software/gedragsregels € 50.000
€ 30.000
€ 907.470
1 laag
5 hoog
4
3
3
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1

Overig risicomanagement
Het samenwerkingsverband werkt aan interne risicobeheersing door:
x

Concrete beleidsplannen van het samenwerkingsverband (ondersteuningsplan en jaarplannen). De beoogde resultaten hiervan
zijn te volgen, te monitoren;

x

Te werken met gedetailleerde, onderbouwde en sluitende, taakstellende begrotingen, die aansluiten op de beleidsplannen.
Ook wordt de meerjarenbegroting periodiek bijgesteld;

x

De werkprocessen te borgen met een geactualiseerde AO/IC;

x

Te werken volgens een planning & control cyclus, met vormen van monitoring en het genereren van ervaringscijfers;

x

Te werken met financiële tussenrapportages die voorzien zijn van onderbouwde eindejaar prognoses.

De rijksoverheid heeft het risico van de open eind regeling van de financiering van het vso neergelegd bij de samenwerkingsverbanden.
Dit is ook een van de belangrijkste risico’s voor het samenwerkingsverband. De risico’s worden beheerd door:
x

Kwaliteitsbewaking van de programma’s;

x

De ontwikkeling van de leerlingaantallen vso en PrO nauwgezet te monitoren en bij afwijking van de trend deze te analyseren;

x

Aandacht in de bedrijfsvoering voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van leerlingendata en
leerlingenstromen;

x

De mogelijkheid om tussentijds financieel bij te sturen naar aanleiding van trimesterrapportages;

x

Een financiële buffer te creëren voor het opvangen van deze risico’s (zie weerstandsvermogen).
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4. Jaarrekening
Grondslagen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht voor het coördineren en implementeren van passend
onderwijs.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Passend onderwijs wordt vormgegeven in een samenwerkingsverband van schoolbesturen, gericht op de vormgeving van rijksbeleid.
Het samenwerkingsverband is geen onderwijsinstelling die beschikt over eigen gebouwen (activa), eigen leerkrachten en leerlingen, het
faciliteert de scholen, o.a. door het overdragen van ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband heeft dan ook niet tot doel over
reserves en voorzieningen voor de lange termijn te beschikken, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Ontstane reserves zijn dan ook bestemd
voor de uitvoering van beleid in de nabije toekomst.
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat BW 2 Titel 9 en de richtlijnen
voor de jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 'Onderwijsvrijstellingen') van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op
hele bedragen.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van de baten en lasten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
regelmatig geijkt. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen. De immateriële vaste activa
betreft aangeschafte software. Investeringen vanaf € 1.000 worden geactiveerd.
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en
vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen.
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De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
Immateriële vaste activa

20%

Terreinen

0%

Gebouwen

2%

Verbouwingen

5-10%

Inventaris

5%

Apparaten/bedrijfsmiddelen

10%

Automatiseringsapparatuur

20%

Groot onderhoud

10%

Investeringen vanaf € 1.000 worden geactiveerd, en groot onderhoud (indien de gebruiksduur van het object verlengd wordt) vanaf
€ 25.000.
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden
zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de netto kasstromen die het actief naar
verwachting zal genereren.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vordering.
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij
invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk WJZ2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een
vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en bestaan alleen uit banktegoeden.
Overzicht verbonden partijen
De belangrijkste partijen waarmee het samenwerkingsverband is verbonden (d.w.z. leden van de vereniging), zijn de volgende besturen:
x

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)

x

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs te Alkmaar e.o. (CSG Jan Arentsz)

x

Stichting Petrus Canisius College (PCC)

x

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard (Trinitas College)

x

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

x

Stichting Clusius College

x

Stichting Heliomare Onderwijs

x

Stichting Ronduit

x

Aloysius Stichting

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene
reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan
is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid
door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt tussen publieke en private middelen.
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Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen
gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan
voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW, wordt uitsluitend opgenomen indien op
de balansdatum aan de volgende verplichtingen is voldaan:
a.

De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);

b.

Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is;

c.

