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1 Algemene informatie 
 

 

Dit is het vierde bestuursverslag van de Vereniging Samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs regio Leiden. Het betreft het verslag over het jaar 2018 

 

 

1. Organisatie van het samenwerkingsverband 
 

 

 

1.1. Structuur 

Samenwerkingsverband PPO regio Leiden is een vereniging van 29 schoolbesturen primair 

en speciaal (basis) onderwijs. De regio behelst 7 gemeenten: Leiden, Leiderdorp, 

Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Kaag en Braassem. 

Het samenwerkingsverband telt: 

80 scholen voor regulier basisonderwijs; 

1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Vlieger); 

5 scholen voor speciaal onderwijs (De Brug, school van het Pedologisch Instituut, De Leo 

Kanner, school voor kinderen met autisme, De Korte Vliet, school voor zeer moeilijk 

lerende kinderen, De Thermiek, school voor kinderen met ernstige lichamelijke en/of 

verstandelijke beperkingen Orion, een school voor kinderen van 3 tot 12 jaar die een 

combinatie van onderwijs en jeugdhulp nodig hebben). 

 

Om de samenwerking van scholen en lokale voorzieningen te stimuleren, is het 

samenwerkingsverband georganiseerd in 8 kringen. Aan iedere kring is een 

onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband verbonden. De scholen in een kring 

maken gebruik van de experts van de Ambulante Educatieve Dienst. 

De S(B)O scholen binnen de regio Leiden vormen met elkaar eveneens een kring. 

 

 

1.2. Uitvoeringsorganisatie 

De uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband richt zich op ondersteuning en 

advisering van scholen bij het tot stand komen van passend onderwijs waar bij de 

onderwijsspecialisten van PPO op de route een faciliterende rol spelen. De 

Schooladviesdienst (SAD) te Wassenaar stelt twee van haar medewerkers beschikbaar als 

onderwijsspecialist, betaald door PPO. Deze inzet is contractueel vastgelegd. 

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband tot taak de toelaatbaarheid van leerlingen 

tot het speciaal (basis-) onderwijs vast te stellen. De onderwijsspecialisten van PPO zijn 

betrokken bij het gesprek in het ondersteuningsteam (ouders, school, JGT, PPO en andere 

relevante betrokkenen) en stellen ten behoeve van de verklaring voor toelaatbaarheid 

(TLV) een deskundigenoordeel op. 
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Het samenwerkingsverband heeft een meerjarige overeenkomst met de Ambulante 

Educatieve Dienst (AED) te Leiden afgesloten. Experts vanuit het SO (cluster 3 en 4) 

bieden na bemiddeling door de onderwijsspecialist ondersteuning aan leerlingen en 

leraren om een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen binnen het regulier onderwijs 

mogelijk te maken. 

 

 

1.3. Medezeggenschap 

 

OPR 

Het samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit 4 

personeelsleden en 4 ouders.  

De OPR is vooral gesprekspartner als het gaat om het ondersteuningsplan en de verdere 

ontwikkeling van het beleid van het samenwerkingsverband. In de bijlage vind u het 

jaarverslag van de OPR.  

 

MR 

De personele medezeggenschapsraad (P-MR) is gesprekspartner voor de personele 

aangelegenheden conform de Wet medezeggenschap scholen. 

Voor beide medezeggenschapsorganen is een reglement vastgesteld.  

De directeur verzorgt namens het bestuur de contacten met de beide 

medezeggenschapsorganen. 

 

 

1.4. Bestuur en management/Organogram 

Het samenwerkingsverband is een vereniging, waarvan alle leden zitting hebben in de 

Algemene Ledenvergadering. Deze ALV heeft een aantal statutaire bevoegdheden, zoals 

het vaststellen van begroting en rekening en de benoeming van de registeraccountant. De 

ALV functioneert als toezichthouder. Er is een auditcommissie ingesteld die wordt 

gevormd door twee leden uit de ALV. 

Het bestuur wordt gevormd door schoolbesturen, die zoveel mogelijk een evenredige 

vertegenwoordiging zijn van zowel de regio’s binnen het samenwerkingsverband, de 

denominaties als van regulier en speciaal onderwijs.  

In de verslagperiode wordt het bestuur gevormd door: 

 

De heer Rob de Jong, voorzitter (St. Katholiek Onderwijs Wassenaar) 

De heer Marton de Pinth, secretaris en vicevoorzitter (PROOLeiden) 

De heer Iepko Weijdema, penningmeester (Prot. Chr. Schoolvereniging Voorschoten) 

De heer Iepe Roosjen (St. Speciaal Onderwijs Leiden) 

De heer Sander Verheul (Leo Kanner Onderwijsgroep) 

De heer Harry van Alphen (St. Confessioneel Onderwijs Leiden) 

De heer André de Best, vanaf 1 oktober 2018 (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest) 

 



 

7 

Jaarverslag 2018 

Het bestuur heeft in de verslagperiode 5 maal vergaderd. De vergaderingen worden 

inhoudelijk voorbereid door de directeur en stukken worden ter bespreking en ter 

vaststelling voorgelegd aan het bestuur. De uitgangspunten voor het beleid zijn 

vastgelegd in het ondersteuningsplan. Voor de rapportage van de intern toezichthouder, 

zijnde de ALV, zie hoofdstuk 6. 

De dagelijkse leiding berust bij de directeur, mevrouw R.J. van den Berg. Zij geeft tevens 

leiding aan de medewerkers van het samenwerkingsverband. De taken en bevoegdheden 

van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut. De directeur wordt 

bijgestaan door een teamcoördinator en een managementassistent. 

 

 

 

 

Structuur en bestuur en management samengevat: 
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1.5. Personeelsbeleid 
Het personeelsbeleidsplan is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe CAO-primair 

onderwijs. Daarnaast is er een functieboek  opgesteld door FUWASYS gecertificeerde 

adviseurs in samenwerking met de directeur. De P-medezeggenschapraad heeft 

ingestemd met de inhoud en het bestuur heeft vastgesteld. 

In het functieboek zijn 5 functies beschreven: directeur, teamleider, onderwijsspecialist, 

management assistent en administratief secretarieel medewerker. 

 

 

1.6. Governance  

Het thema ‘(good) governance’ is een aantal keer onderwerp van gesprek geweest in de 

bestuursvergaderingen. In 2018 is een werkgroep gestart met het opstellen van een 

toezichtskader t.b.v. het versterken van de toezichthoudende rol van de algemene 

ledenvergadering.  

De opdracht van de werkgroep is gedurende het jaar verbreed, waarbij ook voorstellen 

zijn gedaan voor het aanpassen van de bestuursstructuur, waarin binnen de 

verenigingsstructuur recht wordt gedaan aan het belang van betrokkenheid van de leden 

en de schoolbesturen bij de beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband. 

Eind 2018 is een voorstel van de werkgroep besproken in de ALV. Besloten is vooralsnog 

geen wijzigingen in de bestuursstructuur aan te brengen en eerst te focussen op de 

inrichting van een toezichtskader. Er blijft sprake van een zoektocht naar de best 

passende bestuursstructuur, waarbij de politieke beweging mede zorg draagt voor 

onduidelijkheid en vertraging. 

Eind 2018 is binnen het bestuur een voorstel besproken om in 2019 een zelfevaluatie uit 

te voeren die ook input kan leveren voor een passende inrichting van de governance.  

 

 

1.7. Huisvesting 

op 1 januari 2018 is het kantoor van PPO verhuist naar Elisabethhof 21 te Leiderdorp. Op 

de tweede etage van het kantoorgebouw, boven Cardea,  is nu het Huis van het 

Onderwijs gevestigd waar eveneens de besturen van de Leo Kannergroep, SSOL, 

PROOLeiden en OBSG kantoor houden, samen met de AED en PPO. De vestiging in 

Leiderdorp is tijdelijk voor twee jaar. Terugkeer naar Leiden in een kantooromgeving die 

passend is bij de ambities van het Huis van het Onderwijs (HvO) is de doelstelling. 

De samenwerking in het HvO leidt tussen de organisaties tot kortere lijnen en een sterke 

verbinding. Opgemerkt dient te worden dat PPO daarbij de verbinding met de besturen 

die niet in het HvO gevestigd zijn, even belangrijk vindt. 
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1.8. AVG en Privacybeleid 

In het verslagjaar is een QuickScan digitale veiligheid uitgevoerd door Berenschot. 

Resultaat van deze QuickScan is: 

· Een risicoanalyse op alle onderdelen van informatiebeveiliging, waarbij per risico 

is aangegeven wat de kans is dat het daadwerkelijk zal gebeuren en wat daar 

vervolgens de impact van is. 

· Een beoordeling op hoofdlijnen over de status van de digitale veiligheid van het 

samenwerkingsverband. 

 

Belangrijkste observatie vanuit de QuickScan: 

Het nadenken over digitale veiligheid en omgaan met privacygevoelige informatie 

behoort nog niet tot de kern van de werkzaamheden van PPO regio Leiden; het 

management is zich wel bewust van de risico’s en ziet deze quickscan als startpunt om 

hiermee aan de slag te gaan. De risico’s moeten in kaart worden gebracht en vervolgens 

geïnstitutionaliseerd en georganiseerd in beleid en processen. Ook zijn de medewerkers 

nog niet volledig op de hoogte van de vereisten die worden gesteld aan het werken met 

privacygevoelige informatie en de risico’s die daaraan kleven. 

Op basis van  de uitkomsten van de QuickScan wordt het informatiebeveiligings- en 

privacybeleid verder uitgewerkt. 

 

Opdracht is gegeven aan Berenschot om de volgende documenten te ontwikkelen voor 

PPO: 

· Privacystatement voor op de website 

· Privacyprotocol 

· Procedure voor het melden van datalekken en beveiliggingsincidenten 

· Geheimhoudingsverklaring voor medewerkers 

Met de partners in Huis van het Onderwijs is een functionaris gegevens bescherming 

aangesteld. 

 

1.9. Communicatie en (extern) overleg 

ü De kring vormt binnen het samenwerkingsverband het niveau waar afstemming 

tussen scholen plaatsvindt en waar met de inzet van beschikbare expertise én de 

jeugdhulp gearrangeerd wordt. We leggen de professionele verantwoordelijkheid 

voor het bepalen wat leerlingen nodig hebben, op de plek waar deze hoort: op de 

(reguliere) basisschool. De basisscholen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het organiseren van passend onderwijs voor alle kinderen binnen de kring. 

ü Voor de besluitvorming rond de aansluiting met de jeugdhulp voert PPO samen 

met het VO-swv en het MBO Rijnland op overeenstemmingsgericht overleg 

(OOGO) met de gemeenten die binnen de regio van ons swv vallen. 

Het beleid wordt voorbereid in een ambtelijke werkgroep waarin de genoemde 

onderwijspartners en de gemeenteambtenaren vertegenwoordigd zijn. 

Eveneens is er overleg op het niveau van Holland Rijnland om gezamenlijk beleid te 

maken rondom onderwijs-zorg- jeugdhulp arrangementen. Leerplicht sluit hierbij aan. 
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2 Kernactiviteiten en organisatiedoelen 

 

 

Het ondersteuningsplan voor de periode 2017-2020 is gebaseerd op een bijgestelde visie 

en de evaluatie van de vorige planperiode.  

 

 

2.1. Missie 

De afgelopen jaren hebben we laten zien dat er veel goed gaat binnen het 

samenwerkingsverband. Wij willen echter nog beter. Wij willen samen nog eerder en 

beter kijken naar de ontwikkeling van kinderen en kinderen nog meer op maat 

ondersteunen. Hiertoe zetten we in op het verder versterken van onze lokale kringen en 

het verminderen van de druk op het S(B)O. Onze missie luidt: 

 

Wij willen zo snel als mogelijk èn op maat ondersteuning bieden aan elk kind. 

 

 

2.2. Visie 

 

Het onderwijs 

Wij streven naar passend onderwijs voor ieder kind, waar mogelijk en wenselijk binnen de 

wijk of gemeente. Als uitgangspunt hanteren we ‘regulier waar het kan, speciaal waar 

nodig’. De school is in staat vroegtijdig de onderwijsbehoefte te bepalen en wordt in staat 

gesteld om met alle beschikbare expertise het arrangeren op schoolniveau mogelijk te 

maken. Het is dan ook van belang dat scholen hiertoe gefaciliteerd worden en met 

expertise en financiële middelen hun eigen kracht kunnen versterken. Wij willen dit 

bereiken en borgen met een afspraak over basisondersteuning op een hoog niveau.  

 

Concrete doelen 

In het ondersteuningsplan 2017-2020 heeft PPO beschreven vanuit welke visie zij de 

komende drie jaar aan passend onderwijs werkt. Die visie is vertaald naar ambities voor 

een aantal inhoudelijke aandachtsgebieden en een organisatiedoel.  De ambities zijn 

echter hoofdlijnen, die een richting geven aan het concreet beleid in de planperiode. In 

een jaarontwikkelplan zijn op basis van het schooljaar zijn per ambitie concrete 

doelstellingen geformuleerd. Zie bijlage jaarontwikkelplan. 

De inhoudelijke doelstellingen dragen ieder op hun eigen manier bij aan de missie van het 

samenwerkingsverband: Wij willen tijdig en op maat ondersteuning bieden aan elk kind. 

