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Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW).
2021 stond zowel in het teken van het versterken van de netwerkorganisatie als de bureau organisatie.

Ten aanzien van de netwerkorganisatie werden de ondersteuningsbehoeften en -mogelijkheden binnen het 
samenwerkingsverband in kaart gebracht middels een veldonderzoek ‘Dekkend netwerk.’ Ook werd -na een jaar uitstel 
door corona- een pilot audits uitgevoerd om de basisondersteuning binnen een viertal scholen in kaart te brengen. In 
2021 hebben SENtrum, BOSK en Sterk op School een professionaliseringsslag gemaakt op zowel proces- en planmatig 
vlak als ten aanzien van de communicatie en afstemming. 

Net als in 2020, heeft Corona ook in 2021 met name de samenwerkingsinitiatieven geremd. Getracht is om de individuele 
trajecten zoveel mogelijk doorgang te verlenen door het bieden van maatwerk.

Ten aanzien van de bureau organisatie werd het volledige personeelsbeleid opnieuw opgezet met specifiek de in 
werkingstelling van een MR. De gesprekkencyclus met de personeelsleden werd geactiveerd. De verplichtingen die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming zijn voor SPOW ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Concreet houden bovenstaande ontwikkelingen in dat het personeelsbeleid vanaf 2021 grotendeels geactualiseerd is 
en dat de privacyprocessen op orde zijn. Halverwege het jaar verhuisde SPOW naar een nieuwe locatie.

Het kwaliteitsbeleid van SPOW werd in 2021 vormgegeven middels een jaarplan in combinatie met inhoudelijke en 
financiële tertiaalrapportages. De monitoring werd aangescherpt. Er werd een strategisch communicatieplan met een 
tijdpad opgesteld voor de vervaardiging van middelen voor verschillende doelgroepen. Gekozen is om te starten met het 
verbeteren van de communicatie aan leerkrachten met betrekking tot de ondersteuningsstructuur van SPOW. Daarnaast 
is gestart met de voorbereidingen van het inrichten van een ouder- en jeugd steunpunt. Het terugplaatsingsbeleid en het 
beleid voor toelaatbaarheidsverklaringen werden gewijzigd. 
In 2021 heeft een governance onderzoek plaatsgevonden met een extern procesbegeleider. Deze procesbegeleider is 
vanaf 1 januari 2021 tevens de extern voorzitter van het algemeen bestuur van SPOW, daar waar voorheen de voorzitter 
één van de schoolbestuurders was. In oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten om te gaan werken met een 
Raad van Toezicht model en zijn er besluiten genomen over de inrichting daarvan. In november en december heeft 
herbezinning plaatsgevonden op de gekozen inrichting. In de eerste maanden van 2022 zal vorm worden gegeven aan 
de inrichting van het Raad van Toezicht model en de besluitvorming daaromtrent met als doel om in schooljaar 2022-
2023 met de nieuwe governance te gaan werken. 

De ondersteuningsplanraad (OPR) en SPOW hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de hernieuwde opbouw van de OPR en 
in de onderlinge relatie en afstemming tussen de OPR en SPOW. 

Ten gevolge van herstelopdrachten vanuit het vierjaarlijks inspectiebezoek in december 2020, is de inspectie in november 
2021 teruggekeerd. De inspectie heeft tijdens haar bezoek geoordeeld dat de tekortkomingen volledig zijn hersteld. 

Met trots constateren we dat er in 2021 intensief is ingezet op het vormgeven van een stevig en toekomstbestendig 
fundament op alle lagen van SPOW.

Mattanja Kats,
Directeur SPOW
Mei 2022 

Voorwoord
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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 46 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 samenwerkingsproject genaamd SENtrum. Met deze ondersteuningsstructuur in de vorm van arrangementen en 
SENtrum als samenwerkingsproject 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:
1. 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 

kwaliteitscyclus. De inspectie kent SPOW een voldoende toe op alle te onderzoeken gebieden.

Toelating en toelaatbaarheid
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. SPOW is verantwoordelijk 

1. Algemeen
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voor de toelaatbaarheid van leerlingen voor het speciaal (basis)onderwijs. Het proces van afgifte van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor deze vormen van onderwijs is 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 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 is belast met het aanwijzen 
van de externe accountant en verleent goedkeuring aan benoeming, schorsing of ontslag van de directeur door het 
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. 

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 haar 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.

Code Goed Bestuur
Het samenwerkingsverband hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De scheiding tussen bestuur en toezicht 
is statutair vastgelegd, zodanig dat op dit moment een algemeen bestuur (als intern toezichthouder), dagelijks bestuur 
(als uitvoerend bestuurder) en directeur (in mandaat, namens het dagelijks bestuur) in het samenwerkingsverband 
actief zijn. In 2021 is een keuzeproces en besluitvormingstraject in gang gezet om de governance van het samenwer-
kingsverband te actualiseren. Daarbij wordt nadrukkelijk ook voorgesorteerd op aangekondigde wetswijzigingen ter 
zake de onafhankelijkheid van intern toezicht. Naar verwachting wordt de besluitvorming hieromtrent – gericht op de 
inrichting van een raad van aangesloten schoolbesturen, een onafhankelijke raad van toezicht en een directeur-be-
stuurder – in de zomer van 2022 afgerond. Vooruitlopend op het nieuwe governance model heeft het bestuur besloten 
om vanaf 2021 te werken met een onafhankelijk technisch voorzitter van het algemeen bestuur.

Ontwikkelingen governance
In 2021 heeft een governance onderzoek plaatsgevonden met een extern procesbegeleider. In oktober werd besloten 
om te gaan werken met een Raad van Toezicht model met 12 gelijkwaardige leden, bestaande uit 10 schoolbestuurders 
en twee onafhankelijke leden. Eén van de onafhankelijke leden zou de rol van voorzitter op zich nemen. Vervolgens is 
in de uitwerkingsfase geconstateerd dat gekozen inrichting niet bij zou dragen aan de doelen om de slagvaardigheid 
van SPOW te vergroten en de positionering van de directeur bestuurder van SPOW te versterken. Daarnaast is duidelijk 
geworden uit onder meer het regeerakkoord, dat op afzienbare termijn een wetswijziging zal leiden tot een vereist 
governancemodel met een geheel onafhankelijke raad van toezicht. Derhalve is besloten tot herbezinning op de 
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Naam Functie Betaalde functie (On)betaalde (neven)functie

Mevr. H. Boevé 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 Broeren-
stichting

Geen

Mevr. M.J. Kramer- van Velzen Lid Directeur-Bestuur Vereniging 
voor Montessori Onderwijs 
Westland

Gastdocent Montessori-op-
leiding (Haagse Hogeschool) 
(mede)Eigenaar “Stromend” 
trainer en onderwijsontwerper 
voor (montessori)onderwijs

Verslag uitvoerend orgaan
Het DB heeft in 2021 op de volgende data vergaderd:

Datum Onderwerpen

19 januari 2021 Deelnamepercentages S(B)O
Pilot modules Perspectief op School
Concept jaarplan
Concept begroting 2021 en meerjarenbegroting
M23 bovenmatige reserves
Basis en extra ondersteuning 2021: communicatie scholen en ontwikkeling werkwijze en format

29 maart 2021 Personeelsgesprek voorzitters bestuur met team SPOW
Audits
Expertiseteam
OPR
Afstemming kinderopvang inzake doorstroom zorgkinderen 0-4 jaar
Regiovisies onderwijsjeugdzorg: Rijnmond en Zuid West Nederland
Jaarplan definitief
Herstelopdracht inspectie terugplaatsingsbeleid en herbeoordelingsbeleid
Bestedingsplan M23 bovenmatige reserves
SnS Samen Goud Kameleon
Start onderzoek Dekkend Netwerk
AVG/privacy

inrichting. Doel is om in het nieuwe model en de bijbehorende inrichting vanuit gedeelde professionele rolopvatting de 
nieuwe rollen goed en gezamenlijk uit te kunnen voeren. In de eerste maanden van 2022 zal vorm worden gegeven aan 
de inrichting van het Raad van Toezicht model en de besluitvorming daaromtrent met als doel om in schooljaar 2022-
2023 met de nieuwe governance te gaan werken.

Dagelijks bestuur
De leden van het dagelijks bestuur voeren hun opdracht onbezoldigd uit. 
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31 mei 2021 LEA Westland
Pilot modules Perspectief op School
Governance WWTR
OOGO trajecten inzake herstelopdracht inspectie terugplaatsingsbeleid en herbeoordelingsbeleid
Beleidsinhoudelijke kwartaalrapportage Q1
Kwaliteitsontwikkeling SPOW
Onderzoek Dekkend Netwerk
SnS Samen Goud Kameleon
Financiële tertiaalrapportage T1
Concept jaarverslag 2020
Concept jaarrekening
Benchmark samenwerkingsverbanden
Leerlingprognoses gemeente Westland
Huisvesting uitvoeringsorganisatie SPOW

30 juni 2021 Extra DB vergadering in het kader van het onderzoek dekkend netwerk

5 juli 2021 Definitieve rapport inspectie (d.d. 28 juni 2021)
Zienswijze bestuur op inspectierapport
SnS Samen Goud Kameleon
Mandaatbeheer
Huisvesting uitvoeringsorganisatie SPOW
Personele bezetting SPOW

7 juli 2021 Extra DB vergadering in het kader van het Governance onderzoek: verschillende governace scenario’s, 
WWTR, vormgeving leiderschap directeur bestuurder, vormgeving intern toezicht en planning vervolg-
stappen

19 september 2021 LEA Westland
Governance onderzoek
Beleidsinhoudelijke tertiaalrapportage T2
Verantwoording Basis en extra ondersteuning 2020
Basis en extra ondersteuning 2021: communicatie scholen en ontwikkeling werkwijze en format
Inspectiebezoek 3 november 2021
Financiële tertiaalrapportage T2
Huisvesting uitvoeringsorganisatie SPOW
Personele bezetting SPOW
Personeelsbeleid MR
Communicatieplan en communicatiestrategie SPOW

15 november 2021 Governance onderzoek: ontwikkelingen en voorstel inrichting klankbordgroep schooldirecteuren
OPR: samenstelling en reglement
Terugkoppeling inspectiebezoek
Verantwoording middelen basis en extra 2020
Planning en verantwoording middelen basis en extra ondersteuning vanaf 2022
Terugkoppeling pilot POS kwaliteit en financiën
SnS Samen Goud Kameleon
Pilot Next level Stichting IQ+
Huisvesting uitvoeringsorganisatie SPOW
Personele bezetting SPOW
Strategisch communicatieplan en communicatiemiddelen
Ouder- en jeugdsteunpunt
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13 december 2021 Eindrapportage onderzoek dekkend netwerk 
Onderzoek dekkend netwerk i.r.t. de begroting
Conceptrapportage inspectiebezoek (29 november jl.)
Planning en verantwoording middelen basis en extra ondersteuning vanaf 2022
SnS Samen Goud Kameleon
Schakelklas
Vacatures SPOW
Functieboek en MR reglement SPOW
Landelijke registraties TLV’s SBO
Strategisch communicatieplan en communicatiemiddelen

In 2021 heeft het dagelijks bestuur haar uitvoerende taak vormgegeven door:
Het nemen van een voorgenomen besluit van de (meerjaren)begroting 2021;
• Het nemen van een voorgenomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020;
• Het nemen van besluiten t.a.v. projecten van SPOW en het bijbehorende netwerk;
• Volgen en indien nodig bijsturen n.a.v. de inhoudelijke en financiële tertiaalrapportages;
• Periodieke afstemming met de directeur van SPOW;
• Periodiek het functioneren van de directeur van SPOW te evalueren en te beoordelen;
• Onderzoek te doen naar een onafhankelijker toezichtmodel.

