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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW).
Terugkijkend op 2020 zien we een jaar waarin er zich belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. In dit
jaarverslag kunnen we grofweg twee perioden duiden waarover verantwoording wordt afgelegd. Het eerste
halfjaar is het nieuwe ondersteuningsplan afgemaakt, welke is ingegaan op l augustus 2020. Op diezelfde
datum is na een lange periode van interim management een directeur aangesteld. Het SPOW heeft het tweede
deel van het jaar een jaarplan opgesteld dat op dit moment wordt uitgevoerd. Tevens dient opgemerkt te
warden dat de inspectie voor het onderwijs in het kader van het vierjaarlijks bezoek het
samenwerkingsverband in november en december heeft bezocht.

Een andere rode draad in 2020 is Corona. Corona heeft diverse ontwikkelingen geremd en hierdoor het
resultaat beïnvloed. Zo was het in 2020 minder mogelijk om samenwerkingsinitiatieven (SENtrum, projecten
Audits en Hoogbegaafdheid) en individuele arrangementen (BOSK) uit te voeren als gevolg van het feit dat er
twee keer een lockdown was en als gevolg van het werken met cohorten.

Voor 2020 wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten zoals die zijn gerealiseerd door de interim
directeur van januari tot en met juli en over de periode na de zomervakantie tot eind kalender vanuit het
nieuwe management. In de eerste periode van het jaar is het ondersteuningsplan afgerond en is het
besluitvormingstraject doorlopen. De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft ingestemd met het nieuwe
ondersteuningsplan en het intern toezicht (Algemeen Bestuur) heeft het plan goedgekeurd. Er zijn drie OOGO-
trajecten doorlopen, met de gemeenten Midden Delfland, Hoek van Holland en Westland. Alle drie de
gemeentes hebben instemming verleend aan de nieuwe koers voor de komende jaren.
In het najaar van 2020 is voortvarend aan de slag gegaan met het in samenhang brengen van de doelen uit het
ondersteuningsplan en de daarmee verbonden activiteiten en financiën. Het SPOW is gestart met het in kaart
brengen van de gehele beginsituatie, de gestelde doelen en de mogelijke resultaten van de activiteiten en
ondersteuning zoals die door het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Hiermee kan een preciezere
verbinding tussen doelen, resultaten en financiën gerealiseerd worden. Dit is een ontwikkeling die ook zeker in
2021 door zal lopen. Hierdoor komt het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie en
uitvoeringsorganisatie steeds meer 'in control'.
Het SPOW heeft op basis van bovenstaande bevindingen een jaarplan gemaakt met als looptijd januari 2021 tot
en met augustus 2022, dus voor anderhalf jaar. Met het verlengen van deze periode is bewust gekozen voor
een periode van opbouwen na een lange periode van wisselingen in het management en voor de
implementatie van het nieuwe ondersteuningsplan.

Mattanja Kats,
Directeur SPOW
april 2021
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l. Het samenwerkingsverband

1.1 Doelstelling van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie met als primair doel het ondersteunen en faciliteren van
de aangesloten besturen in de uitvoering van de zorgplicht en realisatie van passend onderwijs.
Binnen het samenwerkingsverband bevinden zich reguliere scholen, een school voor speciaal basisonderwijs en
twee scholen voor speciaal onderwijs. Deze vormen de basis van het dekkend netwerk. Daarnaast kent het
samenwerkingsverband een eigen ondersteuningsstructuur in de vorm van ondersteuning op school in diverse
trajecten en een voorziening genaamd SENtrum. Met deze ondersteuningsstructuur in de vorm van
arrangementen en SENtrum als voorziening voor innovatie van passend onderwijs binnen de regio hebben de
schoolbesturen gemeend dat deze vormen van ondersteuning passen bij de regio en bijdragen aan de
versterking van de draagkracht van de scholen. De samenhang tussen basisondersteuning, extra
ondersteuning, zware ondersteuningen gespecialiseerd onderwijs en de daaraan verbonden strategische
doelen liggen vastgelegd in het ondersteuningsplan 2020-2024. Samen met de meerjaren begroting vormt dit
een perspectief op doelen, activiteiten en bekostiging.

Missie & visie
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) brengt samenwerking tussen alle
betrokkenen (besturen, scholen, teams, gemeenten, ondersteuningsadviseurs) tot stand en onderhoudt deze,
teneinde onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften is gespecialiseerd onderwijs, cluster III zmlk en cluster IV, beschikbaar in de regio
Westland waardoor voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek - zo thuis nabij mogelijk - gerealiseerd
wordt. Een kleine groep leerlingen is aangewezen op onderwijs in nabije regio's, voornamelijk Delflanden en
Haaglanden.

Passend onderwijs wordt door de leerkracht in de klas vormgegeven. Door samenwerking tussen scholen in het
regulier onderwijs en met het speciaal (basis-) onderwijs wordt de ondersteuning van leerlingen gevarieerder
en effectiever. Het continuüm van ondersteuning is in verschillende elkaar aanvullende vormen uitgewerkt
vanaf de leerkracht in het regulier basisonderwijs tot de zwaarste ondersteuning in het speciaal onderwijs. De
kwaliteit van passend onderwijs wordt bevorderd door een verdere professionalisering en een goede
monitoring.

Strategisch beleidsplan
De volgende strategische doelen zijn geformuleerd in het Ondersteuningsplan 2020-2024:

l. Basisscholen, sbo en so werken samen om zo veel mogelijk thuisnabije voorzieningen voor leerlingen
te realiseren en om de effectiviteit van ondersteuning zo groot mogelijk te maken.

2. Er zijn verschillende, elkaar aanvullende ondersteuningsvormen beschikbaar (continuüm) die
vraaggericht door basisscholen kunnen worden ingezet om de leerling de juiste ondersteuning op het
juiste moment te geven.

3. Professionalisering geschiedt vraaggericht en zoveel mogelijk in regionale netwerken, zodat ook
informeel kan worden geleerd.

4. De leerkracht wordt meer betrokken bij Passend onderwijs om de ondersteuning daadwerkelijk in de
klas vorm te geven.

5. Samenwerking SPOW-jeugdzorg gericht op een kind, een plan, een zorgregisseur.

6. De kwaliteit van de ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd en gevolgd via het
KwaliteitsManagementSysteem. De inspectie kent SPOW een voldoende toe op alle te onderzoeken
gebieden.

Vanuit deze doelen onderkennen we twee hoofdthema's: samenwerking en het continuüm aan ondersteuning.
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Toegankelijkheid en toelating
Het samenwerkingsverband heeft geen taak, rol of positie in relatie tot toegankelijk en of toelatingsbeleid in
het onderwijs. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de aangesloten schoolbesturen. Ten aanzien van het
proces van afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring, zodat een leerling toelaatbaar is in het speciaal
basisonderwijs of het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) is dit beschreven en vastgelegd in het
ondersteuningsplan.

1.2 Organisatie

Rechtsvorm en structuur
De rechtsvorm van het samenwerkingsverband is een stichting. SPOW is op 19 juli 2013 opgericht en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Naaldwijk onder nummer 58405674.
Het SPOW gaat uit van een bestuur-directie model waarbij het bestuur een toezichthoudende rol vervult en de
directeur leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en tevens de
Centrale Dienst (CD) aanstuurt. Het DB geeft leiding aan de directeur. De directeur oefent de taken en
bevoegdheden uit die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd, onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een managementstatuut vast waarbinnen taken
en bevoegdheden worden uitgeoefend.

Code goed bestuur

Het bestuur heeft de Code Goed Bestuur van de PO-raad vastgesteld en er zijn geen afwijkingen van die code.
De scheiding tussen bestuur en toezicht is statutair vastgelegd.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur is in 2020 als volgt samengesteld:

Naam Functie Betaalde functie (On)betaalde
(neven)functie

Dhr. J.C. van der Ende
tot l september 2020

Voorzitter Voorzitter college van
bestuur WSKO

Voorzitter WNT web

Lid DB SWV Delflanden

Lid adviesraad Stg. Filiorum

Mevr. H. Boevévanafl
september 2020

Voorzitter Voorzitter college van
bestuur WSKO

Voorzitter bestuur WNT web

Dhr. H. Koele Penningmeester Voorzitter college van
bestuur PCPOW

Vrijwilliger bij 's Heerenloo

Dhr. M.M.G. van
Kesteren

Lid Bestuurder Herman

Broerenstichting
Geen

Mevr. M.J. Kramer-van
Velzen

Lid Directeur-Bestuur
Vereniging voor Montessori
Onderwijs Westland

Gastdocent Montessori-
opleiding (Haagse
Hogeschool)

(mede)Eigenaar "Stromend"
traineren
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onderwijsontwerper voor
(montessori)onderwijs

Dhr. J. van Loon tot l
maart 2020

Lid Waarnemend voorzitter

college van bestuur
Stichting Openbaar
Onderwijs Westland

Interim directeur-bestuurder
Librijn tot 1-5-2019

Voorzitter RvT Bliek op
Onderwijs

Voorzitter RvT Bibliotheek
Lek & Ussel

Bestuurder van Loon

Management B.V.

Dhr.T.Yazirvanafl
maart 2020

Lid Voorzitter college van
bestuur Stichting Openbaar
Onderwijs Westland

Lid AB PPO Delflanden.

