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Voorwoord  
Voor u ligt het bestuursverslag van het Samenwerkingsverband VO Deventer over het kalenderjaar 
2021. Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag 2021. Hierin legt het 
bestuur van het SWV VO Deventer verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid in 2021. 
 
In 2021 is er vijf maal een bestuursvergadering gepland. Door omstandigheden is de december 
vergadering komen te vervallen. Deze vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden in verband met 
de coronarichtlijnen.   
 
In deze vergaderingen zijn diverse thema’s aan bod gekomen. Verderop in dit bestuursverslag doet 
het bestuur daar inhoudelijk verslag van. De kern van passend onderwijs in Deventer blijft het 
realiseren van haalbaar en betaalbaar inclusiever onderwijs. Dat wil zeggen, regulier waar dat kan en 
speciaal waar dat nodig is. Speciaal onderwijs dan ook zo thuisnabij mogelijk. Dit is in 2021 opnieuw 
verwoord in een visiedocument. In het huidige schooljaar volgt ongeveer 94,5% van alle leerlingen 
regulier onderwijs. Inclusiever onderwijs binnen SWV VO Deventer is erop gericht dit percentage te 
laten stijgen. De ambitie is nog steeds om richting het landelijk gemiddelde te gaan (tussen de 96-
97% regulier). Alle inspanningen gericht op inclusiever onderwijs lijken – gezien het licht dalende 
deelnemerspercentage aan het speciaal onderwijs – vruchten af te werpen. Spannend is wel hoe de 
‘naweeën’ van corona uiteindelijk effect op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen gaat hebben. 
Het is verheugend dat het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in 
toenemende mate de krachten bundelen en dat ook andere ketenpartners zoals gemeente, 
jeugdzorg en welzijn steeds meer samen optrekken met het onderwijs.  
 
De Covid19-pandemie heeft ook binnen het SWV VO Deventer zijn effecten. In 2021 was al duidelijk 
dat zowel binnen speciaal als regulier onderwijs grote inspanningen geleverd moeten worden om alle 
leerlingen optimaal te bedienen via (online)onderwijs en dat een deel van de leerlingen later zal 
uitstromen uit het VSO. In korte tijd zijn hybride vormen van onderwijs ingericht zodat alle leerlingen 
onderwijs konden blijven volgen. Met de inzet van de NPO-middelen wordt binnen de scholen hard 
gewerkt om de negatieve effecten van de pandemie op het onderwijs weg te werken. En 
tegelijkertijd de positieve effecten mee te nemen in de ontwikkelingen van het onderwijs. Dit biedt 
ook weer nieuwe kansen.  
 
Eind 2020 en begin 2021 heeft het vierjaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie bij het 
samenwerkingsverband plaatsgevonden. De onderwijsinspectie heeft geconcludeerd dat het bestuur 
een samenwerkingsverband realiseert van voldoende kwaliteit en dat voldoet aan de financiële 
verplichtingen. Aandachtspunten waren het ontbreken van de contacten tussen bestuur en de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) en de niet ingevulde vacatures van de OPR. Beide aspecten zijn 
voortvarend opgepakt en gerealiseerd in 2021.     
 
Belangrijke ontwikkeling was ook dat Pluryn begin 2021 heeft aangegeven de onderwijsinstellingen 
binnen haar organisatie te gaan afstoten. Dit raakt het SWV VO Deventer voor de school van Pluryn 
in Deventer. Eind 2021 is duidelijk geworden dat VSO Deventer overgaat naar SOTOG, een 
onderwijsorganisatie met VSO scholen in Twente en de Achterhoek. SOTOG sluit per 1 januari 2022 
aan bij het SWV VO Deventer.  
 
In de vergadering van 2 juni 2022 heeft het bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld.  
  
Namens het bestuur,  

Wiebo Spoelstra       Deventer, 2 juni 2022 
Vicevoorzitter Bestuur Samenwerkingsverband VO Deventer  
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A1 Organisatiestructuur 
 
Het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV) kenmerkt zich door kleinschaligheid. In de Stichting 
werken de volgende schoolbesturen samen: 
 

1. Stichting Carmelcollege 
2. Stichting Pluryn 
3. Stichting De Onderwijsspecialisten 
4. School voor Persoonlijk Onderwijs 
5. Stichting Zozijn (opting in) 

 
Het betreft de volgende scholen in het samenwerkingsverband: 
 
VO: 

• Etty Hillesum Lyceum (locaties Het Stormink, Arkelstein, Het Vlier, De Boerhaave, De Marke 
Noord en De Marke Zuid)  

• School voor Persoonlijk Onderwijs 
VSO: 

• VSO Deventer   

• VSO De Linde  

• VSO Daniel de Brouwerschool (opting in) 
 
Kernwaarden 
De besturen hebben met elkaar in het voortraject gesproken over kernwaarden in het 
samenwerkingsverband: 

• Innovatie en toekomstgerichtheid 

• Resultaatgericht en effectief 

• Professionaliteit 

• Gezamenlijke Ambitie 

• Integraliteit 
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Organogram 
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Overzicht organisatiestructuur: 

Orgaan  Samenstelling AB, DB en werkgroepen Functie en/of rol  
Bureau 
samenwerkingsverband 

• Marc van Rooden 

• Marloes Huysmans 

 

Directeur  

Beleidsmedewerker 

Dagelijks Bestuur • Wiebo Spoelstra (EHL) 

• Hennie Loeffen (De Onder-

wijsspecialisten) 

 

Vice voorzitter 

Secretaris/penningmeester 

 

Algemeen Bestuur • Wiebo Spoelstra (EHL),  

• Hennie Loeffen (De Onder-

wijsspecialisten)  

• Volkert Batelaan (interim Pluryn)  

• Peter Vriesema (Zozijn) 

• Eric Terheggen (SvPO)  

• Jos Fleskes  

Vice voorzitter  

Secretaris/penningmeester  

 

Lid 

Lid 

Lid 

Onafhankelijk technisch voorzitter  

TLV-commissie • Marc van Rooden 

• Claudia Speelman 

• Maika Hak 

• Marloes Huysmans 

 

  Voorzitter 

  Lid (orthopedagoog SWV) 

Lid (orthopedagoog SWV) 

  Beleidsmedewerker SWV 

 

Werkgroep Financiën • Rob Olde Meule 

• Hans Jansen  

• Giso Fuite 

• Robin ter Mors 

 

EHL 

De Onderwijsspecialisten 

Pluryn 

Onderwijsbureau Twente (ObT) 

Werkgroep Kwaliteit • Ellen Tomberg  

• Linda Geerlings 

• Thomas Heuschmid (tot 1 aug. 

2021) 

EHL 

De Onderwijsspecialisten 

Pluryn 
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Het samenwerkingsverband wordt gevormd door zelfstandige schoolbesturen en valt daarmee onder 
de regels die gelden voor zelfstandige besturen. Voor wat betreft de scheiding tussen bestuur en 
toezicht is gekozen voor een onafhankelijk technisch voorzitter en de constructie dagelijks bestuur 
(DB) en algemeen bestuur (AB). Het vraagstuk van de governancestructuur is in 2021 verder 
opgepakt. Uit gesprekken met de onderwijsinspectie is naar voren gekomen dat de huidige structuur 
weliswaar voldoet, maar een nadrukkelijke rolvastheid vergt. Bij de aanpassing van de 
governancestructuur laat het bestuur zich ondersteunen door een adviseur van Beekveld en 
Terpstra. Aanpassing van de governancestructuur vergt ook een statutenwijziging en aanscherping 
van de reglementen, dit is in 2021 gerealiseerd. De vernieuwde governancestructuur zal medio 2022 
ingevoerd worden. 

Verder is ingericht dan wel gecontinueerd: 
- Kwartaalrapportages en managementinformatie; 
- Klachtenregeling; 
- Administratiekantoor Onderwijsbureau Twente (ObT); 
- Ondersteuningsplanraad; 
- Structureel overleg met Gemeente Deventer (afstemming onderwijs-Jeugdzorg); 
- Overleg met Primair Onderwijs/ SBO over overdracht en doorstroom;  
- Inrichten arbeidstoeleiding – MatchPOinD; 
- Functionaris Gegevensbescherming.  

 
Op de website van het samenwerkingsverband is informatie voorhanden over de organisatie de 
aanmeldformulieren en is het ondersteuningsplan en het meest recente jaarverslag te vinden.  
Website: www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl 
 

Missie en visie 

Op basis van de kernwaarden is de volgende missie geformuleerd: 

“Het samenbrengen van expertise, opdat iedere leerling in de regio Deventer een passende 

onderwijsplek geboden kan worden die hem of haar een optimale toekomst kan bieden.” 

De visie van het samenwerkingsverband is: 

“Scholen, besturen en samenwerkingsverband dragen er zorg voor dat leerlingen in hun scholen de 

onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daartoe worden docenten maximaal 

ondersteund in het geven van gedifferentieerd onderwijs. Het voorzieningenaanbod in Deventer 

wordt zo veel mogelijk efficiënt en effectief georganiseerd en de activiteiten binnen het 

samenwerkingsverband worden vormgegeven om de mogelijkheden voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs te vergroten”. 

Verantwoordelijkheden van de scholen in het samenwerkingsverband 

Onderwijs 
De zorgplicht in het kader van passend onderwijs betekent dat scholen er voor verantwoordelijk zijn 
de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden of hier naar op zoek 
te gaan. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld én leerlingen die al op school zitten. 
De scholen binnen het samenwerkingsverband VO Deventer bieden de leerlingen die dat nodig 
hebben extra ondersteuning of zware ondersteuning. De geboden basisondersteuning is voor alle 
leerlingen beschikbaar. Mentoren en docenten werken aan hun handelingsbekwaamheid zodat 
leerlingen met ondersteuningsbehoeften adequaat kunnen worden ondersteund.  
 

http://www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl/
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Stimulering Professionalisering 
Passend onderwijs in het voortgezet (speciaal) onderwijs in Deventer betekent dat leerlingen die 

ondersteuning nodig hebben die ook krijgen. Een van de doelstellingen van het 

samenwerkingsverband is het versterken van de basisondersteuning (opvang in de klas). 

Aandachtspunten die hierbij geconstateerd worden zijn: 

• Het vergroten van de handelingsbekwaamheid docenten blijft nodig; 

• Het leren omgaan met cq voorkomen van externaliserend gedrag in de klas; 

• De aandacht die leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vragen t.o.v. de andere 

leerlingen;  

• Toenemende belasting/druk voor de andere leerlingen in de klas;  

• Het inrichten van adequate begeleiding/ondersteuning rond de klas; 

• Effecten van de coronapandemie op de korte en langere termijn en wat dit doet met de 

ontwikkeling van de leerlingen (onderwijs op afstand; gemis aan sociale interactie; impact 

van de thuissituatie).   
  

Het versterken van de basisondersteuning/extra ondersteuning/zware ondersteuning op de scholen 

van het samenwerkingsverband vraagt om toenemende handelingsbekwaamheid van de docenten 

en mentoren die in school de ondersteuning vormgeven. Deskundigheidsbevordering en kennisdeling 

met elkaar en vanuit het VSO is een continu proces. Binnen het samenwerkingsverband vindt er 

structureel overleg plaats tussen ondersteuners vanuit VO en VSO. In deze overleggen worden 

actuele ontwikkelingen besproken. Ook zijn er projectgroepen ‘inclusiever onderwijs’ gestart om de 

samenwerking tussen VO en VSO verder vorm en inhoud te geven. Deze projectgroepen, verdeeld 

per onderwijsniveau en samengesteld vanuit VO en VSO, werken aan het realiseren van inclusiever 

onderwijs. Vanuit het regulier onderwijs wordt alleen door Etty Hillesum Lyceum (EHL) aan de 

projectgroepen deelgenomen. Door omstandigheden op de verschillende locaties is de voortgang in 

2021 bij enkele projectgroepen enigszins vertraagd, inmiddels is de draad weer opgepakt. In het 

schooljaar 2020/2021 hebben de jeugdconsulenten vanuit de gemeente hun intrede gedaan binnen 

het EHL. Hoewel de ervaringen ermee per locatie wisselend zijn is dit in 2021 voortgezet. Het doel is 

het realiseren van korte lijnen tussen wat binnen de school en buiten de school nodig is aan 

ondersteuning voor de leerling. Ook het structureel overleg  binnen de zorgadviesteams, waarbij 

naast jeugdzorg ook schoolartsen zitten, vergroot de adequaatheid van handelen.    
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A2 Toekomstparagraaf 
 
In 2021 is een nieuw Visiedocument geschreven waarin de visie op passend onderwijs binnen het 

SWV VO Deventer verwoord is. Dit document had met name als doel om de ketenpartners, zoals de 

gemeente (wethouder en gemeenteraad), te informeren over de ontwikkelingen van Passend 

onderwijs in Deventer en toekomstplannen van inclusiever en meer thuisnabij onderwijs. De laatste 

jaren zijn veel initiatieven ontplooid om meer leerlingen in de gelegenheid te stellen om regulier 

onderwijs te volgen. En dit lijkt haar vruchten af te werpen. Hieronder- niet uitputtend – een aantal 

ontwikkelingen: 

- Expertisepunt+ op de Boerhaave: in samenwerking met het Gentiaan College Apeldoorn krijgen 

havo/vwo-leerlingen met internaliserende problematiek extra ondersteuning en worden ze met 

gerichte coaching voorbereid op het volgen van onderwijs zonder extra ondersteuning. 