De uitwerking van deze inhoudelijke doelstellingen vindt plaats binnen de kring. De kring 

vormt de organisatorische eenheid waarbinnen passend onderwijs vormgegeven wordt 

en de verantwoordelijkheid hiervoor gedeeld wordt.  

De uitwerking van de organisatiedoelstelling vindt plaats door het bestuur en de ALV.  
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2.3. De basisondersteuning 

Scholen hebben de opdracht vanuit hun autonome middelen zelf te arrangeren en 

expertise in te kopen. Verantwoording van deze middelen is te vinden in een bijlage bij dit 

verslag. Naast de autonome middelen, zet het samenwerkingsverband ook in op  het 

versterken van de basisondersteuning op de scholen door expertise in te kopen bij de 

AED en deze beschikbaar te stellen aan de kringen, op basis van solidariteit. Inzet vindt 

plaats daar waar nodig. 

Samenwerking tussen de scholen in de kringen zorgt voor de verbinding op lokaal niveau. 

In iedere kring kiezen de scholen de mate waarin en de thema’s waarop samen wordt 

gewerkt. Hieronder een aantal voorbeelden. Zo is er in Voorschoten een werkconferentie 

georganiseerd voor alle leraren van de scholen, in Leiden Noord en Zuid is ‘het Project 

Perspectief’ gestart voor kinderen met een laag leerrendement, Leiden Midden is 

geconfronteerd met vraagstukken rond kinderen met autisme en hoogbegaafde – hoog 

sensitieve kinderen,  Kaag en Braassem investeert in de samenwerking met de 

Kindkracht, de organisatie voor kinderopvang, in Oegstgeest is ingezet op het versterken 

van  de verbinding met de jeugdhulp en de JGZ, in Leiderdorp en Zoeterwoude is de 

zoektocht naar constructieve samenwerking nog gaande en in Wassenaar zet de 

samenwerking zich voort binnen het scholencollectief samen met de Schooladviesdienst 

Wassenaar (SAD). 

 

De SO-SBO kring heeft stappen gezet in de afstemming tussen de verschillende scholen 

waar het gaat om de toelating van leerlingen, het inzetten van gebundelde jeugdhulp, het 

schoolondersteuningsprofiel via POS, het onderzoek naar de reisafstand van leerlingen 

thuis – school, en de samenwerking met scholen in Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek 

om tot een betere spreiding van voorzieningen te komen. 

 

 

2.4. De route 

De onderwijsspecialist van PPO is verbonden aan een kring van scholen. Zij ondersteunt 

de internbegeleiders van de scholen op het gebied van handelingsgericht werken. 

Daarnaast adviseert  de onderwijsspecialist de school en de ouders bij het zoeken naar 

wegen om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Welke expertise kan de school 

zelf inzetten? Welke ondersteuning is te vinden in het netwerk rond de school. Denk aan 

inzet van de AED, van het JGT of de jeugdarts.  

 

Als wordt vastgesteld in overleg met de ouders en in sommige gevallen met de jeugdhulp, 

dat ondersteuning binnen het regulier onderwijs het kind niet verder kan helpen, wordt 

de weg ingeslagen naar een speciale voorziening. De onderwijsspecialist van PPO 

ondersteunt dit proces. Het besluit om een kind over te laten gaan naar het speciaal 

(basis) onderwijs wordt genomen in het ondersteuningsteam waarin ouders, de 

basisschool, de onderwijsspecialist van PPO, de jeugdhulp en soms de jeugdarts 

deelnemen. Het is de wettelijke taak van PPO om uiteindelijk de 

toelaatbarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs af te geven. 
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Om dit arrangeerproces te versterken zijn directeuren en IB-ers geschoold in zo 

genaamde ‘groeibijeenkomsten’ die in 2018 voor het vierde jaar werden gehouden. De 

positie van de leraar en de IB-er  stonden hierin centraal. Ook werd de aandacht 

gevestigd op het gesprek met het kind  zelf en het belang van zijn/haar mening.  

 

Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd met in totaal 131 deelnemers. 

Integraal arrangeren en handelingsgericht werken zijn belangrijke uitgangspunten die nu 

bij alle betrokkenen bij de ondersteuningsroute goed op het netvlies staan. 

 

2.5. Expertise 

 

Inzet AED en SBO 

Binnen PPO regio Leiden kunnen scholen, wanneer de vraag van de leerling de 

mogelijkheid van de school overstijgt, na overleg met de onderwijsspecialist gebruik 

maken van de expertise van PPO, AED en het SBO.  

 

De expertise van het SBO wordt bekostigd vanuit de middelen van het SBO en 

grotendeels ingezet in het Palet en in de Impulsklassen. Voor een beperkt aantal 

leerlingen kan nog een individueel traject worden aangevraagd. Didactisch ondersteuning 

vanuit het SBO is afgebouwd. Logopedische ondersteuning gericht op NT 2 problematiek 

wordt wel vanuit SBO-expertise verzorgd. 

 

De AED ondersteunt scholen onder andere in het begeleiden van leerlingen met 

motorische beperkingen, medische ondersteuning, vraagstukken rondom gedrag, 

hoogbegaafdheid, en leerlingen die behoefte hebben aan het werken met een eigen 

leerlijn. Aan iedere kring is een aantal uren gekoppeld, die in overleg met de 

onderwijsspecialist worden ingezet. De brede en actuele expertise van de AED is snel 

beschikbaar. 

In het schooljaar 2017-2018 heeft PPO bij de AED het volgende ingekocht: 

3361 uren cluster 3, 4941 uren cluster 4, 1500 specialistenuren 

In het schooljaar 2018-2019 zijn onderstaande uren ingekocht: 

3194 uren cluster 3, 4791 Cluster 4, 1535 specialistenuren  

Vanuit de specialistenuren wordt ingezet op thema’s als hoogbegaafdheid 

(gedragscomponent), selectief mutisme, handelingsgerichte diagnostiek, expertise t.b.v. 

’Aut of the Box’, expertise t.b.v. perspectiefproject. 

Scholen kunnen ook een beroep doen op de expertise van cluster 2 (spraak/taal en/of 

gehoor). Deze expertise wordt rechtstreeks aangevraagd bij cluster 2. 

 

Mede door de inzet van de expertise van de AED, blijft de instroom naar speciale 

voorzieningen stabiel in tegenstelling tot het landelijke beeld. 
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Handelingsgerichte diagnostiek 

We bieden elk kind zo snel mogelijk en op maat de ondersteuning die het nodig heeft. Bij 

deze missie past het preventief handelen en daarmee vroeg signaleren en begeleiden van 

het Jonge Kind. PPO en AED werken samen in het aanbod van handelingsgerichte 

diagnostiek voor het jong kind.  In het schooljaar 2017-2018 zijn er 18 trajecten gestart. 

 

Palet 

In augustus 2016 is er vanuit de expertisemiddelen van het SBO een 

observatievoorziening voor Jonge Kinderen gestart. Een kind blijft ingeschreven op de 

basisschool, maar krijgt tijdelijk en/of  gedeeltelijk les op een andere locatie. In 

samenwerking met de basisschool worden de onderwijsbehoeften van het kind in beeld 

gebracht en wordt gekeken welke aanpak het best passend is. De kracht van de 

voorziening is het werken in de driehoek ouders, school en kind, het samenwerkend leren 

met de basisschool en samen verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het 

kind. Meer nadruk gaat er de komende periode komen voor het nazorgtraject. 

In mei 2018 biedt het Palet een onderwijsplek aan 11 leerlingen. Tussen januari 2018 en 

juli 2018 zijn 10 kinderen uitgestroomd. 5 kinderen blijven binnen het basisonderwijs, 2 

kinderen stappen over naar het SBO, 2 kinderen naar een school met specialisme op 

spraak-taal en 1 kind naar het ZML onderwijs. 

Op de begroting waren middelen gereserveerd voor het starten van een tweede 

paletgroep. Deze groep is niet gestart wegens onvoldoende vraag. 

Uitgebreide verantwoording is te vinden in het evaluatieverslag Palet 2017-2018 

 

 

 

2.6. Overige faciliteiten en projecten 

Het perspectiefproject 

Het perspectiefproject is erop gericht om een passend aanbod te doen aan 

kinderen met beneden-gemiddelde capaciteiten in het kader van thuisnabij 

onderwijs. Het is initiatief van 7 scholen in de kringen Leiden-Noord en Zuid. Deze 

pilot heeft een looptijd van twee jaar. In 2018 heeft de beleidsmatige en 

inhoudelijke voorbereiding plaatsgevonden van het project samen met de 

pilotscholen en de deelnemende organisaties: AED, JGT en de Vlieger. De 

onderwijsspecialist PPO van de betreffende kring heeft hierin intensief 

ondersteund. De gemeente Leiden heeft een innovatiesubsidie toegekend en de 

schoolbesturen dragen bij als co-financier. 

Vanaf 2018-2019 draagt PPO 25.000 euro per schooljaar bij uit het 

innovatiebudget.  

Het jaar 2018 is gebruikt om de projectstructuur in te richten. De intakefase voor 

de eerste Perspectiefklas, die in februari 2019 start, heeft plaatsgevonden in de 

periode november – december 2018. 
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De Leidse Aanpak 

De Leidse aanpak, gericht op talentontwikkeling, is een netwerkorganisatie van 

verschillende partijen in de Leidse regio. PPO is een van de opdrachtgevers en 

draagt financieel (€ 15.000) en in menskracht bij. Een onderwijsspecialist maakt 

onderdeel uit van de projectgroep. Op 6 juni 2018 heeft vanuit de Leidse Aanpak 

een internationaal congres over talentontwikkeling plaatsgevonden. Een 

onderwijsspecialist heeft bijgedragen aan de voorbereiding. 

De onderwijsspecialisten worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de 

Leidse aanpak en dragen op scholen en via de kringen bij aan de bekendheid van 

het aanbod. 

 

Professionaliseringsaanbod 

Om de kennis van mensen te versterken en actueel te houden organiseert PPO een 

(beperkt) nascholingsaanbod op onderwerpen vanuit het jaarontwikkelplan, 

maatschappelijke trends en verzoeken vanuit het veld. Onderstaande aanbod heeft 

plaatsgevonden in 2018: 

Flitsbijeenkomsten: 15 bijeenkomsten, diverse onderwerpen: 227 deelnemers 

Groeibijeenkomst 4.0: 131 deelnemers 

Cursus Jonge Kind: 5 bijeenkomsten: 17 deelnemers 

 

 

2.7. Dekkend netwerk  

Alle scholen hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kinderen binnen hun 

samenwerkingsverband een dekkend netwerk van voorzieningen te realiseren. Vanwege 

de regionale functie van de SO-scholen is samenwerking met de aangrenzende 

samenwerkingsverbanden wenselijk en noodzakelijk. Deze samenwerking heeft in het 

verslagjaar geleid tot belangrijke initiatieven. 

 

Er is een forse druk op het gespecialiseerd onderwijs. Het aantal plekken is beperkt. 

Instroomruimte gedurende het jaar is er nauwelijks. Het aantal kinderen met een 

toelaatbaarheidsverklaring voor een SO school neemt licht toe. Er vinden gesprekken 

plaats met de bestuurders van de SO-scholen in de regio Holland-Rijnland over flexibele 

instroom en een goede spreiding van de SO-voorzieningen over de regio. In dit kader is 

van elke SO-voorziening een profiel opgesteld om het aanbod in beeld te brengen. 

 

Daarnaast zijn er twee ontmoetingen georganiseerd tussen de gedragswetenschappers 

van de S(B)O scholen en de onderwijsspecialisten van de samenwerkingsverbanden. Deze 

bijeenkomsten zijn erop gericht procedures binnen de samenwerkingsverbanden op 

elkaar af te stemmen en goed op de hoogte te blijven van het bestaande 

onderwijsaanbod in de regio. 

 

Vanuit het samenwerkingsverband valt op dat onderwijsspecialisten van het 

samenwerkingsverband steeds vaker betrokken worden bij complexe casuïstiek in het SO. 
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Vragen hebben vaak betrekking op de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, leerrecht en 

leerplicht en verschil van inzicht tussen ouders en school.  

 

 

2.8. Innovatie Dekkend Netwerk 

Met het Innovatie Dekkend Netwerk (IDN) stimuleren gemeenten en 

samenwerkingsverbanden primair onderwijs de realisatie van leerrecht voor alle 

kinderen. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook de kinderen die zelfs in kleine, 

gespecialiseerde settingen niet tot ontwikkeling komen.  Als het kind niet naar het 

onderwijs toe kan komen, wordt gezocht naar mogelijkheden om het onderwijs naar het 

kind toe te brengen. Na een onderzoeksfase in het schooljaar 2017-2018, is er in het 

lopende schooljaar een pilot gestart. Een projectgroep heeft op het niveau van Holland 

Rijnland o.l.v. mw. H. van Noort werk gemaakt van het realiseren van 

maatwerkoplossingen voor deze kinderen. We zoeken hierbij naar de grenzen van de 

huidige wet- en regelgeving om voor elk kind leerrecht te realiseren.  

Binnen PPO regio Leiden hebben in de onderzoeksfase twee kinderen gebruik gemaakt 

van de mogelijkheden van IDN. Een van de kinderen heeft in dit jaar de overstap gemaakt 

naar een instroom in een gespecialiseerde onderwijssetting. In het huidige pilotjaar wordt 

voor 10 kinderen (niveau Holland Rijnland) onderzoek gedaan naar maatwerkoplossingen. 