Lid RvTZadkine College

Intern toezicht
Het algemeen (toezichthoudend) bestuur is in 2020 als volgt samengesteld:

Naam Functie Betaalde functie (On)betaalde
(neven)functie

Dhr. J. Taal tot 31
december 2020

Voorzitter Lid college van bestuur
Resonans

Diverse functies binnen

diverse

samenwerkingsverbanden

Dhr. P.GJ.M.van
Deursen

Lid Bovenschools manager
RVKO

Geen

Dhr. A. van Toor Lid Schooldirecteur Stichting
Kind en Onderwijs
Rotterdam

Geen

Dhr. G.A.F. Kempke Lid Directeur-bestuurder SKOM Geen

Dhr. H. Lesterhuis Lid Bovenschools directeur
BOOR

Geen

Mevr.J. van Beek Lid Lid college van bestuur De
Haagse Scholen

Diverse functies binnen
diverse

samenwerkingsverbanden

Het samenwerkingsverband bestaat uit twaalf besturen, naast bovenstaande besturen ook het Stichting
Horizon. Er zijn besturen waarvan niet alle scholen onderdeel uitmaken van SPOW. De besturen van de scholen
worden vertegenwoordigd in het bestuur van het SPOW in het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks bestuur
(DB).
De bestuursleden van het AB zijn afgevaardigden van de twaalf schoolbesturen die deelnemen aan het
samenwerkingsverband.
Het DB bestaat uit 5 leden, te weten

• een bestuurder van WSKO
• een bestuurder van SOOW
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een bestuurder van PCPOW

een bestuurder van het SO
een bestuurder van de overige deelnemende schoolbesturen

Contactgegevens
Naam
Bestuursnummer:
Adres
Telefoon
Email adres
Website

Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
42132 / PO 2803
De Savornin Lohmanstraat l, 2672 BB Naaldwijk
0174 - 642090
secretariaat@spow.nl
www.spow.nl

Naam Functie (On)betaalde (neven)functie

Dhr. R. Meijer (a.i.) tot
l augustus 2020

Directeur (a.i.) Eigenaar zeilbedrijf

Mevr. M. Kats vanaf l
augustus 2020

Directeur Voorzitter bestuur WE res

Scholen
Het SPOW bestaat uit 41 basisscholen en 3 scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Deze
onderwijsvoorzieningen staan in de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Alle scholen
vallen onder een van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur van het SPOW bestaat uit afgevaardigden
van de twaalf schoolbesturen die gezamenlijk het Samenwerkingsverband vormen.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW)
Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW)
Vereniging voor Montessori onderwijs Westland
Stichting Katholiek onderwijs Maasland (SKOM)
Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs (RVKO)
Stichting Kind en Onderwijs voor Christelijk primair Onderwijs
Bestuur Openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR)
Stichting De Haagse Scholen
Stichting Resonans
Herman Broerenstichting
Stichting Horizon

De Stichting Horizon en Stichting Resonans hebben aangegeven in 2021 de aansluitingsovereenkomst op te
zeggen.

Medezeggenschap

Het bestuur voert overleg met de ondersteuningsplanraad over het ondersteuningsplan en het daaruit
afgeleide jaarplan. Het bestuur moet over de inhoud van het ondersteuningsplan en elke wijziging daarvan,
steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van de
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ondersteuningsplanraad is vastgelegd in art. 14a WMS. Het bestuur van het SPOW heeft dit overleg
gemandateerd aan haar directeur.

In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren. De leden van deze raad moeten ouders en
personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad
warden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het
samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR'en afkomstig te zijn.

Er zijn in totaal 10 OPR leden, 5 vanuit de oudergeleding en 5 vanuit de personeelsgeleding. Er worden drie
ouders afgevaardigd door de drie grootste besturen (SOOW, PCPOW en WSKO), l persoon vanuit een
'eenpitter' en l persoon vanuit het S(B)0. De OPR heeft echter te leiden gehad van vacatures.In de
oudergeleding zijn de posities van 'eenpitter' en van het speciaal onderwijs een heel jaar vacant geweest. De
posities van het PCPOW en het SOOW zijn vanaf l augustus 2020 vacant. Ook binnen de personeelsgeleding is
er een vacature.

De OPR heeft in 2020 vier keer vergaderd.

Aan het samenwerkingsverband is een medezeggenschapsraad (P-MR) verbonden. Deze
medezeggenschapsraad bestaat uit tenminste twee leden die worden gekozen uit en door het personeel dat in
dienst is bij het samenwerkingsverband.

Verbonden partijen

SPOW werkt samen met de volgende gemeenten:
Gemeente Westland

• Gemeente Rotterdam
Gemeente Midden Delfland

Verder werkt SPOW samen met de volgende ketenpartners:
Sociaal Kernteam (Gemeente Westland)

• Maatschappelijk team (Gemeente Midden Delfland)
Wijkteam Hoek van Holland (Gemeente Rotterdam)
Cluster 1 Bartimeus
Cluster 1 Visio
Cluster 2 Simea
Cluster 2 Auris

• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Klachtenprocedure
Wanneer ouders het niet eens zijn met een door het samenwerkingsverband genomen beslissing kunnen zij
een second opinion aanvragen bij samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis. Mochten ouders
het daarna nog niet eens zijn met de beslissing dan kunnen zij zich wenden tot de geschillencommissie passend
onderwijs.

Klachten en de afhandeling
In 2020 heeft het samenwerkingsverband geen klachten ontvangen ten aanzien van het functioneren van het
samenwerkingsverband als geheel. Derhalve hebben er ook geen afhandelingen plaatsgevonden.

In 2020 is SPOW betrokken geweest bij twee bezwaren:
Een school(bestuur) was het niet eens met de afwijzing van de aanvraag van een TLV en tekende bezwaar aan.
Uiteindelijk is het kind na bemiddeling van het SPOW met extra ondersteuning geplaatst op een andere
reguliere basisschool en is het bezwaar ingetrokken.

idQiftirt<^'tie
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Ouders hadden bezwaar aangetekend op het verwijderen van een leerling door een basisschool. Het SPOW is
als toehorende partij aanwezig geweest tijdens de behandeling van het geschil bij de Geschillen Commissie
Passend Onderwijs.
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2. Verantwoording van het beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Kernactiviteiten

Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft de volgende taken:

• Het vaststellen van een ondersteuningsplan.

Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de
scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het Samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het
bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.

Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van
een school binnen het Samenwerkingsverband waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.

Ondersteuningsplan SPOW 2020-2024

In het schooljaar 2019-2020 is het ondersteuningsplanontwikkeld.. Hierbij is ingezoomd op een koers voor de
komende vier jaar en de bijbehorende beleidsrichtingen. Onderdelen van die koers zijn besproken in
directieberaden en op netwerkdagen. De doelen zijn ondergebracht in twee hoofdthema's: samenwerking en
continuüm van ondersteuning. Daarnaast zijn er doelen opgesteld voor het SPOW als organisatie.

De terugblik met analyses, de strategische doelen en de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar
zijn vastgelegd in het onderdeel 'Daadkracht rond de leerkracht; koers'2020-2024. Naast het koersdeel bestaat
het ondersteuningsplan uit het onderdeel 'Inrichting en organisatie'. De hoofdlijnen van het beleid voor de
komende vier jaar in het koersdeel geeft een kader voor de werkzaamheden binnen SPOW. In de jaarplannen
warden de doelen aangescherpt.

De ondersteuningsplanraad heeft met het ondersteuningsplan ingestemd en er is overeenstemming bereikt
met de gemeenten Midden-Delfland, Rotterdam en Westland. Het Algemeen Bestuur van SPOW heeft het
ondersteuningsplan op 31 maart 2020 goedgekeurd. Per l augustus 2020 is het ondersteuningsplan 2020-2024
ingegaan.

Jaardoelen en resultaten 2020

In 2020 zijn een drietal hoofdthema's geformuleerd waarop acties zijn ondernomen en resultaten behaald.

l. Meer samenwerking om meer thuisnabije ondersteuning mogelijk te maken en de effectiviteit van de
ondersteuning te vergroten. Voor 2020 is dit uitgewerkt in een tweetal jaardoelen:

elke school doet actief mee aan het regionaal netwerk;

elke school doet mee aan tenminste twee projecten, waarvan er minstens één een
leerkrachtenproject betreft.

De volgende resultaten zijn bereikt:

de regionale netwerken worden begeleid door stuurgroepleden;

het budget van de regionale netwerken zijn opgehoogd;

er is een regionaal netwerk hoogbegaafdheid opgericht;

in het kader van professionalisering zijn lezingen en workshops over gedrag en
hoogbegaafdheid verzorgd.
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2. Er zijn verschillende, elkaar aanvullende ondersteuningsvormen beschikbaar die vraaggericht door
basisscholen kunnen worden ingezet om de leerling de juiste ondersteuning op het juist moment te
geven.

De volgende resultaten zijn bereikt:

het continuüm aan ondersteuning is uitgebreid met Begeleiding op School en in de Klas
(BOSK) Leerontwikkeling en Welbevinden;

de kwaliteit van de ondersteuning is verhoogd door de middelen voor extra ondersteuning te
verhogen van € 55 naar € 70 per leerling om in (hectische) situatie direct ondersteuning te
kunnen bieden. Daarnaast is een voorstel voorgesprekken, audits, professionele
basisondersteuning opgesteld en is er een start gemaakt met voorbereiding van de audits.

3. Organisatie beter toerusten voor zijn taak. In 2020 zijn de KPI's gekozen welke de basis vormen voor
het KwaliteitsManagementSysteem. Er is gedurende het jaar gewerkt aan teamontwikkeling.

Mede vanwege Corona en de overgang van directie is het niet gelukt om alle voorgenomen acties op te pakken
in 2020. Met name op het gebied van professionalisering en afstemming heeft de pandemie grote invloed
gehad.

Resultaten ondersteuningsvoorzieningen en toelaatbaarheidsverklaringen SPOW

Aantal toegekende aanvragen BOSK per schooljaar (OT)

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
BOSK: Autisme en prikkelverwerking 25 21 14 18
BOSK: Gedrag 63 33 31 30
BOSK: Hoogbegaafdheid 21 22
BOSK: Leerontwikkeling en welbevinden 8
BOSK: Medisch en motorisch 9 5
BOSK: Sterk vertraagde leerontwikkeling 25 38 12 8
Totaal 113 92 87 91

Vanaf maart 2020 is het BOSK aanbod van SPOW uitgebreid met de BOSK leerontwikkeling en welbevinden. In
2021 zal het BOSK aanbod worden geëvalueerd.

