BESTUURSVERSLAG

De Vereniging Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland is op 5 juli 2013 opgericht. Deze
vereniging is een voortzetting van de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en
Speciaal Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland. Het bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder.
De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en een
toelichting hierop. De overige gegevens bevatten de accountantsverklaring en een overzicht van de
bestemming van het resultaat. In dit verslag worden de gegevens van de verenigingen vermeld en
nadere specificaties van de staat van baten en lasten waarbij de afzonderlijke posten van de begroting
worden vergeleken met de werkelijk (gerealiseerde) inkomsten en uitgaven. Tevens is de
meerjarenraming hierin opgenomen.
Doelstellingen
Het doel van de Vereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen de bevoegde gezagen en het
uitvoeren van de wettelijk aan het samenwerkingsverband toegekende taken, als bedoeld in artikel 17a
van de WVO. Hieronder vallen scholen voor PrO, vmbo, havo, vwo en Cluster 3 en 4.
Het uitgangspunt van de Vereniging is de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de afzonderlijke
besturen/scholen te laten.
Per 1 augustus 2014 is de stelselwijziging Passend Onderwijs ingegaan, met een nieuwe
financieringssystematiek. Het samenwerkingsverband ontvangt nu een budget voor lichte en voor zware
ondersteuning.
Op 25 november 2015 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waardoor de besturen van de
onderwijsinstellingen Stichting Heliomare Onderwijs en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN) toe konden treden tot de vereniging als lid. De VSO-scholen van deze besturen maken onderdeel
uit van het dekkend ondersteuningsaanbod dan het samenwerkingsverband biedt in de regio ZuidKennemerland in het kader van Passend Onderwijs.
Kernactiviteiten in 2015
- Het uitvoeren van de in het ondersteuningsplan beschreven activiteiten;
- Het maken en uitvoeren van afspraken over toewijzing en toelating van de leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs;
- Het zorgdragen voor en faciliteren van deskundige ondersteuning van het onderwijs voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, alsmede voor de overdracht van de
deskundigheid op dit gebied tussen de bevoegde gezagen;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen de bevoegde gezagen in en buiten de regio en
andere organisaties, en het functioneren als een overlegplatform;
- Het in stand houden van een bovenschoolse voorziening +VO;
- Tot 1 augustus 2015: het laten functioneren van een permanente commissie leerlingenzorg;
- Het faciliteren van trajectvoorzieningen op de scholen;
- Het doen van statistisch onderzoek;
- Het registreren van in-, door- en uitstroomgegevens van leerlingen;
- Het zorgdragen voor kwaliteit door monitoring van de activiteiten en opbrengsten;
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-

Het bevorderen van de deskundigheidsuitwisseling en het adviseren van de leden inzake de
deskundigheidsbevordering van leraren;
Het organiseren van conferenties met ondersteunings- en begeleidingsthema’s;
Het geven van voorlichting aan besturen, directies, docenten, ouders en leerlingen;
Het onderhouden van een platform voor zorgcoördinatoren;
Het onderhouden van een netwerk door de directie;
Het onderhouden van contacten met andere gremia van het onderwijsveld en verwante
organisaties en daarbij het zoeken van de samenwerking rond school overstijgende thema’s
Het bevorderen van een nauwe samenwerking en integrale aanpak tussen jeugdhulp en
onderwijs
Het bevorderen van doorlopende leer- en ondersteuningslijnen van po naar vo en van vo naar
mbo;
Aansluiting Passend Onderwijs op de Zorg voor Jeugd;
Het sluiten van overeenkomsten en het aanbieden van producten en diensten ten behoeve van
de scholen voorzover dit bijdraagt aan het leveren van passend onderwijs;
Een goede afwikkeling van de tripartite overeenkomst door het overnemen van ambulante
begeleiders;
Inpassing van leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in Passend Onderwijs.