Naast het realiseren van maatwerkoplossingen voor de betreffende kinderen, gaat het 

nadrukkelijk ook om onderzoeken/monitoren van deze nieuwe vormen van 

ondersteuning. 

Voor het realiseren van een dekkend netwerk hebben we op de begroting een bedrag van 

200.000 euro gereserveerd. Hieruit zijn ook de initiatieven in de samenwerking met 

Holland-Rijnland in relatie tot de jeugdhulp betaald.  

 

 

2.9. Maatwerkinitiatieven in samenwerking met jeugdhulp 

In 2018 zijn naast de bestaande onderwijs-zorgarrangementen een aantal 

maatwerkinitiatieven voorbereid of gestart in het kader van het realiseren van een 

dekkend netwerk en/of het realiseren van leerrecht voor kinderen.  PPO heeft in deze 

initiatieven een ondersteunende, faciliterende en meedenkende rol. 

 

Samen naar school klas 

Binnen de Merel Foundation is een groepje kinderen dat bijna toe is aan het uitstromen 

naar onderwijs. Alle kinderen hebben een leerplichtvrijstelling. Dat wil echter niet zeggen 

dat deze kinderen niet kunnen leren en geen leerbehoefte hebben. Deze kinderen zullen 

altijd een combinatie van onderwijs en jeugdhulp behoeven. Het ligt niet in de 

verwachting dat deze kinderen volledig instromen in onderwijs.  

In 2017-2018 zijn De Merelfoundation en basisschool de Vink een pilot gestart om een 

aantal kinderen vanuit de Merel Foundation in eerste instantie met een dagdeel per week 

deel te laten nemen in een reguliere klas met ondersteuning vanuit de Merel Foundation. 

De kinderen worden in de schoolse setting niet alleen cognitief uitgedaagd, maar ook 
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leren ze sociale vaardigheden. Twee van deze kinderen zijn opgenomen in de hierboven 

beschreven pilot Innovatie Dekkend Netwerk. Dit heeft geleid tot intensivering van de 

samenwerking en het toevoegen van beleid. Innovatie Dekkend Netwerk heeft gezorgd 

voor de benodigde link en de toetsing aan wet- en regelgeving. Vanuit de 

Merelfoundation is het initiatief genomen tot een subsidieaanvraag voor een NSGK-klas. 

Ook is er een subsidie verstrekt vanuit de Tijdelijke Werk Organisatie Holland Rijnland en 

vanuit PPO regio Leiden. In de periode tot en met december 2018 bekostigt PPO 19.500 

euro ten behoeve van het inzetten van een leraar. 

 

De Kleine Pont 

De Walnoot (Gemiva, dagbesteding voor verstandelijk beperkte kinderen) en de Korte 

Vlietschool (gespecialiseerd onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) hebben al 

lange tijd de wens leerrecht te realiseren voor kinderen (van de Walnoot of kinderen die 

tussen het aanbod van de Walnoot en de Korte Vlietschool in dreigen te vallen). Deze 

kinderen kunnen profiteren van onderwijs, maar hebben nog niet de vaardigheden om in 

te kunnen stromen in een van de groepen van de Korte Vlietschool. Zij gaan op locatie 

van de Korte Vlietschool onderwijs-zorgarrangementen realiseren voor bovenstaande 

doelgroep. De doelstelling is dat de kinderen door ‘het nemen van de Pont’ toegroeien 

naar volledig onderwijs. 

In 2018 heeft de projectmatige en inhoudelijke voorbereiding verder plaatsgevonden. Een 

onderwijsspecialist van PPO heeft hierin ondersteund. In maart 2019 start deze 

voorziening met 6 kinderen. De betreffende kinderen krijgen een TLV laag met 

additionele bekostiging. 

 

‘Aut of the box’ 

Het initiatief Aut of the Box is ontstaan vanuit de situatie dat een aantal kinderen met 

autisme geen plek konden vinden in het speciaal onderwijs. Het aantal kinderen met een 

toelaatbaarheidsverklaring bleek in april groter dan het aantal plekken binnen het 

gespecialiseerd onderwijs. In het kader van het realiseren van een dekkend netwerk is 

voor een aantal kinderen uit de Professorenwijk /Roomburg te Leiden ‘Aut of the Box’ 

gestart. Deze kinderen worden in een eigen klas opgevangen binnen het regulier 

onderwijs. De klas wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch medewerker 

vanuit de jeugdhulp. Dit is bekostigd vanuit de PGB’s. De opzet is begeleid door een 

projectleider gefaciliteerd door het samenwerkingsverband. De AED is betrokken geweest 

bij het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven en het inrichten van de leerlijnen. De 

stamscholen van de betreffende kinderen behouden de zorgplicht.  

In de praktijk blijkt dat vraag over het eigenaarschap van deze voorziening en de daaruit 

voortvloeiende verantwoordelijkheden voor de aansturing van personeel, het formuleren 

van de visie en financiering tot de nodige hobbels hebben geleid.  Het bestuur PPO heeft 

besloten de voorziening af te bouwen. Twee kinderen hebben tussentijds een plekje 

binnen het gespecialiseerd onderwijs gekregen.  
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Leraar op de fiets Curium-Kanner 

Het project richt op thuiszittende leerlingen, die wachten op behandeling in Curium-

LUMC. Doel is om de leerlingen in een schoolritme te houden door een leraar aan huis 

onderwijs te laten verzorgen. Ook wordt huiswerk geboden. Gedurende een traject is een 

educatief therapeut verbonden, die waar nodig al deel van de diagnostiek kan verrichten. 

Het project is gestart in het schooljaar 2018-2019.  PPO regio Leiden heeft in 2018 15.000 

euro bijgedragen aan het project. 

 

2.10 Thuiszitters en risicoleerlingen 

Voor een aantal kinderen is het bestaande onderwijsaanbod zelfs in combinatie met het 

reguliere aanbod van de jeugdhulp niet toereikend. Het onderwijssysteem, dat 

overwegend klassikaal is ingericht, biedt met name voor een groep hoogbegaafde, hoog 

sensitieve kinderen onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden.  

Een groep ouders, die zich georganiseerd heeft in de stichting LIVE, hebben voor deze 

vraagstelling nadrukkelijk aandacht gevraagd bij gemeenten, samenwerkingsverbanden 

en schoolbesturen. Betrokken schoolbesturen werken met een projectleider aan het 

inrichten van een aanbod samen met de gemeenten voor het aandeel jeugdhulp. Er zijn 

initiatieven genomen om voor de langere termijn maatwerkoplossingen te realiseren in 

het kader van innovatie dekkend netwerk. 

 

PPO regio Leiden geeft in overleg met leerplicht per kwartaal het aantal thuiszitters door 

aan de inspectie.  

Thuiszitters, volgens de definitie in de wet: 3 maanden ongeoorloofd thuis, heeft het 

samenwerkingsverband niet of nauwelijks. Wel is er een groep van ongeveer 30 kinderen, 

van een wisselende samenstelling door het jaar heen, die niet naar school gaan om dat ze 

‘ziek’ zijn gemeld. Deze risicokinderen zijn in beeld bij PPO en bij het regionaal bureau 

leerplicht. Samen met de jeugdhulp spant PPO zich in om deze kinderen zo snel mogelijk 

weer een passend onderwijs-jeugdhulp arrangement te bieden. 

 

 

2.11. Herstelopdrachten van de Inspectie van het onderwijs 

In 2018 heeft de inspectie ons drie herstelopdrachten opgelegd. 

 

Wachtlijsten op 1 augustus 2018 moeten opgelost. 

Het bestuur stelde vast dat op 1 oktober 2018 alle kinderen met een TLV op een speciale 

school een onderwijsplek gevonden hebben. 

 

Live: ongeoorloofd faciliteren van een particuliere voorziening 

PPO is er door de inspectie op aangesproken ongeoorloofd te hebben meebetaald aan 

het in stand houden van een voorziening (LIVE) voor kinderen die hoogbegaafd en hoog 

sensitief zijn, gedurende de periode augustus  t/m oktober 2018.  

De inspecteur van Rekenschap heeft aangegeven dat PPO dit bedrag moet terugbetalen. 

Tot op heden zijn er geen middelen teruggevorderd. 
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Palet: niet helder beschreven symbioseregeling 

De inspectie heeft geconstateerd dat de beschrijving van de symbioseregeling niet terug 

te vinden is in het ondersteuningsplan en op de website, ten behoeve van ouders. 

PPO heeft e.e.a. inmiddels hersteld. Er is een addendum toegevoegd aan het 

ondersteuningsplan waarop de OPR instemming heeft verleend. 

 

 

2.12. Klachtenregeling 

Direct bij de start van het samenwerkingsverband is een klachtenregeling opgesteld, 

welke via de website beschikbaar wordt gesteld. 

In 2018 is door één ouder een klacht ingediend die tot een formele procedure heeft 

geleid. Het samenwerkingsverband is in deze in het gelijk gesteld. 
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3 Financieel beleid en beheer 
 

 

3.1. Allocatie en ondersteuningsmiddelen 

 

a. Basisondersteuning 

Het samenwerkingsverband heeft in haar ondersteuningsplan aangegeven wat zij van de 

schoolbesturen verwacht m.b.t. de basisondersteuning, d.w.z. de mogelijkheden van de 

school om binnen het reguliere onderwijsleerproces en de algemene pedagogische 

setting aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen te kunnen voldoen, zoals het 

uitvoeren van lichte interventies.  

Het onderhouden van een afdoende ondersteuningsstructuur, waaronder het kunnen 

beschikken over een competente interne begeleider, behoort tot deze 

basisondersteuning, evenals het toerusten van de medewerkers om afdoende 

handelingsgericht te kunnen werken. 

Het samenwerkingsverband stelt voor het kwalitatief en kwantitatief op peil houden en 

verder ontwikkelen van deze basisondersteuning een bedrag per ongewogen leerling aan 

de schoolbesturen beschikbaar. In 2018 bedroeg dit  € 107,- per leerling. Deze post 

bedraagt bijna 2,1 miljoen euro. 

 

b. Aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs 

Voor aanvullende ondersteuning (zoals arrangementen voor individuele leerlingen) is een 

– in de loop der jaren gestegen – bedrag beschikbaar. In 2018 betrof dit een bedrag van € 

85 (in totaal ruim 1 miljoen euro). 

 

c. Extra ondersteuning in een speciale setting 

De kosten aan het speciaal (basis-) onderwijs worden centraal door het 

samenwerkingsverband gedragen. Dit betekent in de praktijk dat allocatie van middelen 

plaatsvindt na vermindering van de baten met de kosten aan het speciaal onderwijs (in 

deze verslagperiode bijna 3,9 miljoen euro) op basis van de reguliere telling en de 

peildatum 1 februari. 

Het speciaal basisonderwijs heeft een deelnamepercentage dat lager is dan 2%, waardoor 

er in de praktijk geen sprake is van overdracht van middelen. Afgesproken is dat het 

overschot aan ondersteuningsmiddelen dat het speciaal basisonderwijs ontvangt aan 

rechtstreekse bekostiging, geïnvesteerd wordt in Het Palet (observatievoorziening voor 

leerlingen van 4 tot 6 jaar, die ingeschreven blijven in het regulier basisonderwijs) en 

extra inzet van expertise waarop het regulier onderwijs een beroep kan doen. In 2017-

2018 gaat dit om een bedrag van € 456.666 en in 2018-2019 om € 458.602. 

 

In 2018 heeft het samenwerkingsverband wederom ruime middelen gereserveerd voor 

het oplossen van knelpunten in het dekkend netwerk en knelpunten in de bekostiging van 

het speciaal onderwijs. Voor het laatste wordt in de regio Holland-Rijnland (d.w.z. samen 
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met de samenwerkingsverbanden Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek) gekeken hoe het 

beste kan worden omgegaan met de categorieën van toelaatbaarheidsverklaringen en 

hoe de verhouding is tussen de middeleninzet van onderwijs, jeugdhulp en zorg. Dit heeft 

inmiddels geleid tot een inventarisatie van alle arrangementen in het speciaal onderwijs, 

met een richtlijn voor de bekostiging daarvan. 

 

 

3.2. Overige kaders 

Het samenwerkingsverband heeft op basis van de deelname aan het speciaal onderwijs 

en de leerlinggebonden financiering op de peildatum 1 oktober 2011 te maken met een 

jaarlijks afnemende vereveningskorting en dus stijgende baten. Hier wordt uiteraard in de 

meerjarenbegroting op geanticipeerd (zie Continuïteitsparagraaf).  

 

Als uitwerking van het ondersteuningsplan wordt per schooljaar een jaarontwikkelplan 

(JOP) opgesteld, waarin de voortgang van bestaand beleid, nieuw vorm te geven beleid 

en de doelen daarvan worden geformuleerd en gepland. Mede op basis hiervan wordt de 

begroting opgesteld. 