Er kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald.
De voorziening is gewaardeerd tegen de waarde van € 900,- per fte.
Voorziening individueel keuzebudget
Op grond van de cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse
basisbudget te sparen. De voorziening individueel keuzebudget is gevormd voor de gespaarde uren tegen de geldende brutoloonkosten.
Gespaarde uren dienen voor het einde van het dienstverband te worden opgenomen.
Voorziening uitkeringen OPDC
De voorziening bestaat uit verplichtingen aan bovenwettelijke werkloosheiduitkeringen (voortkomend uit voormalig OPDC).
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar
wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet
gesaldeerd met activa.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van
lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet
bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze
pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de Richtlijn Jaarverslag
Onderwijs (RJO) aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het
boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement
op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s
komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de
pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds
(beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden) dit toelaat. Naar de stand van 31 december 2021
is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,2%. Naar de stand van januari 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 107,9% (bron:
website www.abp.nl). Het samenwerkingsverband heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het samenwerkingsverband heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek
doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde waarderingsgrondslagen.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur zijn bepaald.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit
overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de
liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021

1.1 Balans per 31 december 2021
2021
EUR

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

2020
EUR

115.172

EUR

133.405
115.172

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.5 Kortlopende schulden

EUR

133.405

312.998

182.881

4.442.302

5.098.012
4.755.300

5.280.893

4.870.471

5.414.298

4.425.286

4.827.628

99.142

149.311

346.043

437.358

4.870.471

5.414.298

Staat van baten en lasten over 2021

1.2

Staat van baten en lasten over 2021
2021
EUR

Begroting 2021
EUR

EUR

2020
EUR

EUR

EUR

Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten

22.303.969

21.081.920

22.052.134

150.433

-

85.447

107.278

80.000

169.766

Totaal baten

22.561.680

21.161.920

22.307.347

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Overdrachten schoolbesturen

1.743.292
20.059

19.854

21.932

95.000

101.441

544.260

984.404

637.298

20.522.647

20.508.158

20.316.738

Saldo baten en lasten

22.939.031

23.241.447

22.836.725

-377.351

-2.079.528

-529.379

-24.991

-24.991

Resultaat

1.759.316

108.774

Totaal lasten

5 Financiële baten en lasten

1.634.031

-13.139
-

-402.343

-2.079.528
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-13.139
-542.518

Kasstroomoverzicht over 2021

2021
EUR

2020
EUR

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

-377.351

-529.379

Aanpassingen voor:
-afschrijvingen (incl. desinvesteringen)
-mutaties voorzieningen

20.059

21.932

-50.169

-2.106
-30.110

19.826

Veranderingen in vlottende middelen:
-vorderingen
-schulden

-130.117

200.131

-91.315

41.536
-221.432

241.667

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-

-13.139

24.991

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-24.991

-13.139

-653.885

-281.025

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
stand liquide middelen per 1-1
mutatie
stand liquide middelen per 31-12

1.825

4.038

-

-1.825

-4.038

-655.710

-285.063

5.098.012

5.383.075

-655.710

-285.063

4.442.302

5.098.012
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Toelichting behorende tot de balans

1.2 Materiele vaste activa
Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde
afschrijvingen 1 jan.2021
afschrijvingen 31 dec.2021
en waardeveren waardeverminderingen
minderingen
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

75.731

32.881

42.849

-

EUR

EUR

7.573

75.731

40.455

35.276

148.019

57.463

90.556

1.825

12.485

149.844

69.948

79.896

Totaal materiële activa

223.750

90.344

133.405

1.825

20.059

225.575

110.403

115.172

-

1.5 Vorderingen
2021
EUR

Debiteuren
Vordering Gemeente
Overige vorderingen personeel
Overige vorderingen Overig

2020
EUR

EUR

53.437

48.778

14.976

20.460

-

-

123.951

30.823
138.927

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

Totaal vorderingen

EUR

51.283

120.634

82.819

-

120.634

82.819

312.998

182.881
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1.7 Liquide middelen
2021
EUR

Betaalrekeningen
Spaarrekening
Totaal liquide middelen

2.1 Eigen vermogen

2020
EUR

EUR

964.783

1.603.999

3.477.519

3.494.012
4.442.302

EUR

5.098.012

Stand
1-1-2020

resultaat
2020

overige
mutaties

stand
31-12-2020

resultaat
2021

overige
mutaties

stand
31-12-2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-

-

907.470

-

-

907.470

-

3.920.158

-447.179

-

3.472.980

44.836

-

44.836

-402.343

-

4.425.286

Algemene reserve
Algemene reserve

907.470

-

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve NPO
Totaal eigen vermogen

4.462.676
5.370.146

-542.518
-

-

-542.518

-

4.827.628

2.2 Voorzieningen
Stand 1 januari

Dotaties Onttrekkingen

Stand 31 dec. kortlopend

Langlopend

< 1 jaar

> 1jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Voorziening uitkeringskosten OPDC

67.118

-11.047

-6.111

49.959

10.800

39.159

Voorziening individueel keuzebudget

69.348

-34.134

-

35.215

3.464

31.751

Voorziening jubilea

12.845

1.123

-

13.968

-

13.968

149.311

-44.058

-6.111

99.142

14.264

84.878

Personeelsvoorzieningen

Totaal voorzieningen

37

De onttrekking op de voorziening individueel keuzebudget is onderdeel van de salarisadministratie en is als zodanig opgenomen in de staat van baten en lasten onder het kopje lonen en
salarissen. In 2021 bedraagt de onttrekking € 16.968. De feitelijke dotatie 2021 bedraagt derhalve € 51.102 negatief.