Zaken met een politieke en maatschappelijke impact:
Alle activiteiten die het samenwerkingsverband ontplooit zijn erop gericht alle leerlingen in de regio
een passende onderwijsplek te bieden, zodat geen leerlingen thuiszitten. Dit bewerkstelligt mede dat
waar mogelijk de leerlingen gediplomeerd de school verlaten.
Beleidskeuzes met betrekking tot de financiën
De speerpunten waarop middelen ingezet worden zijn beschreven in het hoofdstuk ‘financiën’ in het
ondersteuningsplan 2014-2018. In 2015 waren dat met name:
- Versterken van het regulier onderwijs, onder andere door het faciliteren van
trajectvoorzieningen en onderwijsarrangementen;
- Het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs, individuele
arrangementen en toewijzingen voor de bovenschoolse voorziening;
- Ondersteuning op de scholen door consulenten Passend Onderwijs;
- Aanbod van bovenschoolse scholingen en trainingen voor o.a. mentoren , docenten en
trajectbegeleiders
- Pilots, projecten en professionaliseringstrajecten op de scholen;
- Het budget voor ondersteuningsbekostiging vso blijft volledig beschikbaar voor vso en moet
toereikend zijn.
Beleid met betrekking tot de reserves
Het samenwerkingsverband kiest ervoor om de reserves beleidsrijk in te zetten, zoveel mogelijk binnen
de scholen en ten goede van de leerlingen. Om die reden zijn middelen – veelal vraaggestuurd –
ruimschoots beschikbaar voor projecten, pilots en scholingen die het passend onderwijs ten goede
komen. Een redelijke verdeling over de verschillende scholen is daarbij het streven.
Het beleid van het samenwerkingsverband is erop gericht om de huidige reserves terug te dringen.
Zie ook hierna bij toekomstige ontwikkelingen.
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Organisatievorm
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder, mevrouw N.G. Dieleman.
Ledenraad
De ledenraad van de vereniging wordt statutair gevormd door de deelnemende schoolbesturen.
Deelnemende besturen en derhalve leden van de vereniging
- “IRIS” Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
- Stichting Kolom
- Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel
- Stichting voor voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
- Stichting Dunamare Onderwijsgroep
- Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
- Onderwijsstichting College Hageveld
- Stichting RK Scholengemeenschap Sancta Maria
- Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum
- Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
- Stichting Spaarnesant
- Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs “Sint Bavo”
- Stichting Heliomare Onderwijs
- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
De ledenraad kent de volgende functies:
- voorzitter: A.J. Strijker - Dunamare Onderwijsgroep
- secretaris: G.H.H. Vaes - IRIS
- penningmeester: J.H.M. Reckman – Stichting voor voortgezet Vrijeschoolonderwijs NoordHolland
G.H.M. Wentholt heeft de functie van technisch voorzitter.
Ondersteuningsplanraad (OPR)
De Ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De
ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het
ondersteuningsplan.
Het aantal leden van de OPR bedraagt twaalf. Zes leden zijn afgevaardigd van het personeel en 6 leden
van ouders /leerlingen van de diverse categorieën scholen.
Overlegsituaties
Binnen het samenwerkingsverband wordt overleg gevoerd door:
- de ledenraad
- de voortgangscommissie
- het plenair directieoverleg
- het directieoverleg
- de permanente commissie leerlingenzorg (tot 1 augustus 2015)
- de TVO-commissie
- het platform zorgcoördinatoren
- het platform trajectbegeleiders
- ad hoc inhoudelijke groeperingen zoals beleidscommissies

3

Personeel
Eind 2015 waren negen personeelsleden in dienst van het samenwerkingsverband, te weten de
directeur-bestuurder (1,0 wtf), een adjunct-directeur (0,8 wtf), een beleidsmedewerker (0,6 wtf), een
administratief medewerker (0,6 wtf) en vijf consulenten Passend Onderwijs (in totaal 3,3 wtf).
Afhandeling van klachten
In 2015 is er een klacht ingediend tegen het samenwerkingsverband en de Dunamare Onderwijsstichting
gezamenlijk bij het kantongerecht Noord-Holland. De klacht hield in dat er in schooljaar 2012/2013 geen
passend onderwijs geboden was aan een leerling.
In 2015 is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.
Financiën
Onderstaand zijn de balans en de Staat van Baten en Lasten van de vereniging weergegeven, met
vergelijkende cijfers van 2014 en 2013.
ACTIVA
x € 1.000