Intern toezicht
De leden van het algemeen bestuur voeren hun opdracht onbezoldigd uit met uitzondering van de onafhankelijk voor-
zitter. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten. 
Het algemeen (toezichthoudend) bestuur is in 2021 als volgt samengesteld:

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

Dhr. P.G.J.M. van Deursen Lid (tot 1-8-2021) Bovenschools manager RVKO Geen

Mevr. G. de Jong Lid (vanaf 1-8-2021) 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

Bestuursfuncties binnen diverse 
samenwerkingsverbanden

Het samenwerkingsverband bestaat in januari 2021 uit elf besturen, naast bovenstaande besturen maakte Stichting 
Resonans tot 1 augustus 2021 deel uit van het samenwerkingsverband. Per 1 augustus 2021 bestaat het samenwer-
kingsverband uit tien besturen. 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 elf 
schoolbesturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. 
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Datum Onderwerpen

8 februari 2021 Kennismaking tijdelijk externe voorzitter AB
Kennismaking nieuwe bestuurder Resonans
Samenwerking S(B)O
Deelnamepercentages S(B)O
Pilot modules Perspectief op School
Vooruitblik herstelopdrachten inspectie 
Concept jaarplan
Concept begroting 2021 en meerjarenbegroting
M23 bovenmatige reserves
Basis en extra ondersteuning 2021

6 april 2021 Governance onderzoek
Audits
Regiovisies onderwijsjeugdzorg: Rijnmond en Zuid West Nederland
Jaarplan definitief
Herstelopdracht inspectie terugplaatsingsbeleid en herbeoordelingsbeleid
SnS Samen Goud Kameleon
Start onderzoek Dekkend Netwerk
Bestedingsplan M23 bovenmatige reserves
AVG/privacy

15 juni 2021 LEA/NPO
Governance
Beleidsinhoudelijke kwartaalrapportage Q1
Verantwoording middelen basis- en extra ondersteuning
Onderzoek Dekkend Netwerk
SnS Samen Goud Kameleon
Financiële tertiaalrapportage T1
Concept jaarverslag 2020
Jaarrekening
Benchmark samenwerkingsverbanden
Leerlingprognoses gemeente Westland
Huisvesting uitvoeringsorganisatie SPOW

Verslag toezicht houdend orgaan
Het AB heeft in 2021 op de volgende data vergaderd:
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In 2021 heeft het algemeen bestuur haar toezichthoudende taak uitgevoerd door:
• Het vaststellen van de (meerjaren)begroting 2021;
• Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020;
• Onderzoek te doen naar een onafhankelijker toezichtmodel;
• Toezicht te houden op de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door het dagelijks bestuur;
• Periodiek het functioneren van het dagelijks bestuur te evalueren en beoordelen;
• 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. 

Contactgegevens
Naam     Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
Bestuursnummer 42132 / PO 2803
Adres     Zwartendijk 52, 2671 LL Naaldwijk
Telefoon  0174 – 642090
Email adres    secretariaat@spow.nl 
Website   www.spow.nl

Scholen
Het SPOW bestaat uit 46 reguliere basisscholen en 3 scholen voor speciaal (basis) onderwijs. Deze onderwijsvoorzie-
ningen staan in de gemeenten Midden Delfland, Hoek van Holland en Westland. Alle scholen vallen onder een van 
de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur van het SPOW bestaat uit afgevaardigden van de elf schoolbesturen die 
gezamenlijk het Samenwerkingsverband vormen.
• Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
• Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW)
• Stichting West Openbaar Onderwijs (WOO)
• 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 Resonans heeft per 1 augustus 2021 de aansluitingsovereenkomst opgezegd.

Medezeggenschap
Het bestuur voert overleg met de ondersteuningsplanraad (OPR) 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 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 worden afgevaardigd 

Naam Functie (On)betaalde (neven)functie

Mevr. M. Kats Directeur Voorzitter bestuur VVE 
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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.

Aan het begin van het jaar 2021 kende de OPR zes deelnemers (vier vacatures). Daarop volgde in korte tijd een verdere 
uitstroom van drie leden (waaronder ook de toenmalige voorzitter van de OPR). Daardoor bleef de OPR nog maar 
met drie mensen over. De OPR en SPOW hebben bewust gezamenlijk ingezet op hernieuwde opbouw van de OPR en 
op een goede onderlinge afstemming tussen de OPR en SPOW. Dit alles speelde daarnaast tegen een achtergrond 
waarbij de Inspectie aan het SWV al als herstelopdracht had meegegeven om de bezetting van de OPR weer op orde te 
brengen. Om aan die opdracht te voldoen, zijn de volgende acties in gang gezet:
• aantrekken van een extern waarnemend voorzitter voor de OPR (tijdelijk voor 1 jaar);
• een gerichte wervingsactie om nieuwe OPR-leden te vinden;
• herziening van het statuut van de OPR en van het medezeggenschapsreglement van SPOW (uit 2013);
• een aanpassing in het reglement om meer ruimte te creëren bij het afvaardigen van ouders en personeelsleden 

naar de OPR (in overleg met het bestuur van het SWV);
• periodiek overleg tussen de voorzitter van de OPR en de directeur van SPOW, beiden deels met inzet van een 

eigen onafhankelijk extern deskundige, met als doelen het (verder) ontwikkelen van rolbewustzijn, inzicht in 
bevoegdheden en een goede afstemmingscyclus.

De wervingsactie is succesvol geweest; de OPR is vanaf het nieuwe kalenderjaar (2022) volledig bezet. Dit biedt 
voldoende mogelijkheden om als OPR met elkaar een goede doorstart te maken in 2022 en volgende jaren.

Gedurende het jaar is de OPR zes keer bijeen gekomen (grotendeels online a.g.v. corona). De volgende items zijn aan 
de orde geweest (in volgorde van tijd):
• terugblik op het bezoek van de Onderwijsinspectie uit 2020 aan het SWV
• begroting SWV
• jaarplan SWV
• interne organisatie OPR (vacatures, statuut, reglement, huishoudelijk reglement, overleg met interne 

toezichthouder SWV)
• voorstel procedure TLV en terugplaatsingsbeleid 
• verbeteren communicatie achterban
• inventarisatie vergaderthema’s t.b.v. jaaroverzicht
• onderzoek ‘dekkend netwerk’
• governance SWV (herinrichting)
• tertiaal-rapportages van het SWV
• terugblik op het herhaal-bezoek van de Onderwijsinspectie uit 2021 aan het SWV 

Aan het samenwerkingsverband is een medezeggenschapsraad (MR-P) verbonden. De afgelopen jaren was er geen 
actieve MR-P. Na een interne wervings- en verkiezingscampagne is de MR-P bestaande uit twee leden in april 2021 
gestart. De wettelijk benodigde documenten waren door een lange interim periode sinds 2015 niet geactualiseerd. 
Daarnaast ontbraken er belangrijke documenten. De MR-P heeft in korte tijd tijdens elf vergaderingen een inhaalslag 
gemaakt met het doornemen en goedkeuren van de volgende beleidsdocumenten:
• MR reglement
• Huishoudelijk reglement MR
• Invoeringsplan functiebouwwerk
• Functieboek
• Taakbeleid normjaartaak en doelgroepenbeleid
• Vergoedingsregeling verhuiskosten, reis- en verblijfskosten
• Wervings- en selectiebeleid inclusief inwerkplan nieuwe medewerkers
• Gesprekkencyclus en POP
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Verbonden partijen
SPOW werkt samen met de volgende gemeenten:
• Gemeente Midden Delfland Gemeente Rotterdam
• Gemeente Westland

Verder werkt SPOW samen met de volgende ketenpartners:
• Cluster 1 Bartimeus
• Cluster 1 Visio
• Cluster 2 Simea
• Cluster 2 Auris
• Maatschappelijk team (Gemeente Midden Delfland)
• Wijkteam Hoek van Holland (Gemeente Rotterdam)
• Sociaal Kernteam (Gemeente Westland) 
• 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 Onderwijs Dat Past (regio 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 2021 heeft het samenwerkingsverband geen klachten ontvangen ten aanzien van het functioneren van het 
samenwerkingsverband als geheel. Derhalve hebben er ook geen afhandelingen plaatsgevonden.
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2. Onderwijsbeleid &
resultaten

2.1 Inleiding
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.

In het ondersteuningsplan 2020-2024 staan de koers en de beleidsinrichting van SPOW. De doelen voor de komende 
vier jaar zijn ondergebracht in twee hoofdthema’s: samenwerking en continuüm van ondersteuning. Daarnaast zijn er 
doelen opgesteld voor het SPOW als organisatie. In de jaarplannen worden de doelen aangescherpt. 

In dit hoofdstuk blikken we terug op de belangrijkste beleidsdoelen voor 2021, de kengetallen en de geboekte resultaten. 
Daarnaast kijken we vooruit naar eventuele vervolgacties en constateren we waar nodig mogelijke risico’s.

2.2 Kengetallen, ondersteuningsvoorzieningen en 
toelaatbaarheidsverklaringen SPOW
In deze paragraaf bevat meerjaren monitoringsoverzichten m.b.t. de leerlingenaantallen, de deelnamepercentages en 
de inzet van voorzieningen van SPOW. Waar mogelijk worden conclusies getrokken.