- Integratie Klassen Met Expertise (KME) in de vernieuwde onderbouw op De Marke Noord. De 

leerlingen die in het verleden vanwege hun ondersteuningsbehoefte in de KME zaten, zijn sinds 

schooljaar 2020/2021 ingepast in de nieuwe onderbouwstructuur op De Marke Noord.  

- C-klas op Arkelstein: dit is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en VSO de Linde waardoor 

leerlingen die voorheen naar VSO de Linde gingen nu naar het praktijkonderwijs gaan. 

- Beweging van ondersteuning om de klas naar ondersteuning in de klas. Er wordt geïnvesteerd in 
het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten middels coaching en training 
(bijvoorbeeld: ‘geef me de vijf’, GOM, versterken mentoraat, ASS-belevingscircuit).  

 

Met name de C-klas draagt substantieel bij aan het vergroten van het aantal leerlingen dat regulier 

onderwijs volgt. Sinds het schooljaar 2020/2021 starten jaarlijks ongeveer 10-12 leerlingen in de C-

klas. In voorgaande jaren stroomden deze leerlingen in bij het VSO.  

Al deze good practices dragen er aan bij dat een hoger percentage leerlingen regulier onderwijs 

volgt. De komende jaren zetten we deze lijn voort. De eerder genoemde projectgroepen ontwikkelen 

concrete initiatieven gericht op inclusiever onderwijs. De doelstelling is om in de komende jaren het 

percentage leerlingen binnen regulier onderwijs dusdanig te laten stijgen dat we uitkomen bij het 

landelijk gemiddelde percentage. Inmiddels is al wel duidelijk dat de coronapandemie een negatief 

effect heeft op de realisatie van deze doelstelling.  

Visie document 

Zoals wellicht al duidelijk is geworden is er binnen Deventer veel in beweging als het om passend 

onderwijs gaat. In 2021 gingen ongeveer 270 leerlingen met een TLV vanuit dit 

samenewerkingsverband naar het VSO. Het streven is om dit aantal eind 2024 te laten dalen naar 

ongeveer 175. Bij de huidige prognoses van leerlingenaantallen in het regulier onderwijs komt dat 

neer op een deelnemerspercentage speciaal onderwijs van 3,5%. Dit betekent een enorme uitdaging 

voor de komende jaren die alleen in nauwe samenwerking tussen alle partners – onderwijs, 

jeugdhulp, welzijn, gemeente en samenwerkingsverband – gerealiseerd kan worden. Wetende dat de 

financiële middelen hiervoor binnen het samenwerkingsverband beperkter zullen zijn dan de jaren 

hiervoor. De eerste ervaringen tonen weliswaar aan dat er met inventiviteit, scholing, coaching en 

samenwerking veel mogelijk is, duidelijk is al wel dat verschillende locaties op dit moment tegen hun 

grenzen aanlopen. 

Naast inclusiever onderwijs is het realiseren van meer thuisnabij speciaal onderwijs, en dan met 

name gericht op de ‘cluster 4’ leerlingen, een belangrijke ambitie. Verreweg het grootste deel van de 
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cluster 4 leerlingen volgt VSO-onderwijs buiten Deventer. Tot nu toe kunnen alleen VSO-leerlingen 

op het niveau van vmbo basis/kader onderwijs binnen Deventer volgen. Deze situatie gaat 

veranderen. VSO Deventer is per 1 januari 2022 overgegaan van Pluryn naar SOTOG. In 2021 hebben 

de gesprekken over de overdracht plaatsgevonden en zijn ook gesprekken met de gemeente over 

toekomstige huisvesting gevoerd. De onderwijsplannen voor de komende jaren hebben geresulteerd 

in de toezegging voor het realiseren van nieuwbouw voor het VSO cluster 4 in Deventer. Daarmee 

komt er een breder onderwijsaanbod binnen het speciaal onderwijs.      

Onderwijsinspectie: Vierjaarlijks onderzoek 

De onderwijsinspectie heeft in de september 2020 en februari 2021 haar vierjaarlijks onderzoek 

uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer. Tijdens dit 

onderzoek is met name beoordeeld of de sturing op kwaliteit op orde is en er sprake is van 

deugdelijk financieel beheer. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een aantal deelvragen. De 

inspectie heeft vastgesteld dat het bestuur van het samenwerkingsverband Voldoende kwaliteit 

realiseert op alle zes standaarden waarop zij oordelen: Resultaten, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, 

Verantwoording en dialoog, Continuïteit en rechtmatigheid. Het Financieel beheer is eveneens 

beoordeeld als Voldoende. Zij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan van 

het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. Enkele aandachtspunten waren er 

ook volgens de inspectie. Voor alle leerlingen is er in principe een passend aanbod, in het regulier 

dan wel het voortgezet speciaal onderwijs. Echter de thuisnabijheid van het (cluster 4) voortgezet 

speciaal onderwijs (VSO) is wel een aandachtspunt voor het samenwerkingsverband. Teveel 

leerlingen zijn aangewezen op VSO-onderwijs buiten Deventer. Een ander aandachtspunt betreft de 

governancestructuur. Op zich voldoet de huidige structuur maar de scheiding tussen toezicht en 

bestuur kan beter. Op afzienbare termijn is binnen het samenwerkingsverband een aanscherping van 

de scheiding van toezicht en bestuur voorzien. De inspectie ziet dit als een terechte en wenselijke 

stap maar zij zien ook dat de directeur, ondanks de nauwe band met het algemeen bestuur, 

voldoende onafhankelijk kan opereren als dagelijks bestuurder.  

Met betrekking tot de Ondersteuningsplanraad (OPR) is geconstateerd dat door wisselingen en 

vacatures de OPR onderbezet is en is er een onbalans in de samenstelling. De OPR heeft behoefte 

aan scholing en deze is ook al toegezegd en uitgevoerd in 2021. Daarnaast is er nog geen geregeld 

overleg tussen de OPR en het algemeen bestuur. Dat overleg moet tenminste twee keer per jaar  

plaatsvinden, ook dit aspect is in 2021 opgepakt en gerealiseerd. 

OPR 

De OPR heeft in 2021 haar medezeggenschapsreglement, -statuut en huishoudelijk reglement 

vernieuwd. Zij heeft gebruik gemaakt van de landelijke modellen en zich laten ondersteunen door 

een extern adviseur. Een werkgroep waar ook de directeur van het samenwerkingsverband deel van 

uitmaakte heeft het voorwerk gedaan. Deze reglementen en statuten zijn in 2021 opgemaakt en 

vastgesteld door het bestuur. 

Bestedingsplan 

Het samenwerkingsverband heeft, evenals alle andere samenwerkingsverbanden, in maart 2021 een 

brief van de minister ontvangen met betrekking tot het opstellen van een bestedingsplan voor het 

snel én doelmatig afbouwen van de (eventuele) bovenmatige reserves. Dit plan is in het voorjaar 

opgesteld en na instemming van de OPR en het algemeen bestuur naar het ministerie opgestuurd. 

De boventallige reserve wordt de komende jaren afgebouwd door middel van een bedrag per leerling 
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beschikbaar te stellen aan de VO-schoolbesturen. In het plan is overeengekomen om achteraf 

positievere uitkomsten door een verbeterde realisatie in een schooljaar (bijv. meer middelen 

ontvangen en/of minder kosten gerealiseerd) voor het dan komende schooljaar beschikbaar te 

stellen. Hiermee loopt de reserve niet ongewenst verder op en krijgen de scholen extra middelen tot 

hun beschikking. 

Governancestructuur 

Zoals al eerder aangegeven is een aanscherping van de scheiding tussen toezicht en uitvoering 

voorzien. De ontwikkelingen bij Pluryn hebben invloed gehad op de voortgang van dit proces. Het 

bestuur van Pluryn heeft begin 2021 aangegeven voor haar onderwijsinstellingen op zoek te gaan 

naar andere besturen. Voor het SWV VO Deventer betekende dat het VSO Deventer onder een ander 

bestuur zou gaan vallen. Eind 2021 werd definitief duidelijk dat VSO Deventer werd overgedragen 

aan SOTOG. Tegelijkertijd heeft de huidige onafhankelijk technisch voorzitter van het 

samenwerkingsverband aangegeven medio 2022 te willen stoppen als voorzitter. Vanwege deze 

ontwikkelingen is de invoering van de nieuwe governancestructuur uitgesteld. In 2021 zijn al wel het 

statuut en de reglementen van het samenwerkingsverband geactualiseerd en vastgesteld, rekening 

gehouden is met de toekomstige situatie. De nieuwe governancestructuur gaat in met het nieuwe 

schooljaar (2022-2023). Voor die tijd wordt er een nieuwe onafhankelijk voorzitter geworven en is de 

toetreding van SOTOG een feit.  

AVG  

Sinds 2018 zijn stappen gezet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). In 2021 heeft in dit kader een audit van de functionaris voor de gegevensbescherming plaats 

gevonden. Binnen het Samenwerkingsverband VO Deventer wordt gebruik gemaakt van het  

afgeschermde leerlingadministratiesysteem ‘Kindkans’. Kindkans is een webapplicatie, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van ‘twofactorauthenticatie’. Het doel hiervan is het voorkomen dat 

onbevoegden toegang hebben tot privacygevoelige gegevens. Alle aanmeldingen bij het 

samenwerkingsverband verlopen via Kindkans.   

corona 

De Covid19-pandemie heeft ook binnen het samenwerkingsverband zijn effecten. Onduidelijk is nog 

wat het op langere termijn aan doorwerking zal hebben. Eind schooljaar 2020-2021 zijn een vijftal 

TLV’s  op verzoek van de VSO-scholen ‘automatisch’ verlengd. Inmiddels is wel duidelijk dat corona 

ook effect heeft (gehad) op de uitstroommogelijkheden van VSO-leerlingen. Hoe groot dit effect is en 

om hoeveel leerlingen dit gaat is nog niet precies aan te geven. Daarnaast zien we effecten van de 

pandemie op het gedrag van leerlingen binnen de scholen, zowel binnen VO als VSO. In de komende 

jaren zal meer duidelijk worden welke effecten die dit zal hebben voor het SWV VO Deventer. Vanuit 

het samenwerkingsverband is –in samenspraak met de scholen- eind 2021 in kaart gebracht welke 

effecten zichtbaar zijn binnen de scholen. Dit heeft geresulteerd in een plan om te komen tot 

bovenschoolse voorzieningen om de schoollocaties te ondersteunen. Dit plan wordt in 2022 in 

samenwerking met de gemeente Deventer verder uitgewerkt en starten we met het realiseren van 

bovenschoolse voorzieningen. Met behulp van deze voorzieningen worden leerlingen kortdurend 

elders opgevangen en begeleid en gaan ze zo snel mogelijk terug naar school, zodra dat haalbaar is. 

Leerlingen worden ‘uit de situatie’ gehaald om te de-escaleren en de rust terug te laten keren op 

school en in de klas. De concretisering en invulling van deze voorzieningen vindt plaats in 2022 en 

2023.  
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Schatkistbankieren 

Vanwege de negatieve rentestand is besloten om in de loop van 2021 over te gaan op 
Schatkistbankieren. Schatkistbankieren betekent dat instellingen de financiële middelen aanhouden 
bij het ministerie van Financiën (de schatkist). Vanaf de eigen bankrekening van de school wordt geld 
naar en van de bankrekening van de schatkist overgeboekt. Hiermee wordt voorkomen dat er nog 
langer negatieve rente wordt geheven over de tegoeden van het samenwerkingsverband.  

