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I. Algemene informatie 
 

 

1. Samenwerkingsverband PPO regio Leiden 

 

Dit is het derde bestuursverslag van de Vereniging Samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs regio Leiden. Het betreft het verslag over het jaar 2017 

 

 

2. Organisatie van het samenwerkingsverband 
 

a. Structuur 

Samenwerkingsverband PPO regio Leiden is een vereniging. Het samenwerkingsverband 

heeft geen vrijwillig aangesloten leden. 

 

Het samenwerkingsverband telt dertig schoolbesturen primair en speciaal onderwijs die 

onderwijs verzorgen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, 

Oegstgeest, Wassenaar en Kaag en Braassem. 

Het samenwerkingsverband telt: 

- 80 scholen voor regulier basisonderwijs; 

- 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Vlieger), en 

- 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 kringen. Het adviserende en ondersteunende 

deel van de uitvoeringsorganisatie sluit aan op deze kringen. 

 

 

b. 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 

adviseurs passend onderwijs en de onderwijsspecialisten van PPO op de route een 

belangrijke rol spelen. De Schooladviesdienst (SAD) te Wassenaar  stelt twee van haar 

medewerkers beschikbaar als adviseur en onderwijsspecialist, betaald door PPO. De inzet 

in contractueel vastgelegd. 

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband tot taak de toelaatbaarheid van leerlingen 

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

betrokken bij het gesprek in het ondersteuningsteam (ouders, school, JGT, PPO en andere 
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relevante betrokkenen) en stellen ten behoeve van de verklaring voor toelaatbaarheid 

(TLV) een deskundigenoordeel op. 

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 PPO-adviseur ondersteuning aan leerlingen en leraren om 

een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen binnen het regulier onderwijs mogelijk te 

maken. 

 

c. Medezeggenschap 

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. 

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. 

 

d. 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 tevens 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 vormen 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 Gert-Jan den Adel, onafhankelijk voorzitter tot 1 december 2017 

· De heer Rob de Jong, voorzitter vanaf 1 december 2017 (St. Katholiek Onderwijs 

Wassenaar) 

· De heer Marton de Pinth, secretaris en vicevoorzitter (PROO Leiden) 

· 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 Ariaan Bohnen (St. Samenwerkende Basisscholen Alkemade) 
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Het bestuur heeft in de verslagperiode 5 maal vergaderd. De vergaderingen worden 

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

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

vastgelegd in het ondersteuningsplan. 

De ALV heeft 4 maal vergaderd. 

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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e. Governance 
Het thema ‘good governance’ is regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de 

bestuursvergaderingen. De ALV dringt erop aan om stappen te zetten naar een 

bestuursstructuur waar het intern toezicht meer adequaat is ingericht. Binnen de 

vereniging zijn afspraken gemaakt om te komen tot een toezichtkader. 

De verenigingsstructuur doet recht aan het belang van betrokkenheid van de leden, de 

schoolbesturen, bij de beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband. Immers de 

realisatie van passend onderwijs vindt plaats in de scholen waarvan de leden als 

schoolbestuur een autonome verantwoordelijkheid hebben. Daarnaast ligt ook de 

zorgplicht bij de schoolbesturen. Het ligt voor de hand om de verenigingsstructuur basis 

te behouden. 
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3. Kernactiviteiten en organisatiedoelen 
 

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

en de evaluatie van de vorige planperiode.  

 

a. 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. 

Onze missie luidt: 

 

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

 

b. Visie 
1 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.  

 

2 Leraar  

De kwaliteit van passend onderwijs wordt bepaald door het eigenaarschap en  de 

professionaliteit van de leraar met betrekking tot  het ondersteuningsproces. Dit 

betekent dat er geïnvesteerd moet worden in een uitgebreid handelingsrepertoire van de 

leraar. Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen binnen ons 

samenwerkingsverband. Als de leraar betrokken is bij het arrangeerproces en zich 

eigenaar voelt van de te realiseren oplossingsrichting om invulling te geven aan 

ondersteuningsvraag van de leerling waardoor de leerling geholpen is, wordt passend 

onderwijs een succes. 

 

3 Jonge kind/preventief inzetten van ondersteuning 

Vroege signalering en tijdige interventies kunnen voorkomen dat een kind later vastloopt 

in zijn ontwikkeling. 

Een goede aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en school is daarom van belang. 

Competente leraren in de onderbouw die ervaring hebben met handelingsgerichte 

diagnostiek, zijn hierbij nodig. Wij zullen hierin de komende planperiode investeren via 

scholing en begeleiding. 
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4 Betrokkenheid van ouders 

Ouders worden vroegtijdig betrokken. Signalen van ouders over de ontwikkeling van hun 

kind worden door de school serieus genomen en kunnen aanleiding zijn voor de start van 

een ondersteuningsproces. Ouders denken en praten mee over de wijze waarop 

ondersteuning wordt gerealiseerd. Deze betrokkenheid (ouders als educatieve partner) is 

structureel en versterkt daarmee de kwaliteit van het arrangement. Scholen werken 

nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdhulpverlening vanuit 

de gemeenten en stemmen zo af wat nodig is in en voor het gezin. 

 

5 Dekkend netwerk 

Wij zoeken voor leerlingen een bij hun perspectief passende plek. Hierbij speelt de kring 

een belangrijke rol. Zij heeft de lokale verantwoordelijkheid om voor iedere leerling de 

best passende plek te vinden. Het perspectief en de vraag van het kind staan hierbij 

centraal. Aandacht krijgt ook het kind dat opvalt door zijn speciale talenten.  

Wij streven naar een verder daling van de verwijzingspercentages naar speciaal (basis) 

onderwijs, al is dat geen doel op zich. We houden vast aan de ambitie om 

basisondersteuning op een hoog niveau te handhaven. We bieden voldoende (instroom) 

ruimte in het S(B)O. Vertrouwen tussen de scholen onderling en tussen de partners van 

het samenwerkingsverband zijn hierbij voorwaardelijk. 

 

 

c. 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.  