2.2.1 Leerlingenaantallen en deelnamepercentages 
Leerlingenaantallen en deelnamepercentages o.b.v. teldatum (Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))

1 okt 2018 1 okt 2019 1 okt 2020 1 okt 2021

BAO 10.964
96,14%

11.065
95,94%

11.218
95,81%

11.161
95,84%

SBO

Landelijk percentage

309 
2,71%
2,42%

323 
2,80%
2,49%

348 
2,97%
2,51%

360 
3,09%
2,51%

SO

Landelijk percentage

131 
1,15%
1,65%

145 
1,26%
1,73%

142 
1,21%
1,77%

124 
1,06%
1,86%

Totaal aantal leerlingen 11.404 11.533 11.708 11.645
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In 2020 en 2021 is er sprake van een stijging van het deelnamepercentage van het sbo en tegelijkertijd een daling van 
het so deelnamepercentage. Landelijk gezien is er de afgelopen jaren zowel sprake van een stijging van het deel-
namepercentage van sbo als het so. SPOW bevindt zich qua deelnamepercentage sbo al jarenlang boven het lande-
lijk gemiddelde en wat betreft het so deelnamepercentage al jarenlang onder het landelijk gemiddelde. De huidige 
capaciteit van de sbo locaties in de SPOW regio wordt sinds schooljaar 2020-2021 vrijwel volledig benut. Indien het 
deelnamepercentage van het sbo verder stijgt zal dit tot langere wachttijden en capaciteitsproblemen leiden.

Percentages speciaal onderwijs categorie ‘hoog’ o.b.v. teldatum (Bron: DUO)

1 okt 2018 1 okt 2019 1 okt 2020 1 okt 2021

Categorie hoog

Landelijk percentage

0,24%

0,16%

0,24%

0,16%

0,24%

0,17%

0,23%

0,18%

Het percentage leerlingen met een bekostiging categorie hoog ligt reeds jaren boven het landelijk gemiddelde. 

2.2.2 Voorzieningen SPOW
Aantal toegekende aanvragen BOSK per kalenderjaar (Bron: Onderwijs Transparant)

2018 2019 2020 2021

BOSK: Autisme en prikkelverwerking 12 19 12 18

BOSK: Gedrag 21 38 29 36

BOSK: Hoogbegaafdheid 5 22 27 26

BOSK: Leerontwikkeling en welbevinden - - 20 19

BOSK: Medisch en motorisch 2 10 4 2

BOSK: Sterk vertraagde leerontwikkeling 25 12 5 10

Totaal 65 101 97 111

Bij BOSK (Begeleiding Op School en in de Klas) worden specialisten op diverse gebieden ingeschakeld om de leer-
kracht en de school te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten.

Over het algemeen is er een stabiel beeld zichtbaar in het aantal toegekende BOSK trajecten. 
De inzet van de BOSK Medisch en motorisch is -m.u.v. 2019- gering. In 2020 was er een opvallende daling bij de 
BOSK gedrag en de BOSK Sterk vertraagde leerontwikkeling. Toentertijd werd gedacht dat dit kwam doordat er nieuwe 
BOSK ontstond, namelijk leerontwikkeling en welbevinden. In 2021 valt echter op dat er weer een toename is in zowel 
de BOSK Gedrag als de BOSK Sterk vertraagde ontwikkeling, terwijl de BOSK Leerontwikkeling en welbevinden stabiel 
blijft. Vanaf 2022 kan naar verwachting een beter beeld worden verkregen in hoeverre de BOSK leerontwikkeling en 
welbevinden invloed heeft op de overige BOSK-trajecten

Aantal toegekende TLV’s per kalenderjaar; nieuwe TLV’s  en herbeoordelingen (Bron: Onderwijs Transparant)

2018 2019 2020 2021

TLV SBO 166 193 172 111

TLV SO cluster 4 9 37 41 44

TLV SO cluster 3 (LZ, LG, MG) 10 17 17 22

TLV SO cluster 3 ZML 7 17 3
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In 2021 is er nieuw beleid ontwikkeld ten aanzien van de afgifteduur van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) en het 
terugplaatsingsbeleid. Het betreft het actiever monitoren en terugplaatsen van leerlingen in het s(b)o naar het sbo/
regulier onderwijs. De afgifteduur van toelaatbaarheidsverklaringen is -m.u.v. de leerlingen in de kleuterleeftijd- ver-
lengd om de bureaucratie terug te dringen. Het nieuwe beleid is als addendum aan het ondersteuningsplan 2020-2024 
toegevoegd.

Aantal toegekende SOT’s, HIA’s en Zware ondersteuning per kalenderjaar (Bron: Onderwijs Transparant)

2018 2019 2020 2021

SOT 375 401 403 391

HIA’s 118 160 134 180

Zware ondersteuning 82 100 92 141

Tijdens een overleg van het School OndersteuningTeam (SOT) staan de onderwijsbehoeften van leerlingen en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders centraal. De bespreking bestaat uit tenminste de volgende 
deelnemers: de ouders, de intern begeleider, de leerkracht, een lid van het Sociaal Kern Team (SKT) en de ondersteu-
ningsadviseur van het SPOW. Een Handelingsgerichte Arrangeertraject (HIA) betreft één of meerdere gesprekken onder 
leiding van de ondersteuningsadviseur van het SPOW. Een HIA wordt ingezet als het perspectief van een leerling in het 
basisonderwijs verloren dreigt te gaan. Voor leerlingen die binnen de reguliere basisschool onderwijs volgen maar in 
aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een s(b)o-voorziening en voor leerlingen die het 
onderwijs volgen op een sbo-school maar in aanmerking komen voor een TLV voor een so-voorziening, kan zware on-
dersteuning aangevraagd worden. Deze zware ondersteuning bestaat uit extra financiële middelen waarvan de school 
ondersteuning in kan kopen en maakt het mogelijk dat de leerling onderwijs blijft volgen op een reguliere school of het 
sbo. 

Het aantal SOT’s geeft een stabiel beeld over de afgelopen jaren. Zowel ten aanzien van de HIA’s als de zware onder-
steuning worden er meer fluctuaties gezien in aantallen. In 2021 is het monitoringsbeleid verder ontwikkeld opdat de 
aantallen beter kunnen worden geduid. Ten aanzien van de zware ondersteuning wordt er vrijwel jaarlijks een toena-
me 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 aanmeldingen per kalenderjaar (Bron: Excel bestanden, C. Perrenet)

2018 2019 2020 2021

Sterk op School 34 28 47 40

Sterk op School is een voorziening voor kinderen van drie jaar die nog niet gestart zijn in het basisonderwijs. De voor-
ziening is erop gericht om kinderen een passende start te laten maken op school. Het aantal trajecten per schooljaar 
van Sterk op School is na een daling in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. De trajectbegeleiders van Sterk op School 
geven aan dat zij in toenemende mate tijd kwijt zijn aan het vinden van een passende en beschikbare onderwijssetting 
voor jonge leerlingen. 

2.3 Inzet middelen basis en extra ondersteuning 2021
In het Ondersteuningsplan 2020-2024, staan richtlijnen voor de besteding van de ontvangen middelen voor basis en 
extra ondersteuning. De hoogte van de ontvangen budgetten zijn vastgelegd in de ontvangen beschikking (2021: €90,- 
basisondersteuning en €70,- extra ondersteuning per leerling).

2.3.1 Uitgaven middelen basisondersteuning 
De schoolbesturen geven aan dat hun scholen de middelen voor basisondersteuning in 2021 hebben uitgegeven aan 
de volgende posten:
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Organisatie van de onderwijsondersteuning
• Extra uren intern begeleider    37,5 % 
• Gespecialiseerd personeel   20 % 
• Ondersteunend personeel    15 % 
• Ander personeel, namelijk …  5 %

Preventieve en licht curatieve interventie
• Materialen     8 %
• Testen en toetsen    11 %
• Professionalisering    6 %
• Anders, namelijk ….    0 %
• Anders, namelijk ….    0 %

2.3.2 Uitgaven middelen extra ondersteuning
Elke reguliere school krijgt middelen voor de ondersteuning van leerlingen die het niveau van de basisondersteuning 
overstijgen, de zogenoemde extra ondersteuning. Te denken valt aan onderzoek van leerlingen, inzet onderwijsassis-
tent, inzet RT, specifieke materialen, specifieke aanpakken. 

Doorzetten van middelen extra ondersteuning naar de scholen
Alle schoolbesturen die middelen voor extra ondersteuning ontvangen geven aan dat zij de middelen voor extra onder-
steuning 1-op-1 doorzetten naar hun scholen. Elke reguliere basisschool in het gebied van SPOW ontvangt dus €70,- 
per leerling van het schoolbestuur voor de versterking van de extra ondersteuning op de school. 

Uitgaven middelen extra ondersteuning
Schoolbesturen geven aan dat hun scholen de middelen voor extra ondersteuning hebben uitgegeven aan de volgen-
de posten:
• Extra onderzoek     25 %
• Inzet extra personeel   43 %
• Specifieke materialen   14 %
• Specifieke aanpakken   12 %
• Anders, namelijk ….    0 %

2.4 Jaardoelen en resultaten 2021
In 2021 zijn -in lijn met het ondersteuningsplan- een drietal hoofdthema’s geformuleerd waarop acties zijn onderno-
men en resultaten behaald.

2.4.1 Samenwerking
Meer samenwerking om meer thuisnabije ondersteuning mogelijk te maken en de effectiviteit van de ondersteuning te 
vergroten. Voor 2021 stonden de volgende jaardoelen centraal:
• Gerichte informatievoorziening over het SPOW aan (nieuwe) intern begeleiders (IB’ers);
• Stroomlijnen SENtrum qua werkprocessen en financieringsstromen;
• Vanuit de regio’s en stuurgroep komt er zicht op de eerste ervaringen met SENtrum;
• Leren van en met elkaar in de vijf regio’s en op SWV-niveau.

De volgende resultaten zijn bereikt:
• Er heeft een start- en opfrisbijeenkomst plaatsgevonden voor IB’ers. De IB’ers zijn op de hoogte  van de doelen, 

ondersteuningsmogelijkheden en werkwijze van het SPOW;
• Er zijn procesafspraken gemaakt voor SENtrum, waaronder een workflow en er zijn financiële afspraken gemaakt 

welke de stuurgroepleden kennen en waar ze naar handelen;
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• De eerste acties n.a.v. het nieuwe plan van aanpak van SENtrum zijn ingezet, waaronder het delen en bespreken 
van de workflow met het scholenveld, inclusief de directeuren en de beleidsmedewerkers/controllers van de drie 
grote besturen. Zie aanvullend 2.5 ‘Belangrijke projecten nader toegelicht.’