Gebeurtenis(sen) na balansdatum 

Zoals eerder beschreven is per 1 januari 2022 VSO Deventer overgegaan van Pluryn naar SOTOG. De 

stichting SOTOG vormt het bevoegd gezag over zestien scholen voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek. Hiermee valt VSO Deventer weer 

onder een echte onderwijsorganisatie. SOTOG heeft haar plannen voor het VSO (cluster 4) onderwijs 

in Deventer eind 2021 gepresenteerd aan de gemeente Deventer. Het huidige schoolgebouw van 

VSO Deventer voldoet niet aan deze plannen. In het voorjaar van 2022 heeft de gemeenteraad van 

Deventer ingestemd met nieuwbouw voor het VSO (cluster 4) onderwijs in Deventer. Deze 

nieuwbouw zal op de huidige locatie van VSO Deventer plaatsvinden. Om die reden zal de school 

gedurende de bouwfase (vanaf najaar 2022) tijdelijk elders gehuisvest worden. Deze tijdelijke 

huisvesting biedt de mogelijkheid om al op heel korte termijn een breder VSO-onderwijsaanbod in 

Deventer te realiseren.   
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A3 Kengetallen - leerlingenaantallen 
 

Adviezen TLV-commissie 2020 2021 

VSO – 1e TLV 66 45 

VSO – TLV verlenging 108 94 

Totaal 174 139 

 

MDO (Multidisciplinair overleg) 2020 2021 

Aantal leerlingen waarvoor één of meerdere 

keren een MDO is georganiseerd 

 

19 

 

16 

 

Opmerkingen ten aanzien van bovenstaande aantallen: 

• We zien bij zowel het aantal leerlingen waarvoor voor het eerst een TLV (VSO) wordt 

afgegeven als bij de toegekende verlengingen een afname ten opzichte van 2020.  

Het aantal nieuw afgegeven TLV ‘s (1e TLV) is in 2021 opnieuw gedaald ten opzichte van het 

jaar ervoor. Deze afname zien we nog niet terug in een substantiële daling van het totaal 

aantal actieve TLV’s. Wellicht dat dit een gevolg is van de corona pandemie 

(leerachterstanden, geen/minder stage- uitstroommogelijkheden).   

Extra ondersteuning 

Tot en met schooljaar 2019-2020 (1 augustus 2020) werd de extra ondersteuning aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband door middel van een arrangementsaanvraag. Met ingang van schooljaar 
2020-2021 is sprake van een andere financieringsstructuur. In plaats van het bekostigen van diverse 
ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) vanuit het samenwerkingsverband, wordt – op basis 
van de beschikbare middelen- ‘een bedrag per leerling’ beschikbaar gesteld aan de VO 
schoolbesturen. Na 1 augustus 2020 zijn er geen arrangementen vanuit het samenwerkingsverband 
meer toegekend.  
 
Expertisepunten 

De Expertisepunten binnen de locaties van Etty Hillesum Lyceum behoorden tot augustus 2020 tot de 
arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. Na die datum bepalen de locaties zelf voor welke 
leerlingen het Expertisepunt ter ondersteuning wordt ingezet. Scholen bepalen na een intakegesprek 
met ouders of met het oog op de ondersteuningsbehoefte van de leerling het expertisepunt nodig is. 
Bij de start wordt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt en op basis daarvan wordt 
eventueel verlenging voor het expertisepunt gegeven. De expertisepunten (EP) zijn de gehele week 
bezet door één of meerdere mensen zodat leerlingen hier dagelijks gebruik van kunnen maken. 
Naast dat leerlingen worden opgevangen en begeleid binnen de expertisepunten, ondersteunen de 
EP-medewerkers ook docenten en/of mentoren (verhogen basisondersteuning). 
 
Plusklas en C-klas Praktijkonderwijs 

Binnen Arkelstein is een Plusklas ingericht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In 

de plusklas zitten leerlingen die gebaat zijn bij een kleinere klas. In deze klas zitten leerlingen van 

verschillende leeftijden door elkaar. Ze hebben allemaal een eigen rooster.  
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Plusklas  
2020/2021: 

- 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021: 17 leerlingen 
2021/2022: 

- 1 augustus 2021 tot 31 december 2021: 14 leerlingen 
 
De C-klas van Arkelstein is een klas met extra ondersteuning. De groepsgrootte is circa 15 leerlingen. 
De klas met leerlingen van gelijke leeftijd krijgen extra ondersteuning van een onderwijsassistent. 
 
C-klas  
2020/2021: 

- 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021: 13 leerlingen (1e jaars) 
2021/2022: 

- 1 augustus 2021 tot 31 december 2021:  16 leerlingen (1e jaars)  
         18 leerlingen (2e jaars; incl. zij instromers) 
 
Onderbouw De Marke Noord  

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn de klassen met Expertise (KME) opgegaan in de nieuwe structuur 
onderbouw de Marke Noord. Met nog een uitloopklas van de KME (klas 2), met een vaste 
groepsdocent en een onderwijsassistent. Ook voor deze groep leerlingen geldt dat zij vanaf 
schooljaar 2021-2022 geïntegreerd is in de onderbouw. De onderbouw is gesitueerd vlakbij het 
Expertisepunt van de locatie en de ondersteuningsstructuur in en om de klassen is afgestemd op wat 
de leerlingen nodig hebben. De leerlingen die voorheen naar de KME gingen gedijen goed in deze 
structuur.     
 
Expertisepunt + (De Boerhaave) 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is het ‘Expertisepunt +’ gestart voor leerlingen met ASS-
problematiek die op de grens zitten van speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Deze leerlingen 
volgen op havo/vwo-niveau onderwijs. Vanuit hun ondersteuningsbehoeften hebben zij intensievere 
begeleiding nodig in de brugperiode. Deze intensieve begeleiding ontvangen leerlingen bij het 
Expertisepunt+ , waarbij expertise vanuit het VSO wordt ingezet. In schooljaar 2020-2021 is een 
nieuwe groep van 6 leerlingen gestart. In totaal maakten in schooljaar 2020-2021 11 leerlingen 
gebruik van het EP+. In schooljaar 2021-2022 is dat aantal ook 11 leerlingen.    
 
Maatwerktrajecten  

In navolging van de jaren 2019 en 2020 is ook in 2021 ingezet op maatwerk voor leerlingen die 

tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Veelal gaat het hierbij om leerlingen vanuit het VSO die 

gedurende een korte periode extra ondersteuning nodig hebben. In 2021 ging het om tijdelijke extra 

ondersteuning voor 4 leerlingen.  

Thuiszitters 

Vier keer per jaar vraagt de Inspectie van het Onderwijs de thuiszittersregistratie op bij het 
samenwerkingsverband. Het SWV ontvangt deze informatie elk kwartaal vanuit de gemeente 
Deventer. Onderstaande tabel laat in december 2021 een flinke stijging zien ten opzichte van 
september. Aangezien het beleid erop gericht is het aantal (langdurig) thuiszitters terug te dringen is 
dit geen gewenste ontwikkeling.    
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Onder de definitie thuiszitter worden twee groepen geschaard. Tot de eerste groep worden op een 
school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die langer dan 4 weken ongeoorloofd 
verzuimen (langdurig relatief verzuim). Tot de tweede groep worden de absoluut verzuimers 
gerekend. Dit zijn leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die niet ingeschreven staan op een school 
en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben. Zij tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet 
ingeschreven staan. 
 

Stand van zaken d.d.   Aantal thuiszitters* 

maart 2021 7 

juni 2021 6 

september 2021 5 

december 2021 10 

 

*geregistreerd bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Deventer. 

 
Klachten 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie. Er zijn in 2021 
geen klachten via de geschillencommissie ingediend.  
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A4 Personeel 
 
Het uitgangspunt van het bestuur is weinig personeel in dienst van het samenwerkingsverband te 
hebben. De organisatie kiest voor een kleine basisformatie met daaromheen een groter netwerk aan 
professionals. 
 
Geheel 2021 bestond het bureau van het SWV uit de directeur (0,8 fte) en een beleidsmedewerker 
(0,7 fte). Dit is ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor. In het kader van de privacy nemen we 
geen gedetailleerde informatie over personeelsleden op. De directeur en beleidsmedewerker werken 
hecht samen in beleid en uitvoering.  
  
De personele bezetting maakt dat de organisatie kwetsbaar is bij eventueel langdurig (ziekte) 
verzuim. Afgelopen jaar heeft het ziekteverzuim niet geleid tot ernstige verstoringen van de 
continuïteit van de organisatie. 
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A5 Middelen 
 

Inleiding 
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat 
van baten en lasten. In de jaarrekening worden de afzonderlijke posten weergegeven. 
 
Financiële analyse 
Over 2021 is een negatief financieel resultaat behaald van € 183.000 waar een negatief resultaat van 
€ 361.000 was begroot. Aan baten is € 247.000 meer ontvangen dan begroot terwijl er ook meer 
lasten waren dan begroot (€ 63.000).  
 
Om nader in te kunnen gaan op de verschillen tussen de begroting en de realisatie over 2021 is het 
overzicht hieronder aangemaakt op programmaniveau. 

 
Afgerond op duizend euro 
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Het negatieve resultaat zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve. Dit was al zo besloten ten 
tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025. In 2019 zijn er meerdere onderzoeken 
vanuit het samenwerkingsverband maar ook vanuit het reguliere VO  geweest met als vraagstelling 
hoe het Passend Onderwijs vorm te geven in de regio Deventer gezien de enorme taakstelling 
waarvoor zij staat. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in de meerjarenbegroting.  
 
De gerealiseerde baten en lasten wijken af van hetgeen begroot is. Deze verschillen zullen hieronder 
verklaard worden.  
 
Verklaring verschillen baten 
Aan baten is € 247.000 meer ontvangen dan begroot.  
 
De begroting over 2021 is vastgesteld op 16 december 2020. Voor de leerlingaantallen en tarieven is 
gebruik gemaakt van destijds bekende tarieven en leerlingaantallen. Hierbij is ook gebruik gemaakt 
van de leerlingaantallen van de aangesloten (VO-)schoolbesturen. 
 
Sindsdien zijn er enkele verschillen opgetreden met het aantal leerlingen zoals dat uiteindelijk is 
gehanteerd door DUO. Daarnaast zijn er diverse tarieven opwaarts bijgesteld in verband met gestegen 
kosten voor het onderwijs (denk aan loonstijgingen door nieuw afgesloten cao’s (cao po en cao vo).  
 
Een samenwerkingsverband VO ontving in 2021 vier typen beschikkingen van DUO: 

1. Lichte ondersteuning 
2. Zware ondersteuning personeel 
3. Zware ondersteuning materieel 
4. Aanvullende bekostiging SWV VO ten bate van leerlingen in het praktijkonderwijs (NPO-PrO). 

 

Ad 1. Lichte ondersteuning 
In de beschikking lichte ondersteuning, op kalenderjaar, wordt een normatief bedrag per leerling (het 

totaal aantal VO-leerlingen) in het SWV bekostigd. Vervolgens worden, aan de hand van het 

deelnamepercentage LWOO en PrO op 1 oktober 2012, afgezet tegen het totaal aantal leerlingen, de 

bruto baten LWOO en PrO berekend. Op basis van de daadwerkelijke leerlingen op het LWOO en PrO 

op 1 oktober t-1 worden vervolgens bedragen in mindering gebracht op de bruto baten. 

Voor de bruto baten zijn het totaal aantal leerlingen alsmede het aandeel LWOO- en PrO-leerlingen 

op 1 oktober 2012 relevant. Deze gegevens zijn dus al bijna 10 jaar oud. Vandaar dat er urgentie 

ontstaat naar een gewijzigde wijze van bekostiging. Ten gevolge van de mogelijkheid om deel te 

nemen aan LWOO opting-out (stoppen met afgeven van aanwijzingen LWOO) kan er geen landelijk 

beleid worden gemaakt aan de hand van actuele LWOO-aanwijzingen. 

 

Met de volgende leerlingaantallen (totaal) is gerekend ten tijde van het opstellen van de begroting 

en de volgende aantallen zijn uiteindelijk gehanteerd voor de beschikkingen: 
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Voor de lichte ondersteuning (1 beschikking op kalenderjaar) zijn de volgende tarieven (per leerling) 
gehanteerd: 

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil 

Normatief € 102,55 € 105,36 € 2,81 2,74% 

 

Er is sprake van een lager aantal leerlingen (7) dan begroot.  Dit aantal is onder te verdelen in 6 
reguliere VO-leerlingen en 1 nieuwkomer.  
 
De bekostiging is  gebaseerd op leerlingaantallen en tarieven. Indien tarieven wijzigen schrijven we 
de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bekostiging toe aan prijsverschillen. Indien het 
aantal leerlingen wijzigt noemen we dit het hoeveelheidsverschil. 
Door het lagere aantal leerlingen enerzijds en de verhoging van het tarief anderzijds is aan 
normatieve bekostiging voor 2021 € 13.000 meer ontvangen dan begroot. Hiervan kan € 14.000 
(105%) aan het prijsverschil en -/- € 1.000 (-/- 5%) aan het hoeveelheidsverschil worden 
toegeschreven. 
 