 

Uitgangspunten voor de komende tijd: 

§ Vanaf 2019 vervalt het onderscheid tussen middelen voor basis- en aanvullende 

ondersteuning, en is er nog slechts sprake van één bedrag per leerling aan 

ondersteuningsmiddelen. Deze middelen worden geïndexeerd als de 

lumpsumtarieven stijgen. De verevening stelt het samenwerkingsverband in staat 

om de ondersteuningsmiddelen de komende jaren tenminste op € 215 per 

leerling te houden. 

§ Het samenwerkingsverband blijft middelen gereserveerd houden voor het 

oplossen van knelpunten in het dekkend netwerk en knelpunten in de bekostiging 

van het speciaal onderwijs. 

§ Er worden (samen met de gemeente) middelen beschikbaar gesteld voor 

onderwijs aan kinderen in de vrouwenopvang Rosa Manus en voor een Leidse 

aanpak voor talentontwikkeling. 

 

 

3.3. Financieel beheer 

Het samenwerkingsverband heeft een planning & controlcyclus, waarin de 

totstandkoming van begroting, rekening en rapportages zijn vastgelegd. Vanaf 2019 

zullen deze nadrukkelijker worden gecombineerd met rapportage t.a.v. de uitvoering van 

het jaarontwikkelplan. 

De financiële perioderapportages waarin we de ontwikkelingen in de exploitatie 

bijhouden en markeren, worden evenals de concept begroting en concept jaarrekening 

voorgelegd aan en besproken met een auditcommissie bestaande uit een afvaardiging 

van bestuurders. Deze auditcommissie treedt op als verlengstuk van de interne 

toezichthouder (de algemene ledenvergadering) en adviseert deze over goedkeuring. 
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Het samenwerkingsverband heeft een beperkt aantal werkprocessen in de 

bedrijfsvoering. Hiervoor is een administratieve organisatie – interne controle (AO/IC) 

opgesteld.  

Een procuratieschema en een treasurystatuut maken verder onderdeel uit van de 

protocollen waarmee het financieel beheer wordt uitgevoerd. 

 

 

3.4. Treasury 

Het bestuur van de vereniging is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen. 

Gestreefd wordt om de toegekende (rijks)middelen jaarlijks volledig in te zetten ten bate 

van de exploitatie, rekening houdend met te plegen investeringen op lange termijn.  

De algemene doelstelling van het treasurybeleid voor de vereniging luidt: 

· het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen 

tegen acceptabele condities (beschikbaarheid); 

· het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen 

de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie); 

· het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en 

geldstromen zijn verbonden (risicominimalisatie). 

Het treasurystatuut voldoet aan de laatste wet- en regelgeving (2016 en de circulaires 

t/m december 2018). 
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3.5. Verantwoording ondersteuningsmiddelen 2018 regulier basisonderwijs 
 
 

Scholen en ondersteuningsmiddelen 

De verantwoording van de ondersteuningsmiddelen over het kalenderjaar 2018 is door 

alle besturen aangeleverd.  

 

 

§ In totaal 26 besturen, met 68 

scholen; 

§ Een kwart van de scholen is 

éénpitter. 

 

 

Over 2018 is € 4.557.891 aan 

ondersteuningsmiddelen verantwoord, 

gebaseerd op € 107 per leerling voor de basisondersteuning en € 85 per leerling voor 

aanvullende ondersteuning. Dit onderscheid naar middelen voor basis- en aanvullende 

ondersteuning is vanaf 2019 losgelaten, en in de verantwoording 2018 ook niet meer 

apart bevraagd. 

 

 

Middelenverdeling bij meerpitters 

De vragen rond allocatie van middelen hebben zich dit keer beperkt tot de 9 meerpitters. 

 

          totaal 9 

Allocatie  

De scholen beheren zelf alle middelen voor extra ondersteuning. 5 

De scholen beheren een deel zelf, een deel beheert het bestuur. 4 

Alle ondersteuningsmiddelen worden bovenschools beheerd. 0 

Route  

De school arrangeert zelf/organiseert zelf aanvullende ondersteuning. 8 

De school vraagt een arrangement aan bij het bestuur. 0 

De school regelt eenvoudige arrangementen zelf en vraagt complexe/dure 

aan. 

1 

Bovenschoolse bestedingen  

Er zijn bovenschools/op bestuursniveau geen ondersteuningsmiddelen 

besteed. 

8 

 

Geconcludeerd kan worden dat ook bij de meerpitters de vrijwel alle scholen zelfstandig 

kunnen opereren en arrangeren. Slechts één bestuur onderhoudt een bovenschoolse 

organisatie (ten laste van de ondersteuningsmiddelen) die de scholen met expertise 

ondersteunt.  

0 5 10 15 20

1 school

2 tm 5 scholen

>12 scholen

17

7

2

aantal scholen per bestuur
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Bestedingen 
 
Formatie  
€ 3.154.449 

 
Arrangementen 
(factuur) 
€ 725.984 

 
Materiaal 
€ 70.328 

 
Bovenschools 
€ 105.000 

 
Overig 
€ 112.815 

 

 

Zoals ook in voorgaande schooljaren het geval was, wordt het merendeel van de 

middelen in de eigen personeelsformatie geïnvesteerd.  

Deze formatie bestaat voor bijna tweederde uit intern begeleiders (€ 2.056.858 is 45,13% 

van de totale middelen) en éénderde uit overige taken of functies (€ 1.097.591 is 24,08% 

van de totale middelen). 

 

Intern begeleiders 

Als we de inzet van middelen voor IB afzetten tegen het budget ondersteuningsmiddelen 

per bestuur, ziet dat er als volgt uit* : 

 

Meerpitters   Eenpitters  

OPO Oegstgeest   66%  Kievitschool   17% 

PCSV Voorschoten   29%  Joris de Witte 100% 

Samenw sch Alkemade   26%  Haanstra 100% 

PCBO Leiderdorp     0%  Hofdijck   53% 

Panta Rhei   49%  Nuts Wassenaar   64% 

OBG Leiderdorp 100%  Islamitische basisschool   56% 

PROOLeiden   93%  SKO   23% 

SCOL   30%  Montessori Onderwijs ZH   52% 

SKO Wassenaar     8%  Vrije School   30% 

   LEV 100% 

   SPO Wassenaar   50% 

   Voorschotense OS   56% 

   Nuts Voorschoten   80%  

*Afgerond op hele procenten  PCO Wassenaar   74% 

   SKSO Oegstgeest     4% 

   1e Leidse SV   60% 

   Montessori Wassenaar   19% 

1,33%

69,21%

15,93%

1,54%
2,48%

bestedingen
bovenschools

formatie

arrangementen door derden

materiaal
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De verschillen zijn derhalve groot, van 0% (IB volledig uit de lumpsum) tot 100% (alle 

ondersteuningsmiddelen in de IB. 

 

Al langere tijd zijn er vanuit het samenwerkingsverband geen richtlijnen meer voor de 

besteding van de ondersteuningsmiddelen, waarbij wel als voorbehoud geldt dat er altijd 

middelen beschikbaar moeten zijn indien maatwerk voor de individuele leerling 

noodzakelijk is. Een enkel bestuur met volledige inzet van ondersteuningsmiddelen voor 

de IB, geeft ook aan de overige kosten aan passend onderwijs uit de lumpsum te betalen. 

 

Overige taken en functies 

Als het gaat om de overige taken of functies die te maken hebben met de 

ondersteuningsorganisatie, wordt er 30,1 fte geteld. De onderwijsassistent met bijna 12 

fte komt daar bij het meeste voor: 

 

Hierbij moet worden 

vermeld dat dit niet 

het totaal is van 

deze taken/functies 

binnen de scholen 

van het 

samenwerkingsverband.  

Een aantal besturen meldt expliciet dat dit alleen de formatie betreft bekostigd uit de 

ondersteuningsmiddelen en er vanuit de lumpsum meer fte’s geformeerd (kunnen) zijn. 

 

Arrangementen uitgevoerd door externen 

Vijftien besturen hebben uitgaven gedaan aan derden voor de uitvoering van 

arrangementen.  

In totaal is hier € 725.984 aan besteed (15,93% van het totaal aan 

ondersteuningsmiddelen). Een gemiddelde is hier niet goed aan te geven, want dat 

varieert van kleine tot grote bedragen. Ook bij de grootste besturen zijn de verschillen 

groot: PROOLeiden afgerond € 60.000, SCOL afgerond € 364.000. 

 

Overige uitgaven 

Naast materiaal (leermiddelen e.a.) is € 112.815 aan overige uitgaven gedaan. Meest 

genoemd hierbij is onderzoek (van/voor de leerling) en professionalisering en trainingen. 
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Saldo’s en balans 

Eveneens in par.2 is aangegeven dat een aantal besturen meer middelen heeft 

verantwoord dan zij hebben ontvangen van het samenwerkingsverband. 

Hierdoor geven 11 besturen een negatief resultaat weer, van in totaal -€ 470.890. M.n. 

PROOLeiden neemt een fors deel hiervan afgerond voor z’n rekening (-€ 350.000). 

 

Daar staat tegenover dat 7 besturen een positief resultaat weergeven van in totaal  

€ 433.672. Dit betreft o.a. SCOL (€ 169.340), de Samenwerkende Scholen Alkemade  

(€ 153.710) en het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (€ 102.213). 

Slechts één bestuur heeft een noemenswaardige bestemmingsreserve op de balans (SCOL 

met € 310.000). 
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4 Continuïteit 
 

4.1. Leerlingenaantallen en prognose 

 

Leerlingen regulier basisonderwijs 

 

Het samenwerkingsverband 

telt (op 1 oktober 2018) 

19.554 leerlingen in het 

regulier basisonderwijs. Dat 

is 67 leerlingen minder dan 

vorig jaar. Het 

samenwerkingsverband kent 

“pieken en dalen” sinds de 

oprichting in 2014, waardoor 

een prognose lastig is. 

Gemiddeld kan rekening 

gehouden worden met een 

voortgezette krimp van 

0,25% jaarlijks. 

 

 

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs 

 

Na een aanvankelijk 

continue daling, neemt het 

aantal leerlingen op het SBO 

de laatste twee jaar weer 

licht toe. 

Met een 

deelnamepercentage van 

1,39% is dit overigens nog 

steeds ver beneden landelijk 

gemiddeld (ca. 2,3%) en ook 

onder de bekostigingsnorm 

van 2%. 
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De lichte stijging van het deelnamepercentage (deels ook door krimp in het regulier) 

betekent ook dat het surplus aan ondersteuningsbekostiging dat de school rechtstreeks 

van DUO ontvangt op basis van de 2%-regeling, iets zal dalen. Na de groeitelling van 1 

februari 2019 zal dit worden berekend voor het schooljaar 2019-2020. 

 

De gemiddelde verblijfsduur in het SBO was (in 2017-2018) 2,69 jaar.  Dat is korter dan in 

2014 (3 jaar) en onder landelijk gemiddeld. Overigens kan dit ook betekenen dat de 

leeftijd van aangemelde leerlingen in de loop der jaren hoger is geworden. 

 

Leerlingen in het speciaal onderwijs 

 
De toename in het SO zit vooral bij de ondersteuningscategorie “laag” en de categorie 

“midden”. De categorie “hoog” is iets afgenomen, maar daarbij moet worden vermeld dat 

er voorzieningen zijn zoals De Sloep waarbij in eerste instantie een TLV-laag wordt 

afgegeven, maar bij aanvang aanvullend tot hoog wordt bekostigd (“TLV + arrangement”). 

 

Met een deelnamepercentage van 1,78% is de 

deelname wel (sinds vorig jaar) boven het landelijk 

gemiddelde uitgekomen (ca. 1,6%). 

 

De gemiddelde verblijfsduur in het SO is 3,8 jaar. 

Dat is boven landelijk gemiddeld (3,4 jaar) en ook 

hoger dan in 2014 (3,5 jaar). Dat zou er op kunnen 

duiden dat aanmelding op jongere leeftijd 

plaatsvindt. 
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Hoewel cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 (auditieve beperkingen en 

taalontwikkelingsstoornissen) niet onder de regelgeving “passend onderwijs” vallen (geen 

TLV van het samenwerkingsverband), is het voor een compleet overzicht goed om ook 

hiervan leerlingenaantallen (en de trend hier in) weer te geven: 

 
 Cluster 1 Cluster 2 

2014-2015 0 68 

2015-2016 1 64 

2016-2017 1 70 

2017-2018 1 74 

 

Doorstroom 

Van het schooljaar 2016-2017 naar het schooljaar 2017-20181 heeft de onderstaande 

doorstroom binnen het primair onderwijs plaatsgevonden. Daarbij moet worden bedacht 

dat doorstroom ook kan komen door verhuizing en fusies/opheffingen: 

 
van bao naar bao 645 

van bao naar SBO 75 

van bao naar SO 48 

van SBO naar bao 1 

van SBO naar SBO 2 

van SBO naar SO 8 

van SO naar bao 4 

van SO naar SBO 5 

van SO naar SO 28 

 

Uitstroom 

 

§                                                       
1 Bij het opstellen van het jaarverslag zijn er nog geen cijfers over de doorstroom naar het schooljaar 2018-

2019. 
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N.B.: 

- de grafieken geven absolute aantallen weer, en deze worden dus beïnvloed door 

de krimp (aantal schoolverlaters); 

- aantallen kleiner dan 5 worden conform privacyregels niet gepubliceerd. Nul kan 

dus ook 1,2,3 of 4 betekenen; 

 

Absoluut verzuim 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een centrale registratie van verzuim, door combinatie van 

de schooldata met die van gemeenten (leerplicht). DUO publiceert momenteel (nog) deze 

cijfers als het gaat om absoluut verzuim (langer dan 3 maanden): 
 

 in bao en 

sbo 

 

in SO 

geen 

onderwijs 

2014-2015 11 0 9 

2015-2016 10 0 16 

2016-2017 6 0 7 

 

En vrijgesteld op grond van 5a: 
 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Kaag en Braassem 6 0 6 

Leiden 24 23 33 

Leiderdorp 19 19 16 

Oegstgeest 6 5 5 

Voorschoten 6 5 6 

Wassenaar 0 0 5 

Zoeterwoude 18 22 18 
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Samengevat: 

- er moet nog rekening gehouden worden met enige krimp in het basisonderwijs. 