• Er zijn vijf regionale hoogbegaafdheidsnetwerken. Vier van de vijf regio’s hebben een coördinator. Zie aanvullend 
2.5 ‘Belangrijke projecten nader toegelicht.’

2.4.2 Continuüm aan ondersteuning
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. Voor 2021 stonden de 
volgende jaardoelen centraal:
• De basis- en extra ondersteuning wordt door iedere school gepland en verantwoord; 
• Basisondersteuning in de schijnwerpers zetten door het in beeld brengen, ijken en verrijken van de ondersteuning; 
• Data Perspectief op School (POS) analyseren, evalueren en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) actualiseren;
• Het schoolteam levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en uitdragen van het SOP;
• Het dekkend aanbod van het SWV in beeld brengen, zicht krijgen op eventuele hiaten en inzicht krijgen in de finan-

ciële stromen;
• Bovenschoolse Plusklassen verder ontwikkelen en opzetten voor HB-leerlingen in de lagere groepen en initiatief 

verkennen voor dubbel bijzondere HB-leerlingen;
• POVO+ Klas voor eindgroepers evalueren en waar nodig aanpassen;
• Binnen het S(B)O worden leerlingen actief gemonitord en indien mogelijk/wenselijk teruggeplaatst naar het regu-

lier onderwijs;
• Thuiszitters zijn in beeld d.m.v. periodiek overleg tussen leerplicht, beleidsafdeling gemeente, jeugdzorg;
• Zicht krijgen op de tevredenheid van het veld over BOSK-trajecten en het ontwikkelen van een afgestemde werk-

wijze.

De volgende resultaten zijn bereikt:
• Verantwoording middelen basis- en extra ondersteuning: Er is een werkproces ontwikkeld voor de planning en 

verantwoording middelen basis- en extra ondersteuning. In 2022-2023 vindt dit werkproces in pilotvorm plaats. 
Vervolgens zal het werkproces geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld worden. 

• Pilot Audits: Er is in september een scholingsdag geweest voor de auditoren betreffende de ondersteuningsstruc-
tuur/ dekkend netwerk. Er hebben schoolbezoeken plaatsgevonden in de pilotfase en er is een eindrapportage 
opgesteld. Deze wordt in 2022 voor besluitvorming naar het DB verstuurd. 

• Schoolondersteuningsprofiel: Iedere basisschool heeft een geactualiseerd SOP. Alle actuele SOP’s staan op de 
websites van de scholen. De inzet van het digitale instrument Perspectief op School (POS) voor de SOP’s is geë-
valueerd met het scholenveld. Waar nodig is de vragenlijst aangescherpt. De analyse van de data van de SOP’s is 
verwerkt in de bevindingen van het onderzoek dekkend netwerk.

• Dekkend netwerk: Er heeft een veldonderzoek plaatsgevonden om  het dekkend aanbod van SPOW in kaart te 
brengen. Zie 2.5 ‘Belangrijke projecten nader toegelicht.’

• Steunpunt Hoogbegaafdheid: Vanuit het steunpunt hoogbegaafdheid zijn in 2021 meerdere initiatieven vormgege-
ven. Zie 2.5 ‘Belangrijke projecten nader toegelicht.’

• Terugplaatsings- en TLV-beleid: Er is nieuw beleid opgesteld conform de wettelijke procedure ten aanzien van het 
terugplaatsen en ten aanzien van de afgifte van toelaatbaarheidsklaringen. De inspectie is akkoord gegaan met het 
gewijzigde terugplaatsingsbeleid welke als addendum is opgenomen in het ondersteuningsplan. Actieve uitvoe-
ring in schooljaar 2021-2022.

• Thuiszitters: De thuiszitterslijst is aangescherpt. Er vindt daarnaast, op een vernieuwde wijze, periodiek kwar-
taaloverleg plaats tussen SPOW, leerplicht en jeugdzorg. Het overleg moet leiden tot: afspraken over te onder-
nemen acties over lopende (zorg)leerlingen, het volgen en monitoren van deze afspraken, signalen ophalen en 
duiden tijdens overleg, opschalen en laten agenderen op de meerjaarlijkse afstemmingsoverleggen van SPOW 
(directeur) met gemeente (beleid) en jeugdhulp.
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• Begeleiding Op School en in de Klas: BOSK uitvoerders hebben onder leiding van een trajectbegeleider onderling 
en samen met de ondersteuningsadviseurs van SPOW afgestemd over de werkwijze bij BOSK trajecten. 

2.4.3 SPOW als organisatie
Het belangrijkste doel van 2021 binnen dit speerpunt was het beter toerusten van de organisatie voor zijn taak. Er is ge-
durende het jaar gewerkt aan team- en organisatieontwikkeling. Voor 2021 stonden de volgende jaardoelen centraal:
• Het SPOW voldoet aan de vereisten van de AVG;
• Het in de interne organisatie op orde brengen van de AVG
• Het accountbeheer van Onderwijs Transparant (OT) voldoet aan de AVG
• Onafhankelijker toezicht op het SPOW;
• Positionering directeuren binnen het SPOW verbeteren;
• Positionering OPR binnen het SPOW verbeteren;
• Implementatie van het ondersteuningsplan door gerichte communicatie naar de verschillende doelgroepen waar-

onder het scholenveld en ouders;
• De bovenmatige reserves hebben een duidelijke bestemming;
• Het personeelsbeleid en de interne organisatie zijn op orde;
• Kwaliteitscyclus ontwikkelen.

De volgende resultaten zijn bereikt:
• AVG: De verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming zijn voor SPOW ont-

wikkeld en geïmplementeerd. Zie 2.5 ‘Belangrijke projecten nader toegelicht.’
• Het AB heeft het besluit genomen om te gaan werken met een Raad van Toezicht model welke in augustus 2022 

zal worden geeffectueerd. 
• In verband met herbezinning van de inrichting van het governance model is de klankbordgroep directeuren niet in 

2021 gestart maar zal deze starten in augustus 2022. 
• Het SPOW voldoet aan het wettelijk kader m.b.t. de OPR. Er is goede afstemming tussen de OPR en het SPOW. Er 

zijn korte lijnen tussen de voorzitter van de OPR en het SPOW.
• Er is een strategisch communicatieplan met een tijdpad opgesteld voor de vervaardiging van middelen voor ver-

schillende doelgroepen. Gekozen is om te starten met het verbeteren van de communicatie aan leerkrachten met 
betrekking tot de ondersteuningsstructuur van SPOW.

• Het investeringsplan voor de bovenmatige reserves is conform richtlijnen opgesteld en goedgekeurd.
• Het SPOW hanteert een actief personeelsbeleid en de organisatie beschikt over een functieboek, organogram en 

taak- /functieomschrijvingen.
• Er is een actief werkende kwaliteitscyclus ontwikkeld. 

2.5 Belangrijkste projecten nader toegelicht

2.5.1 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. 

De belangrijkste ontwikkelingen voor SENtrum van het afgelopen jaar zijn:
• Het coronavirus heeft de ontwikkeling en voortgang van innovatiearrangementen bemoeilijkt;
• samenstelling stuurgroep: De voormalige voorzitter is gestopt met haar werkzaamheden voor SENtrum. Een col-

lega van haar heeft het voorzitterschap overgenomen. Wegens ziekte zijn twee stuurgroepleden niet langer in de 
gelegenheid om onderdeel van de stuurgroep te blijven. Voor één regio is sinds het najaar van 2021 een vervanger 
gevonden. Voor één regio is nog geen vervanger, ondanks diverse acties en initiatieven hiertoe vanuit de stuur-



19

groep; 
• er is sinds het voorjaar van 2021 vanuit SPOW een procesbegeleider betrokken bij SENtrum.

De inhoudelijke opbrengsten en resultaten van SENtrum:
• Regio Naaldwijk en Honselersdijk, drie innovaties: de ontdekwereld, gedrag en praktijkklas.
• Regio Monster en Poeldijk, drie innovaties: co-teaching, talentklas en emotietaal.
• Regio Maasland, Maasdijk, De Lier, vier innovaties: 3 praktijkklassen en een project gedrag.
• Regio ‘s- Gravenzande en Hoek van Holland, zes innovaties: enquête m.b.t. op waar binnen de regio behoefte aan 

was qua innovaties, GGO (groepsgedragsobservatie, 3 praktijkklassen en rekenen.
• Regio Wateringen en Kwintsheul, 2 innovaties: executieve functies en kluskisten.
• In het najaar van 2021 is een onderzoek- en adviestraject gestart om te onderzoeken of en zo ja op welke manier 

het van meerwaarde zou kunnen zijn om de praktijkklassen vanaf het schooljaar 2022-2023 (bovenregionaal) te 
gaan borgen. Dit onderzoeks- en adviestraject wordt uitgevoerd door een externe adviseur. 

De procesmatige opbrengsten en resultaten van SENtrum:
In 2021 een (herziene) workflow ontwikkeld.
• Er is een (herzien) aanvraag- en evaluatieformulier voor innovaties opgesteld (1-2-3 formulier).
• Er is een jaarplan gemaakt.
• Voor schooljaar 2021-2022 is een agenda-format opgesteld, inclusief ruimte voorverslaglegging.
• Sinds het schooljaar 2021-2022 is de frequentie van de stuurgroep-vergaderingen van eens per twee weken gewij-

zigd in eens per maand.
• In de weken waar voorheen stuurgroep-vergaderingen gepland stonden, plannen de stuurgroepleden nu overleg-

momenten in met de projectleiders en -uitvoerders van de innovaties in hun regio.
• In het schooljaar 2021-2022 zijn er drie SENtrum-bijeenkomsten georganiseerd voor alle IB’ers en schooldirecteu-

ren uit de SPOW-regio.
• Daarnaast is er tijdens elke SPOW-netwerkochtend enige ruimte beschikbaar gesteld voor de SENtrum-regio-over-

leggen. 

Evaluatie SENtrum 
In oktober 2022 is SENtrum geëvalueerd met het scholenveld. Uit de evaluatie komt naar voren dat de onderlinge sa-
menwerking tussen de scholen in de regio’s door SENtrum is toegenomen. Ook wordt het gewaardeerd dat er budget 
beschikbaar wordt gesteld door SPOW om ideeën vanuit de scholen uit te werken. Het wordt als prettig ervaren dat er 
een workflow is ontwikkeld, inclusief bijbehorende documenten. SENtrum heeft een aantal innovaties voortgebracht 
die inmiddels geborgd zijn en/of waarvan onderzocht wordt of borging mogelijk is. Het betreft bijvoorbeeld de Ontdek-
wereld, het arrangement Passende Kans en de Praktijkklassen. 
Als knelpunten komen naar voren dat de nadruk op innovaties beperkend werkt. Procedures worden als bureaucra-
tisch en onduidelijk ervaren. Ook wordt opgemerkt dat er te weinig verbinding is met de leerkrachten. De IB’ers ervaren 
SENtrum als taakverzwaring. 