Aantal toegekende 'toelaatbaarheidsverklaringen (TLV's) per schooljaar (OT)

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
TLV SBO 110(82-28) I 164(87-77) 200 (86-114) 181 (92-89)
TLV SO cluster 4 51 (35-16) 40 (30-10) 58 (29-29) 46 (23-23)
TLV SO cluster 3 (LZ, LG, MG) 26 (9-17) 15 (12-3) 18 (8-10) 13 (5-8)
TLVSOcluster3ZML 14 (2-12) 6(4-2) 2 (2-0) 15 (8-7)

*totaal (nieuw-herbeoordeling)

Binnen het SPOW werd in de periode 2016-2019 een TLV SO afgegeven voor minstens een schooljaar en een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO voor maximaal 2 kalenderjaren. Achterliggende gedachte was om na een
periode van 1 of 2 jaar bij de herbeoordeling de toegekende vorm van onderwijs te evalueren en indien
wenselijk een terugplaatsing te realiseren. In 2018 werd duidelijk dat deze relatief korte geldigheid van de TLV
zorgt voor een grote administratieve last en bureaucratie bij scholen en het samenwerkingsverband. Daarnaast
vonden er bijna geen terugplaatsingen plaats en waren de gerealiseerde terugplaatsingen niet gekoppeld aan
het herbeoordelingsmoment. In 2020 is het herbeoordelingsbeleid aangepast met als doel om de bureaucratie
te verminderen. Omdat het aangepaste beleid tot onvoldoende verbetering heeft geleid, wordt er in 2021
nieuw beleid ontwikkeld ten aanzien van de afgifteduur van TLV's in combinatie met het terugplaatsingsbeleid
(herstelopdracht).
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Aantal toegekende SOT'S, HIA's en Zware ondersteuning per schooljaar (OT)

Schooljaar
SOT

2016-2017
386

2017-2018
374

2018-2019
397

2019-2020
379

HIA's
Zware ondersteuning

81
18

135
70

129
99

151
85

Het aantal SOT'S geeft een stabiel beeld over de afgelopen jaren. Zowel ten aanzien van de HIA's als de zware
ondersteuning worden er meer fluctuaties gezien in aantallen. In 2021 wordt het monitoringsbeleid verder
ontwikkeld opdat de aantallen beter kunnen worden geduid. Ten aanzien van de zware ondersteuning wordt er
vrijwel jaarlijks een toename gezien van de besteding, waarbij er sprake is van een open eind regeling.
Inmiddels is de monitoring aangescherpt met als doel om zicht te krijgen op mogelijke verklaringen voor de
stijgende kosten van de zware ondersteuning.

Aantal Sterk op School trajecten per schooljaar (OT)
Schooljaar
Sterk op School

2016-2017
29

2017-2018
29

2018-2019
48

2019-2020
32

Het aantal trajecten per schooljaar van Sterk op School laat -met uitzondering van schooljaar 2018-2019-
weinig fluctuatie zien.

Deelnamepercentages per schooljaar (Kijkglazen)

Schooljaar
BAG

lokt 2018
10.964

l okt 2019
11.065

lokt 2020
11.209

SBO (landelijk 2,49%)
SO (landelijk 1,71%)
Totaal aantal leerlingen

309 (2,74%)
131(1,15%)

11.404

323 (2,84%)
145(1,26%)

11.533

345 (2,99%)
139 (1,19%

11.693

In 2019 en 2020 is er sprake van een stijging van het deelnamepercentage van het SBO.Het SO
deelnamepercentage ligt tot op heden lager dan het landelijk gemiddelde.

Percentages categorie 'hoog' per schooljaar (DUO percentage SPOW (landelijk gemiddelde))

Schooljaar
Categorie hoog

l okt 2018
0,21% (0,17)

lokt 2019
0,24% (0,16)

lokt 2020
0,25% (0,16)

Het percentage leerlingen met een bekostiging categorie hoog was op l oktober 2020 0,25% ten opzichte van
een landelijk gemiddelde van 0,16%.

Financiële verantwoording budgetten basisondersteuning en extra ondersteuning 2019-2020

Scholen krijgen van SPOW middelen voor de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Scholen
verantwoorden deze middelen aan hun schoolbestuur, dat op haar beurt de middelen verantwoordt aan
SPOW. Vorig jaar heeft SPOW een werkgroep Verantwoording in het leven geroepen die een gezamenlijke
vragenlijst heeft opgesteld. Dit jaar is de vragenlijst op basis van de opgedane ervaringen bijgesteld.

De vragenlijst is ingevuld door 43 scholen. In de vragenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de inzet van
middelen voor basisondersteuning en de middelen voor extra ondersteuning.
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Scholen hebben de middelen voor basisondersteuning uitgegeven aan de volgende posten:

Organisatie van de onderwijsondersteuning
a. Extra uren intern begeleider 29 %
b. Gespecialiseerd personeel 20 %
c. Ondersteunend personeel 36%
d. 11 scholen geven aan ander personeel, waaronder:

De school heeft vanuit de doelen van het oude en recente ondersteuningsplan een zorgcoördinator
aangesteld om zowel de onderwijsfunctie als ook de expertisefunctie vorm te geven.
Leerkrachtondersteuners
Inzet voor plusleerlingen
Extern o.a. preventief en in begeleiding

Preventieve en licht curatieve interventie

a. Materialen
b. Testen en toetsen
c. Professionalisering
d. Anders, namelijk:

Digitale leerschool
De verdeling hierboven is inderdaad een indicatie.
Professionalisering ondergebracht in nascholing
We geven veel meer uit dan we eigenlijk hebben
Gereserveerd voor onvoorzien
Onverwacht of urgente zaken
Tolk

6%
14%
8%

•

•

Scholen hebben de middelen voor extra ondersteuning uitgegeven aan de volgende posten:

•

•

•

Extra onderzoek 21 %
Inzet extra personeel 38 %
Specifieke materialen 12 %
Specifieke aanpakken 11 %
Anders, namelijk

Class for the Gifted
Salaris IB (WSKO beleid)
Het SBO krijgt helaas geen extra middelen voor de inzet.
Basis en extra ondersteuning hebben we gecombineerd.
Veel onderzoeken zijn dit jaar via huisarts en/of GGZ verlopen en via particuliere aanbieders, die
ouders zelf hebben bekostigd.

o Door inzet Bouw!, NT2, RT, OOP, IB extra. Maatschappelijk Team Midden Delfland

o

o

o

o

o

SENtrum

SENtrum heeft als doel om samenwerking en expertise te vergroten tussen professionals ten behoeve van
kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften in het Westland ('SEN' staat voor special educational needs).

In vijf regio's wordt er onderling samengewerkt om innovatie arrangementen te ontwikkelen voor specifieke
doelgroepen (zowel op leerling - als op leerkrachtniveau). De innovatietrajecten zijn in april 2019 gestart. Het
Coronavirus heeft de ontwikkeling en voortgang van innovatiearrangementen bemoeilijkt.
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De stuurgroep SENtrum is het afgelopen jaar tweewekelijks (online) bijeengekomen om elkaar op de hoogte te
brengen van de voortgang van deze innovatiearrangementen in de regio's. Met de komst van de nieuwe
directeur van het SPOW sinds augustus 2020 is nu een periode aangebroken van kadering, financiële en
juridische structurering en evaluatie.

Inspectiebezoek

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 25 november en l december 2020 het SPOW bezocht in het kader van
vierjaarlijks onderzoek. Daarnaast heeft SPOW op 20 augustus 2020 een herstelopdracht van inspectie
ontvangen inzake het terugplaatsingsbeleid. De belangrijkste voorlopige conclusies van de Inspectie zijn:

•

Wat gaat goed?
er zijn goede afspraken gemaakt waardoor iedereen zijn werk kan doen;
proces naar het verkrijgen van passende ondersteuning gaat met veel onderling vertrouwen;
samenwerking in regio's;
financieel beheer: het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen
om scholen te ondersteunen in het bieden van passend onderwijs.

•

•

Wat kan beter?
ontbreken van actuele schoolondersteuningsprofielen;
samenwerking tussen sbo/so en regulier kan beter;
thuiszitters zijn nog niet volledig in beeld;
model van governance (besturen) is in ontwikkeling;
toerusten van de ondersteuningsplanraad (OPR);
financieel beheer: de informatiewaarde van een aantal onderdelen van de jaarverslaggeving kan worden
verbeterd.

Wat moet beter?
betrokkenheid deskundigen voor afgifte toelaatbaarheidsverklaringen moet beter. Er dienen twee
(verschillende) deskundigen te worden geraadpleegd, passend bij de ondersteuningsbehoefte van de
leerling;
kwaliteitszorgsysteem is in ontwikkeling. Concrete doelen waaraan het samenwerkingsverband wil
werken, ontbreken nog. Het kwaliteitszorgsysteem moet daarom nog beter uitgewerkt worden;
de ondersteuningsplanraad en het algemeen bestuur moeten vaker gezamenlijk overleggen. Wettelijk is
vastgelegd dat de OPR en het algemeen bestuur (als toezichthouder) ten minste tweemaal per jaar dienen
te overleggen;
de ondersteuningsplanraad is niet volledig. Binnen de oudergeleding zijn een flink aantal vacatures. Zowel
het samenwerkingsverband als de schoolbesturen moeten zich inspannen voor het volledig invullen van de
oudergeleding.