Daarnaast ontvangen we baten lichte ondersteuning op basis van een berekend aantal LWOO en 
PrO-leerlingen. Hier worden 2 zaken in verband gebracht; namelijk de financieringsgrondslag voor 
LWOO/PrO (deelnamepercentage 2012) en het aantal leerlingen op 1 oktober 2020 (t-1). Dit aantal 
wordt berekend door het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2020 te vermenigvuldigen met het 
deelnamepercentage LWOO/PrO op 1 oktober 2012.  
In schema: 
 

  
Aantal leerlingen  

1 okt 2020 
 

Deelnamepercentage 
LWOO 1 oktober 2012 

 Berekend aantal 
leerlingen 

LWOO 
Begroting 4.918,5 X 13,58% = 667,93 

Realisatie 4.911,5 X 13,58% = 666,98 

PrO 
Begroting 4.918,5 X 3,22% = 158,38 

Realisatie 4.911,5 X 3,22% = 158,15 

Totaal 
Begroting 4.918,5 X 16,80% = 826,31 

Realisatie 4.911,5 X 16,80% = 825,13 

Verschil  -/- 7 x 16,80% = -1,18 

 
Voor dit min of meer fictieve aantal leerlingen wordt dan ook per leerling het tarief bekostigd. 
Doordat er 7 leerlingen minder waren dan begroot en het deelnamepercentage LWOO/PrO 16,80% 
was op 1 oktober 2012 is er 1,18 leerling minder bekostigd. Naast het berekend aantal leerlingen zijn 
ook tariefswijzigingen van invloed op deze bekostiging.  
 

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil 

LWOO / PrO € 4.868,91 € 5.005,27 € 136,36 2,80% 

 
Hierdoor hebben we voor LWOO een positief verschil van € 87.000 ten opzichte van de begroting. 
Begroot waren 667,93 leerlingen x € 4.868,91 (€ 3.253.000). Gerealiseerd zijn 666,98 leerlingen x € 
5.005,27 (€ 3.340.000). 
Het verschil kan worden verklaard door de splitsing van € 91.000 (105%) door mutatie van de 
tarieven en -/- € 5.000 (-/- 5%) door het aangepaste aantal leerlingen.  
Daarnaast hebben we voor het praktijkonderwijs € 21.000 meer ontvangen dan begroot. De tarieven 
zijn gelijk aan die van de LWOO. Het verschil wordt veroorzaakt door een prijsverschil van € 22.000 
(105%) en een hoeveelheidsverschil van -/- € 1.000 (-/- 5%).  
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Ad 2 en 3. Zware ondersteuning personeel en materieel 
De zware ondersteuning ontvangen we dus op kalenderjaar (materieel) en schooljaar (personeel). 
Over het kalenderjaar 2021 ontvangen we dus twee delen van de schooljaarbekostiging. De zware 
ondersteuning is daarnaast als volgt bepaald: 
a) Een normatief bedrag per leerling (het totaal aantal leerlingen in het SWV). 
b) Op basis van de daadwerkelijke leerlingen op het VSO (aan de hand van de categorie-indeling 

licht, midden en hoog) wordt de ondersteuningsbekostiging rechtstreeks door DUO aan de VSO-
scholen overgemaakt. Zie hiervoor de rechtstreekse bekostiging van het VSO als onderdeel van 
de verklaring van de afwijking van de lasten (punt 3). 

 
Ad a) De normatieve bedragen zijn als volgt begroot en uiteindelijk gerealiseerd: 

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil 

Personeel 19/20 € 617,34 € 626,57 € 9,23 1,49% 

Personeel 20/21 € 617,34 € 648,68 € 31,34 5,08% 

Materieel 2021 € 30,40 € 30,40 € 0,00 0,00% 

 

Door deze hogere tarieven in combinatie met het lagere aantal leerlingen ontvangen we € 108.000 

(3,37%) meer aan normatieve bekostiging. Ook ontvangen we meer omdat de eindafrekening van de 

beschikking over schooljaar 20/21 volledig in 2021 is opgenomen. Dit verschil kon namelijk niet meer  

in de jaarrekening over 2020 worden verwerkt. De afrekening over 2020/2021 leidde tot een hogere 

bate van € 46.000 waarvan € 19.000 betrekking had op 2020. Dit is een jaarlijks terugkerend 

fenomeen waardoor er niet incidenteel meer baten zijn ontvangen.  

In het normatieve bedrag voor schooljaar 2021/2022 is ook een NPO-bijdrage van € 17,56 

opgenomen. Dit tarief wordt voor twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) toegevoegd aan de 

normatieve bekostiging. 

 

Onderdeel b) wordt nader toegelicht onder verklaring lasten.  

 

Ad 4. NPO-PrO 
Samenwerkingsverbanden ontvangen extra geld om het langere verblijf op te vangen van leerlingen 

in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (PrO). De bijdrage voor het VSO is 

verwerkt in het tarief van de al bestaande beschikking zware ondersteuning personeel. Het budget 

voor het praktijkonderwijs is een extra bedrag van € 237,02 per leerling in het praktijkonderwijs. 

Hiervoor is een nieuwe beschikking aangemaakt die loopt vanaf schooljaar 2021-2022. Hier was ten 

tijde van het opstellen van de begroting nog geen kennis over en is in de begroting  niet 

meegenomen. Voor 2021 mogen we dus 5/12e deel van 204 PrO-leerlingen x € 237,02 (€ 20.000) als 

bate opnemen. 

Hiervoor wordt het bedrag voor regulier bekostigde leerlingen opgehoogd met € 17,56 per leerling 

ter compensatie van een langer verblijf op het VSO.  

Dit bedrag wordt binnen het VO en VSO in dezelfde schooljaren toegekend. 

 

Overige baten 
Het Samenwerkingsverband heeft medio 2019 een subsidie aangevraagd en (eind 2019) toegekend 

gekregen om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te 

ontwikkelen. Een belangrijk doel is het verder ontwikkelen van thuisnabij onderwijs voor deze 

doelgroep De locatie Boerhaave neemt deel aan dit project. is Dit vraagt om doorontwikkeling van 

het onderwijs, kennisdeling, uitwisseling van expertise en eigenaarschap. Het SWV neemt de rol op 

zich van aanjager van dit proces en waar gewenst het organiseren van meetings. Ook zal een 
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benchmark en kennisdeling met ervaringsdeskundige organisaties buiten de regio geïnitieerd 

worden. Het doel is dat aan het eind van de projectperiode deze doorlopende leerlijnen gerealiseerd 

zijn. 

Ca. 50% van de kosten dient door (de scholen binnen) het Samenwerkingsverband zelf te worden 

bekostigd, de andere helft is als een subsidiebedrag toegekend. Jaarlijks (2019-2022) wordt een 

bedrag van € 10.933,75 ontvangen. In 2019 zijn er nog geen kosten vergoed en aangezien er sprake is 

van co-financiering zijn er destijds ook geen baten opgenomen op de exploitatierekening. Aangezien 

er in 2021 wel kosten zijn gemaakt nemen we 50% van die kosten als baat op. Enerzijds betreft dit 

50% van de kosten gemaakt door het Etty Hillesum Lyceum en anderzijds 50% van de kosten zoals 

door het SWV (o.m. uren coördinatie) gemaakt. In totaal is er daarom € 9.000 als baat opgenomen. 

Hierdoor is het resterende deel van de al ontvangen subsidiebedrag voorlopig opgenomen op de 

balans (€ 9.000). Deze kunnen in de komende jaren (tot en met augustus 2023) bovenop de jaarlijks 

binnenkomende gelden worden ingezet ter vergoeding van 50% van de te maken kosten.  

 

Verklaring verschil lasten 
Onder de lasten staan ook de middelen die al, bij voorbaat, rechtstreeks door DUO, aan de 

onderwijsinstellingen wordt overgedragen voor het verstrekken van onderwijs aan de VSO, LWOO en 

PrO-leerlingen. De middelen die we onder de baten hebben ontvangen hebben als doel het passend 

onderwijs in het Samenwerkingsverband vorm te geven binnen een regionaal dekkend netwerk. Die 

middelen worden vervolgens in vier categorieën  besteed voor passend onderwijs in de regio: 

1. Rechtstreeks door DUO aan LWOO 

2. Rechtstreeks door DUO aan PrO 

3. Rechtstreeks door DUO aan VSO 

4. Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van het SWV 

 

De vier punten zijn zichtbaar in het resultaat over 2021. Punt 1 en 2 worden berekend aan de hand 

van het feitelijk aantal leerlingen aan het LWOO en PrO binnen het Samenwerkingsverband. Punt 3 

wordt berekend aan de hand van het aantal leerlingen in het VSO met een 

toelaatbaarheidsverklaring van het SWV of residentieel geplaatst met als woonplaats het werkgebied 

van het SWV.  

 

Ad 1. en 2. Rechtstreeks door DUO aan LWOO en PrO. 
Hieronder staan de LWOO- en PrO-leerlingen waarmee gerekend is: 
 

 
 
 

Het aantal LWOO-leerlingen is gelijk aan de begroting. Ten gevolge van LWOO opting-out is het 

aantal leerlingen met een LWOO-aanwijzing de afgelopen jaren afgenomen. Er komen geen nieuwe 
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leerlingen meer bij en als een leerling van school gaat wordt ook de aanwijzing niet meer ‘verzilverd’. 

Inmiddels volgen alle leerlingen met een LWOO-aanwijzing uit het verleden geen onderwijs meer op 

de scholen.   

Bij het Praktijkonderwijs is er sprake van 3 leerlingen minder dan begroot. 

 

Er is door DUO voor € 13.000 meer dan begroot rechtstreeks aan het Etty Hillesum Lyceum voor PrO-

leerlingen overgemaakt. De stijging van het tarief (zie onderdeel baten; tarief is één-op-één gelijk) 

had een opwaarts effect van € 28.000 (211%), terwijl het hoeveelheidseffect -/- € 15.000 (-/- 111%) 

bedroeg.    

 

Door de keuze voor opting-out is het aantal leerlingen met een LWOO-aanwijzing significant 

afgenomen (ten opzichte van 1 oktober 2016) waardoor er jaarlijks meer middelen rechtstreeks naar 

het Samenwerkingsverband gaan. De betreffende scholen zijn hiervoor gecompenseerd, ook tegen 

het hogere tarief en op basis van de uiteindelijk gerealiseerde leerlingaantallen en de vooraf 

vastgelegde verdeling (zie programma 1501 Populatiebekostiging LWOO). 

 

Ad 3. Rechtstreeks door DUO aan VSO. 
Het aantal VSO-leerlingen dat aan het SWV wordt toegeschreven op de peildata 1 oktober 2019 en 
2020 is niet gewijzigd ten opzichte van het begrote aantal leerlingen. Hierdoor zijn er alleen 
prijsverschillen opgetreden.  
 

 

Daarnaast zijn ook de tarieven significant gestegen: 

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil 

Personeel 19/20     

Cat 1/laag € 10.813,10 € 10.974,61 € 161,51 1,49% 

Cat 2/midden € 18.985,90 € 19.269,46 € 283,56 1,49% 

Cat 3/hoog € 23.524,79 € 23.876,15 € 351,36 1,49% 

Personeel 20/21     

Cat 1/laag € 10.813,10 € 11.054,40 € 241,30 2,23% 

Cat 2/midden € 18.985,90 € 19.409,55 € 423,65 2,23% 

Cat 3/hoog € 23.524,79 € 24.049,72 € 524,93 2,23% 

Materieel 2021     

Cat 1/laag € 655,30 € 655,30 € 0,00 0,00% 

Cat 2/midden € 1.019,28 € 1.019,28 € 0,00 0,00% 

Cat 3/hoog € 1.181,82 € 1.181,82 € 0,00 0,00% 

 

Door deze hogere tarieven gaat er van de middelen passend onderwijs € 97.000 meer rechtstreeks 

naar het VSO. Hierin is ook het volledige verschil (€ 46.000 waarvan € 19.000 betrekking had op 

2020) tussen de eindafrekening van de beschikking over schooljaar 20/21 en de beschikking zoals die 

was ten tijde van de jaarrekening over 2020 volledig in 2021 opgenomen.  
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Aangetekend dient te worden dat de ondersteuningsbekostiging VSO de normatieve bekostiging 

oversteeg. Hierdoor heeft het Samenwerkingsverband netto geen middelen zware ondersteuning 

ontvangen. Daarnaast zijn er middelen ingehouden bij alle aangesloten schoolbesturen (met 

uitzondering van het  opting-in bestuur) om daaruit het resterende deel van de 

ondersteuningsbekostiging VSO te kunnen voldoen. Dit totaal ingehouden bedrag à € 188.000 is 

zichtbaar bij het aspect ‘afdracht vso, teldatum (via scholen)’.  