Er is onder andere behoefte aan ruimere kaders met minder criteria, aan inhoudelijk duidelijke(re) kaders en criteria en 
aan de mogelijkheid om succesvolle innovaties te borgen en bestendigen.

2.5.2 Steunpunt Hoogbegaafdheid
Het steunpunt Hoogbegaafdheid wordt gecoördineerd door twee ondersteuningsadviseurs van SPOW. 

Belangrijkste opbrengsten en resultaten van Steunpunt hoogbegaafdheid:
• Pilot bovenbestuurlijke plusklas Eureka!: Het betreft een pilot bovenbestuurlijke plusklas voor leerlingen uit groep 

4, 5 en 6 met 12 beschikbare plaatsen die op woensdagochtend plaatsvindt. De klas is in september gestart met 
9 leerlingen. De pilot is bedoeld voor leerlingen die op de huidige school al wel compacten en verrijken van de 
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leerstof aangeboden hebben gekregen, maar dit niet aangaan door een andere onderliggend probleem. De pilot 
zal tenminste een schooljaar draaien en indien succesvol worden verlengd. 

• POVO+ klas: de POVO+klas is in januari voor de derde keer gestart met 15 leerlingen uit groep 8 (een enkeling uit 
groep 7) op de woensdagochtend. In 2022 staat een evaluatie van de POVO+ klas gepland. 

• Pilot systeembegeleiding: Op twee scholen in de regio is er in september gestart met systeembegeleiding met 
als doel om scholen te ondersteunen in het vergroten van de kennis rondom hoogbegaafdheid in het team, tot 
schoolbrede afspraken te komen betreffende de HB aanpak in de school. De begeleiding bestaat uit 6 bijeenkom-
sten met het team waaronder informatiedeling, collegiale consultaties, intervisie. De trajecten op beide scholen 
zullen in juli 2022 worden afgesloten. Indien succesvol wordt de pilot verlengd en eventueel uitgebreid, nieuwe 
scholen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het steunpunt HB. 

• Regio’s: vanuit de toegekende subsidie hoogbegaafdheid door het ministerie is er dit jaar per regio ( 5 regio’s) door 
het steunpunt HB budget beschikbaar om initiatieven rondom hoogbegaafdheid op te starten waar de scholen 
in de regio van profiteren. In december is middels een evaluatie in kaart gebracht dat er in elke regio sprake is van 
onderbesteding en zijn de werkzame en belemmerende factoren in kaart gebracht. In de loop van 2022 zal worden 
besloten of de regio’s in haar huidige vorm door zullen blijven gaan. 

• Leernetwerken: het steunpunt HB heeft 4 leernetwerken in 2021 georganiseerd met verscheidene thema’s op het 
gebied van hoogbegaafdheid, waaronder de overstap van po-vo en signaleren bij jonge kinderen.

2.5.3 Onderzoek Dekkend netwerk
In 2021 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als doelstelling om het dekkend netwerk van SPOW in beeld bren-
gen en zicht krijgen op eventuele hiaten. 
Wat betreft eventuele hiaten in het dekkend netwerk blijkt dat er sprake is van 7 (elkaar niet wederzijds uitsluitende) 
aandachtsgebieden. Op deze gebieden worden er onvoldoende ondersteuningsmogelijkheden ervaren en/of de aan-
wezige ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende toegankelijk. Het gaat om onderwijsbehoeften: 
1. Taal: o.a. NT-2, TOS en/of overige communicatie en/of spraak-taal problemen;
2. Jonge kinderen: peuters en kleuters die in hun ontwikkeling worden bedreigd, maar van wie nog niet altijd helder 

is wat een passend ondersteuningsaanbod is;
3. Combinatie cluster III en IV: Zowel so cluster III als ten aanzien van het so cluster IV; 
4. Dubbel bijzondere leerlingen: het gaat hierbij om hoogbegaafde leerlingen met een (gedrags)stoornis;
5. Combinatie-problematiek: de onderwijsbehoeften passen niet binnen criteria/regelingen;
6. Systeemproblematiek: thuis en\of in de vrije tijd 
7. Leerlingen met een ontwikkelachterstand of -voorsprong die de overstap po vo gaan maken.

Verder komt uit de onderzoeksbevindingen onder meer naar voren dat de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden 
in toenemende mate buiten de klassensituatie en in een deel van de gevallen ook bovenschools worden aangeboden, 
ook indien er sprake is van lichte(re) problematiek behorend tot de basis- en extra ondersteuning. Tevens is er sprake 
van een sterke inhoudsgedrevenheid: initiatieven worden opgezet op basis van casuïstiek en bevlogenheid, waarbij 
het risico o.a. is dat de onderlinge samenhang van ondersteuningsmogelijkheden en bijbehorende werkwijzen niet 
helder is. 

Het gezamenlijke belang m.b.t. passend onderwijs en het realiseren van een dekkend netwerk lijkt beperkt te worden 
gevoeld. De volledige onderzoeksresultaten inclusief aanbevelingen staan beschreven in een eindrapportage welke 
is vastgesteld door de leden van het Dagelijks Bestuur en goedgekeurd door de leden van het Algemeen Bestuur. De 
rapportage daarop verspreid onder alle respondenten, de OPR, het scholenveld (directeuren en intern begeleiders), 
het team van SPOW en ketenpartners (waaronder de gemeenten en SKT). 

2.5.4 Pilot Audits basisondersteuning
In de SPOW-regio is een pilot uitgevoerd naar het werken met audits gericht op de basisondersteuning. Doel van de pi-
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lot was om na te gaan in welke mate, met behulp van audits, uitspraken gedaan konden worden over de wijze waarop 
scholen passend onderwijs en daarbinnen hun basisondersteuning realiseren. Uitgangspunt was dat de audits een bij-
drage leveren aan de kwaliteitszorg en de kwaliteitsverbetering van de school en in bredere zin van het SWV. De pilot is 
uitgevoerd in de periode oktober tot en met december 2021. Voor de zomer van dat jaar is gestart met het ontwikkelen 
van een auditdraaiboek. Vervolgens zijn acht auditoren geselecteerd: directeuren, IB’ers en leerkrachten die werkzaam 
zijn op de scholen in het SWV. Deze auditoren hebben een scholing gehad. In oktober en november 2021 zijn er op vier 
scholen audits afgenomen. Onder leiding van een extern voorzitter hebben alle auditoren een keer met een audit kun-
nen meelopen en een eerste ervaring op kunnen doen met de uitvoering van een audit. Per school is er een auditrap-
port opgeleverd. Daarnaast is een overkoepelende eindrapportage opgesteld om vanuit daaruit een besluit te kunnen 
nemen over het al dan niet verder afnemen van audits binnen het SWV.

2.6 Toekomstige ontwikkelingen
In 2022 zullen naar verwachting de volgende ontwikkelingen plaatsvinden:
• Governance: Met betrekking tot de governance is het streven om per augustus 2022 te gaan werken met een Raad 

van Toezicht model. Er komt een onafhankelijke raad van toezicht, de directeur wordt directeur bestuurder en de 
schoolbesturen zullen worden gepositioneerd in een raad van aangeslotenen. 

• Ouder- en jeugdsteunpunt: In 2022 wordt het ouder- en jeugdsteunpunt opgestart. Het doel is om middels een 
website een informatie over passend onderwijs op zowel landelijk als regionaal niveau voor ouders en jeugdigen 
te ontsluiten. Daarnaast wordt in 2022 een plan gemaakt om ouders goed te kunnen ondersteunen en begeleiden 
in het kader van passend onderwijs. De ervaringen van het steunpunt worden meegenomen in de kwaliteitscyclus 
van het samenwerkingsverband.

• Audits basisondersteuning: De pilot audits basisondersteuning zal in 2022 worden omgezet in een project audits 
basisondersteuning. In de pilotfase zijn reeds vier scholen geauditeerd. In de vervolgfase zullen er aanvullend zes-
tien audits plaatsvinden op scholen binnen SPOW. 

• Middelen voor basis en extra ondersteuning: In 2022 zal er een pilot plannen en verantwoorden van de middelen 
basis- en extra ondersteuning worden uitgevoerd. In deze pilot worden IB’ers en schooldirecteuren gevraagd om 
de inzet van middelen te plannen en verantwoorden met behulp van een nieuw ontwikkelde tool.

• Dekkend netwerk: De volgende fase vanuit het veldonderzoek dekkend netwerk zal in 2022 vorm krijgen. N.a.v. de 
onderzoeksbevindingen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden twee lijnen gevolgd:  De eerste lijn 
zal bestaan uit het formuleren van en (het zetten van de eerste stappen m.b.t.) het verwezenlijken van een inclu-
sie-ambitie. Bij het formuleren en verwezenlijken van de inclusie-ambitie wordt enerzijds rekening gehouden met 
de visie op inclusie en anderzijds met de reële, actuele situatie. De geformuleerde inclusie-ambitie geldt voor de 
resterende looptijd van het ondersteuningsplan. De tweede lijn zal bestaan uit concrete vervolgacties en -stappen 
welke in de resterende looptijd van het ondersteuningsplan worden uitgewerkt. SPOW schrijft t.b.v. het realiseren 
van deze lijn een richtinggevende notitie waarin een reactie op de onderzoeksrapportage wordt gegeven en de 
daaruit voortvloeiende voorgenomen werkzaamheden voor 2022 en 2023 worden beschreven. 

• Er wordt, mede in het licht van het aflopen van de subsidie hoogbegaafdheid, een toekomstbestendig plan ont-
wikkeld voor een dekkend netwerk voor hoogbegaafde leerlingen.

• Een aandachtspunt is het verder ontwikkelen van een meer resultaatgericht kwaliteit- en monitoringsbeleid.
• SPOW zal een bijdrage leveren aan de uitvoering van het jaarplan 2022-2023 van de nieuwe Lokaal Educatieve 

Agenda (LEA) van de gemeente Westland. De ontwikkeling van een goede samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdzorg maakt hier onderdeel van uit.