Er is nog geen definitief rapport beschikbaar. Vanuit het conceptrapport valt te verwachten dat SPOW drie
herstetopdrachten krijgt. Eén herstelopdracht betreft het opbouwen van het kwaliteitsbeleid, waarbij het
stelsel van kwaliteitszorg gericht op het realiseren van de doelen uit het ondersteuningsplan beter wordt
ingericht. De andere twee opdrachten hebben betrekking op de OPR, namelijk op de verbetering van de
afstemming tussen het intern toezicht en de OPR en het bewerkstelligen van een evenredige verdeling van de
personeels- en oudergeleding van de OPR.

In het vierde kwartaal van 2021 zal inspectie terugkomen voor aanvullend onderzoek. In het nieuwe jaarplan
voor de periode januari 2021 - augustus 2022 zijn vanuit de drie hoofdthema's, samenwerking, continuüm aan
ondersteuning en SPOW als organisatie, nieuwe activiteiten en resultaten benoemd teneinde de
geformuleerde doelen te bereiken. De verbeteracties vanuit inspectie zijn hier in meegenomen. Daarnaast is er
in 2020 een beleidsvoorstel gedaan m.b.t. aangepast herbeoordelings- en terugplaatsingsbeleid. In 2021 wordt
hiervoor het besluitvormingsproces doorlopen met het bestuur en de ondersteuningsplanraad. Vervolgens
worden drie OOGO-trajecten doorlopen met de gemeentes Delflanden, Rotterdam en Westland.
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Toekomstige ontwikkelingen

Het SPOW vervult een maatschappelijke opdracht: Het realiseren van een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Na de invoering van de wet Passend onderwijs in 2014 is er een uitvoerige evaluatie gedaan. De bevindingen
van de evaluaties en de daaraan verbonden perspectieven zijn in november 2020 besproken in de Tweede
kamer. Basis voor deze besprekingen zijn drie brieven die minister Slab heeft opgesteld. Deze brieven vormen
in samenhang het beeld vanuit de gedachte; Wat hebben we gedaan? Wat doen we nu? Wat gaan we doen?

In de Beleidsnota Evaluatie Passend onderwijs (04-11-2020) worden de evaluatie, de bevindingen en de
conclusies weergegeven. Er is een kader met 7 punten die het uitgangspunt vormen van de richting van
verbeteren/doorontwikkelen.

Het SPOW heeft bovenstaande ontwikkelingen meegenomen in het jaarplan 2021-2022 en in het
bestedingsplan bovenmatige reserves.

Internationalisering

Er is geen beleid op het thema internationalisering.

2.2 Personeel & professionalisering

SPOW heeft een beperkt aantal medewerkers in dienst. Naast de directeur zijn ultimo 2020 7
ondersteuningsadviseurs (psychologen en orthopedagogen) en 2 administratieve medewerkers in dienst voor
totaal 6,24 fte.

In 2020 is met het aanstellen van de nieuwe directeur per 1 augustus een einde gekomen aan tijdperk van
directiewisselingen vanwege ziekte en tijdelijke invulling. Door de inspectie van het onderwijs is geconstateerd
dat het model van governance nog in ontwikkeling is. Met het aanstellen van de nieuwe directeur heeft het
samenwerkingsverband ook een nieuwe organisatiestructuur voor ogen. In het jaarplan 2021-2022 is dan ook
als activiteit opgenomen een onderzoek naar governance modellen en een overstap naar een vernieuwd
toezichtmodel.

Het ziekteverzuim is in 2020 fors afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren zoals te zien is in onderstaande
grafieken:

VPAantal mw

2019 I 2020 I 2019 I 2020

T otaal
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VP
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

^> ^>
<s> o-ï>^s>

WTF mw. VP

T o taal

VP

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

2019 | 2020 | 2019 i 2020

5,67221 5,5733 i 20,20 2,42

^ ^?<s> z>-i»•^

Beheersing van uitkering na ontslag:

Het beleid van het samenwerkingsverband is erop gericht om uitkeringen na ontslag zoveel mogelijk te
beperken.

Er is in 2020 geen sprake geweest van gedwongen ontslag of ontslag vanwege langdurige ziekte.

Strategisch personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door de veelvuldige langdurige ziekte binnen de
organisatie. Het feit dat de directeur één van de langdurig zieken was, heeft de formulering van strategisch
personeelsbeleid bemoeilijkt.

In het jaarplan 2021-2022 is als actie opgenomen het ontwikkelen en uitrollen van een Integraal
Personeelsbeleid (IPB) Handboek. Daarnaast zullen ook een aantal operationele zaken worden opgepakt zoals:

functioneringscyclus;

verlofregeling;

functieboek;

organogram en taak-/functieomschrijvingen;

taak- en doelgroepenbeleid

vertrouwenspersoon regelen;

MR opzetten;
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Door het samenwerkingsverband wordt in het kader van huisvesting ruimte gehuurd in een school. Afgelopen
jaar zijn er geen ontwikkelingen geweest op het gebied van huisvesting. Echter de huisvesting in de betreffende
school is eindig, aangezien de school zelf in de komende jaren gaat verhuizen. SPOW heeft de wens
uitgesproken voor toekomstige huisvesting met het SKT of het samenwerkingsverband vo.

2.4 Financieel beleid

Financiële analyse balans

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling.

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen

Vorderingen

Kortlopende schulden

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met

Eigen vermogen
Voorzieningen

Balans
Activa
Materiële vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

Vermogen

Voorzieningen
Kortlopende schulden

31-12-2020

1.330.163

151.642
-299.837

1.181.968

25.721

25.721

1.207.689

1.200.081

7.608

1.207.689

31-12-2020

25.721
151.642

1.330.163
1.507.526

1.200.081
7.608

299.837
1.507.526

31-12-2019

797.788

169.365
-295.095

672.058

28.054

28.054

700.112

695.659

4.453

700.112

31-12-2019

28.054
169.365
797.788
995.207

695.659
4.453

295.095
995.207

Materiële vaste activa
In 2020 is er in totaal € 9.000 geïnvesteerd. De investering heeft plaatsgevonden in ICT en mobiele apparatuur.
Tevens is de activastaat geactualiseerd en heeft er een desinvestering plaatsgevonden van € 3.900. Doordat de
investeringen in 2020 lager zijn dan de afschrijvingen en toepassing van de desinvestering is de boekwaarde
van de activa is afgenomen. De verwerking van de activa heeft plaatsgevonden conform de grondslagen die
gelden voor de materiële vaste activa.
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Vorderingen
De vorderingen bestaan per 31-12-2020 grotendeels uit vooruitbetaalde kosten van € 90.000 en te ontvangen
bedragen grensverkeer € 68.000. Het grensverkeer zal in 2021 worden ontvangen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn in 2020 toegenomen met circa € 532.000. Deze toename komt voornamelijk door het
positieve resultaat van € 504.000. Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is
weergegeven in het kasstroomoverzicht.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen vanwege het positieve resultaat van € 504.000. Dit saldo is toegevoegd aan
de algemene reserve. Op 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen € 1.200.000. Dit is ruim boven de
nieuwe signaleringswaarde van OCW. In dit kader is er een investeringsplan gemaakt om de reserve te
verminderen.

Voorzieningen
De voorziening jubileum is gevormd ter dekking van de lasten bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum.
In 2020 heeft er geen jubileumuitkering plaatsgevonden. De dotatie bedraagt € 3.100.

Ko rtlopende schulde n
De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, belastingen, pensioenen, de opbouw van het te betalen
vakantiegeld in mei 2021, vooruit ontvangen subsidie OCW hoogbegaafden en overige overlopende activa.
Deze post is vergelijkbaar met 2019 en zal in 2021 betaald cq besteed worden.

Treasury en financiering
Per balansdatum 31 december 2020 heeft het Samenwerkingsverband geen uitstaande beleggingen en
leningen. Tevens heeft het Samenwerkingsverband geen leningen aangetrokken en derivatenovereenkomsten
aangetrokken. De situatie is ten opzichte van 2019 onveranderd.
Het Samenwerkingsverband voldoet aan de 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW.

Financiële analyse exploitatie

De begroting 2020 is vastgesteld met een negatief resultaat van € 280.528. Het werkelijke resultaat dat is
behaald in het boekjaar 2020 bedraagt € 504.421. Onderstaand treft u een vergelijking aan en een beschrijving
van de belangrijkste verschillen.

Baten

Rijksbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

Totaal resultaat

2020

6.694.821
61.444

2020

Begroting

6.440.060
o

Verschil

254.761
61.444

6.756.265 6.440.060 316.205

1.133.753
7.449

13.174
153.887

4.943.581

1.646.800
8.400

23.000
211.450

4.830.938

-513.047
-951

-9.826
-57.563
112.643

6.251.844 6.720.588 -468.744

504.421 -280.528 784.949
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Rijksbijdragen OCW
De rijksbijdragen zijn € 255.000 hoger dan begroot. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de
indexering in juli 2020 van de bekostiging over het schooljaar 2019/2020. De indexering heeft ook een positieve
invloed op de bekostiging voor het schooljaar 2020/2021.

Overipe baten
De overige baten betreffen voornamelijk overdrachtsverplichtingen grensverkeer SBAO. Het grensverkeer is in
de begroting niet opgenomen.

Personeelslasten
De lagere personeelslasten ten opzichte van de begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere
kosten uitbesteding aan derden (€ 470.000) voor de programma's BOSK, project en netwerken en SENtrum. De
programma's hebben mede als gevolg van Corona geen prioriteiten gehad en zijn er onvoldoende uitgaven
geweest.

Afschrijvingen
Geen bijzonderheden te melden over de afschrijvingen.