 

Ad 4. Ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van het SWV/programma’s. 

Naast de rechtstreekse overdrachten naar het LWOO, PrO en VSO heeft het SWV ook middelen die 

het naar eigen inzicht in kan zetten ter verwezenlijking van de eigen specifieke beleidsdoelstellingen. 

Hiertoe zijn aan diverse programma’s (ingedeeld in blokken) budgetten toegekend. Voor deze 

programma’s was conform de vastgestelde begroting een budget van € 3.892.000 beschikbaar. De 

realisatie is binnen dit budget gebleven (€ 3.844.000).  

Vanaf schooljaar 2020/2021 worden een aantal voorzieningen niet meer financieel vergoed vanuit de 

middelen van het SWV. Hiervoor in de plek is het bedrag per leerling gekomen.  

 

De grootste overschrijding heeft plaatsgevonden in het volgende programma: 

• Populatiebekostiging LWOO € 85.000 

Door de keuze voor opting-out (variant populatiebekostiging) per 1 juli 2017 zijn er vanaf 1 oktober 

2017 een lager aantal leerlingen met een LWOO-aanwijzing. Jaarlijks stromen er leerlingen met een 

LWOO-aanwijzing uit en door de wijziging komen er geen nieuwe leerlingen meer bij. Door de 

bekostigingssystematiek van passend onderwijs zijn hierdoor de baten, die rechtstreeks aan het 

samenwerkingsverband worden overgemaakt voor de lichte ondersteuning, gestegen. Edoch is de 

bekostiging bij het betrokken bestuur, dat tot en met 2017 rechtstreeks kreeg bekostigd voor de 

LWOO-leerlingen, hierdoor gedaald. Om dit te compenseren zijn de middelen die worden ontvangen 

ter verrekening van het gemiddelde deelnamepercentage LWOO op 1 oktober 2013, 2014 en 2015 

(13,30%) aanvullend aan dit bestuur overgemaakt. Voornamelijk door de eerder benoemde 

tariefstijging van de ondersteuningsbekostiging LWOO (van € 4.868 naar € 5.005) zijn ook in dit 

programma de kosten gestegen. Maar hier stonden dus ook hogere baten tegenover.  

 

De grootste besparingen ten opzichte van de begroting hebben plaatsgevonden in de programma’s: 

• Groeiregeling VSO € 87.000 

• Organisatie en beheer € 17.000 

• Maatwerktrajecten € 16.000 

 

Ad 1. Groeiregeling VSO 

Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht de groeibekostiging voor het VSO over te maken. 

Het gaat hierbij om de groei in het vorige schooljaar tussen 1 oktober en 1 februari. Hierbij gaat het 

om het verschil tussen groei en uitschrijvingen per brin. De personele bekostiging dient vervolgens in 

het volgende schooljaar bekostigd te worden en de materiële groeibekostiging nog in hetzelfde 

kalenderjaar. 

Rond mei, na vaststelling van de begroting, worden de groei en de te bekostigen bedragen, door 

middel van publicatie van de “kijkdoos”, bekend gemaakt. Bij de bepaling van het te begroten bedrag 

wordt gekeken naar de ervaringen uit eerdere jaren maar in dit jaar was de groeibekostiging lager 

dan eerdere jaren (2020: € 39.000 hoger). 
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Ad 2. Organisatie en beheer  

Voor dit programma bleven een aantal posten binnen het gebudgetteerde bedrag. Zo waren de 

loonkosten van de medewerkers € 8.000 lager dan begroot en waren er ook lagere kosten voor externe 

adviseurs (€ 5.000). 

 

Ad 3. Maatwerktrajecten 

Dit betreft een budget dat gericht ingezet kan worden voor ondersteuning op maat. Deze flexibele 

arrangementen zijn gericht op het bieden van bekostiging voor adequate ondersteuning voor zolang 

dat nodig geacht wordt. We zien wel dat de regeling meer gebruikt wordt (€ 5.000 ten opzichte van 

2020) en dat het toegekende budget nog ruim voldoende is. 
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A6 Continuïteitsparagraaf 
 
De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in 

de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het verslag van de toezichthouder 

opgenomen. Met deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het 

voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten. 

 

In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten 

daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde 

jaar dienen ook jaren 4 en 5 meegenomen te worden. Het Samenwerkingsverband gaat niet uit van 

investeringen in die periode. Ondanks dat we voor drie jaar mogen begroten kiezen we er bewust 

voor een meerjarenbegroting over 5 jaar op te stellen gezien de onzekere financiële situatie waarin 

we verkeren. Die onzekerheid geldt met name voor het verwijzingspercentage richting het VSO, waar 

we nog niet voldoen aan alle doelstellingen. De deelnemers aan het Samenwerkingsverband zijn ook 

geïnformeerd over de (financiële) consequenties die een ander aantal verwijzingen met zich 

meebrengen. 

 

Onderdelen waarover wordt gerapporteerd betreffen: 

a. Ramingen van staat van baten en lasten 

b. Balansramingen 

c. Kengetallen (financiële kengetallen, personeel per categorie en leerlingenaantallen) 

Daarnaast een toelichting op deze onderdelen. 

 

Ook dient er gerapporteerd te worden over de aanwezigheid en de werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem en de belangrijkste risico’s en onzekerheden. In 2020 is de 

risicoanalyse van het samenwerkingsverband geüpdatet. Ook dient het toezichthoudend orgaan 

verslag te doen over de wijze waarop zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over 

beleidsvraagstukken en de financiële problematiek. 

 

Ad a. Ramingen van staat van baten en lasten 

De meerjarenbegroting 2022-2026 is medio december 2021 goedgekeurd en vastgesteld. De werking 

van de bekostiging (en daarmee de structuur van de meerjarenbegroting) is al in de zomer van 2020 

aangepast als basis van de meerjarenbegroting 2021-2025. Zo kiezen we minder voor arrangementen 

en meer voor autonomie bij de aangesloten schoolbesturen. Die uitgangspunten uit de 

meerjarenbegroting 2021-2025 zijn ook toegepast in de meerjarenbegroting 2022-2026. Daarnaast 

sluit de begroting aan op het goedgekeurde ondersteuningsplan en bestedingsplan (mei 2021). 

De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn binnen de werkgroep financiën 

besproken. Hierbij is ervan uitgegaan dat deze punten de continuïteit van het beleid op langere 

termijn dienen te borgen uitgaande van de keuzes die bij het Samenwerkingsverband gemaakt zijn.  

 

De afgelopen jaren is er binnen het samenwerkingsverband VO Deventer (voortaan SWV) gezocht 

naar de beste ondersteuningsstructuur waardoor het aantal verwijzingen naar het VSO verder kan 

afnemen.  

 

  



 

                                                           26  

De meerjarenbegroting is beleidsrijk opgesteld met de volgende elementen: 

▪ De begroting 2022 en verder kent als basis de meerjarenbegroting 2021-2025. Dit betreft 

bijvoorbeeld de kosten per programma. Op enkele programma’s na worden de beschikbare 

middelen (aangevuld met € 305.000 uit de algemene reserve) per schooljaar op basis van een 

bedrag per leerling aan de scholen betaald. De programma’s die nog bij het SWV staan zijn 

‘organisatie en beheer’, ‘arrangementencommissie’, ‘hoogbegaafdheid’ en ‘groeibekostiging 

vso’. Daarnaast worden LWOO-middelen gecompenseerd naar aanleiding van opting-out. Later 

toegevoegd betreffen de bekostiging voor maatwerktrajecten waarbij het SWV nog budget heeft 

om in specifieke situaties extra ondersteuning te faciliteren waarmee de leerling alsnog op de 

beste plek onderwijs kan volgen. Het budget hiervoor is wel bepaald op € 67.500 per jaar.  

▪ De leerlingaantallen zijn gebaseerd op kijkglas-1 van 9 december 2021 (peildatum 1 oktober 

2021). Voor het aantal LWOO-leerlingen is afgeweken van het kijkglas aangezien er hier sprake 

was van een administratieve fout. Voor het VSO is ook gekeken naar dit concept-kijkglas-1. Tot 

begin december was het mogelijk voor scholen om de administratie voor de peildatum 1 oktober 

te vervolmaken. Dit kan betekenen dat de leerlingaantallen nog kunnen wijzigen en daarmee ook 

de bekostiging. Voor de prognose van de leerlingaantal is gebruik gemaakt van de prognoses van 

de scholen. Voor de prognose van het aantal leerlingen VSO is de doelstelling uit begin 2021 

(vermindering instroom met 30 leerlingen) gehanteerd. Op 1 oktober 2021 was er een daling van 

2 leerlingen zichtbaar.  

▪ De tarieven per leerlingen zijn gebaseerd op de huidig bekende tarieven zoals deze september 

2021 gepubliceerd zijn. Deze tarieven zijn ook gehanteerd voor toekomstige jaren. 

▪ Er wordt aandacht besteed aan het verminderen van verwijzingen naar de buitengebieden, dus 

naar andere samenwerkingsverbanden. Thuisnabij onderwijs is daarbij leidend. 

▪ Er is nog niet geanticipeerd op eventuele wetswijzingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

lichte ondersteuning (LWOO/PrO). De verwachting is dat er in de komende jaren nadere 

informatie zal volgen. Indien er wijzigingen zullen optreden gaan we er wel vanuit dat er een 

periode zal zijn om op de wijzigingen te anticiperen. 

▪ Er zal worden gewerkt met drie blokken: 

o Blok I: Hierin zitten alle ‘verplichte’ onderdelen van een SWV, zoals Organisatie & 

Beheer, de Arrangementencommissie, de subsidie begaafdheid en de Groeiregeling VSO. 

o Blok II: Hierin zitten alle programma’s waarbij wordt gecompenseerd voor gederfde 

inkomsten, zoals de Populatiebekostiging LWOO. Vanaf schooljaar 20-211 zal worden 

gewerkt met een bedrag per leerling in plaats van de voorzieningen in blok III. 

o Blok III: De overige programma’s / bedrag per leerling. Zij betreffen de zogenaamde 

beleidsruimte binnen het SWV.  

▪ De tekorten worden voor 4 jaar gelijkmatig aangezuiverd met € 305.000 per schooljaar vanuit het 

eigen vermogen. De beschikbare middelen worden vervolgens over 3 schooljaren (20/21 t/m 

22/23) uitgesmeerd. Ten gevolge van extra financiële ruimte zal dit worden verlengd tot en met 

december 2023. 

 

 

 
Ontwikkelingen 

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen: 

 
1 Doordat het bedrag wordt berekend over het schooljaar en de baten wijzigen gedurende een schooljaar 
(kalenderjaarbeschikkingen) kan het voorkomen dat er eind december een beperkt positief dan wel negatief 
resultaat wordt bereikt. 
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1. NPO 

2. Wijzigende bekostigingssystematiek / vereenvoudiging bekostiging 

 

Ad 1. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Samenwerkingsverbanden ontvangen extra geld om het langere verblijf op te vangen van leerlingen 

in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (PrO). Hiervoor wordt het bedrag 

voor regulier bekostigde leerlingen opgehoogd met € 17,56 per leerling ter compensatie van een 

langer verblijf op het VSO. Dit tarief wordt voor twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) 

toegevoegd aan de normatieve bekostiging. 

Het budget voor het PrO is een extra bedrag van € 237,02 per leerling in het praktijkonderwijs. 

Dit bedrag wordt in dezelfde schooljaren toegekend. 

 

Voor het langere verblijf op het VSO ontvangen we ca. € 173.000 voor twee schooljaren extra. 

Hiermee worden zo’n 7 VSO-leerlingen bekostigd voor twee schooljaren zonder dat dit ingrijpt op de 

‘reguliere’ middelen.  

 

De vergoeding die we ontvangen voor langer verblijf aan het PrO is in totaal voor 2 jaren € 99.000. 

Deze vergoeding staat gelijk aan ca. 9 extra PrO-leerlingen per schooljaar voor twee schooljaren.  

 

 

Ad 2. Wijzigende bekostigingssystematiek / vereenvoudiging bekostiging 

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt afhankelijk 

van veel factoren. In het nieuwe stelsel wordt dit veel duidelijker; een bedrag per leerling en een 

bedrag per school.  

Dit maakt veranderingen in de bekostiging veel duidelijker. Nadeel is dat de bekostiging de 

kostenstructuur van een school minder nauw zal volgen en dat er herverdeeleffecten zullen 

optreden. Om hier goed mee om te gaan zal er een overgangsperiode afgesproken waarin in 3 (po) of 

4 (vo) stappen wordt overgestapt naar het nieuwe stelsel. 