31 dec
2015

31 dec
2014

PASSIVA

31 dec
2013

x € 1.000

MVA

-

-

-

Eigen vermogen

Vorderingen

-

-

-

Voorzieningen

123

84

386

4.133

4.195

3.839

Overlopende activa
Liquide middelen

31 dec
2015

Crediteuren
Belastingen/premies
Pensioenpremies

Totaal

4.256

4.279

4.225

31 dec
2014

31 dec
2013

3.867

3.603

3.001

19

17

5

103

193

635

26

20

12

6

6

4

Kortlopende schulden

100

306

240

Overlopende passiva

135

134

328

4.256

4.279

4.225

Totaal

Voor de niet direct benodigde gelden is een spaarrekening geopend. De Vereniging heeft op dit moment
geen beleggingen en beleningen. Dit impliceert dat de Vereniging de door het Ministerie van OCW
gepubliceerde regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek nakomt.

Staat van Baten en lasten
x € 1.000

A

B

Begroting

Werkelijk

Verschil

Werkelijk

Werkelijk

2015

2015

A en B

2014

2013

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen

5.833

5.969

136

2.146

1.538

3.2 Overige overheidsbijdragen

395

410

15

446

438

3.5 Overige baten

597

589

-8

1.147

777

6.825

6.968

143

3.739

2.753

794

677

117

644

223

Totaal baten
4 Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingslasten

-

-

-

-

-

4.3 Huisvestingslasten

58

52

6

51

21

6.277

5.995

282

2.466

2.191

4.4 Overige instellingslasten
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Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Resultaat