Huisvestineslasten
De huisvestingslasten zijn € 10.000 lager dan begroot. Met name de kosten voor huur en medegebruik zijn
lager dan begroot. Deze kosten voor huur en medegebruik zijn in 2020 € 12.000, waarbij € 20.000 was
opgenomen in de begroting. De reden voor de onderschrijding is dat in de begroting eventueel was voorzien in
een andere kantoorlocatie met hogere lasten. In 2020 is dit niet gerealiseerd.

Overige lasten
De overige lasten vertonen een onderschrijdingten opzichte van de begroting 2020. Met name de
administratie en beheerslasten zijn € 30.000 lager. Hier liggen geen bijzondere oorzaken aan ten grondslag,
maar is opgebouwd uit verschillende kleine onderschrijdingen op het gebied van administratie, juridische
ondersteuning, ondersteuning automatisering en vergaderkosten.

Doorbetalingen aan schoolbesturen
De verplichte afdracht aan het SO en SBO is € 112.000 hoger dan begroot vanwege de indexering van de
bekostiging en dus ook de afdracht.

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt sterk in positieve zin af van het resultaat dat is begroot € 784.000. De
voornaamste reden hiervan is dat er een onderbesteding is op de programma's BOSK, projecten en netwerken
en SENtrum. Daarnaast is door de indexering de subsidie vanuit OCW hoger.

Ontwikkelingen Corona
De onderbesteding van de kosten zijn voornamelijk het gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd,
inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder
controle te krijgen. De gevolgen van deze maatregelen zijn van invloed geweest op de uitvoering van de
programma's.
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Continuïteitsparagraaf

De verwachte ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2021 t/m 2024. Deze
gegevens zijn verwerkt in deze paragraaf. De geprognosticeerde balans in de continuïteitsparagraaf is
gemuteerd op basis van resultaat, investeringen, afschrijvingen en mutaties in de voorziening. Het saldo van de
kortlopende vorderingen en kortlopende schulden is gelijk gesteld aan de jaren daarvoor.

Leerlingen

Basisscholen
Speciaal Basis Onderwijs
Speciaal Onderwijs

1-10-2019 1-10-2020
11.065 11.209
323 345
145 139

Prognose Prognose Prognose
1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

11.209 11.209 11.209
345 345 345
137 137 137

11.69111.533 11.693 11.691 11.691
Toelichting leerlingaantal
De verwachting van de controller is dat het aantal leerlingen nagenoeg gelijk zal blijven.
Het aantal leerlingen in bovenstaand schema kan afwijken ten opzichte van andere documenten, omdat gebruik wordt
gemaakt van voorlopige tellingen. Bovenstaande aantallen zijn opgenomen conform de meest recente informatie.

Personeel

DIR
OP
OOP
Totaal FTE

Prognose Prognose Prognose Prognose
Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,84 6,63 6,63 6,63 6,63
6,84 7,63 7,63 7,63 7,63

Toelichting personeel
De voorgenomen formatie voor het schooljaar 2020/2021 is conform de situatie per aanvang van het schooljaar
2020/2021. Het samenwerkingsverband is voornemens de formatie uit te breiden met een secretariële medewerker
(0,6 FTE) en uitbreidingen in het programma BOSK.

Balans

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen

Investeringsplan

Voorzieningen
Kortlopende schulden

2020 2021 2022 2023 2024
Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

25.721 52.021 48.321 44.621 40.921
151.642 151.642 151.642 151.642 151.642

1.330.163 833.840 457.918 267.979 234.863
1.507.526 1.037.503 657.881 464.242 427.426

1.200.081 1.076.058 986.436 912.797 875.981
O -346.000 -636.000 -756.000 -756.000

1.200.081 730.058 350.436 156.797 119.981
7.608 7.608 7.608 7.608 7.608

299.837 299.837 299.837 299.837 299.837
1.507.526 1.037.503 657.881 464.242 427.426

Toelichting op de balans

De meerjarenbalans muteert op basis van onderstaand kasstroomoverzicht. Hierbij is het uitgangspunt dat de
vlottende activa/vorderingen, de voorzieningen en kortlopende schulden niet of nauwelijks wijzigen. In 2021 is
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een negatief resultaat begroot en hierdoor neemt de reserve en het saldo aan liquide middelen af. De
komende jaren zal op basis van het investeringsplan het vermogen van de Stichting verder afnemen.

Staat van Baten en lasten

Baten

Rijksbijdragen
Overige baten

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Resultaat

Investeringsplan
Resultaat na investeringsplan

2020

Werkelijk

6.694.821
61.444

2021

Begroting

6.715.333
64.000

2022

Begroting

6.768.375
37.333

2023

Begroting

6.768.375
o

1.133.753
7.449

13.174
153.887

4.943.581

1.659.776
8.700

23.000
213.900

4.997.980

1.651.470
8.700

23.000
213.900

4.998.260

1.598.154
8.700

23.000
213.900

4.998.260

504.421 -124.023 -89.622 -73.639

o
504.421

-346.000
-470.023

-290.000
-379.622

-120.000
-193.639

2024

Begroting

6.768.375
o

6.756.265 6.779.333 6.805.708 6.768.375 6.768.375

1.561.331
8.700

23.000
213.900

4.998.260
6.251.844 6.903.356 6.895.330 6.842.013 6.805.190

-36.816

o
-36.816

Toelichting op de begroting
Het Samenwerkingsverband heeft tot 1-8-2020 (1-1-2020 materieel) te maken met de verevening. Het
vereveningsbedrag is de afgelopen jaren afgenomen (positieve verevening), waardoor het budget afgelopen
jaren is toegenomen. Vanaf begrotingsjaar 2021 werkt het Samenwerkingsverband met de beschikbare
middelen voor Passend Onderwijs zonder verevening.

In 2021 zullen éénmalig een aantal kosten worden gemaakt, waardoor het begroot resultaat negatief is. De
extra ondersteuning zal in 2021 € 70,- per leerling bedrag, evenals in 2020.

De belangrijkste reden om het begrote resultaat van 2020 te accepteren is het feit dat de reserve, na aftrek van
de risicoreserve groot genoeg is om het begroot resultaat van 2020 op te vangen.

In 2021 en verder zal tevens uitvoering gegeven worden aan het investeringsplan in verband met maatregel 23
van het Ministerie van OCW.

Activiteiten investeringsplan:

Investeringsplan
in kalenderjaar
2021

in kalenderjaar
2022

in kalenderjaar
2023

Verbetering extra ondersteuning reguliere scholen € 30.000,00 € 10.000,00
Uitbreiding van soort/aantal arrangementen € 110.000,00 € 115.000,00 € 5.000,00
Intensivering kwaliteitsbeleid € 30.000,00 € 20.000,00
Verbetering bedrijfsvoering swv € 146.000,00 € 115.000,00 € 100.000,00
Anders € 30.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00
Totale inzet bovenmatig eigen vermogen € 346.000,00 € 290.000,00 € 120.000,00
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Bijzonderheden en belangrijke wijzigingen in de programma's

Programma 3 Steunpunt HB: Co financiering Hoogbegaafden uit 2020-2021. In voorgaande jaren is niet het
toegekende budget opgemaakt. Dit is in 2021, 2022 en 2023 extra opgenomen. In schooljaar 2021/2022 zal
gestart worden met de pilot 'Plusklas voor de middenbouw'. Er wordt vanaf 2021 ook exta samenwerking
gezocht met het voortgezet onderwijs.

Programma 4 BOSK: Uitbreiding van de uren voor de BOSK leer - en welbevinden. In schooljaar 2021-2022 zal
de BOSK HB volledig door eigen personeel worden ingezet.

Programma 6 Zware arrangementen: Voorstel is om dit budget niet jaarlijks meer op te hogen (wel indexeren).

Programma 7 Bestuur en Organisatie: In de begroting 2021 is rekening gehouden met nieuwe huisvesting. De
kosten PR/website zijn vanaf 2021 opgenomen onder programma 7 (voorheen stond dit in het programma 8
projecten en netwerken).

Programma 8 In de begroting 2021 en 2022 is voor € 82.000 totaal opgenomen voor de uitvoering van Audits.

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten
Investeringsplan

Overige mutaties EV

Afschrijvingen

Mutaties werkkapitaal
-Vorderingen
- Kortlopende schulden

Mutaties voorzieningen

Kasstroom uit investerinesactiviteiten

(Des)investeringen Inventaris en ICT

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa

Mutatie liquide middelen

2020 2021 2022 2023 2024
Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
504.421 -124.023 -89.622 -73.639 -36.816

O -346.000 -290.000 -120.000 0
00000

504.421 -470.023 -379.622 -193.639

7.449

17.723
4.742

8.700

o
o

8.700

o
o

8.700

o
o

22.465

3.155

o

o

o

o

o

o
537.490 -461.323 -370.922 -184.939

-5.115
-5.115

o

-35.000
-35.000

o

-5.000
-5.000

o

-5.000
-5.000

o
o o o o

-36.816

8.700

o
o
o

o
-28.116

-5.000
-5.000

o
o

532.375 -496.323 -375.922 -189.939 -33.116

Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeitspositie worden investeringen uit eigen middelen voldaan.
Het beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de
bestedingen wordt aangebracht. Aangezien het samenwerkingsverband relatief weinig investeringen verricht,
gaat het met name om het in kaart brengen van de liquiditeit ten behoeve van lopende projecten. Met name
de penningmeester van het samenwerkingsverband houdt toezicht op het handelen conform bovenstaand
financieel beleid. Dit vindt plaats middels rapportages die op kwartaalbasis plaatsvinden. Verder zijn de
begroting en de jaarrekening tevens momenten om het financieel beleid te evalueren en eventueel bij te
stellen. Tot op heden zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd die niet bekend waren bij het bestuur.
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In 2021 zal er geïnvesteerd worden in :
Nieuwe huisvesting
Digitalisering werknemers
Digitalisering bijeenkomsten

20.000
10.000
5.000

35.000

Treasuryverslag
De stichting heeft een treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders het
samenwerkingsverband haar financierings- en beleggingsbeleid in dient te richten. Het uitgangspunt is dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