De duur en omvang hiervan is onzeker. Voorzichtigheidshalve moet rekening 

gehouden worden met een krimp van ca. 0,25 % per jaar. 

- Het speciaal (basis-) onderwijs groeit, waarbij rekening gehouden zal worden met 

een gemiddelde groei met 0,8%. 

Deze uitgangpunten zullen meegenomen worden in de volgende meerjarenbegroting.  

 

 

4.2. Verevening 

Als samenwerkingsverband hebben we een positieve verevening, d.w.z. een jaarlijkse 

korting op de middelen zware ondersteuning, waarbij de omvang van de korting afneemt: 

 

 2019 2020 2021 

afbouw        60%       30%         0 

raming korting personeel -€439.630 -€161.969 € 0 

raming korting materieel -€  32.712 € 0 € 0 

 

 

4.3. Personele bezetting 

Het samenwerkingsverband heeft naast een beperkte bezetting voor management en 

organisatie een uitvoeringsorganisatie met adviseurs passend onderwijs om scholen te 

begeleiden bij de route naar passende ondersteuning voor leerlingen. 

Het samenwerkingsverband heeft in de verslagperiode (v.a. 1-8-2018) in dienst: 

 

Functie fte 

directeur   1,0000 

managementassistent   0,6000 

administratie   0,5063 

teamleider   0,9000 

adviseur passend onderwijs   6,4756 

psycholoog    0,2000 

onderwijsspecialist   0,8000 

totaal 10,48 

 

Dit aantal is lager dan in 2017, o.m. door een pensionering. Het samenwerkingsverband 

ontbeert een beleids- en kwaliteitsmedewerker. Indien dit wordt ingevuld ziet de 

bezetting de komende jaren er naar verwachting als volgt uit: 

 

2019 2020 2021 

11,28 fte 11,28 fte 11,28 fte 
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4.4. Huisvesting 

Eind 2017 heeft het samenwerkingsverband een nieuwe kantoorruimte gehuurd, en 
daarmee samen met schoolbesturen en de AED in “Het Huis van het Onderwijs” onder 
één dak. Er rusten geen bijzondere verplichtingen op de huisvesting anders dan de 
looptijd van de huurovereenkomst. 

 

 

 

4.5. Meerjarenbegroting 

De begroting 2019 en de meerjarenbegroting zien er als volgt uit: 

 

 
  

 

2019 2020 2021 2022 2023

leerlingen basisonderwijs (-0,25%)  19549 19451 19403 19354 19306

leerlingen sbo  272 280 280 280 280

totaal PO 19821 19731 19683 19634 19586

deelnamepercentage sbo 1,37% 1,42% 1,42% 1,43% 1,43%

leerlingen so  351 360 360 360 360

totaal aantal leerlingen 20172 20091 20043 19994 19946

vereveningskorting (7 mnd-5 mnd) 60%-30% 30%-0% 0%   

2019 2020 2021 2022 2023

I Rijksbijdragen

1. lichte ondersteuning personeel 3.424.703 3.407.601 3.399.082 3.390.584 3.382.107

2. lichte ondersteuning materieel 148.768 148.025 147.655 147.286 146.918

3. zware ondersteuning personeel 7.159.022 7.126.652 7.109.088 7.091.568 7.074.092

correctie i.v.m. verevening -439.630 -161.969 0 0 0

4. zware ondersteuning materieel 623.767 620.946 619.416 617.890 616.367

correctie i.v.m. verevening -32.712 0 0 0 0

5. impuls schoolmaatschappelijk werk 47.000 46.765 46.531 46.299 46.067

 totaal rijksbijdragen 10.930.918 11.188.020 11.321.772 11.293.626 11.265.551

II Overige baten

1. inkomend grensverkeer sbo 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000

2. overige baten 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

totaal overige baten 73.000 75.000 77.000 79.000 81.000

11.003.918 11.263.020 11.398.772 11.372.626 11.346.551

Meerjarenbegroting 2019-2023

BATEN

totaal baten
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2019 2020 2021 2022 2023

I Overdrachten

Speciaal onderwijs

1. onderst bekostiging via DUO (personeel) 3.822.559 3.920.573 3.920.573 3.920.573 3.920.573

onderst bekostiging via DUO (materieel) 326.605 334.980 334.980 334.980 334.980

groei peildatum 1 februari 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

SO-arrangementen (aanvulling TLV) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

totaal SO 4.529.164 4.635.553 4.635.553 4.635.553 4.635.553

Speciaal basisonderwijs  

2. overdracht SBO >2%  0 0 0 0 0

groei SBO peildatum 1 februari 0 0 0 0 0

uitgaand grensverkeer SBO 45.000 48.000 50.000 50.000 50.000

totaal SBO 45.000 48.000 50.000 50.000 50.000

3. Regulier basisonderwijs  

€ 215 € 215 € 215 € 215 € 215

 ondersteuning basis + aanvullend 4.203.035 4.182.046 4.171.591 4.161.162 4.150.759

Jonge Risico Kinderen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

4.323.035 4.302.046 4.291.591 4.281.162 4.270.759

 

totaal overdrachten 8.897.199 8.985.599 8.977.144 8.966.715 8.956.312

2019 2020 2021 2022 2023

II management & organisatie

1.1. loonkosten M&O (directie en staf 2,86 fte)  266.423 266.423 266.423 266.423 266.423

1.2. personeel van derden controlling en kwaliteit 58.500 29.250 29.250 29.250 29.250

1.3. personeel van derden overig 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

1.4. overige personeelskosten 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

1.5. arbozorg 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

1.6. professionalisering (eigen personeel) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

2.1. huisvesting huur all-in 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

2.2. kantoorkosten 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2.3. afschrijvingen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

2.5. verzekeringen/aansluitingen/abonnementen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

2.6. administratie en beheer 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

2.7. accountancy 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

3. PR en communicatie (incl. website) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4. OPR faciliteiten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5. bestuurskosten/representatie 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

531.423  502.173 502.173 502.173 502.173

III uitvoeringsorganisatie en beleid

1.1. loonkosten uitvoerend personeel swv (13,9 fte) 723.680 723.680 723.680 723.680 723.680

1.2. personeel van derden uitvoering 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

1.3. dotatie personele voorziening 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1.4. inhuur expertise (AED en SAD) 950.000 950.000 950.000 925.000 900.000

2.1. kringen faciliteiten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

2.2. realisatie dekkend netwerk:      

2.2.1. innovatieproject onderwijs-jeugdhulp 100.000 100.000 0 0 0

2.2.2. regionale samenwerking 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2.4. Rosa Manus 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

2.5. De Leidse aanpak 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

3. studiedagen en bijeenkomsten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

4.1 groeidocument 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4.2. monitoring 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000

4.3. PO/VO 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5. ontwikkeling & innovatie 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6. interventies directie 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000

7. onvoorzien 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

2.081.680  2.081.680 1.961.680 1.936.680 1.911.680

LASTEN
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4.6. Vermogenspositie – meerjarenbalans 
 

Balansoverzicht 
 

 
 

 

Kengetallen 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Solvabiliteit (*1)   0,77   0,80  0,69  0,57  0,54  0,51 

Liquiditeit (*2)   4,56   5,08  3,50  2,55  2,45  2,38 

Rentabiliteit (*3)   4,47%   2,03% -4,60% -2,72% -0,37% -0,29% 

Weerstandsvermogen (*4) 10,59% 11,76%  6,92%   4,04%  3,63%  3,34% 

 

1= De mogelijkheid om alle schulden op lange termijn te voldoen. 

2= De mogelijkheid om alle schulden op korte termijn te voldoen. 

3= Geeft aan hoe de bedrijfsvoering is verlopen. 

4= Hoogte van de reserves onder aftrek van de vaste activa, in relatie tot de totale exploitatie. 

  

2019 2020 2021 2022 2023

 baten 11.003.918 11.263.020 11.398.772 11.372.626 11.346.551

        

8.897.199 8.985.599 8.977.144 8.966.715 8.956.312

531.423 502.173 502.173 502.173 502.173

2.081.680 2.081.680 1.961.680 1.936.680 1.911.680

lasten 11.510.303 11.569.453 11.440.998 11.405.569 11.370.166

resultaat -506.385 -306.433 -42.225 -32.942 -23.614

onttrekking bestemmingsreserve -506.385 -306.433 -42.225 -32.942 -23.614

uitvoeringsorganisatie en beleid

management en organisatie

Samenvatting en resultaat

overdrachten

SWV PPO Regio Leiden Balans Balans Balans Balans Balans

2018 2019 2020 2021 2022

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 13.767 8.767 6.767 4.767 2.767

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0

Vlottende activa

Vorderingen 191.120 191.120 191.120 191.120 191.120

Effecten 0 0 0 0 0

Liquide middelen 1.387.086 889.701 595.268 565.043 544.101

Totaal 1.591.973 1.089.588 793.155 760.930 737.988

Passiva

Eigen vermogen 1.270.021 757.636 451.203 408.978 376.036

Voorzieningen 11.245 21.245 31.245 41.245 51.245

Langlopende schulden 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden 310.707 310.707 310.707 310.707 310.707

Totaal 1.591.973 1.089.588 793.155 760.930 737.988
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Toelichting vermogenspositie 

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel uitsluitend het weerstandsvermogen en 

mogelijke voorzieningen als vermogen aan te houden, en alle algemene reserve die dit te 

boven gaat zo snel mogelijk te bestemmen. 

In 2018 is daartoe een bestemmingsreserve vastgesteld, die verder wordt opgehoogd met 

het resultaat over 2018. Deze bestemmingsreserve wordt benut t.b.v. de 

ondersteuningsmiddelen in het basisonderwijs en versterking van het dekkend aanbod. 

 

Met een totaal eigen vermogen van € 1.267.683 op 31 december 2018 is de financiële 

positie van het samenwerkingsverband goed te noemen. Dit vermogen is opgebouwd uit: 

- € 350.000 aan weerstandsvermogen/risicoreserve; 

- € 917.683 bestemmingsreserve, verwerkt in de meerjarenbegroting ter dekking 

van de voorgenomen negatieve exploitatie (zie meerjarenbegroting). 

 

 

4.7. Risicoanalyse en risicomanagement 

 

4.7.1. Algemeen 

De risico’s van een samenwerkingsverband zijn van een andere orde dan van een 

schoolbestuur. Zo is er geen sprake van de exploitatie van gebouwen en zijn de 

werkgeversrisico’s door het beperkte aantal personeelsleden evenmin vergelijkbaar met 

die van een schoolbestuur. 

Het samenwerkingsverband is primair een faciliterende organisatie, die schoolbesturen in 

staat stelt om passend onderwijs te verzorgen. 

 

Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de exploitatie, zoals de ontwikkeling van 

leerlingenaantallen (bepalend voor de baten) en deelname aan het speciaal (basis-) 

onderwijs (bepalend voor een deel van de verplichte lasten) zijn redelijk te voorspellen op 

basis van nu en de afgelopen jaren zichtbaar geworden trends en de caseload van het 

samenwerkingsverband met betrekking tot de toelaatbaarheid. Groei of krimp, zowel van 

het regulier onderwijs als van speciale voorzieningen, kunnen dan ook goed ondervangen 

worden in de meerjarenbegroting. 

Uitgaven aan speciale voorzieningen en de ondersteuningsmiddelen voor het regulier 

onderwijs vormen een communicerend vat: indien in de toekomst de kosten aan speciale 

voorzieningen zouden stijgen, kunnen de middelen voor ondersteuning in het regulier 

onderwijs worden beperkt. Er is dus ook geen noodzaak om een dergelijk risico te 

vertalen in een concreet bedrag aan weerstandsvermogen.  

De risico’s m.b.t. (te) hoge verplichte uitgaven aan speciale voorzieningen zijn zelfs 

wettelijk bij schoolbesturen belegd, door de regel dat indien de verplichte afdrachten aan 

het speciaal onderwijs het totale budget zware ondersteuning overschrijden, de aan het 

samenwerkingsverband deelnemende schoolbesturen navenant worden gekort op de 

eigen lumpsum (zie par.2). 
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De werkelijke risico’s voor een samenwerkingsverband zitten in de kwaliteit van 

uitvoering van passend onderwijs. De kwaliteit van de te realiseren ondersteuning wordt 

bepaald door de scholen en hun besturen. Risico’s als het niet realiseren van een 

afdoende niveau van ondersteuning moeten gemanaged worden in overleg met de 

besturen. 