Voor de vereenvoudiging bekostiging vo is de ingangsdatum 1 januari 2022 (en voor de 

vereenvoudiging bekostiging po 1 januari 2023). De wijzigingen voor schoolbesturen hebben ook 

consequenties voor de bekostiging van een Samenwerkingsverband: 

i. Teldatum wordt 1 februari (VSO) 

De teldatum van 1 oktober wordt voor het VSO verschoven naar 1 februari in datzelfde schooljaar. 

Het voordeel hiervan is dat een deel  van de leerling gegevens voor de begroting (baten en verplichte 

afdrachten) al omstreeks mei bekend kunnen zijn. De teldatum voor het reguliere VO blijft 1 oktober 

(dus totale aantallen VO, VAVO, nieuwkomers, LWOO en PrO). In de overgangsperiode werkt het als 

volgt: 

▪ Teldatum 1 oktober 2020 bepaalt de rechtstreeks door DUO uit te voeren afdracht VSO- afdracht 

in het schooljaar 2021 – 2022 (zware ondersteuning personeel) en kalenderjaar 2021 (zware 

ondersteuning materieel). 

▪ Teldatum 1 oktober 2021 bepaalt de VSO- afdracht in de maanden augustus - december 2022 

(personeel) en kalenderjaar 2022 (materieel).  

▪ Teldatum 1 februari 2022 bepaalt de VSO-afdracht in kalenderjaar 2023 (personeel en materieel. 

De teldatum voor het reguliere VO-deel blijft dus 1 oktober. Maar ook hier geldt dat de bekostiging 

voor die leerlingen vanaf 2023 volledig leidend zal zijn voor het volgende kalenderjaar (i.p.v. 

schooljaar zoals nu bij de zware ondersteuning personeel).  
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De beschikking zware ondersteuning personeel zal vanaf 2023 dus volledig in het kalenderjaar 

worden vergoed en zal gebruik maken van twee teldata: 

a. VO 1 oktober t-1 

b. VSO 1 februari t-1 

 

ii. Peildatum tussentijdse groei VSO vervalt 

De groeibekostiging die Samenwerkingsverbanden dienen te vergoeden is verleden tijd. 1 februari 

2021 is de laatste peildatum. Wel is er sprake van nog één keer een groeibekostiging voor de periode 

augustus tot en met december 2022 aan de hand van de telling op 1 februari 2022. 

Vanaf 2023 komt in plaats van de tussentijdse groei de verplichting om in het ondersteuningsplan 

een vangnetbepaling op te nemen om schrijnende situaties in het VSO te voorkomen.  

 

Ter aanvulling: 

▪ Residentiële leerlingen blijven buiten beschouwing, aangezien Samenwerkingsverbanden geen 

invloed kunnen uitoefenen op residentiële plaatsing.  

▪ Ook leerlingen die doorstromen van de ene VSO-school naar een andere VSO-school tellen niet 

mee voor de berekening van de toename. 

 

Vooralsnog is hiervoor € 20.000 begroot per jaar vanaf 2023. Dit aangezien we er van uitgaan dat de 

bovengemiddelde groei in die periode zeer beperkt zal zijn en er dan ook voor een korte periode 

vergoed dient te worden. Stel dat op 1 mei bovengemiddelde groei van 1 leerling wordt 

geconstateerd dan kan voor die leerling voor twee maanden groei worden afgedragen. In het 

schooljaar er op wordt conform de t-1-systematiek 1 jaar vergoed voor die leerling. 

Hierbij is nog geen uitsluitsel over wie die vergoeding dient te bekostigen. Dat kan namelijk ook 

worden belegd bij de verwijzende school. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. 

 

Om tot deze begroting te komen zijn de volgende keuzes toegepast: 

a) Onderzoek naar een extra uitkering aan de twee VO-schoolbesturen zodat de tijdens afronding 

van de jaarrekening over 2021 realisatie gelijk is aan begroting zoals is overeengekomen in het 

bestedingsplan2.  

b) In de periode augustus tot en met december 2023 ook een extra bedrag aan “bedrag per 

leerling” toekennen om het eigen vermogen terug te brengen tot € 250.000 conform de 

risicoanalyse (en daarmee ook onder de signaleringswaarde). 

c) Afdrachten “bedrag per leerling” worden, vanaf 2023 in verband met de gewijzigde 

bekostigingssystematiek, per kalenderjaar in plaats van schooljaar bepaald.  

d) Op basis van het gemiddelde over de afgelopen 7 jaar zou het aantal leerlingen VSO tussen 1 

oktober en 1 februari afnemen. Deze krimp is niet meegenomen in de prognoses maar zijn we 

uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leerlingen VSO. 

e) In 2022 zal de groeibekostiging VSO voor het laatst in de huidige variant worden toegepast. 

Hiertoe is een bedrag van € 100.000 gebudgetteerd o.b.v. de realisatie 2021-2022. 

f) Het SWV zal nog een vangnetconstructie dienen vast te leggen voor de groeibekostiging vanaf 

2023.  

 
2 Dit bedrag is ter compensatie van de in het verleden ontvangen bedragen voor ingezette voorzieningen en is 
beschikbaar op basis van beschikbare middelen van het SWV.  
In het voorstel wordt geadviseerd dit extra bedrag te reserveren en eerst de ontwikkelingen m.b.t. het VSO af 
te wachten en deze middelen eventueel later in te zetten. Dit mede omdat er mede ten gevolge van NPO al 
veel extra inzet is op de kwetsbaarste doelgroepen waarbij overlap is met de doelgroep passend onderwijs. 
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De uiteindelijke meerjarenbegroting ziet er per kalenderjaar dan als volgt uit: 

 
 
Voor de baten zijn diverse leerlingaantallen van belang, zoals: 
- het totaal aantal leerlingen,  
- VAVO (gedeeld door twee verminderd op het totaal),  
- VSO,   
- LWOO en  
- PrO 
 
Het totaal aantal leerlingen wordt bij de bekostiging verminderd met 50% van het aantal VAVO 
(Voortgezet Avond Volwassenen Onderwijs) leerlingen. Hierdoor kan het totaal aantal leerlingen licht 
afwijken. Op 1 oktober 2021 zijn 8 VAVO-leerlingen geteld. Hierdoor wordt het totaal aantal 
leerlingen van 4.919 met 4 leerlingen verminderd voor de bekostiging.   
 
 

 

 

 
Het aantal leerlingen in het VSO voortkomend uit het SWV is leidend voor de rechtstreekse 
bekostiging aan de VSO-scholen uit de baten van het SWV.  Er is dus rekening gehouden met een 
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krimp van de instroom in het VSO van 30 leerlingen. Ten gevolge van de verminderde uitstroom uit 
het VSO ten gevolge van corona is het aantal VSO-leerlingen op 1 oktober 2021 amper afgenomen. 
De komende jaren zal er dus door alle betrokkenen gewerkt dienen te worden aan het behalen van 
deze doelstelling.  
 

 

 

 
Ten gevolge van de wijziging van de bekostigingssystematiek zal vanaf kalenderjaar 2023 de afdracht 
aan het VSO worden bepaald aan de hand van de teldatum 1 februari (t-1). Hiervoor is met de 
volgende aantallen gerekend: 
 

 
 
 
De lichte ondersteuning bestaat naast een normatief deel (vast tarief per leerling) uit een 

verrekening voor het aantal deelnemers aan het LWOO en PrO.  

 

 

 
 

Voor de prognose is gebruik gemaakt van de prognose van het EHL. Zij hebben voor de PrO gekeken 

naar in- en uitstroom voor de korte termijn en voor de langere termijn naar de prognoses van DUO 

met betrekking tot de landelijke verwachting. In verband met de keuze voor opting-out per 

schooljaar 2017/2018 is de daling LWOO ingezet vanaf 1 oktober 2017. Vanaf 1 oktober 2020 zijn er 

geen leerlingen meer met een LWOO-aanwijzing. 

  

Overige baten (Subsidie begaafdheid) 
Het samenwerkingsverband heeft in 2019 een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen om een 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. Het 

totale subsidiebedrag voor 4 jaar bedraagt € 43.735. Jaarlijks ontvangen we (tot 2022) een bedrag 

van ca. € 10.933,75. Inzet vindt voornamelijk plaats op de Boerhaave. 

Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een dekkend onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio opzetten, uitbreiden of 

bestendigen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inzetten van expertise op het 

gebied van hoogbegaafdheid of voor het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor 

wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo. 

Voorwaarde is dat de ondersteuning niet onder de basis-ondersteuningsvoorzieningen valt. Voor de 
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baten mag rekening worden gehouden met 50% van de kosten (eventueel ook te dragen door de 

scholen) die dus maximaal het subsidiebedrag zijn. 

 
Verdere additionele baten worden niet verwacht. 
 
De lasten zijn al verklaard bij de uitgangspunten. 

Conform de RJO-indeling ziet de meerjarenbegroting er dan als volgt uit: 

 

De rechtstreekse afdrachten in verband met VSO, LWOO (ook opting-out) en PrO aangevuld met alle 

overdrachten aan de schoolbesturen vormen 4.5 doorbetalingen aan de schoolbesturen.  
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Ad b. Balansramingen 

 

Bedragen afgerond op duizend euro 

 

De wijzigingen treden met name op in de liquide middelen ten gevolge van de verwachte negatieve 

financiële resultaten tot en met 2023. Er worden de komende jaren geen specifieke investeringen 

verwacht aangezien het Samenwerkingsverband voor de activa gebruik maakt van de voorzieningen 

van een aangesloten schoolbestuur.  

Gezien de ongewisheid van de hoogte van de vorderingen is deze post afgerond. 
 

 

Bedragen afgerond op duizend euro 

 

Ook voor de passiva gelden dezelfde uitgangspunten. De algemene reserve wijzigt ten gevolge van de 

gerealiseerde en begrote negatieve resultaten. Gezien de ongewisheid van de hoogte van de overige 

kortlopende schulden en de overlopende passiva zijn deze posten afgerond en vervolgens gelijk 

gehouden. 

 

Ad c. Kengetallen m.b.t. financiën, personeel en leerlingen 

Onderstaande tabel toont de gerealiseerde en verwachte leerlingaantallen en het aantal 

medewerkers (omgerekend naar fulltime-equivalent). 
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De personeelssterkte eind 2021 van het Samenwerkingsverband zal de komende jaren naar 

verwachting niet wijzigen.  

 

Onderstaand worden de kengetallen gepresenteerd zoals die zouden volgen uit de hierboven 

opgenomen meerjarenbegroting en meerjarenbalans. Voor de getallen uit de periode 2016-2019 is 

gekeken naar eerdere jaarrekeningen.  

Belangrijkste conclusie is dat de meeste kengetallen, voortkomend uit het Rapport van de 

commissie-Don, ook de komende jaren boven de signaleringsgrenzen blijven uitkomen. Afwijkingen 

daarop zijn het weerstandsvermogen en de rentabiliteit.  

Het weerstandsvermogen zal naar verwachting eind 2023 onder de 5% uitkomen. Hierbij relevant is 

het te weten dat door de keuze de reserves aan de schoolbesturen te verstrekken, om ook de 

komende jaren passend onderwijs goed vorm te kunnen geven, we minder weerstandsvermogen 

nodig hebben dan schoolbesturen zelf (waarvoor destijds deze normen zijn opgesteld). Door deze 

zelfde keuze zullen we ook drie jaar achter elkaar een negatieve rentabiliteit gaan behalen. Maar 

hiervoor hebben we dus een goede verklaring. 

 

De volgende kengetallen worden getoond: 
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Signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen 

Medio 2020 kwam de aankondiging van een nieuw kengetal voor Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs: signaleringswaarde voor een bovenmatig publiek vermogen. 

Uit onderzoek door de Onderwijsinspectie wordt gerapporteerd dat risico’s van 

samenwerkingsverbanden afhankelijk zijn van de mate waarin sprake is van personeel in eigen 

dienst, dat risico’s zowel positief als negatief vaak gekoppeld zijn aan verevening, dat een risicobuffer 

aan de bruto totale baten gekoppeld moet worden, waarbij een bufferpercentage van 3,5% hoort en 

dat kleinere samenwerkingsverbanden een hogere buffer moeten hebben waarbij een ondergrens 

van € 250.000 gesteld wordt. De signaleringswaarde voor Samenwerkingsverband VO Deventer 

bedraagt eind 2021 zo’n € 280.000. Daar zitten we dan nog zo’n € 750.000 boven. In 2022 en 2023 

zijn negatieve saldi begroot ter hoogte van totaal ruim € 600.000 waardoor we gecontroleerd naar de 

signaleringswaarde gaan. Bij volgende begrotingsbehandelingen gaan we bekijken in hoeverre de 

instroom in het VSO wordt verminderd. Wellicht kunnen we op termijn onze extra reserve hiertoe 

invullen. 