2.4 Kortlopende schulden
2021
EUR

Schulden aan gemeenten

2020
EUR

EUR

2.403

Crediteuren

EUR

-

120.343

105.756

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

74.721

56.252

Pensioenen

19.497

16.082
94.218

72.333

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

58.007

136.905

Vakantiegeld

38.957

40.860

9.597

10.317

22.519

71.187

Accountants- en administratiekosten
Overige

Totaal kortlopende schulden

129.079

259.269

346.043

437.358

Onder “overige” staan de kosten waarvan de schuld wel bekend was, maar de facturen pas in 2022 ontvangen worden.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Samen met Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland is een huurovereenkomst overeengekomen met Stichting Beheer Grobel voor een periode van 5 jaar. De looptijd was t/m 28 februari
2021 en is met vijf jaar verlengd t/m 28 februari 2026. De gehuurde bedrijfsruimte ligt aan de Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar. De huurprijs bedraagt € 88.489 op jaarbasis, waarvan 50% voor
rekening van het samenwerkingsverband is.
< 1 jaar: € 44.245
> 1< 5 jaar : € 140.108
> 5 jaar: € 0
Totaal € 184.353
Het samenwerkingsverband huurt een bedrijfsruimte van ca. 358 m2 aan de Kofschipstraat 10a te Alkmaar voor de opvang en begeleiding van leerlingen van CLEO. Deze huurovereenkomst loopt
voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. De huurpenningen op jaarbasis bedragen € 29.580 (inclusief voorschot op de door of vanwege
verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten).
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Baten
2021
EUR

Begroting 2021
EUR

EUR

2020
EUR

EUR

EUR

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW
Overige subsidies OCW

22.134.746

20.931.246

22.013.273

169.223

150.674

38.861

22.303.969

21.081.920

22.052.134

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

150.433

150.433

85.447
-

85.447

Overige baten
Verhuur

-

-

-

Detachering personeel

-

-

-

Overige baten

107.278

80.000
107.278

169.766
80.000
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169.766

Lasten
2021
EUR

Begroting 2021
EUR

2020

EUR

EUR

EUR

EUR

Personele lasten
Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen

1.113.747

Sociale lasten
Pensioenpremies

1.307.935

99.455

1.034.651

-

118.272

89.994

1.331.475

100.423
1.307.935

1.225.068

Overige personele lasten
Dotaties/onttrekkingen personele voorzieningen

-44.058

Personeel niet in loondienst

445.384

258.448

355.550

56.543

67.648

199.863

Overig

-

457.868
Af: uitkeringen UWV en Risicofonds

36.071

326.096

-46.051

-

1.743.292

1.634.031

Het gemiddeld aantal fte in 2021 bedroeg 15,0 (2020: 14,27 fte).
Het totaal aantal fte was op peildatum 31 december 2021: 15,52 (19 personeelsleden) en op 31 december 2020: 14,98 fte.
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591.484
-57.236
1.759.316

Lasten vervolg
Afschrijvingen
Materiële vaste activa

20.059

19.854
20.059

Huisvestingslasten
Huur
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

21.932
19.854

85.510

21.932

86.000

84.165

13.686

7.500

13.788

9.578

1.500

3.488

108.774

95.000
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101.441

Lasten vervolg
2021
EUR

Overige instellingslasten
Administratie en beheer
Overige lasten

Begroting 2021
EUR

EUR

47.481

507.694

953.404

589.817

6.731.715

984.404

6.734.007

2.272.393

2.049.811
8.850.249

608.000

8.738.428
407.210

608.000

407.210

10.056.782

10.058.759

10.183.248

1.016.882

991.151

987.851

Totaal doorbetalingen
Financiële baten en lasten
Rente baten
Rente lasten

637.298

136.329

2.116.241

444.876

EUR

6.552.288

-

444.876

(Extra) ondersteuning schoolbesturen
(volgens verdeelmodel)
Maatwerkarrangementen

EUR

31.000

9.004.107

Doorbetalingen obv 1 februari (v)so

EUR

36.566
544.260

Doorbetalingen aan schoolbesturen
Verplichte overdracht door DUO (v)so
Verplichte overdracht door duo lwoo
Verplichte overdracht door DUO PrO