2.7 Internationalisering
Er is geen beleid op het thema internationalisering.
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3. Personeel & 
professionalisering

SPOW heeft een beperkt aantal medewerkers in dienst. Naast de directeur zijn ultimo 2021 acht ondersteuningsadvi-
seurs (psychologen en orthopedagogen) en één administratief medewerker in dienst voor totaal 7,1375 fte.

Het ziekteverzuim is in 2021 toegenomen vergeleken met het verzuimpercentage van 2,42% in 2020 zoals te zien is in 
onderstaande grafieken:

Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage

Januari 0,69% 1,95%

Februari 0,00% 1,23%

Maart 0,00% 0,46%

April 4,63% 0,65%

Mei 0,32% 0,50%

Juni 14,00% 1,72%

Juli 10,06% 2,57%

Augustus 10,06% 3,44%

September 9,57% 4,27%

Oktober 10,38% 5,20%

November 8,93% 5,94%

December 12% 6,97%

De toename van verzuim in 2021 is deels te verklaren vanwege corona wat ertoe heeft geleidt dat er buitengewoon 
meer medewerkers over heel Nederland zijn uitgevallen. Daarnaast is een medewerker van SPOW in 2021 langdurig 
uitgevallen. Doordat SPOW een kleinere organisatie is heeft dit grote impact op de verzuimcijfers en lijkt er sprake 
te zijn van hoog ziekteverzuim. In de realiteit betekent dit niet dat er sprake is van problematisch verzuim binnen de 
organisatie. De afwezigheid van de zieke medewerker is goed opgevangen door andere medewerkers en door externe 
inzet. 

3.1 Beheersing van uitkering na ontslag
Het beleid van het samenwerkingsverband is erop gericht om uitkeringen na ontslag zoveel mogelijk te beperken. Er is 
in 2021 geen sprake geweest van gedwongen ontslag of ontslag vanwege langdurige ziekte.

3.2 Strategisch personeelsbeleid
In 2021 is een enorme verbeterslag gemaakt ten aanzien van Integraal Personeelsbeleid IPB. De personeelsbeleids-
stukken bij SPOW zijn volledig herzien en de verouderde stukken zijn vernieuwd. De volgende beleidsstukken zijn 
opgezet en afgerond in 2021:
• Gesprekkencyclus en POP; 
• functieboek met invoeringsplan, w.o. organogram en taak-/functieomschrijvingen;
• MR-regelement;
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• Medezeggenschapsstatuut;
• professionaliseringsbeleid;
• regelingen gsm en laptop;
• reiskosten- en verhuiskosten regeling 
• taakbeleid: normjaartaak, taakbeleid, werkverdelingsplan en duurzame inzetbaarheid; 
• wervings- en selectiebeleid inclusief inwerkplan nieuwe medewerkers; 
• verzuimbeheersingbeleid;
• vergoedingsregelingen (verblijfkosten, verhuiskosten en beloningsbeleid); 
• verzuimbeheersings- en arbo beleid
• MR is opgezet.  

De volgende onderwerpen worden in 2022 (verder) opgepakt: 
• functioneringscyclus; 
• klachtenregeling;
• risico-inventarisatie en evaluatie;
• thuiswerkregeling;
• vertrouwenspersoon regelen; 
• werkkostenregeling/cafetariaregeling;

3.3 AVG
In 2021 zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming volledig geïmple-
menteerd. Concreet houdt dit in dat intern de processen op orde zijn. Medewerkers zijn zich bewust van de verplichtin-
gen uit hoofde van de AVG. De instructies zijn op orde en iedereen is bekend met de procedures indien er databestan-
den worden opgezet en er is een contactpersoon wanneer er vragen zijn. Daarnaast zijn de autorisaties ingericht zodat 
het risico op datalekken zoveel mogelijk is beperkt.

De privacy impact assessments zijn uitgevoerd en de verslagen zijn gearchiveerd, het verwerkingsregister is gemaakt 
en met nagenoeg alle leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. De verwerkersovereenkomst met de ICT 
dienstverleners wordt niet vernieuwd aangezien in 2022 wordt overgegaan naar een andere leverancier. Met Onderwijs 
Transparant BV zijn de verwerkersovereenkomsten vernieuwd en is gecontroleerd of de privacymaatregelen die door 
de leverancier moeten worden getroffen op voldoende niveau zijn.
In 2021 is het bestaande contract met Privaty, de functionaris gegevensbescherming, geëindigd. Per 1 augustus 2021 is 
een nieuwe functionaris gegevensbescherming gecontracteerd die begin 2022 een scan zal uitvoeren. 
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4. Huisvesting & 
facilitaire zaken

SPOW is vlak voor de zomervakantie in 2021 verhuisd naar de Zwartendijk 52 te Naaldwijk omdat er bestuurlijk aan 
werd gegeven dat SPOW niet op de huidige locatie, binnen een schoolgebouw, kon blijven. De nieuwe locatie is qua 
grootte niet veel groter dan de oude locatie, maar doordat er vijf afzonderlijke ruimtes zijn, is het gebruik praktischer 
en kunnen meer medewerkers tegelijk op kantoor werken. 

Daarnaast betreft het particuliere huur en zit SPOW niet meer in bij een van de schoolbesturen, waardoor SPOW 
slagvaardiger en zelfstandiger kan handelen m.b.t. de huisvesting.

Het huidige contract loopt tot 31 juli 2022. SPOW is voornemens het contract voor meerdere jaren te verlengen.
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5. Financieel beleid
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële staat van het SWV. We geven inzicht in de financiële  positie (eigen vermo-
gen) van het SWV, hoe wij omgaan met onze liquide middelen (treasury) en een analyse van het resultaat ten opzichte 
van de begroting.

5.1 Financiële analyse balans
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling.

Op korte termijn beschikbaar 31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen 1.846.856 1.330.163

Vorderingen 130.384 151.642

Kortlopende schulden -459.476 -299.837

Werkkapitaal 1.517.764 1.181.968

Vastgelegd op lange termijn

Materiële en financiële vaste activa 28.838 25.721

28.838 25.721

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 1.546.602 1.207.689

Deze financiering vond plaats met

Eigen vermogen 1.538.368 1.200.081

Voorzieningen 8.234 7.608

1.546.602 1.207.689

Balans 

Activa

Materiële en financiële vaste activa 28.838 25.721 

Vorderingen 130.384 151.642 

Liquide middelen 1.846.856 1.330.163 

2.006.078 1.507.526 

Passiva

Vermogen 1.538.368 1.200.081 

Voorzieningen 8.234 7.608 

Kortlopende schulden 459.476 299.837 

2.006.078 1.507.526 

Materiële en financiële vaste activa
In 2021 is er in totaal € 9.700 geïnvesteerd. De investering heeft plaatsgevonden in mobiele apparatuur en ICT infra-
structuur voor de nieuwe huisvesting. Doordat de investeringen in 2021 hoger zijn dan de afschrijvingen is de boek-
waarde van de activa is toegenomen. 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 31-12-2021 grotendeels uit vooruitbetaalde kosten van € 105.000. Daarnaast is er voor de 
nieuwe huisvesting een waarborgsom van € 3.700 afgegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn in 2021 toegenomen met circa € 516.000. Deze toename komt voornamelijk door het positie-
ve resultaat van € 383.000 als gevolg van het feit dat de rijksbijdragen substantieel hoger zijn dan begroot en doordat er 
onvoldoende middelen besteed zijn. Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is weergege-
ven in het kasstroomoverzicht. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is toegenomen vanwege het positieve resultaat van € 338.000. Dit saldo is toegevoegd aan de 
algemene reserve. Op 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen €1.538.000. Dit is ruim boven de signalerings-
waarde bovenmatig eigen vermogen. 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 2021 is er een jubileumuitkering uitgekeerd van € 3.500. De dotatie bedraagt € 4.100.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, belastingen, pensioenen, de opbouw van het te betalen vakantie-
geld in mei 2022, vooruit ontvangen subsidie OCW hoogbegaafden en overige overlopende activa. Deze post is ten 
opzichte van 2020 met € 159.000 gestegen. Het betreft voornamelijk een toename van de crediteuren die begin 2022 
zijn betaald.

5.2	Treasury	en	financiering
Per balansdatum 31 december 2021 heeft het samenwerkingsverband geen uitstaande beleggingen en leningen. 
Tevens heeft het samenwerkingsverband geen leningen aangetrokken en derivatenovereenkomsten aangetrokken. De 
situatie is ten opzichte van 2020 onveranderd.
Het samenwerkingsverband voldoet aan de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW.

5.3 Financiële analyse exploitatie
De begroting 2021 is vastgesteld met een negatief resultaat van € 470.023. Het werkelijke resultaat dat is behaald in het 
boekjaar 2021 bedraagt positief € 383.509. Onderstaand treft u een vergelijking aan en een beschrijving van de belang-
rijkste verschillen.
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Baten 2021 2021 Verschil

Begroting

Rijksbijdragen 7.185.798 6.715.333 470.465

Overige baten 30.455 64.000 -33.545

Totaal baten 7.216.253 6.779.333 436.920

Lasten

Personele lasten 1.301.767 2.005.776 -704.009

Afschrijvingen 6.598 8.700 -2.102

Huisvestingslasten 32.650 23.000 9.650

Overige instellingslasten 202.869 213.900 -11.031

Doorbetalingen aan schoolbesturen 5.326.444 4.997.980 328.464

Totaal lasten 6.870.328 7.249.356 -379.028

Saldo baten en lasten 345.925 -470.023 815.948

Financiele baten en lasten -7.638 0 -7.638

Resultaat 338.287 -470.023 808.310

Rijksbijdragen OCW
De rijksbijdragen zijn € 470.000 hoger dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door de indexering in juli 2021 van 
de bekostiging over het schooljaar 2020/2021 en doordat in de begroting 2021 de middelen voor zware bekostiging 
Materiele Instandhouding (MI) te laag waren opgenomen. Abusievelijk is de hoogte van de subsidie in de begroting ge-
lijkgesteld aan de overdracht naar het SO. De te ontvangen MI voor 2021 is € 380.000 waarbij € 155.000 in de begroting 
is opgenomen. Hierdoor ontstaat een positief verschil van € 225.000.

Overige baten
De overige baten betreffen voornamelijk overdrachtsverplichtingen grensverkeer SBAO. Het grensverkeer is in de be-
groting niet opgenomen. 