 

Dit leidt tot de volgende afwijkingen ten opzichte van die reserve:  
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A7 Risicoparagraaf 
 

In onderstaand overzicht zijn de risico’s in kaart gebracht en van een financiële vertaling voorzien. 

Het betreft de vastgestelde risicoanalyse uit 2017 voorzien van een update eind 2018.  

Hierbij houden we een globaal bedrag aan (afgerond op € 25.000) aangezien we het sturen op de 

risico’s relevanter vinden dan de nauwkeurige financiële vertaling. We zien ook in dat deze in de 

regel leidt tot een schijnnauwkeurigheid aangezien de werkelijkheid weerbarstiger is dan hetgeen 

vooraf geanalyseerd.  

 

In 2021 is er een herziening uitgevoerd in verband met de wijziging van de systematiek (van 

arrangement-gefinancierd naar school-gefinancierd). Immers zijn de risico’s van het 

Samenwerkingsverband als daar geen specifieke voorzieningen meer onder vallen anders van aard.  

  

We gaan er bij deze vertaling vanuit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd in hun volle omvang met 

bijbehorende impact zullen voordoen. 

 

 Risico-omschrijving Omvang 

(impact) 

Kans Kans * 

omvang 

opmerking 

Risico’s met betrekking tot baten 

I DUO wijzigt leerlingaantallen 

achteraf waardoor de bekostiging 

achteraf wordt bijgesteld. Er zijn 

voorbeelden bekend van 

negatieve correcties van ruim  

€ 400.000 tot positieve correcties 

van € 350.000. Ook in 2021 was 

er een onvolkomenheid m.b.t. de 

getelde nieuwkomers. 

€ 100.000 50 € 50.000 De waardering van 

dit risico is nieuw 

t.o.v. de risicoanalyse 

in het jaarverslag 

2019. 

Risico’s met betrekking tot verplichte afdrachten 

III Een daling van het aantal 

leerlingen aan het VSO kan leiden 

tot een stijging van het aantal 

leerlingen aan het PrO.  

Dit leidt tot een verhoging van de 

verplichte afdrachten en dus een 

daling van de netto baten.  

Ook zonder deze koppeling 

bestaat dit risico. 

€ 125.000 50 € 50.000 Hierbij is uitgegaan 

van 25 leerlingen 

extra op het PrO  

(x € 4.800). 

IV Andere bekostigingssystematiek 

LWOO/PrO. 

P.M. n.b. P.M. Verwachting is dat 

voordat een wijziging 

ingaat dit ruim vooraf 

zal worden 

gecommuniceerd en 

vervolgens risico’s 

kunnen worden 

gekwantificeerd. 
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Risico’s m.b.t. activiteiten 

 

V 

In de risico’s per programma’s is 

het risico op zijn hoogst middel (€ 

50 k - € 100k). Bij 2 activiteiten is 

dit op een andere wijze beheerst. 

Enerzijds met een verzekering en 

anderzijds doordat de gevolgen 

nog onvoldoende bekend zijn 

(datalekken). 

€ 100.000 50 € 50.000 We gaan ervan uit 

dat niet alle risico’s 

zich tegelijkertijd en 

in hun volle omvang 

voor zullen doen. 

Overige risico’s 

A Het is op dit moment onduidelijk 

hoe het eigen personeel zich 

ontwikkelt, gezien de afnemende 

inkomsten.   

€ 150.000 50 € 75.000  

B Minimaal benodigde liquiditeit / 

voldoen aan kengetallen / 

treasurystatuut. 

€ 25.000 100 € 25.000  

C Huisvesting € 10.000 5 € 0 Op dit moment is er 

geen bekend om op 

zoek te gaan naar 

nieuwe werklocatie 

D 

 

Ouders hebben het recht om naar 

de geschillencommissie te 

stappen als zij het niet eens zijn 

met de geboden extra 

ondersteuning of bij het afwijzen 

van een toelaatbaarheids-

verklaring. Op dit moment is het 

nog niet mogelijk in te schatten of 

de kosten van procedures binnen 

redelijke proporties zullen blijven.  

€ 50.000 

 

25 

 

€ 0 

 

Landelijk neemt het 

aantal geschillen fors 

toe, 5 gevallen per 

10.000 leerlingen. 

Tot heden zijn er 

voor zover bekend 

geen 

bezwaarprocedures 

aangespannen. 

E Wbp/AVG P.M. n.b. € 0 Monitoren hoe AP 

omgaat met 

specifieke situaties. 

 Totaal   € 250.000  

 

corona 

Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde 

risico’s ten aanzien van de continuïteit van het samenwerkingsverband. Daarnaast verwachten wij 

geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties. 

De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen, het 

personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. Deze risico’s zijn voor het SWV lastig te 

kwantificeren in financiële zin.       
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Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van 

eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat er dus om dat situaties 

opgevangen kunnen worden als er noodzakelijke incidentele uitgaven plaats moeten vinden .  

Financiële experts adviseren een weerstandsvermogen van 5% van de bruto baten  

(5% van € 8.005.000 = € 400.000) bij een normaal risicoprofiel wanneer geen eigen personeel in 

dienst is genomen, tot 10 à 15% (€ 800.000 tot € 1.200.000) wanneer er sprake is van 

werkgeverschap. 

In eerste instantie zou voor het samenwerkingsverband een norm dienen te worden gehanteerd van 

maximaal 15% van de bruto baten. De uitkomst hiervan is hoger dan het huidig voorgestelde 

weerstandsvermogen. 

 

Zoals uit bovenstaande risicoanalyse is af te leiden, komen er de komende jaren de nodige risico’s op 

het SWV af. Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod aan zorg voor iedere leerling. Als 

de middelen teruglopen is op het moment niet in te schatten wat het effect is op de kwaliteit van de 

zorg. 

 

Conclusie 

Volgens deze risico-inschatting bedraagt het afdekken van de huidige financiële risico’s € 250.000. De 

huidige algemene reserve ultimo 2021 bedraagt ruim € 1.030.000 en is daarmee toereikend om de 

risico’s op te kunnen vangen. 
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A8 Treasurystatuut 
 

Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van het Samenwerkingsverband VO 

Deventer. Het vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap van 6 juni 2016 met als kenmerk WJZ/800938. De regeling heeft betrekking op de 

publieke middelen van het Samenwerkingsverband. 

 

Treasury heeft bij Samenwerkingsverband VO Deventer primair als doel het beheersen van 

financiële risico’s en secundair het optimaliseren van beleggingsresultaten en reduceren van 
financieringskosten. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Samenwerkingsverband VO 

Deventer is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de 

volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: 

• Liquiditeit op korte en lange termijn 

• Lage financieringskosten 

• Risicomijdende uitzettingen 

• Kosteneffectief betalingsverkeer 

• Beheersen en bewaken van financiële risico’s 

 

Eind 2017 heeft het DB het treasurystatuut vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het AB. 

Deze heeft haar goedkeuring afgegeven. De werkgroep financiën houdt namens het bestuur 
toezicht op het gevoerde treasurybeleid. 

 

A9 Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ 
 

Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband heeft kennis genomen van de Code “Goed 

bestuur in het Voortgezet Onderwijs”. Gedurende het kalenderjaar 2021 heeft de directeur de 

dagelijkse leiding gehad binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. 

Het samenwerkingsverband heeft in 2017 het dagelijks bestuur zodanig ingericht dat men zich 
conformeert aan de Code “Goed bestuur”. Begin 2019 was een eerste aanzet gedaan om de 

governancestructuur te herijken en waar nodig aan te passen. In verband met de toetreding van een 

nieuw bestuur tot het Samenwerkingsverband per 1 augustus is ervoor gekozen om deze verkenning 
tijdelijk te parkeren zodat het nieuwe bestuur hier volwaardig in kan meedenken.  

Het streven blijft erop gericht om de governance en het interne toezicht te optimaliseren. 

 

A10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
 

Het SWV streeft naar het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen. Leerlingen en docenten 

dienen zo maximaal als mogelijk profijt te hebben van de middelen die het SWV tot haar beschikking 

heeft. Verder wordt er zuinig omgegaan met materialen en verkwisting tegen gegaan. 
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A11 Verslag van het toezichthoudend bestuur 

De belangrijkste zaken die in 2021 zijn opgepakt in het Algemeen Bestuur zijn hieronder puntsgewijs 
aangegeven. 

Governancestructuur 

De Stichting SWV VO Deventer heeft in 2020 de interne governance van de stichting geëvalueerd met 

externe begeleiding van B&T. Op basis van de evaluatie en consultatie van de OPR heeft het bestuur -

in afstemming met de directeur- voor doorontwikkeling van de governance als hoofdlijn gekozen. Dit 

heeft in 2021 geleid tot instemming op het voorstel om te werken in een nieuwe structuur met een 

driehoofdig bestuur met een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger vanuit VO en één 

vanuit VSO en een raad van aangeslotenen waarin alle besturen van het samenwerkingsverband 

participeren. De Stichting Zozijn zal via opting-in eveneens deel uitmaken van de raad van 

aangeslotenen. Vanaf 1 augustus 2022 zal de nieuwe wijze van werken operationeel zijn. De statuten 

en reglementen zijn in 2021 hierop aangepast.  

 

OPR 
Mede naar aanleiding van aanbevelingen van de inspectie zijn het Medezeggenschapsreglement 
OPR, het Medezeggenschapsstatuut OPR en het Huishoudelijk reglement OPR vernieuwd. Het 
reglement en de statuten zijn voorgelegd aan de OPR, die inmiddels instemming heeft verleend. In 
2022 stelt het Bestuur de gewijzigde statuten en medezeggenschapsreglement vast. 
 
Visiedocument 
Vanuit de wens om tot langjarig commitment te komen tussen het samenwerkingsverband en de 

gemeente als het gaat om inclusiever onderwijs, is een richtinggevend visiedocument vastgesteld dat 

ook op instemming kan rekenen van het College van B&W. Inzet daarvan is om meer leerlingen in 

Deventer thuisnabij onderwijs te bieden door voor meer leerlingen binnen het regulier onderwijs 

passend onderwijs te bieden, o.a. via samenwerking met het VSO. Daarnaast wordt ingezet op het 

verbeteren van voorzieningen van het VSO. De directeur is gevraagd om middels een projectmatige 

aanpak en langs inhoudelijke lijnen vorm te geven aan de realisatie van de visie met alle betrokken 

partijen, waaronder ook de gemeente. Hiervoor is een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap 

van de directeur waaronder drie projecten ressorteren: PRO/cluster 3, VMBO/cluster 4 en Havo-

VWO/cluster 4. 

Financiën 
Elk kwartaal ontvangt het Bestuur een managementrapportage. Daarnaast wordt jaarlijks een 
geactualiseerde meerjarenbegroting vastgesteld in het AB, na instemming van de OPR. Dit maakt, 
samen met heldere financiële spelregels, een goede financiële sturing mogelijk. Binnen de gestelde 
termijn en met unanieme instemming van OPR en AB is een bestedingsplan voor het snel én 
doelmatig afbouwen van de (eventuele) bovenmatige reserves, ingediend.  
 
Eerder was al overeengekomen dat de scholen, ter aanvulling op de beschikbare middelen die 
resulteren uit de bekostiging van DUO gedurende drie schooljaren € 305.000 toegevoegd krijgen uit 
de reserve. Verder is afgesproken dat de gelden voor het bedrag per leerling voor het schooljaar 
worden bepaald. Het voorstel wordt gedaan om achteraf positievere uitkomsten door een 
verbeterde realisatie in een schooljaar (bijv. meer middelen ontvangen en/of minder kosten 
gerealiseerd) voor het komende schooljaar beschikbaar te stellen. Hiermee loopt de reserve niet 
ongewenst verder op en krijgen de scholen extra middelen. Tot slot is vanwege de negatieve rente 
over de tegoeden, ingezet op schatkistbankieren. 
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Resultaten 
Het totaal aantal leerlingen in het samenwerkingsverband met een TLV VSO daalde licht naar 265 en 
het verwijzingspercentage naar 5,39%. De daling is vooral gerealiseerd in het ‘cluster 3’ onderwijs, de 
TLV’s in ‘cluster 4’ zijn de afgelopen jaren stabiel. Opvallend is dat de instroom van nieuwe TLV’s in 
de afgelopen drie jaar gedaald is van 91 naar 45. Het aantal verwijzingen vanuit VO naar VSO daalde 
in deze jaren van 45 naar 16 en ook de instroom vanuit het primair onderwijs naar VSO is 
afgenomen. Ondanks deze dalende instroom, daalt het totaal aantal VSO-leerlingen nauwelijks, al zal 
dat op termijn ook het geval moeten zijn. 