7.129

6.724

405

3.161

2.435

-304

244

548

578

318

15

21

6

23

31

-289

265

554

601

349

Het samenwerkingsverband heeft van de overheid bekostiging ontvangen voor lichte ondersteuning en
voor zware ondersteuning en een aanvullende prestatiesubsidie in het kader van voortijdig
schoolverlaten. Daarnaast worden gelden geïnd van de gemeente Haarlem met doelbestemming voor
+VO en schoolmaatschappelijk werk. Ten behoeve van de +VO worden aan de deelnemende scholen
contributies en deelnemersbijdragen gevraagd. Tot slot zijn er rentebaten die relatief laag zijn.
Het eigen vermogen is in 2015 toegenomen met het positieve resultaat ad € 265.000 Het resultaat is
€554.000 hoger dan begroot (middelste kolom). Een algemene analyse levert op dat er voor € 143.000
meer inkomsten zijn gerealiseerd en dat er € 405.000 minder kosten zijn geweest. Onderstaand wordt
dit nader uitgewerkt.
Rijksbijdragen (€ 136.000 hogere opbrengsten dan begroot)
De Rijksbijdragen bestaan uit de vergoedingen lichte en zware ondersteuning. De bekostiging lichte
ondersteuning is € 7.000 hoger uitgekomen (0,5% afwijking). De Rijksvergoeding zware ondersteuning is
€ 129.000 hoger uitgekomen. Voornaamste reden is de indexering die in het najaar is toegepast op de
vergoedingsbedragen (3,3% opgehoogd). Daartegenover staat een lager bekostigd aantal leerlingen in
het schooljaar 2015/2016 dan bij het opmaken van de begroting was verondersteld.
De hogere opbrengsten worden voor € 70.000 gedrukt door de hogere kosten afdrachten VSO (deze
worden hieronder benoemd onder ‘Overige instellingslasten’).
Overige overheidsbijdragen (€ 15.000 hoger dan begroot)
Hieronder zijn opgenomen de bijdragen van de gemeente voor schoolmaatschappelijk werk en rebound
en de prestatiesubsidie (voorheen programmagelden genoemd). Ten aanzien van de prestatiesubsidie
worden aanvullende accountantsverklaringen verstrekt. De +VO Velsen heeft ook subsidie gekregen met
terugwerkende kracht van de centrumgemeente Haarlem. Hierdoor zijn de baten € 15.000 hoger
uitgekomen.
Overige baten (€ 8.000 lagere opbrengsten dan begroot)
De overige baten bestaan uit de ontvangen contributiebijdragen van de scholen, de deelnemersbijdragen rebound en de tot en met juli ontvangen inkomsten AB (Dunamare en Gunning).
Personele lasten (€ 117.000 lagere kosten)
In 2015 is er aan salarislasten € 30.000 minder besteed (een licht lagere inzet aan fte’s) en aan de
flexibele schil eveneens € 30.000 minder (vooral doordat de kosten Commissie van Bezwaar nagenoeg
nul zijn, omdat er geen bezwaren zijn ingediend). Aan scholing is ongeveer € 20.000 minder besteed.
Het restant betreft de lagere kosten herbesteding.
Huisvestingslasten (€ 6.000 lagere kosten)
De huisvestingskosten zijn iets lager uitgekomen (er was een extra werkplek begroot).
Overige instellingslasten (€ 282.000 lagere kosten dan begroot)
Binnen de overige instellingslasten worden verwerkt de organisatiekosten (administratie, accountant
e.d.), de structurele kosten (schoolmaatschappelijk werk, zorgbudget) en de ontwikkelingskosten
(trajectvoorzieningen, toetsingen, passend onderwijs e.d.). De belangrijkste begrotingsafwijkingen zijn:
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- Hogere kosten trajectvoorzieningen (€ 30.000) doordat is besloten om de bekostiging per fte naar
boven bij te stellen en om meer fte’s te bekostigen;
- Hogere kosten afdrachten VSO € 70.000 (deze worden door OCW geminderd op de uitbetaalde
Rijksbijdragen), verantwoording van deze gelden vindt echter plaats binnen de rubriek ‘Overige
instellingslasten’. In de bekostiging is voor het schooljaar 2015/2016 voor 30 leerlingen minder
afdrachten berekend. Daartegenover is de afdracht per leerling door de indexatie circa 5% hóger
uitgekomen. Het aantal VSO-leerlingen per 1 oktober 2013 bedroeg 438. Per 1 oktober 2014 is dit
484 (in de begroting was gerekend op 514);
- Lagere kosten onderwijsarrangementen (€ 290.000 lager) vanwege een lager aantal aanvragen voor