2020

11.073.664

11.049.910

11.171.100

20.522.647

20.508.158

20.316.738

-

-

-24.991

-

-24.991

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening
Fiscaal advies

12.709

20.712

-

-

Accountantslasten

12.709

20.712

-13.139
-
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-13.139

Financiële baten en lasten
Rente baten
Rente lasten

-

-

-24.991

-

-24.991

-13.139
-
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-13.139

Model G. Verantwoording subsidies

Omschrijving

Hoogbegaafdheid

Kenmerk Datum
Bedrag
toewijzing toewijzing toewijzing

HBL19089 11-11-2019

EUR
361.296

Andere modellen zijn niet van toepassing
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Ontvangen
Prestatie
t/m
afgerond
verslagjaar
EUR
270.972
Nee

Bestemming van het exploitatiesaldo
Als gevolg van de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de vereniging. Het negatieve resultaat over het verslagjaar 2021 van
€ 402.343 wordt in zijn geheel onttrokken aan het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn voor de beoordeling van de financiële positie van het samenwerkingsverband.

Statutaire gegevens
Het samenwerkingsverband is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met de naam: Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.
Het samenwerkingsverband is statutair gevestigd te Alkmaar en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37091412.
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WNT-verantwoording 2021 Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
De WNT is van toepassing op samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het voor samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021
€ 209.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

G.J.M. Veldt
Directeur-bestuurder
01/01 – 30/09
1
ja

G. v.d. Beek
Directeur-bestuurder
01/10 – 31/12
1
ja

Subtotaal

81.706
14.946
96.652

23.174
4.575
27.748

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

156.321

52.679

N.v.t.

N.v.t.

96.652

27.748

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag vd overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

G.J.M. Veldt
Directeur-bestuurder
01/01 - 31/12
1
ja

Subtotaal

103.683
17.826
121.509

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

121.509
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing

1c. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Niet van toepassing

1d. Toezichthoudende Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
Het intern toezicht wordt verzorgd door de Algemene Ledenvergadering, bestaande uit bestuurders van de aangesloten schoolbesturen.

Naam topfunctionaris
Rigter
Hoogvorst
Oud
Welmers
Zijp
Heijnen
Brouwer
van Kampen
Nijdeken

Functie
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
Lid ALV
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1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1-1-2018, met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of
meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van
toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Gegevens 2021

G.J.M. Veldt
is werkzaam in dienstbetrekking bij de volgende
WNT plichtige instelling(en) als topfunctionaris niet
zijnde een toezichthoudende topfunctionaris

Datum aanvang
dienstbetrekking met
G.J.M. Veldt

01/10-31/12

Totale bezoldiging per WNTinstelling
bedragen x € 1

SWV VO Noord-Kennemerland

32.671

Gecumuleerde totale bezoldigingen bij alle WNTinstellingen gezamenlijk i.v.m. anticumulatie bepaling

32.671

Het algemeen bezoldigingsmaximum dan wel een
voor één van de dienstbetrekkingen van toepassing
zijnde hoger bezoldigingsmaximum.

52.679

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
De overige modellen zoals voorgeschreven in het verantwoordingsmodel WNT 2021 zijn niet van toepassing.

Nevenfuncties interne toezichthouder
Het intern toezicht wordt verzorgd door de Algemene Ledenvergadering, bestaande uit de bestuurders van de aangesloten schoolbesturen. Voor hun eventuele nevenfuncties wordt verwezen
naar het jaarverslag van de desbetreffende besturen.
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Meer informatie

Adres

Algemeen

9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHU

Hertog Aalbrechtweg 5

VHFUHWDULDDW#VZYQNQO

het samenwerkingsverband en

1823 DL Alkmaar

passend onderwijs kunt u terecht
op onze website www.swvnk.nl.
Jaarverslag 2021 | Veerkracht versterken

 

Aan de algemene ledenvergadering en
de directeur bestuurder van
samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL ALKMAAR

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland te Alkmaar gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

•
•

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland op 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021;
de staat van baten en lasten over 2021; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland, zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

•
•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.

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

•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag'
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag'
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directeur bestuurder en de algemene ledenvergadering voor de
jaarrekening
De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De directeur bestuurder is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is de directeur
bestuurder tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur bestuurder noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur bestuurder afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directeur
bestuurder de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur bestuurder het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De directeur bestuurder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
De algemene ledenvergadering is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

•

•

•

•
•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s:
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van
materieel belang zijn.
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur
bestuurder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directeur bestuurder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de algemene ledenvergadering onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 23 juni 2022
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant