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 (thema 1 uit het jaarontwikkelplan) vindt 

plaats in het bestuur van PPO en de ALV. Zie hiervoor hoofdstuk II Governance. 

 

Als bijlage is het jaarontwikkelplan toegevoegd waarin als tussenevaluatie voor het 

schooljaar 2017-2018 per inhoudelijk thema de opbrengsten en de relatie tot de 

begroting zijn weergegeven. 
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II Financieel beleid en beheer 
 

 

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  4 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 2017 bedroeg dit  € 105,- per leerling. Deze post 

bedraagt ruim 2 miljoen euro. 

 

b. Aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs 

Vanaf augustus 2016 is de overgangsregeling “rugzak” beëindigd. Hiervoor is een bedrag 

voor aanvullende ondersteuning (zoals arrangementen voor individuele leerlingen) in de 

plaats getreden. In 2017 betrof dit een bedrag van € 55 (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 3,8 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 

gaat dit in totaal om een bedrag van  

€ 444.410. 

 

In 2017 heeft het samenwerkingsverband 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 met 
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de samenwerkingsverbanden Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek gekeken hoe het beste 

kan worden omgegaan met de TLV-categorieën en hoe de verhouding is tussen de 

middeleninzet van onderwijs, jeugdhulp en zorg. 

 

 

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 bestand 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 2017 heeft het samenwerkingsverband 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 met de samenwerkingsverbanden Rijnstreek en 

Duin- en Bollenstreek gekeken hoe het beste kan worden omgegaan met de TLV-

categorieën en hoe de verhouding is tussen de middeleninzet van onderwijs, 

jeugdhulp en zorg. 

§ De middelen voor de basisondersteuning blijven stabiel op het huidige niveau, en 

geïndexeerd met de percentuele stijging van de lumpsum. 

§ De middelen voor extra ondersteuning stijgen de komende jaren en lopen in die 

zin mee met de positieve gevolgen van de verevening. De post extra 

ondersteuning vormt een communicerend vat met de uitgaven aan S(B)O: indien 

de deelname aan S(B)O stijgt, dalen de voor extra ondersteuning in het regulier 

onderwijs beschikbare middelen, en andersom. 

§ 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. Financieel beheer 

 

Het samenwerkingsverband heeft een planning & controlcyclus, waarin de 

totstandkoming van begroting, rekening en rapportages zijn vastgelegd. Vanaf 2018 

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

het jaarontwikkelplan. 
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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. 

 

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. 

 

 

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). 
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III Continuïteit 
 

 

1. Leerlingenaantallen en prognose 

 

 

Leerlingen regulier basisonderwijs 

 

 

Het samenwerkingsverband telt (op 1 

oktober 2017) 19.621 leerlingen in het 

regulier basisonderwijs. 

Het leerlingenaantal vertoont de laatste 

jaren een grillig beeld met pieken en 

dalen.  

In de laatst vastgestelde 

meerjarenbegroting (zie verder in dit 

hoofdstuk wordt door de groei in 2016 

nog uitgegaan van stabiliteit. 

Zekerheidshalve kan in een volgende 

meerjarenbegroting worden uitgegaan 

van lichte krimp (0,5 tot 1,0%). 

 

Leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs 

 

 

Zowel het SBO als het SO groeien weer in leerlingenaantal, waarbij het SO zelfs “groter” is 

dan de bij de peildatum voor de verevening (2011). 

Hier moet bij een volgende 

meerjarenbegroting rekening gehouden 

worden met een gemiddelde groei van 

rond de 0,8%. 

 

De krimp van het leerlingenaantal in het 

regulier en de groei van het SBO hebben 

een dubbel negatief effect op het 

deelnamepercentage. Maar met 1,37% is 

dat nog ver onder landelijk gemiddeld. 

De deelname in het SO (1,72%) is 

inmiddels boven landelijk gemiddeld (ca. 

1,58%). 
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De stijging in het SO voltrekt zich vooral in de TLV-categorie “laag”. De categorie 

“midden” is t.o.v. 2016 iets gestegen en “hoog” is iets gedaald. Van de 343 leerlingen in 

het speciaal onderwijs zijn er 311 geplaatst op een school binnen ons 

samenwerkingsverband en 32 daarbuiten. 

 

Samengevat: 

- er moet wederom 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. 1 % per jaar. 

- Het sbo en het so groeien, waarbij rekening gehouden zal worden met een 

gemiddelde groei met 0,8%. 

Deze uitgangpunten zullen meegenomen worden in de volgende meerjarenbegroting 

(vanaf schooljaar 2019). 

 

 

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: 

 

 2018 2019 2020 2021 

afbouw         75%        60%       30%         0 

raming korting 

personeel 

€ 588.525 € 406.617 € 149.806 € 0 

raming korting 

materieel 

€    65.423 €   32.712 € 0 € 0 
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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 in dienst: 

 

Functie fte 

directeur   1,0000 

coördinator 

managementassistent 

  0,8681 

  0,6000 

administratie   0,5063 

teamleider   0,8000 

adviseur passend onderwijs   6,5756 

psycholoog    0,2000 

onderwijsspecialist   0,8000 

totaal 11,15 

 

Op 1 augustus 2018 volgt er een pensionering, waarvan geen vervanging zal plaatsvinden. 

De prognose van de personele bezetting is dan ook als volgt: 

 

2018 2019 2020 

10,78 

fte 

10,28 

fte 

10,28 

fte 

 

 

4. Huisvesting 

 

Eind 2017 heeft het samenwerkingsverband een nieuwe kantoorruimte gehuurd. Er 
rusten geen bijzondere verplichtingen op de huisvesting anders dan de looptijd van de 
huurovereenkomst. 

 

 

 

5. Meerjarenbegroting 

 

Op de volgende pagina wordt de laatst vastgestelde meerjarenbegroting weergegeven. 
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BATEN   2018 2019 2020 2021 2022 

I Rijksbijdragen             

1. lichte ondersteuning personeel   3.196.539 3.199.634 3.199.634 3.199.634 3.199.634 

2. lichte ondersteuning materieel   149.316 149.460 149.460 149.460 149.460 

3. zware ondersteuning personeel   6.667.654 6.675.028 6.675.028 6.675.028 6.675.028 

  correctie i.v.m. verevening   -588.525 -406.617 -149.806 0 0 

4. zware ondersteuning materieel   626.033 626.725 626.725 626.725 626.725 

  correctie i.v.m. verevening   -65.423 -32.712 0 0 0 

5. impuls schoolmaatschappelijk werk   44.000 43.780 43.561 43.343 43.127 

  totaal rijksbijdragen   10.029.594 10.255.299 10.544.603 10.694.191 10.693.975 

II Overige baten             

1. inkomend grensverkeer sbo   44.000 48.000 50.000 50.000 50.000 

2. overige baten   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

  totaal overige baten   64.000 68.000 70.000 70.000 70.000 

  totaal baten 10.093.594 10.323.299 10.614.603 10.764.191 10.763.975 

                

                

LASTEN   2018 2019 2020 2021 2022 

                

I Overdrachten             

  Speciaal onderwijs             

1. onderst bekostiging via DUO (personeel)   3.394.417  3.397.811  3.397.811  3.397.811  3.397.811  

  onderst bekostiging via DUO (materieel)   304.152  304.456  304.456  304.456  304.456  

  incidenteel €6000 per school   24.000  0  0  0  0  

  groei peildatum 1 februari   160.000  165.000  170.000  170.000  170.000  

  totaal SO   3.882.568  3.867.267  3.872.267  3.872.267  3.872.267  

  Speciaal basisonderwijs             

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

  groei SBO peildatum 1 februari   0  0  0  0  0  

  uitgaand grensverkeer SBO   22.000  26.000  28.000  28.000  28.000  

  incidenteel €6000 per school   6.000  0  0  0  0  

  totaal SBO   28.000  26.000  28.000  28.000  28.000  

3. Regulier basisonderwijs             

      € 107 € 107 € 107 € 107 € 107 

  basis regulier onderwijs   2.099.447  2.101.480  2.101.480  2.101.480  2.101.480  

      € 85 € 85 € 98 € 105 € 105 

  aanvullende ondersteuning   1.667.785  1.669.400  1.924.720  2.062.200  2.062.200  

  Jonge Risico Kinderen    120.000  120.000  120.000  120.000  120.000  

  

 

  3.887.232  3.890.880  4.146.200  4.283.680  4.283.680  

                

  totaal overdrachten   7.797.800  7.784.147  8.046.467  8.183.947  8.183.947  
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2018 2019 2020 2021 2022 

II management & organisatie             

1.1. loonkosten M&O (directie en staf 2,86 fte)   206.223 206.223 206.223 206.223 206.223 

1.2. personeel van derden controlling en kwaliteit   57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 

1.3. personeel van derden overig   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

1.4. overige personeelskosten   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

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   60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

2.2. kantoorkosten    13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

2.3. afschrijvingen   12.000 9.600 7.680 6.144 7.373 

2.5. verzekeringen/aansluitingen/abonnementen   4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

2.6. administratie en beheer   17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

2.7. accountancy   7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 

3. PR en communicatie (incl. website)   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

4. OPR faciliteiten   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5. bestuurskosten/representatie   15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

      458.123 455.723 453.803 452.267 453.496 

                

III uitvoeringsorganisatie en beleid             

1.1. loonkosten uitvoerend personeel swv (13,9 fte)   705.120 705.120 705.120 705.120 705.120 

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)   921.288 921.288 921.288 921.288 921.288 

2.1. kringen faciliteiten   40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

2.2. realisatie dekkend netwerk   200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 

2.3. schoolmaatschappelijk werk (JGT)   43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 

2.4. Rosa Manus   27.000 27.000 27.000 27.022 27.022 

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 6.000 6.000 6.000 6.000 

4.2. monitoring   53.000 53.000 53.000 30.000 30.000 

4.3. PO/VO   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

5. ontwikkeling & innovatie   40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

6. interventies directie   60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

7. onvoorzien   5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 

      2.192.408 2.165.408 2.065.408 2.047.430 2.047.430 

                

Samenvatting en resultaat             

  baten  baten  10.093.594 10.323.299 10.614.603 10.764.191 10.763.975 

                  

  overdrachten 7.797.800 7.784.147 8.046.467 8.183.947 8.183.947 

  management en organisatie 458.123 455.723 453.803 452.267 453.496 

  uitvoeringsorganisatie en beleid 2.192.408 2.165.408 2.065.408 2.047.430 2.047.430 

    lasten 10.448.332 10.405.279 10.565.679 10.683.645 10.684.873 

                

  resultaat 

 

-354.738 -81.979 48.924 80.547 79.101 

  onttrekking bestemmingsreserve   -354.738 -81.979 0 0 0 
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2.6. Vermogenspositie – meerjarenbalans 

 

Meerjarenbegroting 2017-2021 Balansoverzicht 

   

      
  

SWV PPO Regio 

Leiden Balans Balans Balans Balans Balans   

  2017 2018 2019 2020 2021 
  

      
  

Activa 

     
  

      
  

Vaste activa 

     
  

Materiële vaste 

activa 17.155 14.855 15.755 16.855 17.955   

Financiële vaste 

activa 0 0 0 0 0   

      
  

Vlottende activa 

     
  

Vorderingen 136.899 136.899 136.899 136.899 136.899 
  

Effecten 0 0 0 0 0 
  

Liquide middelen 1.218.134 1.254.834 1.255.536 1.275.595 1.295.654 
  

      
  

Totaal 1.372.188 1.406.588 1.408.190 1.429.349 1.450.508 
  

      
  

      
  

Passiva 

     
  

      
  

Eigen vermogen 1.061.437 1.090.837 1.087.439 1.103.598 1.119.757 
  

Voorzieningen 13.346 18.346 23.346 28.346 33.346 
  

Langlopende 

schulden 0 0 0 0 0   

Kortlopende 

schulden 297.405 297.405 297.405 297.405 297.405   

      
  

Totaal 1.372.188 1.406.588 1.408.190 1.429.349 1.450.508 
  

      
  

 

 

7. Toelichting financiële situatie 

 

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 2017 is daartoe een bestemmingsreserve van € 438.095 vastgesteld, die verder wordt 

opgehoogd met het resultaat over 2017. Deze bestemmingsreserve wordt benut t.b.v. de 

ondersteuningsmiddelen in het basisonderwijs en versterking van het dekkend aanbod. 
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Met een totaal eigen vermogen van € 1.061.437 op 31 december 2017 is de financiële 

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

- € 350.000 aan weerstandsvermogen/risicoreserve; 

- € 438.095 bestemmingsreserve, verwerkt in de meerjarenbegroting ter dekking 

van de voorgenomen exploitatie; 

- € 273.342 nader te bestemmen. 

 

8. Kengetallen 
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9. Risico’s 

 

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. 

Bovendien hoeft een aantal risico’s niet te leiden tot vergroting van 

weerstandsvermogen, omdat ze in de exploitatie kunnen worden opgelost. Ook 

mogelijke, toekomstige groei van het speciaal onderwijs wordt niet gedefinieerd als een 

financieel risico. In financiële zin vormen uitgaven aan het speciaal onderwijs en de 

ondersteuningsmiddelen voor het regulier onderwijs een communicerend vat. M.a.w. 

indien in de toekomst de kosten aan speciaal onderwijs 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 werkelijke risico’s voor een samenwerkingsverband zitten in de kwaliteit van 

uitvoering van passend onderwijs. Ons samenwerkingsverband is grotendeels 

faciliterend. De kwaliteit van de te realiseren basis- en extra ondersteuning wordt 

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

afdoende niveau van basisondersteuning 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 neemt dan ook toe.  

Het samenwerkingsverband is in 2017 gestart om verantwoording op te vragen bij de 

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

zijn dus stappen gezet in verantwoording en kwaliteitszorg (zie bestuursverslag). 

 

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, zoals 

het werkproces om tot een besluit toelaatbaarheid te komen.  

Tenslotte kan het samenwerkingsverband voor situaties komen te staan, bijvoorbeeld om 

onderwijs voor thuiszitters mogelijk te maken of andere situaties waarbij het waarmaken 

van de zorgplicht door scholen in het geding is, en interventies een financiële bijdrage 

vragen. 

Vanaf mei 2018 dienen zich ook risico’s aan als gevolg van de AVG en onveiligheid in 

datagebruik en datatransport.  
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Het weerstandsvermogen of risicoreserve wordt als volgt gecalculeerd:: 

- Personele risico’s, zoals arbeidsconflicten, uitkeringsrisico’s en niet declarabel 

verlof: 

ter hoogte van 2 fte (€ 150.000). 

- Risico’s in bedrijfsprocessen, waaronder de toelaatbaarheidsverklaring, zoals 

foute registraties: 

ter hoogte van 4 TLV categorie hoog (€ 50.000). 

- Risico’s aan schadeloosstellingen na geschillen (€ 50.000). 

- Risico’s voortkomend uit databeheer (€ 100.000). 

 

Deze analyse leidt tot een beperkt, gewenst weerstandsvermogen van € 350.000,- (5,8% 

van de huidige lumpsum). 

 

 

10. Risicomanagement 

 

Het samenwerkingsverband heeft slechts een beperkt aantal werkprocessen inzake 

financieel beheer. Essentiële producties voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in een 

planning & controlcyclus. 

Voor de werkprocessen met een financiële implicatie is een handboek administratieve 

organisatie en interne controle (AO-IC) opgesteld. 

 

Voor werkprocessen rond TLV-besluiten geldt, ook volgens de wet dat hier meerdere 

adviseurs bij zijn betrokken. 

Eén maal per jaar (in januari na vaststelling van de reguliere telling), wordt een controle 

verricht op de juistheid van de TLV-registratie door de scholen voor speciaal onderwijs, 

a.d.h.v. de Kijkglazen van DUO. 

 

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

nieuwe wetgeving t.a.v. (de meldplicht van) datalekken, zal begin 2018 een quickscan 

door externen plaatsvinden van de mate waarin het samenwerkingsverband klaar is voor 

de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (mei 2018). De 

actielijst die hier uit voortvloeit wordt begin 2018 uitgevoerd. 
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11. Toelichting exploitatie 2017 

 

 

11.1. Exploitatieresultaat  

Het exploitatieresultaat van het samenwerkingsverband over 2017 bedraagt € 448.342. Er 

was een positief resultaat begroot van € 11.965. Een positief verschil van ruim € 436.377. 

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

te wijzen: 

 

11.2. Baten 

 

Meer dan de helft van het positieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere baten (€ 

240.851). 

§ Allereerst de rijksbijdragen, waarbij naast een reguliere aanpassing van de 

lumpsum ook een nabetaling heeft plaatsgevonden op een met terugwerkende 

kracht hogere lumpsum over 2016-2017. Weliswaar leidt een dergelijke 

aanpassing ook tot hogere TLV-tarieven (dus hogere overdracht aan het speciaal 

onderwijs) en een hogere grondslag voor de vereveningskorting, maar per saldo 

heeft dit geleid tot € 137.990. 

§ De baten aan inkomend grensverkeer (SBO) zijn fors hoger dan begroot (ruim € 

82.000 i.p.v. € 10.000), met name door grensverkeer vanuit de Duin- en 

Bollenstreek. Weliswaar is ook het uitgaand grensverkeer hoger dan begroot 

(ruim € 39.000 i.p.v. € 12.000), maar het saldo hiervan is positief. 

Grensverkeer laat zich moeilijk voorspellen, en kan slechts op ervaringscijfers van 

het voorafgaande jaar worden gestoeld. 

§ De inkomsten aan bijdragen aan flitsbijeenkomsten en beeldcoaching zijn ruim € 

32.000 hoger dan begroot. 

 

11.3. Lasten 

 

Overdrachten 

Deze rubriek heeft een positief resultaat van € 110.986 als gevolg van: 

§ De post “realisatie dekkend netwerk”, die o.a. wordt benut voor aanvullende 

arrangementen van intensieve begeleiding in het speciaal onderwijs, kon bij het 

opstellen van de begroting niet echt worden gecalculeerd en is ruim gesteld op € 

200.000. In 2017 zijn de uitgaven beperkt gebleven tot € 112.681. Niettemin 

wordt deze post in deze omvang in de begroting gehandhaafd, omdat verwacht 

wordt dat de kosten in 2018 zullen stijgen. 

§ De groei van het speciaal onderwijs op de peildatum 1 februari viel mee (€ 

143.390 i.p.v.  

 € 200.000). 
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Overige lasten 

§ De totale loonkosten van personeel in eigen dienst (management & organisatie 

en uitvoeringsorganisatie), inclusief vervangingskosten, overschrijden in 2017 de 

begroting met  

€ 15.838, wat wordt veroorzaakt door niet declarabele vervangingskosten. 

§ De kosten aan personeel van derden (externen) zijn daarentegen in totaal € 

21.149 lager dan begroot, o.a. door verminderde inzet op advies rond 

kwaliteitsbeleid. 

§ In de verdere organisatiekosten valt op: 

- een iets lagere huisvestingslast dan begroot (€ 4.709); 

- niet begrote wervings- en selectiekosten (€ 8.900); 

- hogere kosten aan ICT en ICT-afschrijvingslast door niet geplande, maar 

noodzakelijke vervangingen; 

- hogere bestuurskosten (als gevolg van de bezoldiging van een onafhankelijk 

bestuursvoorzitter). 

§ Bij de activiteiten en projecten: 

- de uitgaven voor het onderwijs bij Rosa Manus zijn geheel door het 

samenwerkingsverband gedaan. De bijdrage van de gemeente moet nog geïnd 

worden. 

- het samenwerkingsverband doet sinds de decentralisatie van de 

jeugdhulpverlening zelf geen uitgaven meer aan schoolmaatschappelijk werk. 

Deze post kan uit de volgende begroting worden geschrapt. 

- de uitgaven aan de flitsbijeenkomsten en beeldcoaching zijn niet in de begroting 

opgenomen (evenals de daaraan gelijke baten). 

- De uitgaven aan ontwikkeling en innovatie zijn beperkt tot ca. 50% van het 

begrote bedrag. 

 

 

11.4. Treasury 
In 2017 is noch belegd of vreemd vermogen aangetrokken. Het samenwerkingsverband 
beheert naast een betaalrekening uitsluitend een spaarrekening. 
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IV Rapportage interne toezichthouder 
 

 

Tijdens de verslagperiode heeft de ledenvergadering als toezichthouder gefunctioneerd 

en daarbij zowel het ondersteuningsplan, het beleid going concern als de begrotingen en 

dit bestuursverslag en jaarrekening beoordeeld. 

 

Voor actief toezicht wordt deze werkwijze te beperkt gevonden. Het 

samenwerkingsverband neemt dan ook opnieuw de governance onder de loep. Vanaf 

2016 wordt gewerkt met een auditcommissie die de bedrijfsvoering volgt. Deze 

auditcommissie bestaat uit schoolbestuurders (leden van de algemene ledenvergadering) 

die de bedrijfsvoering volgen in overleg met de penningmeester de directeur en de 

controller. 

 



Tussentijdse evaluatie en opbrengsten t.b.v. het jaarverslag 2017 
Jaarontwikkelplan 2017-2018 Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden 

 
 Subthema Doelstelling Acties 

Verantwoordelijke(n)/ 
Uitvoering 

 
 
 
Thema 1:  
Organisatie PPO 

 Governance Een nieuwe bestuursstructuur, die zowel 
slagvaardigheid als democratische 
besluitvorming faciliteert en stimuleert. 
Organiseren van onafhankelijk toezicht. 
 

· Overleg voorzitter bestuur PPO, voorzitter 
ALV, BMC externe adviseur en adviseur 
Beekveld&Terpstra 

· Beschrijving toezichtskader 

· Wijzigen statuten 

Voorzitter bestuur PPO, 
voorzitter ALV, externe 
deskundigen van BMC en 
Beekveld&Terpstra 

 Functiebouwhuis Inrichten van een functiebouwhuis binnen PPO. · Beschrijven functieprofielen en inschaling 
van de profielen (FUWA) 

· Update van de cyclus functionerings- en 
beoordelingsgesprekken 

Directeur PPO 
Teamleider PPO 
P. Lambregts (OOG) 

 Huisvesting Vinden van adequate huisvesting samen met 
partners huis van het onderwijs. 

· Deelname in werkgroep huisvesting Directeur PPO 
Partners huis van het 
onderwijs 

Opbrengst: 
Governance: Zie hoofdstuk II algemeen beleid. 
Functiebouwhuis: in december 2017 zijn de eerste concepten van het nieuwe personeelsplan en de functiebeschrijvingen gereedgekomen.  
Relatie met de begroting: 
Advisering en ondersteuning bij governance en het personeelsbeleid zijn respectievelijk extern ingekocht bij Van Beekveld en Terpstra en bij OOG Amsterdam 
 
Opbrengst: 
Huisvesting: Met de partners van Het huis van het onderwijs is voor een periode van 2 jaar een kantooretage gehuurd in Leiderdorp.  
Relatie met de begroting: 
Kosten voor de ondersteuning bij het proces om tot nieuwe huisvesting te komen, worden gezamenlijk door de partners gedragen. Dit is gerealiseerd uit de post huisvesting. 
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Thema 2: 
De kring 

  De kring is verantwoordelijk voor onderwijs aan 
alle kinderen binnen hun geografisch gebied. 

· De kring gaat de dialoog aan en formuleert 
hun ambitie met betrekking de invulling van 
passend onderwijs. 

Kringvoorzitters 
Directeur PPO 

  De voorzitter van de kring heeft een krachtige 
positie. 

· Er wordt een taakbeschrijving ‘voorzitter 
kring’ opgesteld. 

Kernteam 
Directeur PPO 

  De basisondersteuning op kringniveau is van 
hoog niveau. 