maatwerk dan waarop was gerekend. Deze kosten stijgen wel ten opzichte van 2014;
- Lagere kosten professionaliseringstraject (€ 35.000): deze kosten bedragen in totaal € 1,5 miljoen,
verspreid over een aantal jaren. De gelden die nog niet besteed zijn worden in volgende jaren
aangewend;
- Lagere kosten +VO (€ 37.000): de invulling van de stagefunctie van de voormalige Rotonde is niet
verricht. Er bleek geen behoefte aan deze functie binnen de +VO.
- Lagere kosten scholing (€ 23.000): scholing en uitwisseling, kenniskringen, trainingen e.d. Veel
trainingen zijn zonder kosten ingevuld (intern).
Binnen de overige instellingslasten zijn ook de extra gelden van € 500.000 per schooljaar vanuit de
reserves verantwoord. In 2015 is hiervan 5/12e deel verwerkt onder de post onvoorzien.
Treasury
Het Bestuur leeft de voorschriften ten aanzien van geldbeheer na, zoals deze zijn verwoord in de
Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek, zoals uitgevaardigd door
de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001 nummer FVE 2001/57965N. Het
bestuur heeft dienovereenkomstig gehandeld. De beschikbare middelen zijn niet langdurig vastgezet en
zijn direct opeisbaar. De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank en de ING bank.
Kengetallen
De uitkomsten van onderstaande kengetallen kunnen niet zondermeer vergeleken worden met de
kengetallen van reguliere schoolbesturen, omdat de financiële structuur van een samenwerkingsverband anders is. Er zijn geen vaste normen voor de hieronder beschreven kengetallen voor
samenwerkingsverbanden beschikbaar. Vastgesteld kan worden dat de kengetallen van het
samenwerkingsverband erg hoog zijn. Dit is te verklaren vanuit de historie van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband had bij de start van Passend Onderwijs al een omvangrijk eigen
vermogen. Daarbij komt dat tijdens de overgang naar Passend Onderwijs de bekostiging telkens hoger
uitvalt dan verwacht.
Het beleid van het samenwerkingsverband is om zoveel mogelijk middelen ten gunste te laten komen
van de scholen en de ondersteuning aan leerlingen en de hoogte van het eigen vermogen niet onnodig
te laten oplopen. Vanuit een risico-inventarisatie is deze omvang vastgesteld en wordt periodiek
geëvalueerd. Dit beleid heeft er inmiddels toe geleid dat er € 1.500.000 van de reserves worden ingezet
voor een professionaliseringstraject van medewerkers op de scholen. Tevens zijn de middelen die naar
de scholen gaan om de ondersteuning aan leerlingen te realiseren in 2015 structureel verhoogd en er
wordt gestimuleerd dat scholen pilots doen en gelden projectmatig inzetten. Het doel hiervan is om de
reserves terug te dringen. Dit is zichtbaar in de meerjarenraming waarin negatieve resultaten zijn
begroot.
Liquiditeit
De liquiditeit is de mate waarin aan de korte termijn verplichtingen kan worden voldaan en is de deling
van de vlottende activa door de kortlopende schulden.
De liquiditeit is in 2015 gestegen naar 11,53 (2014: 6,50). De stijging is toe te schrijven aan de daling van
de kortlopende schulden. Het saldo aan liquide middelen komt net als vorig jaar ruim boven de € 4,1
miljoen uit.
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Solvabiliteit
Dit cijfer geeft aan in hoeverre de Vereniging op langere termijn kan voldoen aan de verplichtingen. De
berekening is (eigen vermogen / balanstotaal).
De solvabiliteit is in 2015 gestegen naar 0,91 (91%) (2014: 0,84). De solvabiliteit is ruim voldoende.
Rentabiliteit
De rentabiliteit wordt berekend door het resultaat te delen door de totale baten. Doordat in 2015 de
baten, vanwege de invoering Passend Onderwijs, sterk zijn gestegen is de rentabiliteit gedaald naar
3,79% tegen 16,0% in 2014. Positieve rentabiliteitscijfers zijn niet per definitie als positief uit te leggen.
Voortdurend positieve resultaten resulteren uiteindelijk in een te hoog eigen vermogen.
Meerjarenraming 2016-2019
Onderstaand volgt het overzicht van de meerjarenraming 2016-2019 (opgesteld eind 2015):
Staat van Baten en lasten
Begroting