De druk op samenwerkingsverbanden, ook vanuit de inspectie, om meer zicht te krijgen 

op de doelmatige besteding van middelen die aan de schoolbesturen worden 

overgedragen, is de laatste jaren dan ook toegenomen. 

Het samenwerkingsverband is vanaf 2016 bezig om verantwoording op te vragen bij de 

schoolbesturen, met name waar het de bestemming van ingezette middelen betreft. 

Vervolgens wordt via de monitor “Perspectief op School” de ontwikkeling van de 

basisondersteuning gevolgd, en de afspraken die daarover in het ondersteuningsplan zijn 

gemaakt. Binnenkort wordt aanvang gemaakt met de opbouw van een (integraal) 

kwaliteitszorgsysteem. 

 

Tenslotte worden in de regio steeds meer problemen zichtbaar met de mogelijkheden om 

leerlingen met een TLV daadwerkelijk te kunnen plaatsen in het S(B)O. De activiteiten die 

moeten leiden tot een beter dekkend netwerk zijn in de (meerjaren-)begroting 

opgenomen en leiden de risico’s rond plaatsbaarheid niet tot verruiming van het 

weerstandsvermogen. 

 

Uiteraard zijn er ook risico’s die zich moeten vertalen in weerstandsvermogen. Naast de 

(beperkte) personele bezetting en dus enige werkgeversrisico’s, is er sprake van 

werkprocessen die bij onzorgvuldige afhandeling tot schaderisico’s kunnen leiden. 

 

 

4.7.2. Korting op lumpsum schoolbesturen 

Omdat in de vorige paragraaf gerefereerd wordt aan de “bottom line” regel dat 

schoolbesturen worden gekort op hun lumpsum indien de overdracht aan het speciaal 

onderwijs het budget zware ondersteuning overschrijdt, is het goed om hier aan te geven 

dat dit een scenario is, waarop de kans zo goed als nihil is: 
 

 2019 2020 2021 2022 

budget zware ondersteuning € 7.310.447 € 7.585.630 € 7.728.504 € 7.709.548 

afdracht SO*  € 4.329.164 € 4.435.553 € 4.435.553 € 4.435.553 

     

*door DUO op basis van 1 oktober en door het swv op basis van 1 februari 

** cf. meerjaren prognose/meerjarenbegroting 
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4.7.3. Mogelijke risico’s 

De risico’s van het samenwerkingsverband zijn beperkt tot elementen van de 

bedrijfsvoering en de kerntaken. Dit leidt tot de volgende analyse: 

 

Personeelsmanagement 

Het samenwerkingsverband is een relatief kleine werkgever, maar kan niettemin met 

onverwachte, financiële gevolgen van dat werkgeverschap te maken krijgen. Dat zijn: 

§ Vervanging van personeel door arbeidsverzuim (ziekte, zwangerschap) waarbij de 

verzuimverzekering niet toereikend genoeg is voor het afdekken van de 

loonkosten aan vervanging. 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij het Vervangingsfonds, maar heeft 

met name onderwijsondersteunend personeel in dienst, waarvan de 

vervangingsdeclaratie een wachttijd kent. De UWV-uitkering tijdens 

zwangerschapsverlof is doorgaans niet toereikend voor de vervangingskosten. 

Gepland is om nader te onderzoeken of het verlaten van het Vervangingsfonds en 

het beheren van een begrotingspost vervangingen geen betere 

exploitatiemogelijkheden biedt. Een dergelijke begrotingspost kan ook 

gecombineerd worden met een stelpost voor tijdelijke uitbreiding van de 

bezetting in perioden van een (te) hoge werkdruk als gevolg van een piek in de 

caseload. 

§ Arbeidsconflicten kunnen leiden tot juridische kosten, transitievergoedingen en 

uitkeringskosten. Dat laatste doet zich alleen voor indien een uitkering volgt op 

een ontslag dat niet onvermijdelijk is volgens het reglement van het 

Participatiefonds. Dit risico is in omvang en frequentie beperkt. 

 

Bedrijfsvoering 

De diverse administratieve processen kunnen leiden tot omissies, die vervolgens weer 

een financiële consequentie kunnen hebben. Deze werkprocessen zijn vastgelegd in een 

administratieve organisatie & interne controle (AO/IC) of handboek en de AO/IC van het 

administratiekantoor dat de financiële en personele administratie verzorgt. Samen met 

de borging van bevoegdheden in het elektronische betalingsverkeer (procuratieschema) 

en tenslotte de auditcommissie die de exploitatie volgt via rapportages, is er sprake van 

een afdoende risicobeheersing van de financiële bedrijfsvoering. 

Nu het samenwerkingsverband enige jaren bestaat en daardoor ook het aantal 

verplichtingen is “gegroeid”, zal worden onderzocht of de software die wordt gebruikt 

voor de financiële administratie kan worden uitgebreid met een contractenregister, 

waardoor eenvoudiger zicht te krijgen is op doorlopende verplichtingen. 

 

Na de specifieke aandacht in 2016 voor de wet Bescherming persoonsgegevens en de 

nieuwe wetgeving t.a.v. (de meldplicht van) datalekken, wat tot aanpassing heeft geleid 

tot aanpassing van de registratie en administratie van de TLV, het gebruik van het digitale 

Groeidocument (waarmee beveiligd verkeer van leerlingengegevens mogelijk is), heeft in 

2017 een quickscan door externen plaatsgevonden op de mate waarin het 
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samenwerkingsverband klaar is voor de uitvoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (mei 2018). De actielijst die hier uit voortvloeide is inmiddels 

uitgevoerd. 

 

 Kerntaken 

Aparte aandacht vraagt de ‘verzilvering’ of opvolging van toelaatbaarheidsverklaringen 

(TLV). Het samenwerkingsverband geeft TLV’s af met een bekostigingscategorie. Het 

overmaken van de categoriekosten door DUO wordt echter aangestuurd door de 

schooladministratie. Het samenwerkingsverband controleert dan ook tenminste eenmaal 

jaarlijks (na de 1 oktobertelling) of de in Kijkglas 2 (plaatsingen SO) geregistreerde TLV-

categorieën corresponderen met de afgegeven TLV-besluiten. 

 

Samenwerkingsverbanden worden steeds vaker geconfronteerd met de relatief hoge 

kosten die een passende oplossing voor ‘thuiszitters’ met zich meebrengt en situaties 

ronde en leerling waarin de regelgeving of het dekkend netwerk niet direct voorziet. Deze 

risico’s zijn opgenomen in de begroting, o.a. via een “interventiebudget directeur”. Ook 

zijn eventuele financiële gevolgen van geschillen in de begroting opgenomen.  

Voor beide zaken geldt echter dat het stelposten betreft waarvoor calculatie vrijwel 

onmogelijk is, en dus een beroep op de risicoreserve niet is uit te sluiten. 

 

 

4.7.4. Hoogte weerstandsvermogen 

De analyse leidt tot een gewenst weerstandsvermogen of risicoreserve van € 350.000,- , 

gebaseerd op onderstaande specificatie: 

 
Deze risicoreserve heft momenteel de gewenste hoogte, zodat er geen dotaties zijn voorzien. 

 risico impact * kans risicomanagement risicoreserve

personeels- 1 vervanging van personeel bij ziekte en zwangerschap extra loonkosten 5 3 risico-reserve 75.000€          

management 2 arbeidsconflicten juridische kosten 1 1 risico-reserve 10.000€          

transitievergoeding 4 2 risico-reserve 40.000€          

uitkeringskosten 4 3 risico-reserve 40.000€          

3 caseload calamiteiten in de bezetting tijdelijke uitbreiding bezetting en loonkosten 5 3 risico-reserve 100.000€       

4 bedrijfsongevallen aansprakelijkheid werkgever, eigen risico 1 1 verzekering 5.000€             

interne 1 mismanagement algemeen bestuurdersaansprakelijkheid 3 1 verzekering -€                         

bedrijfsvoering 2 omissies in betalingsverkeer incl. fraude (intern en AK)onverschuldige betalingen 3 1 AO-IC en AK -€                         

3 omissies in salarisbetalingen en premie-afdrachten boetes en nabetalingen 3 1 AK -€                         

4 ongewenste contractuele verplichtingen afkoopkosten 1 1 contractenregister 15.000€          

5 diefstal, inbraak, brand vervangingskosten 1 1 verzekering -€                         

7 ICT shutdown continuïteit 2 1 extern systeembeheer -€                         

kerntaken 1 calamiteiten rond een leerling noodzakelijke oplossing met financieel gevolg 2 3 gebudgetteerd -€                         

 2 verwijtbaar en aansprakelijk handelen personeelsledenaansprakelijkheid werkgever, eigen risico 1 1 verzekering 10.000€          

3 geschillen ondersteuningstoewijzing uitspraak schadeloosstelling 4 3 - 35.000€          

4 geschillen privacyschending uitspraak schadeloosstelling 2 2 software/gedragsregels 20.000€          

onvoorzien 1 - - 1 1 - -€                         

350.000€       

* 1 laag

5 hoog
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5 Exploitatie 2018 
 

 

5.1. Exploitatieoverzicht 

 
  

Begroting Exploitatie Exploitatie

2018 2018 2017

I Rijksbijdragen

1 Lichte ondersteuning personeel 3.202.628 3.432.378 3.201.668

2 Lichte ondersteuning materieel 146.176 149.285 146.445

3 Zware ondersteuning personeel 6.103.415 6.528.860 5.952.973

4 Zware ondersteuning materieel 560.610 559.069 529.642

5 Impuls SMW 44.000 48.086 42.359

10.056.829 10.717.679 9.873.088

II Overige baten

1 Grensverkeer SBO 44.000 78.169 82.107

Overige baten (o.a. perspectiefproject) 0 14.632 0

Flitsbijeenkomsten 0 5.000 5.756

2 Derden bijdrage overig (beeldcoaching-jonge kind) 20.000 30.038 62.687

64.000 127.839 150.550

10.120.829 10.845.517 10.023.638

I Overdrachten

1 Speciaal onderwijs

Bekostiging via DUO (personeel) 3.398.113 3.630.501 3.453.917

Bekostiging via DUO (materieel) 328.152 317.367 292.863

Groei peildatum (incl. eenmalig € 6.000 S(B)O) 160.000 201.059 143.390

3.886.265 4.148.927 3.890.170

2 Speciaal basisonderwijs

Overdracht SBO > 2% 0 0 0

Groei SBO peildatum 1 februari 0 0 0

 Uitgaand grensverkeer SBO 28.000 65.830 39.073

28.000 65.830 39.073

3 Regulier basisonderwijs

Basis+ aanv regulier onderwijs 3.767.232 3.774.960 3.136.910

Realisatie dekkend netwerk 200.000 220.544 112.681

Jonge Risico Kinderen 120.000 19.072 0

4.087.232 4.014.576 3.249.591

Totaal overdrachten 8.001.497 8.229.334 7.178.834
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Begroting Exploitatie Exploitatie

2018 2018 2017

II Managment & organisatie

1.1 Loonkosten (directie en staf) 206.223 197.840 373.138

1.2/4 Overige personele lasten 10.000 9.952 7.052

Personeel van derden controller/kwaliteitszorg 57.000 51.168 64.180

Personeel van derden overig 20.000 23.677 12.415

1.5 Arbozorg 3.000 2.008 3.041

1.6 Professionalisering 12.000 7.044 10.367

2.1 Huisvestingslasten (all-in) 60.000 86.713 80.291

2.2 Kantoorkosten 13.000 19.316 13.545

Werving en selectie 0 0 8.900

2.3 Afschrijving meubilair 2.000 803 804

Afschrijving inventaris/apparatuur 2.000 279 248

ICT jaarlijks 0 13.962 1.931

2.3 Afschrijving ICT 8.000 5.372 6.485

2.5 Verzekeringen en abonnementen 4.500 5.763 4.588

2.6 Administratie en beheer 17.000 17.376 17.034

2.7 Accountancy 7.400 10.285 7.260

3 PR en communicatiekosten (incl .website) 20.000 5.288 19.892

4 OPR faciliteiten 1.000 350 465

5 Bestuurskosten en representatie 15.000 12.029 30.722

 totaal 458.123 469.226 662.360

III Uitvoeringsorganisatie en beleid

1.1 Loonkosten uitvoerend personeel 705.120 681.776 491.468

1.2 Personeel van derden uitvoering 20.000 34.495 73.755

1.4 Herbesteding AB en expertiseteam 921.288 944.052 870.272

2.1 Faciliteren kringen 40.000 36.000 39.950

2.2 Schoolmaatschappelijk werk (JGT) 43.000 0 0

2.3 OZC Orion 0 27.906 0

2.4 Rosa Manus 27.000 49.911 63.404

2.5 De Leidse aanpak 15.000 15.000 15.000

3. Studiedagen en bijeenkomsten 40.000 29.927 37.222

4.1 ICT groeidocument en monitoring 3.000 3.066 2.081

Investering meubilair 0 0 0

Investering inventaris/apparatuur 0 0 2.231

Overboekingrekening MVA 0 -3.066 -4.312

4.2 Monitoring 53.000 33.240 27.357

4.3 PO/VO 10.000 17.369 19.767

Implementatie en professionalisering 0 0 0

Flitsbijeenkomsten 0 9.171 10.721

Beeldcoaching / Jonge kind 0 6.297 16.265

5 Ontwikkeling en innovatie 40.000 40.010 24.035

6 Interventies directie 60.000 6.851 44.916

1.3 /2.2/7 Overige uitgaven 15.000 8.811 58

 totaal 1.992.408 1.940.817 1.734.190

10.452.028 10.639.376 9.575.384

Financiele baten en lasten 0 104 88

0 104 88

Resultaat -331.199 206.245 448.342
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5.2. Toelichting 

Het exploitatieresultaat van het samenwerkingsverband over 2018 bedraagt € 206.245. Er 

was een negatief resultaat begroot van -€ 331.199. Een positief verschil van € 537.444. 