· Initiatieven om de basisondersteuning op 
een hoger niveau te brengen (meer kinderen 
blijven in het regulier onderwijs) worden 
gefaciliteerd uit een innovatiebudget van 
PPO (2018-2019) 

· Versterken van de handelingsbekwaamheid 
van de scholen in de kringen Noord en Zuid 
Leiden m.b.t. een passend aanbod voor 
kinderen met een beperkt IQ (project 
Perspectief) 

· Op kringniveau wordt expertise uitgewisseld 
zowel op directie als IB-niveau minimaal op 
de daartoe belegde momenten met de PPO-
adviseur. 

· In het IB-netwerk wordt uitgewisseld hoe de 
autonome ondersteuningsmiddelen worden 
benut. 

· POS wordt gebuikt als monitor en als 
instrument om met elkaar het gesprek aan te 
gaan. Hierin wordt ook verantwoord hoe de 
scholen de ondersteuningsgelden inzetten. 

· Er vindt op het niveau van de intern 
begeleiders collegiale consultatie plaats. 

Schoolbesturen 
Schoolleiders 
Intern begeleiders 
Adviseurs PPO 
SBO de Vlieger 

Opbrengst: Binnen de kringen is het gesprek gevoerd over het ambitieniveau van de kring waar het de samenwerking rond passend onderwijs betreft. Per kring zijn er verschillen. Daar 
waar vooral kleine schoolbesturen deel uitmaken van de kring is de noodzaak tot samenwerken groter. Opbrengsten zijn: ontmoeting, kennisdeling, het organiseren van plaatsingstafels, 
krachtenbundeling bij het organiseren van een gezamenlijk aanbod voor specifieke vragen rond hoogbegaafdheid en kinderen met een laagleerrendement, monitoring van het niveau van 
basisondersteuning. 
Relatie met de begroting: De besturen hebben, gesteund door de visie van scholen, gekozen om de beschikbare middelen uit de reserve te bestemmen voor het verhogen van het 
ondersteuningsbudget per bestuur en niet voor een innovatiebudget. Innovatieve initiatieven binnen kring kunnen financieel ondersteund worden door het bundeling van middelen van 
schoolbesturen. In de kring Wassenaar is daarvoor het initiatief genomen.  
Het project Perspectief wordt bekostigd uit het innovatiebudget van PPO en er is een subsidie aangevraagd bij de gemeente Leiden. 
De kosten voor het monitorinstrument (POS) waarmee het niveau van basisondersteuning wordt gevolgd en waaruit het Schoolondersteuningsprofiel voor alle reguliere scholen wordt 
gegenereerd wordt, volledig gedragen door PPO. 
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Thema 3: 
Dekkend netwerk 
onderwijs en jeugdhulp 

 Voorschoolse 
voorzieningen 

Er is een doorgaande lijn vanuit een 
voorschoolse voorziening naar een 
onderwijsvoorziening. 

· Uitwerken conclusies uit het onderzoek naar 
de effectiviteit van het DOD samen met JES, 
SPL en PPO.  

Themagroep regionaal 
netwerk het jonge kind 

Opbrengst: 
In de themawerkgroep Jonge kind 0-6 jaar onder voorzitterschap van PPO, bestaande uit ambtenaren gemeenten regio Leiden, PPO en relevante samenwerkingspartners uit de regio,   
die werkt vanuit de opdracht van de ontwikkelagenda voor het OOGO, is de aansluiting voorschoolse voorzieningen een speerpunt. Op basis van de uitkomsten van het genoemde 
onderzoek zijn er initiatieven genomen om te komen tot een handreiking voor de overdracht van informatie tussen voorschoolse voorzieningen en de basisscholen voor de Leidse regio. 

 Onderwijs Alle kinderen hebben recht op passend 
onderwijs. We accepteren in onze regio geen 
thuiszitters. 

· 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 voor augustus 2018. 

· Onderwijsspecialist met ‘adviserende’ rol 
verbinden aan elke SO-school.  

Directeuren SWV 
Bestuurders SO-scholen 
Directeuren SO-scholen 

Opbrengst: 
Het aantal thuiszitters (volgens de wettelijke maatstaven) is zeer beperkt. Wel zijn er ten gevolge van een tekort aan instroomruimte in het SO, kinderen die gedeeltelijk thuiszitten of die 
met ondersteuning vanuit de jeugdhulp en intensieve begeleiding, in het regulier onderwijs blijven totdat er plek is in het SO. Het lukt PPO nog steeds niet om te voldoen aan onze 
wettelijke taak om te komen tot een dekkend netwerk van voorzieningen 
 

 
 

 Categoriebepaling (hoogte TLV) voor SO is 
helder. 

· Notitie uitwerken met de koppeling tussen 
onderwijsbehoeften en 
bekostigingscategorie. 

Directeuren 3 SWV i.s.m. 
SO besturen/scholen 

Opbrengst: 
De handreiking Categoriebepaling is uitgegroeid tot een beschrijving van de Profielen van de SO scholen in de regio HR. Hiermee is een overzicht ontstaan van de mogelijkheden en het 
aanbod dat het SO biedt. Het is een opmaat naar het dekkende netwerk en een document op basis waarvan het gesprek gevoerd kan gaan worden over de bekostigingswijze van het 
SO. Er komt een aanvulling op dit overzicht met de inzet van jeugdhulp in de speciale voorzieningen. 
Relatie met de begroting: 
Kosten voor de ondersteuning van dit proces worden betaald uit ‘realisatie dekkend netwerk’ en gedeeld met de andere samenwerkingsverbanden HR. 
 

 
 
 

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

· Verantwoording van scholen (m.b.v. POS) 
hoe zij de ondersteuningsgelden  inzetten. 

· Terugkoppeling vanuit PPO naar besturen, 
kringen en scholen  

Directeur PPO 
Schoolleiders 

Opbrengst: 
Zie hoofdstuk Financiën, bestuursjaarverslag 2017 
 

 
 

 Verhogen betrokkenheid regulier bij S(B)O en 
andersom om bij overstap van een kind om ook 
tijdelijk verblijf te faciliteren 

· Inrichten werkgroep overstapbeleid. Onderwijsspecialisten 
Werkgroep 
overstapbeleid 
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Opbrengst: 
Er is beleid vastgesteld met de samenwerkingsverbanden HR en het S(B)O ten aanzien van het overstapbeleid. Aan implementatie wordt gewerkt. 