Het samenwerkingsverband bezit geen beleggingen. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen om de
overtollige middelen op te plaatsen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

Kengetallen

Solvabiliteit
Liquiditeit
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

2020 2021 2022 2023 2024 Signalerings-
Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting waarde

80% 71% 54% 35% 30% <30%
4,94 3,29 2,03 1,40 1,29 < 0,75
18% 11% 5% 2% 2% <5%
7% -2% -1% -1% -1% <0%

Nieuwe signaleringswaarde
Kader: formule voor de berekening van het normatieve publiek eigen vermogen (signaleringswaarde)

Voor samenwerkingsverbanden is de formule:
0,035 x totale bruto baten, met een minimale risicobuffer van € 250.000,- (norm ratio is 1,0)

Risicobuffer

Reserve

Investeringsplan
Ratio

2020 2021 2022 2023 2024

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
1.200.081 730.058 350.436 156.797 119.981

950.081 480.058 100.436 -93.203 -130.019

4,80 2,92 1,40 0,63 0,48

Het bestuur van uw samenwerkingsverband heeft afgelopen vrijdag 11 december een brief ontvangen van
minister Slob waarin nadere informatie wordt gegeven over maatregel 23 uit de verbeteragenda passend
onderwijs. Met maatregel 23 heeft de minister de Tweede Kamer toegezegd versneld en wel direct in te
grijpen bij de reserves van de samenwerkingsverbanden. Hij legt daarbij een opdracht bij de besturen van
samenwerkingsverbanden die op zeer korte termijn moet worden uitgevoerd.

De eerste stap is dat alle samenwerkingsverbanden met een gezamenlijk plan moeten komen om de
bovenmatige reserves doelmatig te verminderen. Hij stelt daarin vijf eisen aan dat plan: analyse, inzet,
proces, elk samenwerkingsverband een plan en monitoring. Het gezamenlijke plan moet voor l februari
2021 ingediend worden. En elk samenwerkingsverband heeft tot uiterlijk l mei 2021 de tijd om een eigen
plan te hebben opgesteld om de reserves terug te dringen.

SPOW heeft een investeringsplan opgesteld in het kader van bovenstaande maatregel en ingediend bij
inspectie.
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Coronacrisis

DoorSPOW zijn de landelijke Corona richtlijnen vertaald naar de eigen situatie. Zoveel mogelijk thuiswerken en
afstand houden maken hier uiteraard onderdeel van uit. Omdat SPOW medewerkers als team contact hebben
met alle scholen in de regio, brengt dit een extra verantwoordelijkheid met zich mee.

Als direct gevolg van de coronacrisis zijn er minder reisbewegingen geweest. Voornemens opgenomen in het
jaarplan 2020 zijn maar deels uitgevoerd. Met name op het gebied van professionalisering is vertraging
opgelopen.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de Nederlandse
overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De gevolgen van deze
maatregelen zullen in het boekjaar 2021 vooralsnog geen invloed hebben op de ontwikkeling van de subsidie
toekenning, het resultaat en de financiële positie van de stichting.
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Allocatie van middelen

In het kader van de basisondersteuning ontvangen alle scholen (ook het SBO en het SO) een bedrag per leerling
om de basisondersteuning zoals geformuleerd in het Ondersteuningsplan vorm te geven. De reguliere scholen
ontvangen eveneens een bijdrage per leerling in het kader van extra ondersteuning. De scholen zetten deze
middelen in om tegemoet te komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Daarnaast heeft SPOW nog acht programma's waarvoor middelen zijn gereserveerd in de meerjarenbegroting:

l. Ondersteuningsadviseurs

2. Hoogbegaafdheid

3. Begeleiding op school en in de klas (BOSK)

4. Voorziening Jonge Kind

5. Zware arrangementen

6. Bestuur en organisatie

7. Projecten en netwerken

8. SENtrum

2.5 Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

In het kwaliteitshandboek zijn alle programma's die opgenomen zijn in de begroting uitgewerkt en de risico's
en beheersmaatregelen zijn beschreven. Tweemaal per jaar wordt een risico-taxatie uitgevoerd, namelijk bij
het opstellen van de jaarrekening en bij het opstellen van de begroting. Ook bij de drie rapportages gedurende
het jaar, wordt de taxatie tegen het licht gehouden.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De volgende risicotaxatie is in het Dagelijks Bestuur besproken in november 2019 en maakt onderdeel uit van
de meerjarenbegroting.

Risico's en maatregelen Impact
finan-
cieel

Kans Bedrag % Risico-
bedrag

a. Datalekken: Bewust maken van medewerkers
van de risico's, opstellen van beleid en naleven
daarvan.

M L € 50.000 25% € 12.500

b Een groei van het aantal SO-leerlingen op
peildatum leidt tot een hogere afdracht aan
DUO (zonder extra inkomsten) en er zal over
gegaan moeten worden op reduceren
personeelslasten en materiele lasten.

M M € 50.000 50% I €25.000

c. Een groei van het aantal SO-leerlingen op
teldatum l oktober leidt tot een hogere
afdracht aan DUO in het volgende schooljaar
(zonder extra inkomsten) en er zal overgegaan

L M l € 25.000 50% I € 12.500
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moeten worden op reduceren personeelslasten
en materiele lasten.

d. Daling aantal PO-leerlingen leidt tot lagere
inkomsten vanuit Rijk en er zal over gegaan
moeten worden op reduceren van
personeelslasten en materiele lasten.

M L € 50.000 25% € 12.500

e. Ziekteverzuim: Vroegsignalering voor mogelijke
uitval; functioneringsgesprekken,
signaleringsgesprekken, scholing.

H H € 100.000 75% € 75.000

f. PO-leerlingen binnen SWV PPO Westland gaan
naar concurrenten buiten gebied, hierdoor
minder inkomsten. Tegengaan door marketing,
PR en kwaliteitsverbetering en indien
noodzakelijk reduceren van personeelslasten en
materiele lasten.

L M l € 25.000 I 50% | € 12.500

g. Schadeclaims: Door kwaliteitsbeleid te voeren
en te volgen en daarnaast een open
communicatiestructuur na te streven wordt
mogelijke ontevredenheid bij ouders,
schoolbesturen en medewerkers die kunnen
leiden tot klachten vroegtijdig gesignaleerd en
besproken. Eventuele klachten worden
transparant behandeld.

L M l € 25.000 I 50% | € 12.500

h. Beschikbaar budget voor bieden
onderwijsarrangementen op maat is begrensd
aan de bovenkant en uitputting hiervan zal
bewaakt moeten worden door interne controle
op de reguliere processen (kosten, betalingen,
personele mutaties).

M M € 50.000 50% € 25.000

i. Als gevolg van politieke ontwikkelingen kunnen
inkomsten teruglopen waarna overgegaan
moet worden op reduceren personele lasten en
materiele lasten. Politieke ontwikkelingen te
volgen.

M L € 50.000 25% € 12.500

j. Als gevolg van een daling van het aantal
aanvragen bij zorgleerlingen ontstaat een
overbezetting van het aantal personeelsleden.

L L € 25.000 25% € 6.250

k. Als gevolg van een verschuiving van het aantal
SO leerlingen van categorie laag en midden
naar categorie hoog stijgen de kosten. Er zal
moeten worden overgegaan tot het reduceren
van budget in overige programma's.

H L l € 100.000 I % I € 25.000

Totaal risicoprofiel €231.250
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Verslag toezichthoudend orgaan
Het algemeen bestuur heeft in 2020 op de volgende data vergaderd:

Datum Onderwerpen

16- 06 -2020 Jaarstukken 2019: bestuursverslag: jaarrekening en accountantsrapport

Financiën le kwartaal

Financiële verantwoording basisondersteuning en extra ondersteuning

Communicatie Ondersteuningsplan

Kennismaking nieuwe directeur

13-10 -2020 Kennismaking nieuwe voorzitter DB

Traject nieuwe voorzitter AB i.v.m. aanstaande pensionering huidige voorzitter

Ervaringen met SENtrum

Financiën 2e kwartaal

Implementatie ondersteuningsplan

Herstelopdrachtterugplaatsingsbeieid

Audits

AVG inzake Onderwijs Transparant

Nb. De vergadering welke gepland was op 31 maart 2020 is niet doorgegaan vanwege de coronamaatregelen.

Het algemeen bestuur is belast met toezichthoudende taken en bevoegdheden, het dagelijks bestuur met
bestuurlijke taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat het algemeen bestuur tijdig over
de informatie beschikt die vereist is voor de uitoefening van diens toezichthoudende taak.

Het algemeen bestuur besluit in consensus, inhoudende dat geen van de leden doorslaggevende bezwaren
heeft tegen het besluit, in een vergadering waarin minimaal driekwart van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, waarbij ieder lid één stem heeft.

Het dagelijks bestuur besluit eveneens in consensus. Om tot stemming over te kunnen gaan dient minimaal vier
vijfde gedeelte van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die aan hem door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd,
doch onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft voor de directeur een
managementstatuut vastgesteld waarbinnen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.

De directeur geeft leiding aan de uitvoerende organisatie, waarin onder andere de ondersteuningsadviseurs en
de administratietaken ten behoeve van het samenwerkingsverband zijn ondergebracht.

In 2020 heeft het algemeen bestuur haar toezichthoudende taak uitgevoerd door:

Het vaststellen van de (meerjaren)begroting 2020;

Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2019;

Toezicht te houden op de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door het dagelijks
bestuur;
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Periodiek het functioneren van het dagelijks bestuur te evalueren en beoordelen;

Werving nieuwe directeur;

Toezicht te houden op de naleving van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur, de
rechtmatige verwerving en doelmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting.
Teneinde toezicht te houden op de doelmatigheid worden de financiële rapportages aangeleverd door
de controller toegelicht en besproken in de AB vergaderingen. Naast het jaarverslag 2020 is ook de
financiële verantwoording basisondersteuning en extra ondersteuning uitvoerig besproken.