Uit de analyse van het resultaat zijn verschillende oorzaken van dit positieve verschil aan 

te wijzen: 

 

Baten 

Het resultaat wordt vooral beïnvloed door de stijging van de rijksbijdragen tijdens 2018.  

De lumpsumtarieven, dus ook de tarieven voor lichte en zware ondersteuning zijn tijdens 

2018 aangepast aan de forse stijging van de primaire arbeidsvoorwaarden in de cao 

Primair Onderwijs. Aangezien de cao deels met terugwerkende kracht werd gewijzigd 

(februari 2018) is in de herfst van 2018 ook een ophoging van de rijksbijdrage over het 

voorafgaande schooljaar 2017-2018 ontvangen. Deze aanpassingen hebben bij de 

componenten lichte ondersteuning personeel, zware ondersteuning personeel en de 

regeling SMW/risicoleerlingen geleid tot in totaal € 579.709 meer rijksbijdrage dan 

begroot. 

 

Dit fenomeen heeft zich ook voorgaande jaren (maar dan in mindere mate) 

voorgedaan, wat de vraag oproept of de begroting niet kan worden gebaseerd op 

een geraamde indexering i.p.v. de laatst gepubliceerde tarieven. Hier is met 

meerdere controllers van samenwerkingsverbanden naar gekeken, en geconcludeerd 

dat dit ondoenlijk is. Allereerst omdat een dergelijke aanname nergens op te baseren 

valt, en daarnaast in doorrekening naar de ondersteuningsmiddelen voor het S(B)O, 

waarvan de tarieven dan ook geïndexeerd moeten worden, te complex is en onzeker 

wordt. 

 

Opvallend is dat de baten aan grensverkeer (SBO) lager zijn dan in 2017. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door het feit dat het aantal leerlingen dat “1e jaars” grensverkeer is, en 

waarvoor ook de basisbekostiging wordt gerekend, is afgenomen. Aangezien dat bij 

uitgaand grensverkeer niet het geval was (zie overdrachten SBO), is voor het eerst de 

balans tussen inkomend en uitgaand grensverkeer negatief. In 2019 is dit weer licht 

positief. 

 

De overige baten zijn hoger door niet begrote eigen bijdragen aan trainingen en 

bijeenkomsten. 
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Lasten 

 

Overdrachten 

Speciaal onderwijs: 

De aanpassing van de lumpsumtarieven betekent ook verhoging van de 

ondersteuningsmiddelen voor het speciaal onderwijs (TLV-tarieven). Ook hier is voor een 

deel sprake van aanpassing met terugwerkende kracht. In totaal waren in 2018 de 

uitgaven aan ondersteuningsmiddelen voor het speciaal onderwijs € 181.521 hoger dan 

begroot. 

 

Speciaal basisonderwijs: 

Hier is geen overdrachtsverplichting omdat de deelname (ver) onder de 2% van het aantal 

leerlingen van het samenwerkingsverband zit. 

Uitgaand grensverkeer: zie toelichting baten. 

 

Regulier basisonderwijs: 

Het totaal van basis- en aanvullende ondersteuning wijkt iets af (€ 7.728) door een 

correctie van een opgegeven leerlingenaantal. 

Aan de post Jonge Risicoleerlingen is minder uitgegeven dan begroot, omdat een tweede 

groep van Het Palet anders dan verwacht en begroot niet gestart is. 

 

Management en organisatie 

- De loonkosten van management en staf zijn weergegeven inclusief 

Vervangingsfonds en UVW-uitkeringen en kosten aan de werkkostenregeling. De 

totale uitgaven aan interne en externe staf zijn vrijwel conform begroting. 

- De huisvestingslasten zijn hoger dan in de voorgaande situatie en (kon worden) 

begroot. Hier is in de begroting 2019 rekening mee gehouden. 

- In 2019 zullen de geactiveerde goederen worden geregistreerd/geïnventariseerd 

en de activa-administratie geactualiseerd, zodat de afschrijvingen beter te 

begroten zijn. 

- De post verzekeringen/aansluitingen/abonnementen is hoger uitgevallen door de 

contributiekosten van de nieuwe aansluiting bij het landelijke netwerk voor 

samenwerkingsverbanden. 

- De stijging van de accountantskosten is inmiddels verwerkt in de begroting 2019. 

- Aan PR en communicatie is veel minder uitgegeven dan in de voorgaande jaren 

gebruikelijk was. Ook dit is meegenomen voor de begroting 2019. 

- De bestuurskosten zijn inclusief advocaatkosten inzake een ontslagtraject. 

De totale kosten aan management & organisatie zijn lager dan in de voorgaande jaren, 

mede door een zuiverdere verdeling van de loonkosten tussen het deel M&O en het deel 

uitvoeringsorganisatie (waardoor de loonkosten daar hoger zijn dan in 2017). 
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Uitvoeringsorganisatie en beleid 

- Op de loonkosten personeel in eigen dienst zit een kleine onderschrijding en op 

personeel van derden (detachering vanuit PROOLeiden) enige overschrijding. 

Samen is dit binnen de bandbreedte van de begroting. 

- De aanpassing van de lumpsumtarieven en de cao betekent eveneens een 

aanpassing van de tarieven van de AED (ambulante begeleiding/expertiseteam). 

- In de post “realisatie dekkend netwerk” zijn nu alle aanvullingen op de TLV-laag 

voor intensieve begeleidingsplekken in het speciaal onderwijs opgenomen. Dit is 

door het aantal plaatsen ook licht overschreden. De aanvullende bekostiging van 

OZC Orion, zoals die door de drie samenwerkingsverbanden in Holland-Rijnland 

word gedragen, is opgenomen onder “interventies directie”. Deze laatste post is 

een stelpost die afhankelijk is van toevallige noodzaak en ad hoc besluiten en dus 

niet goed te ramen is. 

- Monitoring betreft de kosten aan POS, voor de inventarisatie van de 

basisondersteuning en de totstandkoming van de schoolondersteuningsprofielen. 

 

Resultaat 

Het positieve resultaat werd reeds vermeld in de prognose bij de rapportage over het 

derde kwartaal en is meegenomen in de begroting 2019. 

 

 

5.3. Treasury-verslag 

In 2018 is noch belegd of vreemd vermogen aangetrokken. Het samenwerkingsverband 

beheert naast een betaalrekening uitsluitend een spaarrekening. Het saldo op 31-12-2018 

van deze spaarrekening bedroeg € 250.173,19 met een in 2018 ontvangen rente van  

€ 104,09. 
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6 Rapportage intern toezichthouder 

 
 

De ALV is het intern toezichtsorgaan van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. 

Alle besturen van de scholen zijn lid en stemgerechtigd.  

De taken van de ALV liggen statutair vast en richten zich op het goedkeuren van  de  

begroting en de benoeming van de registeraccountant. Daarnaast heeft de ALV de taak 

het bestuur te adviseren, het goedkeuren van het ondersteuningsplan, het jaarverslag en 

het benoemen van het bestuur. ( artikel 11 van de statuten) 

De ALV is in 2017 5 maal bijeen geweest. De vergaderingen worden voorbereid met de 

voorzitter van het bestuur en met de directeur van het samenwerkingsverband. 

Het bestuur informeert de ALV over de stand van zaken rondom het uitvoeren van het 

ondersteuningsplan. Zowel op de inhoud, als op de financiële uitvoering. Hierbij wordt de 

doelstelling van het samenwerkingsverband, nl. het creëren van een passende 

onderwijsplek voor iedere leerling niet uit het oog verloren.  

De ALV heeft een auditcommissie ingesteld, die de ALV adviseert omtrent de financiële 

recht—en doelmatigheid in het algemeen en begroting en rekening in het bijzonder. De 

auditcommissie bestaat uit drie leden. 

Onderwerp van gesprek tussen bestuur en de ALV betreft de toezicht houdende rol van 

de ALV ten opzichte van het bestuur en hoe deze nauwgezetter uit te voeren. Een 

werkgroep heeft zich gebogen over een toezicht kader en zal een advies formulieren aan 

de ALV. 

 

Namens de ALV van het swv PPO regio Leiden 

 

Mevr. T. van der Wal 

Voorzitter ALV 
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7 Jaarrekening 

 

 



Telefoon: 071-5351710

Website: www.pporegioleiden.nl

E-mail: info@pporegioleiden.nl

Samenwerkingsverband 
Passend Primair 

Onderwijs regio Leiden

Jaarrekening 2018
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Aan de ledenvergadering en het bestuur van
Veren iging Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
Lammenschansweg 130D
232TJX LEIDEN

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaaruerclag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden te
Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
o Geeft de in het jaaruerslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van

het vermogen van Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden op 31 december
2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs;

o zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 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 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een ovezicht 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 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hie¡van zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden 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 geschik is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaaruerslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaaruerslag andere informatie, die bestaat uit:

o het bestuurwerslag;
o de overige gegevens;
o bijlagen.

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

o fiêt de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële añruijkingen bevat;
o alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2.

Bestuurwerslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Iin
ia
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afuiijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf
'2.2.2. Bestuursverslag'van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 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 jaaruerslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en
regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de ledenvergadering voor de jaarrekening
het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming
met de Regeling jaaruerslaggeving 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. 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 añruijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur añruegen of de vereniging in staat is om haar activiteiten in
continuTteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekeningopmaken
op basis van de continui'teitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging 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 vereniging haar activiteiten in continu'l'teit kan
vooftzetten toelichten in de jaarrekening.

De ledenvergadering is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de vereniging.

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.

Añruijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkenruijs 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 beihvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afralijkingen op ons oordeel.



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelworming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's:
- dat de jaarrekening añarijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
- het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
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
añntijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

o 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 vereniging;

o het evalueren van de geschiKheid van de gebruiKe grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruiKe
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuTteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informat¡e vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continu'rteit kan vooftzetten. 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 gebeuftenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuiteit niet langer kan handhaven;

o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

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

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

Amsterdam, 25 juni 2019

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

(was getekend)

De heerC. Rabe

Registeraccountant
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Bijlage: Jaarontwikkelplan 2018-2019 

 Subthema Doelstelling Acties 
Verantwoordelijke(n)/ 

Uitvoering 

Thema 1:  
Organisatie PPO 

 Governance Organiseren van een nieuw toezichtsmodel 
 

· Overleg voorzitter bestuur PPO, voorzitter 
ALV 

· Beschrijving toezichtskader 

· Wijzigen statuten indien nodig. 

Voorzitter bestuur PPO, 
voorzitter ALV, externe 
deskundigen  

 Functiebouwhuis 
 
 
 
 
 
 
Personeelsbeleid
splan 

Implementeren van het opgestelde 
functiebouwhuis 
 
 
 
 
 
Actualiseren van het bestaande beleid 

· Inschaling van de profielen (FUWA) 
rekening houdend met de nieuwe CAO 

· Informatiebijeenkomst teamleden 

· Toepassen van de cyclus functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

· Vaststelling door bestuur 
 

· Vaststelling door bestuur 
 
 

Bestuur PPO 
Directeur PPO 
Teamcoördinator PPO 
 

 Huisvesting Realiseren van adequate huisvesting in Leiden 
samen met partners Huis van het Onderwijs 

· Deelname in werkgroep huisvesting 

· Interne evaluatie van de huidige huisvesting 
en samenwerking binnen HvO 

Directeur PPO 
Partners huis van het 
onderwijs 

Thema 2: 
Dekkend netwerk 
onderwijs en jeugdhulp 

 Voorschoolse 
voorzieningen 

Contact over het jonge kind in de voorschoolse 
voorziening, voor wie de (over)stap naar het 
reguliere onderwijs niet direct vanzelfsprekend 
is.  

· Contactpersoon vanuit PPO voor 
behandelvoorzieningen/ambulante 
producten gericht op het jonge kind  

Themagroep Jonge Kind 
Contactpersoon PPO 

 Onderwijs Alle kinderen hebben leerrecht. Het beleid van 
PPO  is erop gericht dat er geen kinderen thuis 
zitten. 

· In de kring wordt het gesprek gevoerd 
(inrichten plaatsingstafel) over het 
realiseren van een passend aanbod voor 
alle kinderen in het gebied. Het 
uitgangspunt is het realiseren van thuisnabij 
onderwijs. 

· Afspraken maken met de 3 SWV en de SO-
scholen/besturen over wachtlijsten en het 
mogelijk maken van flexibele instroom in het 
S(B)O z.s.m. 