 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 zorg. 

· Afronden onderzoek innovatie dekkend 
netwerk en formuleren van 
beleidsvoorstellen. 

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

· 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 

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. 

· Bijeenkomsten organiseren voor mensen 
van het JGT, De JGZ en intern begeleiders. 

· 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 tijdens het IB-netwerk (expertise 
uitwisseling), nodigt de JGT-er uit voor het 
vergroten van expertise op onderwerpen uit 
de jeugdhulp. 

· De PPO adviseur draagt er zorg voor dat de 
JGT-er de agenda van het IB-
netwerk/expertteamoverleg ontvangt. 

PPO adviseurs 
JGT 
JGZ 

Opbrengst: 
Innovatie dekkend netwerk: Onderzoeksfase is afgerond. De voorbereidende fase is gestart waar in met gemeenten (jeugdhulp), schoolbesturen en zorgkantoren gezocht wordt naar 
mogelijkheden / modellen om onderwijs op locatie te verzorgen voor kinderen die niet binnen een schoolse setting tot leren /  ontwikkeling komen. 
Ontschotting: Vanuit de werkgroep Onderwijs-zorgarrangementen HR, onder voorzitterschap van de directeur PPO, wordt met gemeenten onderzoek gedaan naar mogelijkheden om 
onderwijs- en jeugdhulpgelden effectiever en wellicht gebundeld in te zetten. Inmiddels is ook bij gemeenten ‘een gevoel van urgentie’  ontstaan. In dat kader is er ook vanuit de 
jeugdhulp een inventarisatie van inzet in het onderwijs uitgevoerd. Alle uitkomsten worden bijeen gelegd. Er zijn initiatieven om te komen tot afspraken. 
JGT en onderwijs 
De uitkomsten van ‘de dialoog Onderwijs-JGT’ die rond de zomer is uitgevoerd heeft een positief beeld opgeleverd over de samenwerking. Er zijn verbeterpunten opgesteld die in 
gezamenlijkheid worden opgepakt. 
 
Relatie met de begroting: 
De kosten voor de ondersteuning van beide processen worden betaald uit ‘realisatie dekkend netwerk’ en gedeeld met de andere samenwerkingsverbanden HR PO en VO en de 
gemeenten HR. 
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Thema 4: 
Ondersteuningsaanbod 

 Expertise PPO Versterken expertise en vaardigheden HGW van 
PPO adviseurs en onderwijsspecialisten. 

· Zie acties functiebouwhuis bij thema 1 

· Inzet trainer/coach op teamniveau en de 
coaching van individuele 
adviseurs/specialisten 

· Intervisiebijeenkomsten 
 

Directeur PPO 
Adviseurs PPO 
Onderwijsspecialisten 
trainer/coach HGW 

Opbrengst: 
De adviseurs en onderwijsspecialisten zijn geschoold als HGW-trainer en ondersteunen de scholen om handelingsgericht te werken in de route naar ondersteuning.  
De inzet van de trainer wordt in het jaar 2018 beëindigd. 
Relatie met de begroting: 
Inzet van een trainer is bekostigd van uit de post ‘personeel van derden overig’. 
 

 Expertiseschil Stimuleren van een zo hoog mogelijk kwaliteit 
van expertise van samenwerkingspartners 
(AED/SBO). 
 

· Evalueren kwaliteit en organisatie expertise 
AED binnen de regiegroep ExpertTeam 

Directeur PPO 
Directeur AED 
Directeur SBO de Vlieger 

Opbrengst: 
Er is een helder overzicht van de inzet van middelen en uren van de AED over de kringen. Aan de kwalitatieve evaluatie van de inzet AED wordt gewerkt.  
Relatie met de begroting: 
Conform afspraken in de begroting. 
 

 Jonge Kind · Doorontwikkeling Jonge Kind 
voorziening het Palet. 
Er wordt in de loop van 2018 een 2

e
 

Paletgroep gestart in het regulier 
onderwijs 

· 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 eerste jaar van het Palet. 
In samenwerking met de werkgroep Jonge 
Kind en met het ‘kernteam’ Palet door 
ontwikkelen van de voorziening.  

· Bekendheid geven aan HGD-trajecten in de 
basisschool, uitvoeren van HGD trajecten. 

· Aanbieden van laagdrempelige scholing aan 
leraren. 

Werkgroep Jonge kind 
Experts HGD Jonge Kind 
Coördinator Jonge Kind 

Opbrengst: 
Evaluatie van het Palet heeft plaatsgevonden. De opbrengsten zijn positief en zijn aanleiding voor het starten van een tweede Paletgroep. 
Relatie met de begroting: 
Conform afspraken in de begroting. 
 

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

· Flitsbijeenkomsten  

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

Coördinatie: 
directeur/teamleider PPO 
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· Aanbod scholing jonge kind specialist in 
samenwerking met Onderwijs Advies 

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

Opbrengst: 
Het aantal deelnemers aan trainingen van PPO is gestegen. De uitkomsten van de tevredenheidsmetingen zijn positief. 
Van het aanbod van De Leidse aanpak voor talentontwikkeling wordt nog weinig gebruik gemaakt door de scholen. 
Relatie met de begroting: 
De inkomsten voor de Flistbijeenkomsten en de cursus Jonge Kind vallen weg tegen de uitgaven voor de docenten. Voor het cursusaanbod Master SEN en Leidse Aanpak maakt PPO 
geen kosten. Wel draagt PPO € 15.000 bij aan de organisatiekosten van de Leidse Aanpak conform de begroting. 
 

 
 

Thema 5: 
De leraar/tandem 
directeur- ib-er 

 Directeur/Intern 
begeleider 
 
 

Versterken expertise en vaardigheden met 
betrekking tot handelingsgericht werken met als 
speerpunt  het ondersteuningsteam.. 
 

· Samen met adviseur OT voorbereiden  

· Altijd evalueren van een OT met alle  
experts en waar mogelijk met ouders. 