Het algemeen bestuur is belast met het aanwijzen van de externe accountant.

Het algemeen bestuur verleent goedkeuring aan benoeming, schorsing of ontslag van de directeur door het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
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KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Kengetal 2020 2019
öignaienngswaarae
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

0,00
4,94
0,07
0,80
0,80
0,18
0,17
0,22

0,00
3,28
0,04
0,70
0,70
0,12
0,11
0,17

groterdan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan-0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2020 en 2019 B 2020 •2019

4,94

5,50 -

5,00 -

4,50 -

4,00 -

3,50 - 3,28

3,00 -

2,50 -

2,00 -

1,50 -

1,00 0,80 0,800,70 0,70

0,50 - 0,22o,i70,18o,i2 0-170,110,07o,040,000,00
0,00

^ ,^^ ^ <^ •^ ^<\0 •^ ,-4» ,-4»^ •^ft ffflc\.^ ^,^ \y<^ \\e^ ^ ^c\.e^^ <e .>A°>a^\ü^ 0< v?»e. ^ 0° ^e<^^ -40 ^^6^ oV ^c\- 0%,.c\<^^ ^ ^^'?.& <e^ ff- ^ ^^ ^ t» x?e<5^ e^\-<y ^e ^e

^v

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal.

Versie: 0.1 ter ide^.yficatie
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Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som
van de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
l Kengetal: 0,00 0,00

l Kengetal: 4,94 3,28

- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019

]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2019 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019

]
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,94 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De stichting heeftop 31 december 2020 de beschikking over € 1.330.163 aan liquide middelen en
daarnaast € 151.642 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen eenjaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 299.837.

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is
de liquiditeitspositie gestegen.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

l Kengetal 1-Jarig: 0,07 0,04 3
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 6.756.265, een resultaat behaald van € 504.421. Dit
houdt in dat 0,07 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die
wordt ontvangen, wordt € 0,07 behouden en wordt € 0,93 besteed.
De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de rentabiliteitspositie gestegen.

Solvabiliteit
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De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019

[Kengetal: 0,80 0,70 J
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de solvabiliteitspositie gestegen.

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
l Kengetal: 0,80 0,70 ]

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
l Kengetal: 0,18 0,12

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2019 is het weerstandsvermogen gestegen.

- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
l Kengetal: 0,17 0,11 ]

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling
van hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
l Kengetal: 0,22 0,17 J

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

Verele: 0.1 ter id icatie
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

25.721 28.054

151.642
1.330.163

25.721 28.054

169.365
797.788

1.481.805

1.507.526

967.153

995.207

1.200.081
7.608

299.837

695.659
4.453

295.095

1.507.526 995.207
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.5 Overige baten

Totaal baten

2020
€ €

6.694.821
61.444

Begroot 2020 2019
€ €

6.756.265

6.440.060

6.440.060

€ €

5.836.845
38.886

5.875.731

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

schoolbesturen

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten *

1.133.753
7.449

13.174
153.887

4.943.581

6.251.844

504.421

1.646.800
8.400

23.000
211.450

4.830.938

6.720.588

-280.528

1.026.577
8.097

13.104
163.223

4.418.228

5.629.229

246.502

Totaal resultaat *

*(- is negatief)

504.421 -280.528 246.502

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2020
En vergelijkende cijfers 2019

2020 2019
Ref. T T T T

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Totaal van aanpassingen in werkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

4.2
2.2

7.449
3.155

1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

17.723
4.742

504.421

8.097
-2.952

10.604

22.465

-73.486
-297.361

537.490

246.502

5.145

-370.847
-119.200

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

1.1.2
1.1.2

1.2.4

-9.044
3.929

537.49Ö-

-5.115

532.374

2020

-119.200

-6.647
9.349

2.702

-116.495

2019
€ ^ ?" ~r

797.788
532.374

914.283
-116.495

1.330.162 797.788
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met
de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings-
termijn in
maanrion

afschrijvings-
percentage per

activerings-
grens in €

Computers
Telefooncentrale
Verbouwingen
Kantoormeubilair/kasten/gordijnen
Stoelen
LamellenA/itrage

36
120
120
240
120
240

33
10
10
5

10
5

500
500
500
500
500
500

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en een banktegoed.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Jubileumuitkeringen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
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exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
warden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen 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.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Vereie: 0.1 ter iden tie
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3
Gebouwen Inventaris Totaal

en materiële

apparatuur vaste activa

€ €

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2020

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

Herwaarderingen

Mutatie gedurende 2020

Stand per 31-12-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 31-12-2020

1.208

463

745

1.208
110

573

-745

€

39.594

12.285

40.802

12.748

27.309 28.054

9.044 9.044
13.556 14.764
7.338 7.448

10.262 10.835

-1.588 -2.333

35.082

9.361

35.082

9.361

25.721 25.721
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

1.2.2.10 Overige vorderingen
Subtotaal vorderingen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overige overlopende activa

Overlopende activa
Totaal Vorderingen

€r
4.000

96.314
51.328

€e^
6.570

4,000

147.642
151.642

122.068
40.726

6.570

162.794
169.364

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.2.2.10 Overige vorderingen _31-12-2020

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds
Totaal Overige vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

31-12-2019
€€€€~

4.000 6.570
4.000 — 6.570

31-12-2020 31-12-2019
~e ^ T €

693
1.329.469 797.788

1.330.162 797.788
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve

Totaal Eigen vermogen

Stand per
01-01-2019

Resultaat
2019

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2019

Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-2020 2020 mutaties 31-12-2020

€— T

695.659

T €€€T

695.659 695.659 504.422

695.659 695.659 695.659 504.422

T

1.200.081

1.200.081

2.2

2.2.1

2.2.1

2.2.1.4

2.4

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

2.4.14
2.4.17
2.4.19

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.

Voorzieningen Stand per
01-01-2020

Onttrek-klng
Dotatie 2020 2020 Vrijval 2020

Rente
mutatie*

Stand per
31-12-2020

€-
Personele
voorzieningen

Totaal
Voorzieninaen

* bij netto contante waarde

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag 1 t/m
6 jaar

Bedrag
> 5 jaar

T € € € € € € €

4.453 3.155 7.608 2.053 1.089 4.466

4.453 3.155 7.608 2.053 1.089 4.466

Stand per
01.01-2020

e- T
4.453

4.453

Personele
vooizieninaen

Jubileum uitkeringen

Totaal personele
voorzienlnaen

* bi) netto contante waarde

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Kortlopende overige schulden
Subtotaal kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidies OCW
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

Onttrekking
Dotatie 2020 2020 Vrijval 2020

Rente
mutatie*

Stand per
31-12.2020

Bedrag
<1 jaar

Bedrag 1 t/m Bedrag
5 jaar > 5 jaar

€ e T T T T T
3.155 7.608 2.053 1.089 4.466

3.155 7.608 2.053 1.089 4.466

31-12-2020 31-12-2019
T T T T

89.736
27.315
8.525

781

40.828
17.196

115.456

126.357

173.480
299.837

108.103
16.048
5.217

42.538
10.075

113.115

129.368

165.728
295.096

Verste; 0.1

n

ter id^ificatie

VAN REE ACtOUNTANTS
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen die hier moeten worden toegelicht.

Versie: 0.1
ter identi

VAN REE ACCOUNTANTS
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

Totaal Rijksbijdragen

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3.1.2.1.4 Overige subsidies OCW

Totaal overige subsidies OCW

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

2020 Begroot 2020 2019
€ €

6.610.377

84.444

€

6.610.377

84.444

€ €

6.358.519

81.541

€ €

5.798.419

6.358.519

81.541

38.426

5.798.419

38.426

6.694.821 6.440.060 5.836.845

2020 Begroot 2020 2019
€ €

84.444

€ €

81.541

84.444 81.541

2020 Begroot 2020
€ € €

€ €

38.426

2019

38.426

€ €

3.5 Overige baten 2020 Begroot 2020 2019
€

3.5.10 Overige

Totaal overige baten

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Premies Participatiefonds
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds
4.1.1.5 Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.3 Overige

Totaal overige personele lasten

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

€

€ € €

61.444

61.444

2020 Begroot 2020
€ € €

413.758
51.680
13.662
20.071
56.730

3.155
593.736

6.000
13.040

555.901

596.891

19.040
1.133.752

523.600

1.123.200

€ €

38.886

38.886

2019
€ €

523.600

1.123.200

1.646.800

418.314
48.164
11.091
18.582
52.354

-2.953
561.143

80.118

548.505

558.190

80.118
1.026.577

Versie: 0.1 ter id^irfiTicatie

VAN REE AtCOUNTANTS
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4.1.2.3. Overige 2020

Kosten BGZ en Arbo zorg
(Na)scholing
Kosten werving personeel
Kosten uitbestedingen derden
Premiedifferentiatie
Overige pers gerelateerde kstn
Grensverkeer

€ €
2.375

21.053
12.226

518.313
-4.588
2.442

41.915

Begroot 2020 2019
€ €

2.000
20.000

1.093.700

7.500

€ €
3.281

12.943
15.113

434.670
8.639
9.175

77.321
593.736 1.123.200 561.143

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 10 in 2020 (2019: 8). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2020

1

9

2019

10

8

A

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

€
2020
€

7.449

Begroot 2020 2019
€

7.449

€ €

8.400
8.400

€

8.097
8.097

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.8 Overige

Totaal huisvestingslasten

€
2020
€

11.972

102
1.100

Begroot 2020
€

13.174

€

20.000
3.000

2019
€

23.000

€

11.893

48
63

1.100
13.104

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerlasten
4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4.3 Hulpmiddelen (licenties)
4.4.5 Overige

Totaal overige lasten

€
2020
€

93.417
1.815

34.333
24.321

Begroot 2020
€

153.886

€

123.350
500

30.300
57.300

2019
€

211.450

€

83.521
2.041

41.748
35.913

163.223

Versie: 0.1 ter iden'

VAN REE ACCOUNTANTS
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4.4.1

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5

Administratie en beheerlasten

Administratie en beheerslasten
Reis- en verblijfkosten
Telefoon- en portokosten
Kantoorartikelen
Overige administratie- en
beheerslasten

Totaal administratie- en
beheerslasten

2020
€ €

84.462

5.314
1.490

2.152

Begroot 2020 2019
€

93.418

€

114.000
3.500
4.350
1.500

€

123.350

€

76.479
360

5.483
870

328

83.520

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het
resultaat gebracht:

2020 Begroot 2020 2019

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

€ €

6.629

€ €

7.000

€ €

8.602

6.629 7.000 8.602

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig
boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van hetfacturenstelsel.