· Realiseren van onderwijs op locatie voor 
kinderen met zeer specifieke 

Directeuren SWV 
Bestuurders PO-scholen 
Directeuren/IB-ers PO-
scholen 
Bestuurders SO-scholen 
Directeuren SO-scholen 
Werkgroep Innovatie 
Dekkend Netwerk 
Adviseurs 
Onderwijsspecialisten 
Teamcoördinator PPO 
 



Bijlage: Jaarontwikkelplan 2018-2019 

 Subthema Doelstelling Acties 
Verantwoordelijke(n)/ 

Uitvoering 

onderwijsbehoeften in samenwerking met 
de jeugdhulp. 
 

  Inzicht in het S(B)O aanbod op het niveau van 
Holland Rijnland. 
Realiseren dekkend netwerk 

· Vaststellen van het overzicht van de 
profielen van de S(B)O scholen op het 
niveau van Holland Rijnland. 

Schoolbesturen  

  Inzicht (op het niveau van het 
samenwerkingsverband) waaraan de 
ondersteuningsgelden worden besteed. 

· Verantwoording van schoolbesturen hoe zij 
de ondersteuningsgelden  inzetten. 

· Terugkoppeling vanuit PPO naar besturen, 
kringen en scholen  

Directeur PPO 
Schoolleiders 

  Overstappen naar een andere 
onderwijsvoorziening is een positief en 
handelingsgericht proces. 

· Vaststellen overstapbeleid 

· Bespreekbaar maken overstapbeleid en de 
facilitering ervan. 

· Implementeren overstapbeleid 

Schoolbesturen 
Directeuren PO/S(B)O 
Onderwijsspecialisten/ad
viseurs 
Werkgroep 
overstapbeleid 

 Positionering en 
samenwerking 
onderwijs en 
jeugdhulp 

Creëren van een dekkend netwerk in de regio 
(alle kinderen een passend aanbod). 
Iedere leerling, waarvoor dat redelijkerwijs 
mogelijk is, volgt onderwijs, al dan niet in 
combinatie met jeugdhulp. 

· Realiseren van passende perspectieven 
voor kinderen met zeer specifieke 
onderwijsbehoeften. 

· Samenwerken en afspraken maken met 
gemeenten over bekostiging en 
ontschotting. 

· Monitoren van nieuwe initiatieven in de 
regio 

· Inventarisatie van de inzet van jeugdhulp 
binnen het S(B)O om te komen tot een 
effectievere combinatie en inzet van 
middelen 

Werkgroep 
onderwijszorgarrangeme
nten Holland Rijnland 
Stuurgroep Innovatie 
dekkend netwerk (IDN) 
Werkgroep IDN 
Schoolbesturen 

Thema 3: 
Ondersteuningsaanbod  

 Interne 
professionaliserin
g 

De kennis en kunde van de medewerkers van 
PPO is van hoog niveau. Speerpunten: 

-  (Reflectieve) Gespreksvoering  
- Mediation 

· Studiebijeenkomsten PPO 

· Inzet trainer/coach op niveau van 
individuele adviseurs/specialisten 

· Stimuleren kwaliteitscultuur: samenwerkend 
leren 

· Cursorisch aanbod Mediation 

Directeur PPO 
Adviseurs PPO 
Onderwijsspecialisten 
 



Bijlage: Jaarontwikkelplan 2018-2019 

 Subthema Doelstelling Acties 
Verantwoordelijke(n)/ 

Uitvoering 

 Jonge Kind · Doorontwikkelen van Palet voor het 
Jonge kind 

· Versterken van de nazorg na 
beëindiging plaatsing Palet 

· Preventieve inzet: vroegtijdig 
signaleren en interveniëren m.b.t. de 
ontwikkeling van het jonge kind. 

· Vergroten van kennis m.b.t. de 
ontwikkeling van het jonge kind. 

· Evaluatie van het Palet. In samenwerking 
met de werkgroep Jonge Kind en met het 
‘kernteam’ Palet door ontwikkelen van de 
voorziening ook voor leerlingen in groep 3.  

· Uitvoeren van HGD trajecten voor het jonge 
kind (t/m groep3) . 

· Zie professionalisering 

Werkgroep Jonge kind 
Experts HGD Jonge Kind 
(AED) 
Coördinator Jonge Kind 

 Externe 
professionaliserin
g 

Faciliteren van scholing (in de regio) gericht op 
het versterken van de kwaliteit van de intern 
begeleider en de leraar 

· Flitsbijeenkomsten  

· Aanbod Master EN in de regio in 
samenwerking met seminarium voor 
orthopedagogiek. 

· Aanbod scholing jonge kind specialist in 
samenwerking met Onderwijs Advies en 
AED 

· Bij de Leidse aanpak voor 
talentontwikkeling is expertise beschikbaar 
waar alle scholen gebruik van kunnen 
maken. 

· Kringgerichte pilots 

Directeur PPO/team 
coördinator PPO 

Thema 4: 
Basisondersteuning 

 Kwaliteit van de 
basisondersteuni
ng 
 
 
 
 
 

De basisondersteuning is op scholen van 
voldoende niveau.  
 
 
 
 

· Evalueren van het kwaliteitssysteem (POS) 

· Onderzoeken hoe de data van POS beter 
benut kunnen in het versterken van de 
basisondersteuning.  

 

Schoolbesturen 
Directeur PPO 
Teamcoördinator 
Adviseurs PPO 
 

Thema 5: 
Ondersteuningsroute 

 Integraal 
arrangeren 
 
 
 

Het verhogen van de kwaliteit van arrangeren;  
 
 
 

· Implementeren ‘voorbereiden en evalueren 
ondersteuningsteam’  

· De leraar en de intern begeleider bereiden 
zich goed voor op het ondersteuningsteam. 

Directeur PPO 
Werkgroep arrangeren 
 



Bijlage: Jaarontwikkelplan 2018-2019 

 Subthema Doelstelling Acties 
Verantwoordelijke(n)/ 

Uitvoering 

 
 

· De leraar voelt zich ondersteund en 
competent in het vormgeven/uitvoeren van 
een arrangement (m.b.v. diverse experts)  

· Onderzoeken wanneer het een meerwaarde 
heeft dat een kind deelneemt aan het OT.  

· PPO biedt diverse handvatten/formulieren 
aan de leraar om een kindgesprek te 
voeren. 

· PPO organiseert groeibijeenkomst 5.0: 

samenwerking met de jeugdhulp 

· Intervisie/samenwerkend leren 
adviseurs/OS 
 

  Verbeteren van de aansluiting van de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het  jeugd- en 
gezingsteam (JGT) op het onderwijs; specifiek  
op scholen met relatief veel complexe 
systeemproblematiek. 

· Op basis van inventarisatie samenwerking 
JGT/onderwijs, conclusies trekken en beleid 
aanpassen. 

· Afspraken maken met JGT hoe de JGT-er is 
zichtbaar op scholen met relatief veel 
systeemproblematiek. 

· De PPO adviseur bespreekt de inzet van de 
JGT-er en benut de expertise  van de JGT-
er tijdens het IB-netwerk  
 

PPO adviseurs 
JGT 
JGZ 
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Jaarverslag 2018 OPR PPO regio Leiden e.o. 
 

Inleiding 

Sinds december 2012 is de ondersteuningsplanraad (OPR) operationeel. Dit is een belangrijk 

orgaan binnen het samenwerkingsverband PPO Leiden. Deze raad heeft instemmingsrecht op 

het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband (minimaal één keer per vier jaar) 

opstelt. De OPR wordt gevormd door enthousiaste onderwijsprofessionals en betrokken 

ouders die allen graag willen meedenken over passend onderwijs met als doel dat alle 

leerlingen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen volgen.  

 

Samenstelling OPR 

De samenstelling van de raad bestaat uit 5 ouders en 5 onderwijsprofessionals. Alle vormen 

van onderwijs (de verschillende clusters, SBO en regulier) zijn vertegenwoordigd in de raad.  

In 2018 hebben wij afscheid genomen van een viertal OPR-leden. Gelukkig hebben we ook 

weer nieuwe vertegenwoordigers weten te vinden. Ook in 2018 kende de OPR alleen een 

voorzitters rol. De management assistente van het samenwerkingsverband, Lisette Bitter,  

verzorgt de notulen en de website.  

 

Ouder geleding 

· Denise Bouwman, Meerpaal, Leiden (afgetreden maart 2018) 

· Sietske de Jongh, OBS de Vogels, Oegstgeest (afgetreden mei 2018) 

· Ciska van Doesem, ouder OBS de Arcade (afgetreden november 2018) 

· Jolanda Gijzenberg, RK Basisschool De Kiem, Roelofarendsveen  

· Loes van Herten, OBS de Dukdalf, Leiden 

· Annemarie Koppenaal, OBS De Lorentz, Leiden (vanaf september 2018) 

· Marleen Peters, PI De Brug, Leiden (vanaf november 2018) 

 

Onderwijsgeleding 

· Jacqueline Peels, intern Begeleider Basisschool De Springplank, Leiden 

· Barbara Westerink, leerkracht De Vlieger (SBO), Leiden 

· Jenske Vermeulen, intern leerlingbegeleider St Joseph school, Leiden (voorzitter) 

· Erwin Lebbink, intern begeleider OBS Elckerlyc, Roelofarendsveen 

· Annelore Koster, leerkracht Leo Kanner Onderwijsgroep, Oegstgeest (vanaf 

november 2018) 
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Werkwijze 

In 2018 is de OPR 4 keer (20 maart, 22 mei, 10 september, 20 november) bijeengekomen om 

te vergaderen met het samenwerkingsverband. De vergaderingen van de OPR vinden plaats 

op het kantoor van het samenwerkingsverband en verlopen in een constructieve en zeer 

open sfeer, waarbij de OPR fungeert als de critical friend. De directeur van het 

samenwerkingsverband, Rich van de Berg,  praat dan de OPR bij over actuele ontwikkeling. 

Daarnaast worden zaken besproken die zijn voorbereid door werkgroepen. In 2018 zijn de 

werkzaamheden verdeeld in 2 werkgroepen n.a.v. opmerkingen bij de goedkeuring op het 

ondersteuningsplan in 2017. Dit zijn de werkgroep “Vraag leerkracht / IB-er” en de 

werkgroep “Financiën en inzet AED”. Daarnaast zijn er twee werkgroepen voor reguliere 

werkzaamheden van de OPR: de werkgroep “dialoog” (met de achterban) en de werkgroep 

“reglement en leden” (bij vacatures in de OPR).  

 

De behandelde onderwerpen  

Werkgroep vraag leerkracht / IB-er 

Bij de goedkeuring van het ondersteuningsplan in 2018 heeft de OPR aangegeven dat de zij 

de faciliterende rol van het samenwerkingsverband zal monitoren waar het gaat om de 

versteviging van de rol en positie van de leerkracht en haar/zijn vermogen zelf sturing te 

geven aan de invoering van passend onderwijs. In de vergadering van mei 2018 is een notitie 

van de werkgroep besproken. In het ondersteuningsplan worden schoolbesturen 

aangespoord om de leerkracht centraal te stellen. Het samenwerkingsverband kan echter 

alleen stimuleren om leerkrachten te professionaliseren; ze kunnen de aangesloten 

schoolbesturen echter niets opleggen. De OPR kan dit wel teruggeven aan de (G)MR’en om 

hier met hun schoolbesturen bij stil te staan.  

 

Werkgroep financiën 

Bij de goedkeuring van het Ondersteuningsplan in 2018 heeft de OPR aangegeven dat ze 

meer dan voorheen zal monitoren op de financiële situatie (begroting en uitgaven) en dat ze 

van het samenwerkingsverband een heldere monitoring op inzet en kwaliteit van de bijdrage 

van de AED verwacht. De werkgroep heeft de kwartaalrapportages besproken met de 

directeur van het samenwerkingsverband. Ook heeft de AED in de vergadering van november 

2018 haar werkwijze aan de OPR toegelicht.  

 

Werkgroep dialoog 

De leden van de OPR nemen deel zonder last of ruggespraak met de achterban. Dit neemt 

echter niet weg dat de OPR graag gevoed wordt door signalen uit de achterban. In 2017 is 

hiertoe een themabijeenkomst gehouden. In de vergadering van maart 2018 is stilgestaan bij 

een voorstel van de werkgroep dialoog hoe deze achterban het beste bij de OPR betrokken 

kan worden. Besloten is te zorgen voor goede informatievoorziening via de website en het  
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regelmatig versturen van een OPR-nieuwsbrief. De werkgroep heeft vervolgens gezorgd voor 

een update van de website. De eerste nieuwsbrief is in september 2018 verzonden naar alle 

directeuren en MR’en in het samenwerkingsverband.   

 

Werkgroep reglement en leden 

In 2018 heeft er een update plaatsgevonden van het OPR-reglement. Daarnaast hebben 3 

OPR-leden deelgenomen aan een landelijke OPR-avond in Utrecht. Naar aanleiding hiervan is 

het onderwerp vacatiegelden voor de oudergeleding geagendeerd en is een externe 

uitgenodigd voor de scholing van OPR leden in 2019. Ook is er aandacht geweest voor de 

vacatures die ontstonden door vertrek van OPR-leden.  

 

Begroting en verantwoording 

De ondersteuningsplanraad kon afgelopen schooljaar gebruik maken van de faciliteiten van 

het samenwerkingsverband, zoals gebruik van de vergaderaccommodatie met koffie- en 

theevoorzieningen. Er is een afscheidsdiner geweest voor de aftredende leden. Verder zijn er 

door de raad het afgelopen jaar geen kosten gemaakt.  