Personeelslasten
De lagere personeelslasten ten opzichte van de begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door  lagere kosten 
uitbesteding aan derden (€ 730.000) voor de programma’s BOSK, project en netwerken en SENtrum. De programma’s 
hebben mede als gevolg van corona onvoldoende uitvoering gekend. Dit doordat activiteiten niet door konden gaan 
door coronamaatregelen en doordat onderwijspersoneel nodig was in de scholen en minder tijd kon maken voor 
bovenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er onvoldoende uitgaven geweest. 

Afschrijvingen
Geen bijzonderheden te melden over de afschrijvingen.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 10.000 hoger dan begroot. In 2021 is er een nieuwe kantoorlocatie in gebruik genomen en 
hierdoor zijn extra kosten gemaakt. 
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Overige lasten 
De overige lasten vertonen een lichte onderschrijding ten opzichte van de begroting 2021. Hier liggen geen bijzondere 
oorzaken aan ten grondslag. Het is opgebouwd uit verschillende kleine onderschrijdingen op het gebied van adminis-
tratie, juridische ondersteuning, ondersteuning automatisering en vergaderkosten.

Doorbetalingen aan schoolbesturen
De verplichte afdracht aan het so en sbo is € 328.000 hoger dan begroot. De hogere afdracht wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door enerzijds de indexering van de bekostiging en de tussentijdse toename van het aantal leerlingen op het 
sbo (€ 153.000) en anderzijds zijn de kosten van programma 6 zware ondersteuning hoger dan begroot (€ 160.000)

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2021, wijkt sterk in positieve zin af van het resultaat dat is begroot (€808.000). De voor-
naamste reden hiervan is dat een onderbesteding op de programma’s BOSK, projecten en netwerken en SENtrum. 
Daarnaast waren in de begroting 2021 de middelen voor zware bekostiging Materiele Instandhouding (MI) te laag 
opgenomen waardoor er een positief verschil van € 225.000 ontstond. Tot slot is door de indexering de subsidie vanuit 
OCW hoger. 

De nieuwe directeur van het SWV heeft 2021 actief gewerkt aan het realiseren van de afspraken in het strategisch be-
leidsplan. Met het onderwijsveld is uitvoerig gesproken over de inzet van de programma’s. 2021 was tekort om daar al 
de resultaten “in financiële zin” van te zien. We verwachten in 2022 een betere besteding van de verschillende pro-
gramma’s. 

Ontwikkelingen corona
De onderbesteding van de kosten zijn voornamelijk het gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, inclu-
sief Nederland. Door de Nederlandse overheid zijn 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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6. Continuïteitsparagraaf
De verwachte ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2022 t/m 2025. 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 Prognose Prognose Prognose 

1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

basisscholen 11.218 11.155 11.322 11.492 11.665

speciaal basisonderwijs 348 357 364 371 379

speciaal onderwijs 142 125 132 134 136

11.708 11.637 11.818 11.997 12.180

Toelichting leerlingaantal
De leerlingenprognose van de gemeente Westland voor het basisonderwijs geeft aan dat deze de komende jaren zullen stijgen. 
In de begroting is tevens rekening gehouden met een stijging van het leerlingaantal op het sbo en so. 

Personeel Prognose Prognose Prognose Prognose 

Schooljaar 
2021-2022

Schooljaar 
2022-2023

Schooljaar 
2023-2024

Schooljaar 
2024-2025

Schooljaar 
2024-2025

DIR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

OP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OOP 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84

Totaal FTE 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84

Toelichting personeel
De voorgenomen formatie voor het schooljaar 2021-2022 is uitgebreid met de afspraken vanuit het investeringsplan.

Balansontwikkeling 

2021 2022 2023 2024 2025

Activa Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

Materiële vaste activa 28.838 55.138 56.438 57.738 59.038

Vorderingen 130.384 130.384 130.384 130.384 130.384

Liquide middelen 1.846.856 1.428.948 1.328.835 1.311.516 1.307.473

2.006.078 1.614.470 1.515.657 1.499.638 1.496.895

Passiva

Eigen vermogen 1.538.368 1.146.760 1.047.947 1.031.928 1.029.185

Voorzieningen 8.234 8.234 8.234 8.234 8.234

Kortlopende schulden 459.476 459.476 459.476 459.476 459.476

2.006.078 1.614.470 1.515.657 1.499.638 1.496.895
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Toelichting op de balans
De meerjarenbalans muteert op basis van onderstaand kasstroomoverzicht. Hierbij is het uitgangspunt dat de vlotten-
de activa/vorderingen, de voorzieningen en kortlopende schulden niet of nauwelijks wijzigen. In 2022 is 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.

6.1 Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten 2021 2022 2023 2024 2025

 Werkelijk  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting 

Saldo baten en lasten 338.287 -391.608 -98.813 -16.019 -2.743

Overige mutaties EV 0 0 0 0 0

338.287 -391.608 -98.813 -16.019 -2.743

Afschrijvingen 6.598 8.700 8.700 8.700 8.700

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 21.258 0 0 0 0

- Kortlopende schulden 159.638 0 0 0 0

180.896 0 0 0 0

Mutaties voorzieningen 627 0 0 0 0

526.408 -382.908 -90.113 -7.319 5.957

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen Inventaris en ICT -9.715 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000

-9.715 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- Mutatie financiële vaste activa 0 0 0 0 0

- Mutatie overige langlopende schulden 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Mutatie liquide middelen 516.693 -417.908 -100.113 -17.319 -4.043

Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeitspositie worden investeringen uit eigen middelen voldaan. Aangezien het samenwer-
kingsverband 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 op kwartaalbasis. 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 2022 zal er geïnvesteerd worden in:

 Nieuwe huisvesting 20.000

 Digitalisering werknemers 10.000

 Digitalisering bijeenkomsten 5.000

35.000

Staat van Baten en lasten 2021 2022 2023 2024 2025

 Werkelijk  Begroting  Begroting  Begroting Begroting 

Baten

Rijksbijdragen 7.185.798 7.191.744 7.225.712 7.334.602 7.445.142

Overige baten 30.455 103.024 0 0 0

7.216.253 7.294.768 7.225.712 7.334.602 7.445.142

Lasten

Personele lasten 1.301.767 2.064.779 1.876.514 1.757.114 1.757.114

Afschrijvingen 6.598 8.700 8.700 8.700 8.700

Huisvestingslasten 32.650 38.050 38.381 38.715 39.052

Overige instellingslasten 202.869 243.050 234.050 259.050 259.050

Doorbetalingen aan schoolbesturen 5.326.444 5.331.797 5.166.880 5.287.042 5.383.969

6.870.328 7.686.376 7.324.525 7.350.621 7.447.885

Saldo baten en lasten 345.925 -391.608 -98.813 -16.019 -2.743

Financiële baten en lasten -7.638 0 0 0 0

Resultaat 338.287 -391.608 -98.813 -16.019 -2.743

6.2 Toelichting op enkele kosten van de begroting met 
betrekking tot de programma’s

6.2.1 Budget voor de scholen 
Voor het kalenderjaar 2022 geldt de volgende toerekening aan programma 1. Alle scholen (ook het sbo en so) ontvan-
gen een bedrag per leerling om de basisondersteuning zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan vorm te geven. 
Voor 2022 is een bedrag begroot van €90,- per leerling (2021: €90,- per leerling). 
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 onderwijsbehoefte van een leerling. Voor 2022 en 
opvolgende jaren is een bedrag begroot van €70,- per leerling  (2021: €70,- per leerling). 
Naar aanleiding van de uitkomsten het project onderzoekend netwerk zal er vanaf 2023 nieuw beleid worden geformu-
leerd en zullen de bedragen daarop aangepast worden. 
NB. In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 het bedrag van de basisondersteuning €90,- verlaagd naar 
€75,- i.v.m. het toenemen van leerlingen in het inclusief onderwijs en het eventueel uitrollen van voorzieningen vanuit 
het onderzoek dekkend netwerk.
 

6.2.2 Ondersteuningsadviseur
In 2022 is als voorstel opgenomen om de ondersteuningsadviseur met 0,4 FTE uit te breiden. Vanuit de werkverdeling 
2021 is de normjaartaak opgesteld. Gebleken is dat er meer FTE nodig is om enerzijds de jaartaak uit te voeren en er 
anderzijds te voldoen aan de CAO eisen voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid, ten einde het huidige 
niveau van dienstverlening aan de scholen te continueren. 
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6.2.3 Hoogbegaafdheid (HB)
In 2022 en 2023 zullen de nog niet bestede middelen vanuit de subsidie Hoogbegaafdheid uit voorgaande jaren 
ingezet worden. Er zal extra worden ingezet op een dekkend netwerk m.b.t. HB-leerlingen (deels met bovenschoolse 
voorzieningen), op systeembegeleiding van scholen en op overgang po-vo. Daarnaast is er een eenmalige kostenpost 
voor de Pilot Next Level van Stichting IQ+.

6.2.4 BOSK (Begeleiding Op School en in de Klas) 
BOSK betreft de inzet van gespecialiseerde ondersteuning die nodig is voor specifieke onderwijsbehoeften. Deze 
inhuur vindt plaats bij de Diamant, de Loodsboot, de Maurice Maeterlinck, Heppie leren en Begeleiding aan Zee. Deze 
partners zorgen voor de inbreng van hun specifieke expertise. SPOW zet voor de BOSK fysiek en motoriek 0,2 FTE eigen 
personeel in, voor de BOSK HB 0,2 FTE en voor de BOSK autisme 0,2 FTE.

6.2.5 Voorziening Jonge Kind
Sterk op School (SOS) is een project van SPOW en het Sociaal Kernteam Westland. Hiervoor huurt SPOW deskundigen 
in. In samenwerking met de betrokkenen brengen zij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het jonge kind 
in kaart, voordat de leerling op school is gestart. Het betreffen jonge kinderen (onder de 4 jaar) waarover twijfels zijn 
of zij het (regulier) basisonderwijs kunnen volgen. Het samenwerkingsverband voorziet nu in deze taak, waar deze 
taak wellicht beter past in een VVE-aanbod. Dit zal de komende periode worden besproken met de gemeentes. Om de 
Voorziening Jonge Kind te garanderen neemt het samenwerkingsverband deze middelen op in de begroting. In 2022 is 
meer inzet nodig voor het Sterk op School project gezien de toenemende tijdsinvestering bij trajecten. Het jonge kind 
komt eveneens als belangrijk aandachtsgebied naar voren in de resultaten van het onderzoek dekkend netwerk. 