 

Adviseurs PPO 
Onderwijsspecialisten 

 Leraar Versterken van het eigenaarschap van de leraar  
in het arrangeerproces. 
 

Leraar in de klas: 

· Samen met de leraar onderwijsbehoeften 
formuleren 

· Samen met de leraar haalbare doelen 
opstellen (quick win) 

· Bij het nabespreken van een observatie 
wordt de expertise van de leraar als 
uitgangspunt genomen. 

 
Leraar in het OT 

· Stimuleren van de leraar in zijn rol als expert 
in het  onderwijs tijdens het OT. 

Adviseur/OS  PPO 
Intern begeleider 
Leraar 

Opbrengst: 
Zie thema 7 
 

 
 
 
 
 
 



31 
 

Thema 6: 
De ouders/het kind 

 De ouder(s) 
 
 
 
 

De ouders in het OT 
Ouders worden gezien als belangrijkste 
ervaringsdeskundigen tijdens het OT. 

· Ouders worden betrokken bij de 
voorbereiding en evaluatie van het OT. 

· Stimuleren van de ouder(s) in hun rol als 
expert in de opvoeding tijdens het OT. 

Intern begeleider 
Adviseur PPO 
Ouder(s) 

 Het kind Het kind wordt betrokken bij het arrangeerproces · De school/ ouders voert voor een OT een 
gesprek met het kind. 

· De school/ ouders koppelt na het OT terug 
naar het kind.  

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

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

Intern begeleider 
Adviseur PPO 

Opbrengst: 
Zie thema 7 
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Thema 7: 
Ondersteuningsroute 

 

 Arrangeren 
 
 
 
 
 

Het verhogen van de kwaliteit van arrangeren · Checklist maken en implementeren 
‘voorbereiden en evalueren 
ondersteuningsteam’. 

· Studiedag PPO adviseurs/specialisten 
‘arrangeren in de school met ouders, 
leerkrachten en leerlingen samen 

· Organisatie groeibijeenkomst 4.0 voor 
IB/directie gericht op arrangeren in school, 
in de klas met ouders, leerkrachten en 
leerlingen samen. 

Trainer HGW: Simone 
Werkgroep arrangeren 
Adviseurs PPO/OS 

Opbrengst: 
Het arrangeerproces is een samenwerkings- en afstemmingsproces tussen ouders, leraren, IB-ers, schooldirecteuren, een vertegenwoordiger van de jeugdhulp en in toenemende mate 
ook het kind zelf. De medewerkers van het samenwerkingsverband faciliteren en begeleiden dit proces op een handelingsgerichte wijze. Dit is de kerntaak van adviseurs en 
onderwijsspecialisten. Met behulp van de begeleiding door PPO van medewerkers is de kwaliteit van het arrangeerproces binnen onze scholen op een hoog niveau gekomen. Hierdoor 
wordt in een vroegtijdig stadium de ondersteuningsbehoefte van kinderen vastgesteld waarna een adequaat ondersteuningsaanbod van uit de school / schoolbestuur wordt gerealiseerd. 
Als een verplaatsing van een kind naar een speciale voorziening noodzakelijk wordt geacht door alle betrokkenen, stemt de onderwijsspecialist als vertegenwoordiger van PPO in met 
het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO. 
IB-ers en directeuren van 80% van de scholen hebben met grote tevredenheid deelgenomen aan de groeibijeenkomsten ter versterking van de kwaliteit van het arrangeerproces. 
 
Relatie met de begroting: 
Om de kwaliteit van de advisering en ondersteuning van het arrangeerproces op niveau te brengen en te houden is meer formatie voor adviseurs en onderwijsspecialisten ingezet dan 
begroot. Dit hield tevens verband met het voorzien in kosten voor ziektevervanging, werving en selectie. 
Kosten voor de groeibijeenkomsten voor directeuren en IB-ers werden gedekt vanuit de post studiedagen en bijeenkomsten conform de begroting en zijn daardoor voor de scholen 
kosteloos.  

 

 



Telefoon: 071-5351710

Website: www.pporegioleiden.nl

E-mail: info@pporegioleiden.nl

Samenwerkingsverband 
Passend Primair 

Onderwijs regio Leiden
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Aan de ledenvergadering en het bestuur van
Verenigi ng Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
Lammenschansweg 130D
232T JX LEIDEN

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaaruerclag opgenomen jaarrekening2OLT

Ons oordeel
Wij hebben het jaaruerslag 20t7 van Vereniging Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden te
Leiden gecontroleerd.

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

het vermogen van Vereniging Samenwerkingwerband Passend Primair Onderwijs regio Leiden op 31 december
20t7 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs;

o zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 20t7 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit

1. de balans per 31 december 20t7;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20L7. Onze verantwoordelijkheden op grond hieruan
zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Samenwerkingsverband 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 geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaaruerclag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaaruerslag andere informatie, d¡e bestaat uit:
o het bestuurwerslag;
o de overige gegevens.

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

o met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële añ¡¡ijkingen bevat;
o alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.

Bestuurwerslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.

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

lin
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Horl'ñgs is ãangesfoten bij Nexía lnternåtìonal, een wereldwijd ¡etwerkvan onafrankelùke accountants- en advieskantoren.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vere¡sten in de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs, paragraaf
2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20L7 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerþaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurwerslag 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 dejaarrekening
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 offraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur añruegen of de vereniging in staat is om haar activiteiten in
continuiteit vooft te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekeningopmaken

op basis van de continu'rteitsveronderstelling, 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
gebeuftenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in
continulteit 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 uiWoeren 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 redelijkerwijs kan worden
venruacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beTnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afrruijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.

Amsterdam, 12 juni 2018

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V

Was getekend

De heerC. Rabe
Registeraccountant
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelworming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afrruijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, dan wel 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 añruijking van materieel belang niet ontdeK wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transact¡es 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 ¡nterne beheersing van de vereniging;

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

o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeuftenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuÏteit 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 continuTteit niet langer kan handhaven;

o het evalueren van de presentat¡e, 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 gebeuftenissen 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.
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