Bestuur

Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer 

(VO2303) bestaat per 31 december 2021 uit:

De heer W. Spoelstra  Vicevoorzitter

De heer H. Loeffen  Secretaris/penningmeester

De heer P. Vriesema  Lid

De heer E. Terheggen  Lid

De heer V. Batelaan Lid

De heer J. Fleskes  Onafhankelijk Technisch voorzitter

 

A12  Organisatie

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer (VO2303) is op 

17 oktober 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 

Oost Nederland onder nummer 590009896.
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 21683
Naam instelling : Stichting Samenwerkingsverband VO Deventer (VO2303)

Adres : Laan van Borgele 60
Postadres : Postbus 199
Postcode : 7400 AD
Plaats : Deventer
Telefoon : 0570-504692
E-mailadres : secretariaat@vo-deventer.nl
Website : www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl

Contactpersoon : de heer M. van Rooden
Telefoon : 0570-504692
E-mailadres : m.vanrooden@vo-deventer.nl

A13  Instellingsgegevens
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Jaarrekening 2021

Stichting Samenwerkingsverband 
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B  Jaarrekening 2021 

 
B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving (dit betreft 
Richtlijn C1 van de RJK of, bij grotere instellingen, 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen). Deze 
bepalingen zijn verder van toepassing op grond van 
de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
Het SWV VO Deventer heeft ten doel:  
Het vormen en in stand houden van een regionaal 
samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 
2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.  
Het realiseren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen 
alle scholen.  
Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de 
voormelde regio woonachtige leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken.  
Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te 
krijgen voor in voormelde regio woonachtige 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 

van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van SWV VO Deventer en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 
van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2020 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2021 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen en grond 
wordt niet afgeschreven.  
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Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 

verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2021 en 2020 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is 
102,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De 
geldmiddelen die in de verworven 
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 
aankoopprijs in mindering gebracht. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B2 Balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1 Activa 31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.8 Overlopende activa 7.340             10.720           

1.5 Vorderingen 7.340             10.720           

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 1.078.340      1.255.760      

1.7 Liquide middelen 1.078.340      1.255.760      

Totaal vlottende activa 1.085.680      1.266.480      

Totaal activa 1.085.680      1.266.480      

2 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 1.030.030      1.213.210      

2.1 Eigen vermogen 1.030.030      1.213.210      

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 5.720             5.920             

2.4.4 Ministerie van OCW 8.980             7.020             

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 8.690             7.830             

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.200             1.970             

2.4.9 Overige kortlopende schulden 17.380           12.420           

2.4.10 Overlopende passiva 12.680           18.110           

2.4 Kortlopende schulden 55.650           53.270           

Totaal passiva 1.085.680      1.266.480      
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B3 Exploitatieoverzicht 2021

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.1 Rijksbijdragen OCW 8.004.960      7.747.150      8.304.310      

3.5 Overige baten -                      10.930           -                      

Totaal baten 8.004.960      7.758.080      8.304.310      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.1 Personeelslasten 204.270         230.450         293.190         

4.3 Huisvestingslasten 8.500             -                      8.500             

4.4 Overige lasten 25.670           35.550           25.470           

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 7.943.870      7.853.510      8.413.460      

Totaal lasten 8.182.310      8.119.510      8.740.620      

Saldo baten en lasten 177.350-         361.430-         436.310-         

5 Financiële baten en lasten

5.5 Financiële lasten 5.830             -                      2.350             

Saldo financiële baten en lasten 5.830-             -                      2.350-             

Totaal resultaat 183.180-         361.430-         438.660-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroomoverzicht over 2021 Referentie 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 177.350-          436.310-          

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 3.380               19.610            

    - Kortlopende schulden 2.4 2.380               37.310-            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 171.590-          454.010-          

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 5.830               2.350               

5.830-               2.350-               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 177.420-          456.360-          

Mutatie liquide middelen 177.420-          456.360-          

Beginstand liquide middelen 1.7 1.255.760       1.712.120       

Mutatie liquide middelen 1.7 177.420-          456.360-          

Eindstand liquide middelen 1.078.340       1.255.760       
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1 Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020

1.5 Vorderingen

1.5.8 7.340                10.720              

Totaal vorderingen 7.340                10.720              

De vorderingen hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

1.7 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

1.7.2 1.078.340        1.255.760        

1.078.340        1.255.760        

2 Passiva

Saldo Stand per

1-1-2021 31-12-2021

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 1.213.210        183.180-            -                         1.030.030        

1.213.210        183.180-            -                         1.030.030        

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

2.4.3 5.720                5.920                

2.4.4 8.980                7.020                

8.690                7.830                

2.4.7 8.690                7.830                

2.200                1.970                

2.4.8 2.200                1.970                

17.380              12.420              

2.4.9 17.380              12.420              

8.170                13.640              

4.510                4.470                

2.4.10 12.680              18.110              

55.650              53.270              

De kortlopende schulden hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

Overlopende activa

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het samenwerkingsverband.

Mutaties 2021

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen

Crediteuren

Ministerie van OCW

Afdr. / inh. loonheffing

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Overlopende passiva

Overige kortlopende schulden
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Model G. Verantwoording subsidies

Omschrijving 

Kenmerk Datum

Subsidie Begaafde Leerlingen PO en VO VO/1387562 11-11-2019 N

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 

activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform 

de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en 

afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Lasten

Contractpartij Betreft Bedrag per maand < 1 jaar >=1 en < 5 > = 5 jaar 2021

jaar

Etty Hillesum Lyceum Huurovereenkomst 1-1-2018 n.v.t 12 € 708 (incl. btw) 8.500€          -€                   -€                   8.500€          

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak

Periode van t/m

In de CAO VO zijn afspraken gemaakt over het opnemen van verlof voor duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers hebben recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk.

Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers zijn die gebruik maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Aangezien er over het kalenderjaar 2021 niet wordt gespaard kan er per ultimo 2021 geen voorziening worden gevormd.
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B7

3 Baten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 7.975.830       7.747.150       8.289.460       

3.1.2 Overige subsidies OCW 29.130             -                        14.850             
Totaal 8.004.960       7.747.150       8.304.310       

Specificatie -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 7.826.520       7.597.630       8.138.900       

Rijksbijdragen materieel OCW 149.310           149.520           150.560           

Totaal 7.975.830       7.747.150       8.289.460       

-                        -                        -                        

3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 29.130             -                        14.850             

Totaal 29.130             -                        14.850             

-                        -                        -                        

3.5 Overige baten

3.5.6 Overige -                        10.930             -                        
Totaal -                        10.930             -                        

4 Lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 143.970           153.000           154.200           

4.1.2 Overige personele lasten 60.300             77.450             138.990           
Totaal 204.270          230.450          293.190          

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 108.100           153.000           116.790           

Sociale lasten 16.920             -                        19.080             

Pensioenpremies 18.950             -                        18.330             
Totaal 143.970          153.000          154.200          

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 5.590               -                        5.930               

Personeel niet in loondienst 52.350             72.700             131.660           

Vrijwilligersvergoeding 1.500               1.500               1.250               

Scholing 750                  2.000               -                        

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 110                  250                  150                  

Overige -                        1.000               -                        
Totaal 60.300             77.450             138.990          

Gemiddeld aantal FTE's 2021 2020 2019
- Directie 0,80 0,80

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 0,76 1,04

1,56                 1,84                 

Toelichting op de exploitatierekening over 2021
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4.3 Huisvestingslasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.3.1 Huur 8.500               -                        8.500               
Totaal 8.500               -                        8.500               

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 18.340             26.500             18.580             

4.4.2 Inventaris en apparatuur 3.970               4.300               3.650               

4.4.4 Overige 3.360               4.750               3.240               
Totaal 25.670             35.550             25.470             

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 9.690               10.500             9.720               
Accountantskosten * 7.560               7.500               7.870               

Overige beheerslasten 1.090               8.500               990                  
Totaal 18.340             26.500             18.580             

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 7.830               7.500               7.870               
- andere controleopdrachten 270-                  -                        -                        
  Accountantskosten 7.560               7.500               7.870               

4.4.2 Inventaris en apparatuur

ICT-verbruikskosten -                        -                        -                        

ICT-licenties 3.970               4.300               3.650               
Totaal 3.970               4.300               3.650               

4.4.4 Overige

Verzekeringen 2.500               2.750               2.500               
Abonnementen 690                  -                        740                  
Medezeggenschapsraad 170                  2.000               -                        
Totaal 3.360               4.750               3.240               

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdracht uit te voeren OCW 4.337.600       4.227.450       4.764.810       

4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari 78.500             165.000           116.830           
4.5.3 Overige doorbetalingen schoolbesturen 3.527.770       3.461.060       3.531.820       

Totaal 7.943.870       7.853.510       8.413.460       

Uitsplitsing

4.5.1 Verplichte afdracht uit te voeren OCW

Verplichte afdracht (V)SO 3.316.520       3.219.590       3.274.920       

Verplichte afdracht LWOO -                        -                        550.190           

Verplichte afdracht PRO 1.021.080       1.007.860       939.700           
Totaal 4.337.600       4.227.450       4.764.810       

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 5.830               -                        2.350               
Totaal 5.830               -                        2.350               

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de in rekening gebrachte kosten van het aanhouden 

van een rekening-courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 183.180 negatief.

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

Algemene Reserve 1.213.210      183.180-          -                       1.030.030      

1.213.210      183.180-          -                       1.030.030      

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te ontrekken aan de volgende 

reserve:
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen
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WNT-verantwoording 2020 Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer.

Het voor Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (bezoldigingsmaximum voor samenwerkingsverbanden).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1 M.J.A. van Rooden

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                               0,8000 

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                                      70.152,28 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                                      12.908,16 

Subtotaal  €                                      83.060,44 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     167.200,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                                                  -   

Totale bezoldiging  €                                      83.060,44 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan NVT

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling NVT

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M.J.A. van Rooden

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                               0,8000 

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                                      69.329,78 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                                      11.714,28 

Subtotaal  €                                      81.044,06 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                                     160.800,00 

Totale bezoldiging  €                                      81.044,06 

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

W. Spoelstra Vicevoorzitter

H. Loeffen Penningmeester / Secretaris

P. Vriesema Lid

E. Terheggen Lid

V. Batelaan Lid

J. Fleskes Technisch Voorzitter (AB)

B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 

op Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bovenstaande personen zijn onbezoldigd. De onafhankelijk technisch voorzitter ontvangt een 

vrijwilligersvergoeding.
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CONTROLEVERKLARING 
    

 

  

 

   

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Deventer te Deventer gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 
• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Deventer per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.3.1.’Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2021. 

 
De jaarrekening bestaat uit:   
1. De balans per 31 december 2021. 
2. De staat van baten en lasten over 2021. 
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
  en andere toelichtingen.   
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).    
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
 
Informatie ter ondersteuning van ons oordeel 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening 
als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning 
van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 
oordelen of conclusies 
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2022.172 CONTROLEVERKLARING 
   

 2 van 4 

 
  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is.    
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid 
van de jaarrekening als geheel bepaald op € 54.200. De materialiteit is gebaseerd 5% van het 
balanstotaal. 
De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op € 240.000, deze materialiteit is 
gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. 
‘Materialiteitstabel’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In deze paragraaf van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 zijn tevens voor diverse posten/onderwerpen een 
specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens opgenomen, die wij hebben toegepast.  
 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij 
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.  
 
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle 
gecontroleerde afwijkingen boven de € 2.700 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:   
• Bestuursverslag 
• Overige gegevens 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 

2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2021 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen 
in paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Regelgeving jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  
 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 
om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   
• Het identificeren en inschatten van de risico’s 

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude: 
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die 

van materieel belang zijn. 
• Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten.  
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling.   

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.   

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven.  

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Groningen, 2 juni 2022 
 
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.  
Was getekend: drs. E. Vriesen RA  
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Geacht Bestuur,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2021 vast te stellen met een negatief saldo van € 183.180
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Deventer, 2 juni 2022

Directeur
M. van Rooden

Het Bestuur keurt de jaarrekening 2021 goed met een negatief saldo van € 183.180
en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo in de reserve conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Deventer, 2 juni 2022

De heer W. Spoelstra De heer H. Loeffen
Vicevoorzitter Secretaris/penningmeester

De heer H. Gerichhausen De heer E. Terheggen
Lid Lid
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