4.4.5 Overige lasten

4.4.5.2 Representatiekosten
4.4.5.3 Huishoudelijke kosten
4.4.5.5 Schoolkrant
4.4.5.6 Contributies
4.4.5.7 Abonnementen
4.4.5.9 Verzekeringen
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk,

schoolgids
4.4.5.13 Overige overige lasten

Totaal overige lasten

2020
€ €

4.479
385
38

2.453
438

3.467

3.735
9.327

Begroot 2020 2019
€ €

2.500
300

4.000

5.000
45.500

€ €

24.322 57.300

2.093
101

3.448
334

3.467

2.318
24.152

35.913

Versie: 0.1 ter^djfentificatie
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4.5 Doorbetalingen aan
schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW

4.5.1.1 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor (v)so

4.5.1.2 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor Iwoo

4.5.1.3 Verplichte afdrachten uit te voeren
door OCW voor pro

Totaal Verplichte afdrachten uit te
voeren door OCW

4.5.2 Doorbetaling op basis van
1 februari

4.5.2.1 Doorbetaling op basis van
1 februari (v)so

4.5.2.2 Doorbetaling op basis van
1 februari sbo

Totaal Doorbetaling op basis van
1 februari

4.5.3 Overige doorbetalingen van rijks-
bijdragen aan schoolbesturen

Totaal Doorbetalingen aan
schoolbesturen

2020 Begroot 2020 2019
€ € € € € €

1.999.810 1.908.206

1.999.810

141.703

738.007

170.000

690.142

879.710

2.064.061

4.943.581

1.759.393

1.908.206 1.759.393

183.239

617.085

860.142

2.062.590

4.830.938

800.324

1.858.510

4.418.227

Versie: 0.1 ter idÉhtificatie

VAN REE y^COUNTANTS
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

Totaal resultaat

Jaarrekening 2020
42132 / Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland, te Naaldwijk

Resultaat 2020
€ €

504.422

504.422

^n

Versie: 0.1 ter identififttie

VAN REE ACüpUNTANTS
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

Versie: 0.1

ter identifa'atie

VAN REE ACQOUNTANTS
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam

Code
Juridische vorm Statutaire activi- Deelname-
2020 zetel telten percentage

Westlandse Stichting Stichting
Katholiek Onderwijs
St. Kath. Onderwijs Stichting
Maasland
Rotterdamse Vereniging Vereniging
Katholiek Onderwiis
Stichting Kind en Onderwijs Stichting
Stg. Openbaar Onderwijs Stichting
Westland
Bestuur Openbaar Stichting
Onderwiïs Rotterdam
Ver. Voor Montessori Vereniging
onderwijs Westland
Stichting Prat. Chr. Primair Stichting
Onderwijs Westland
Stichting Horizon Stichting
Stichting Resonans Stichting
Stichting Haagse Scholen Stichting
Herman Broerenstichting Stichting

Poeldijk

Maasland

4

4

Rotterdam 4

Rotterdam 4
Naaldwijk 4

Rotterdam 4

Monster

Naaldwijk

4

4

Rotterdam 4
Den Haag 4
Den Haag 4
Delft 4

0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

Code activiteiten: 1. contractonderwiis, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Versie: 0.1
ter iderftificétie

VAN REE ftOCOUNTANTS
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WNT.VERANTWOORDING 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
warden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse
De Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland is een samenwerkingsverband. Voor
onderwijs gerelateerde instellingen geldt geen indeling in een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

Versie: 0.1

ter ide tie

VAN COUNTANTS
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1a. Leidinggevendtopfunctionarismetdienstbetrekkingofzonderdienstbetrekking vanaf 13e maand
van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 1 3e maand van de
functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt, zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Naam Mevr. M. Kats Dhr. R. Meijer
Functlegegevens (2020)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)
Dienstbetrekking

Directeur
01-08
31-12

1,000
Ja

Directeur i.a.
01-01
16-07

0,940
Nee

Bezoldiging (2020)

Beloning plus belastbare
onkostenvercioeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedraa
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldiaingsmaximum
Het bedrag van de overschriiding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

37.508
6.547

44.055

N.v.t
44.055

84.025
N.v.t

N.v.t

N.v.t

92.167

92.167

N.v.t.
92.167

101.764
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens (2019)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang diensh/erband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedinq
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Directeur (i.a.)
01-12
31-12

0,800
Nee

11.170

11.170
11.170

13.181

Versie: 0.1

ter identfficatie

VAN REE ACCOUNTANTS
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functieven/ulling zijn in de
tabel hieronder opgenomen.

Deze cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekening 2019 ter vergelijking.

Naam Dhr. R. Meijer
Functievervulling

Functie(s)
Aanvang functievervulling in
verslagjaar 2019
Afloop functievervulling in
verslagiaar 2019
Uren in verslagjaar (uur)
Aantal maanden in verslagjaar
(mndn) 2019
Aanvang functievervulling in vorig
verslagjaar 2018
Afloop functievervulling in vorig
verslagiaar 2018
Uren in vorig verslagjaar (uur) 2018
Aantal maanden in vorig verslagjaar
(mndn) 2018

Directeur(a.i)

01-01-19

01-12-19
1.112

11

05-12-18

31-12-18
72

1

Bezoldiging

Uitgekeerde bezoldiging in
verslagiaar2019
Uitgekeerde bezoldiging in vorig
verslagjaar 2018
Subtotaal bezoldiging gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

129.468

8.381

137.849

137.849

N.V.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in verslagjaar
2019
Maximum op basis van de
normbedragen per uur in verslagjaar
2019
Werkelijk uurtarief in verslagjaar
2019 lager dan het maximum
uurtarief
Werkelijk uurtarief in verslagjaar
2019 indien hoger
Maximum op basis van de
normbedragen per maand in
verslaaiaar2019
Maximum uurtarief in vorig
verslagjaar
Maximum op basis van de
normbedragen per uur in vorig
verslaqiaar2018
Werkelijk uurtarief in vorig
verslagjaar lager dan het maximum
uurtarief in voria verslaaiaar 2018
Werkelijk uurtarief in vorig
verslagjaar 2018 indien hoger
Maximum op basis van de
normbedragen per maand in vorig
verslaaiaar 2018
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum gehele tijdvak
1 t/m 12 maanden

Dit model wordt enkel opgenomen als vergelijkende cijfers.

Versie: 0.1

187

207.944

Ja

182

13.104

Ja

25.300

221.048

ter identifi?atie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1c. Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen

Versie: 0.1

ter iderftififcatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700
of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Naam Functie

Dhr.J. Taal
Dhr. J.C. van der Ende
Dhr. T. Yazir
Mevr. H. Boe ve
Dhr. H. Koele
Mevr. M.J. Kramer
Dhr. G.A.F. Kempke
Dhr. P.G.J.M. van Deursen
Dhr. A. van Toor
Dhr. H. Lesterhuis
Mevr. C. van Beek
Dhr. M.M.G. van Kesteren

Voorzitter AB
Lid AB/ Voorzitter AB a.iA/oorzitterd DB
Lid AB/ Lid DB
Lid AB/ Voorzitter AB a.i./ Voorzitter DB
Lid AB/ Penningmeester DB
Lid AB/ Lid DB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB/ Lid DB

Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen of toezichthoudende topfunctionarissen die kunnen worden aangemerkt
als topfunctionaris.

Versie: 0.1

ter ide

VAN COUNTANTS
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies
bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Versie: 0.1

tifi&tieter id
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is.

Versie: 0.1

ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is
Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging
van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Bij bovenstaande leidinggevende topfunctionarissen is er geen sprake van een overschrijding of onverschuldigde
betaling na cumulatie van alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Versie: 0.1

ter ideo^ficatle
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WNT-VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.

Versie: 0.1

ter ideiitific^rié
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WNT-VERANTWOORDING 2020

3. Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het
individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Versie: 0.1

ter iden
17
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Internetsite:

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

Bestuursnummer:

BRIN-nummers:

Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
Stichting
Naaldwijk
853025927

De Savornin Lomanstraat 1, 2672 BB Naaldwijk
0174-642090
info@spow.nl
www.spow.nl

M. Kats
0174-642090
M.Kats@spow.nl

42132

P02803

Versie: 0.1

ï/

ter identtfii
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Bestu urder(s)

Naam Plaats Datum
Reden niet ondertekend /

Ondertekend Ondertekening

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum
Reden niet ondertekend /

Ondertekend Ondertekening

Versie: 0.1 ter idtiht ie
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OVERIGE GEGEVENS

Versie: 0.1
?

ter idenfifica-tie
^f
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

Versie: 0.1

^ter ide tie
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

Versie: 0.1
ti^ieter id
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Pagina voor de controleverklaring
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Pagina voor de controleverklaring
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