6.2.6 Zware ondersteuning
Voor leerlingen die binnen de reguliere basisschool onderwijs volgen maar in aanmerking komen voor een toelaat-
baarheidsverklaring (TLV) voor een s(b)o voorziening en voor leerlingen die het onderwijs volgen op een sbo school 
maar in aanmerking komen voor een TLV voor een so voorziening, kan zware ondersteuning aangevraagd worden. 
Deze zware ondersteuning bestaat uit extra financiële middelen waarvan de school ondersteuning in kan kopen en 
maakt het mogelijk dat de leerling onderwijs blijft volgen. Vanwege de stijging van het totaal aantal leerlingen binnen 
het SWV zal ook de verwachte aanvragen ten laste van de zware arrangementen stijgen. In de meerjarenbegroting 
hebben we dit opgenomen. 

Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek Dekkend Netwerk is er 1 project aangevraagd: Samen naar school-
klas (SnS-klas) Samen Goud € 141.000, waarbij een bekostiging wordt gevraagd. In 2021 is een beroep gedaan op de 
middelen uit het investeringsplan. In 2022 worden de kosten voor de SnS-klas Samen Goud geheel ten laste van het 
budget zware ondersteuning gebracht, totaal € 141.000. In 2022 wordt een bestuurlijk besluit genomen over de toe-
komstige financiering van de SnS-klas Samen Goud. Het totale budget zware ondersteuning stijgt hiermee van begroot 
2021 € 250.000 naar € 500.000 in 2024 en verder.

6.2.7 Bestuur en Organisatie
Dit programma bevat algemene lasten van het samenwerkingsverband. Hierbij valt te denken aan personele lasten, die 
niet aan een specifiek programma kunnen worden toegewezen (directie en secretariaat). Overige posten zijn huisves-
tingslasten, juridische ondersteuning, administratielasten en overige bestuurslasten. De kosten voor bestuur en orga-
nisatie stijgen de komende jaren door hogere huisvestingslasten, het aanstellen van een strategisch beleidsadviseur, 
avg/privacy, bedrijfs- en onderwijsjuridische ondersteuning en onafhankelijke toezichtsleden.

6.2.8 Projecten en Netwerken
In het kader van de ontwikkeling van Passend Onderwijs heeft SPOW een aantal projecten waar middelen beschikbaar 
voor worden gesteld. Het betreft onder meer audits, kwaliteitssysteem (POS), Onderwijs Transparant (1 Loket) en com-
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municatie.
Ten opzicht van 2021 is in 2022 en verder het budget uitgebreid voor het “Ouder en jeugdsteunpunt”. Daarnaast zijn er 
extra kosten gereserveerd voor het uitvoeren van audits bij een positief besluit van de continuering van de pilot.

6.2.9 Samenwerking 
Voor het project Samenwerking stelt SPOW binnen de begroting middelen beschikbaar. Een aantal besturen ontvangt 
een vergoeding van de loonkosten voor de uren die medewerkers besteden aan hun bijdrage aan het project SENtrum. 
In de begroting 2022 is voor dit programma per regio € 30.000 beschikbaar gesteld om regio’s in staat te stellen om met 
elkaar verschillende projecten (innovatie, gedrag, hoogbegaafdheid) uit te voeren. Voor de regio projecten van SEN-
trum kan een aanvraag voor middelen worden ingediend. 
Daarnaast is er geld gereserveerd voor de volgende projecten: Project borging praktijkklas bovenregionaal, Klimtoren, 
traumasensitief onderwijs (schakelklas) en de verbinding onderwijs jeugdzorg.

6.2.10 Bestedingsplan OCW
In 2021 is een bestedingsplan opgesteld voor de jaren 2021, 2022 en 2023, doel is het reduceren van de bovenmatige 
reserve van het samenwerkingsverband. In het bestedingsplan 2021 is ingezet op zware ondersteuning (SnS-klas Sa-
men Goud en de schakelklas), beleidsondersteuning, governance onderzoek, onafhankelijk voorzitterschap algemeen 
bestuur, AVG en privacy, onderwijs juridisch, opzetten personeelsbeleid, ontwikkelen kwaliteitsbeleid ontwikkelen, 
strategisch communicatieplan en de evaluatie van de schoolondersteuningsprofielen en een aantal voorzieningen. 
Daarnaast is het onderzoek Dekkend Netwerk bekostigd vanuit het bestedingsplan. In het najaar van 2022 zal het be-
stedingsplan worden aangepast en hoger worden bijgesteld.

Aandachtspunt
Landelijk zijn er zorgen over een toename van de so-leerlingen vanaf 4 jaar verdeeld over alle categorieën. In de begro-
ting van het samenwerkingsverband is de afgelopen jaren een daling te zien van het aantal so-leerlingen. De aanvraag 
van de SnS-klas Samen Goud een voorbeeld van toename van “so-leerlingen” op de basisschool. Zoals hierboven 
reeds vermeld is het aantal leerlingen met een hoog bekostigingsniveau al jarenlang relatief hoog in onze regio. 
 
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 over-
eenkomstig 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 2021 2022 2023 2024 2025 Signaleringswaarde

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

Solvabiliteit 77% 72% 70% 69% 69% <30%

Liquiditeit  4,30  3,39  3,18  3,14  3,13 < 0,75

Weerstandsvermogen 21% 16% 15% 14% 14% <5%

Rentabiliteit 5% -5% -1% 0% 0% <0%
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Nieuwe signaleringswaarde 
Kader: formule voor de berekening van het normatieve publiek eigen vermogen (signaleringswaarde)

Voor samenwerkingsverbanden is de formule:
0,035 × totale bruto baten, met een minimale risicobuffer van € 250.000,-

2021 2022 2023 2024 2025

Risicobuffer 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Reserve 1.538.368 1.146.760 1.047.947 1.031.928 1.029.185

Bovenmatig vermogen 1.288.368 896.760 797.947 781.928 779.185

Ratio 6,15 4,59 4,19 4,13 4,12

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in 2020 een brief ontvangen van minister Slob waarin 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.

In 2021 hebben alle samenwerkingsverbanden plannen gemaakt bovenmatige reserves doelmatig te verminderen. Hij 
stelt daarin vijf eisen aan dat plan: analyse, inzet, proces, elk samenwerkingsverband een plan en monitoring.  

SPOW heeft een investeringsplan opgesteld in het kader van bovenstaande maatregel. In 2022 zal er een herijkt inves-
teringsplan worden opgesteld.

Toelichting kengetallen
De ontwikkeling van de kengetallen zijn positief en vallen ruim boven de signaleringswaarde. 
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7. 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 tege-
moet te komen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Daarnaast heeft SPOW nog acht programma’s waarvoor middelen zijn gereserveerd in de meerjarenbegroting:
1. 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

In 2021 is hier het programma omtrent de besteding van het bovenmatig eigen vermogen aan toegevoegd.
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8. Risico’s & 
risicobeheersing

8.1 Intern risicobeheersingssysteem
Tweemaal per jaar wordt een risico-taxatie uitgevoerd, namelijk bij het opstellen van de jaarrekening en bij het op-
stellen van de begroting. Ook bij de drie inhoudelijke en financiële tertiaalrapportages gedurende het jaar, wordt de 
taxatie tegen het licht gehouden.

8.2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De volgende risicotaxatie is in het dagelijks bestuur besproken in november 2019 en maakt onderdeel uit van de meer-
jarenbegroting.

Risico’s en maatregelen Impact 
financieel

Kans Bedrag % Risco 
bedrag

a. Datalekken: Bewust maken van medewerkers van de risico’s, opstel-
len 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 ho-
gere afdracht aan DUO (zonder extra inkomsten) en er zal over gegaan 
moeten worden op reduceren personeelslasten en materiele lasten.

M M € 50.000 50% € 25.000

c. Een groei van het aantal so-leerlingen op teldatum 1 oktober leidt 
tot een hogere afdracht aan DUO in het volgende schooljaar (zonder 
extra inkomsten) en er zal overgegaan moeten worden op reduceren 
personeelslasten en materiele lasten.

L M € 25.000 50% € 12.500

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

M L € 50.000 25% € 12.500

e. Ziekteverzuim: Vroegsignalering voor mogelijke uitval; functionerings-
gesprekken, signaleringsgesprekken, scholing.

H H € 100.000 75% € 75.000

f. Schadeclaims: Door kwaliteitsbeleid te voeren en te volgen en daar-
naast een open communicatiestructuur na te streven wordt mogelij-
ke ontevredenheid bij ouders, schoolbesturen en medewerkers die 
kunnen leiden tot klachten vroegtijdig gesignaleerd en besproken. 
Eventuele klachten worden transparant behandeld.

L M € 25.000 50% € 12.500

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

M M € 50.000 50% € 25.000
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h. Als gevolg van politieke ontwikkelingen kunnen inkomsten teruglo-
pen waarna over gegaan moet worden op reduceren personele lasten 
en materiele lasten. Politieke ontwikkelingen te volgen.

M L € 50.000 25% € 12.500

i. Als gevolg van een verschuiving van het aantal so-leerlingen van ca-
tegorie 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 € 100.000 % € 25.000

Totaal risicoprofiel € 212.500

Bovenstaande risicoanalyse betreft grotendeels de analyse 2019. In 2022 zal een nieuwe risicoanalyse worden uitge-
voerd. Risico’s die hierin zullen worden opgenomen zijn onder andere:

• Risico’s uit het onderzoek Dekkend netwerk (zoals dat de aanwezige  ondersteuningsmogelijkheden in toenemen-
de mate buiten de klassen-/schoolsituatie worden vormgegeven).

• Investeringen voor het verder vormgeven van het dekkend netwerk en de inclusieambitie. Uit het onderzoek 
Dekkend netwerk komen onder andere de volgende aandachtsgebieden naar voren: taal (NT-2, TOS), peuters en 
kleuters die in hun ontwikkeling worden bedreigd, leerlingen met een combinatie van cluster III en IV problema-
tiek, dubbel bijzondere leerlingen, systeemproblematiek, leerlingen met een ontwikkelachterstand of -voorsprong 
die de overstap po vo gaan maken.

• Het percentage leerlingen met een bekostiging categorie hoog ligt reeds jaren boven het landelijk gemiddelde. 
• Indien het deelnamepercentage van het sbo verder stijgt kan dit tot langere wachttijden en capaciteitsproblemen 

leiden.
• Effecten van de vereenvoudiging bekostiging funderend onderwijs kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 

toekenning subsidie (minder baten). 
• Door krapte op de arbeidsmarkt en de veelheid aan projecten is het mogelijk dat de uitvoering van programma’s 

stagneert wat een nadelig effect kan hebben op het tegemoet komen aan de eisen van het ministerie (maatregel 
23; overmatige reserves).