Werkelijk

Begroting

Raming

Raming

Raming

2015

2015

2016

2017

2018

2019

5.833

5.969

19.124

19.492

19.830

20.314

3.2 Overige overheidsbijdragen

395

410

140

140

140

140

3.5 Overige baten

597

589

233

233

233

233

6.825

6.968

19.497

19.865

20.203

20.687

x € 1.000

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen

Totaal baten
4 Lasten
4.1 Personele lasten

794

677

788

787

787

787

4.2 Afschrijvingslasten

-

-

-

-

-

-

4.3 Huisvestingslasten

58

52

55

55

55

55

6.277

5.995

5.070

3.249

3.249

3.249

-

-

14.779

16.334

15.969

15.969

7.129

6.724

20.692

20.425

20.060

20.060

-304

244

-1.195

-560

143

627

15

21

18

18

18

18

-289

265

-1.177

-542

161

645

4.4 Overige instellingslasten
4.5 Afdracht VSO/LWOO/PRO
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5.1 Financiële baten en lasten
Resultaat

De inkomsten in de begroting 2016 zijn € 12.538.000 hoger dan hetgeen in 2015 was begroot. Dit heeft
te maken met de verantwoordelijkheid die het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1 januari 2016 voor
het ondersteuningsbudget lwoo en PrO. Zie ook hierna onder toekomstige ontwikkelingen. De
bekostigingsbedragen wijzigen regelmatig, de uitkomsten zullen daarom afwijken van hetgeen
hierboven geschetst.
In komende jaren zullen de resultaten verbeteren. Dit wordt veroorzaakt door de zogenoemde
vereveningstoeslag (korting) die in een aantal jaren zal worden afgebouwd. Hierdoor zullen de
Rijksvergoedingen per saldo stijgen. Met het oog op de verbeterende vermogenspositie van het
samenwerkingsverband zijn de bijdragen in de ondersteuning aan de scholen fors opgehoogd.
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Risico’s
Het bestuur heeft in 2013 een risico-analyse opgesteld welke jaarlijks geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld wordt. De laatste aanpassing is in 2015 gedaan. De risico’s die worden onderkend zijn minder
geworden, doordat met de invoering van Passend Onderwijs er inmiddels meer duidelijkheid is over de
beschikbare middelen. De risico’s betreffen:
- Personeel
- Aantallen VSO-leerlingen en PrO-leerlingen (ontwikkelingsrichting).
- Kosten geschillen
Toekomstige ontwikkelingen
Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Daarmee is de financieringssystematiek ingrijpend veranderd en heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid
gekregen om de ondersteuning te organiseren en te bekostigen voor leerlingen met extra onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften.
- Met ingang van 1 januari 2016 wordt het samenwerkingsverband tevens verantwoordelijk voor het
beheer en de toewijzing van het ondersteuningsbudget lwoo en PrO. Het gaat daarbij om circa
€9.000.000. Het budget lwoo en PrO dat het swv ontvangt is vastgesteld op basis van het
percentage PrO- en lwoo-leerlingen van alle vo leerlingen in het swv op teldatum 1 oktober 2012.
Vastgesteld beleid van het swv hierin is dat het lwoo deel en het PrO-deel van de bekostiging als
aparte budgetten worden beschouwd.
Het lwoo budget wordt in z’n geheel volgens een verdeelsleutel verdeeld over de vo-scholen met
een lwoo-licentie en wordt daarmee niet onder- of overschreden.
Voor het PrO-budget ligt dit anders. Het aantal leerlingen waarvoor een TLV voor Praktijkonderwijs
wordt afgegeven bepaalt de hoogte van de kosten voor Praktijkonderwijs. De laatste jaren is een
flinke stijging van het aantal PrO- leerlingen te zien waardoor het beschikbare PrO-budget
overschreden zal worden. Verwacht wordt dat deze stijging met ingang van 2016 stabiliseert.
Financiële consequentie van de stijging is dat het tekort uit het reguliere deel van de lichte
ondersteuningsbekostiging bijgepast wordt.
- Het samenwerkingsverband stimuleert en faciliteert projecten en pilots op de vo-scholen waarmee
het ondersteuningsaanbod op de scholen wordt versterkt, alsmede uitwisseling van expertise en
samenwerkingsprojecten tussen scholen.
- Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend ondersteuningsaanbod in de
regio. Deze eerste jaren van passend onderwijs zal blijken wat ontbreekt in het aanbod. Te voorzien
is dat hier kosten mee gemoeid zullen zijn.
- Vanaf schooljaar 2016-2017 start de verevening en neemt het ondersteuningsbudget dat het
samenwerkingsverband ontvangt, tot en met 2020 jaarlijks toe.
- Het aantal vso-leerlingen is in 2015 opnieuw toegenomen. Het samenwerkingsverband wil ervoor
waken dat het aantal verder toeneemt, beleid is dat leerlingen zoveel mogelijk aan regulier
onderwijs kan deelnemen; de leerlingaantallen vso zullen zeer nauw gemonitord worden. Bij
blijvende toename zullen we ons moeten bezinnen op het te voeren beleid.
- Doelgroepen waar in de toekomst aandacht en middelen naartoe zullen gaan: jongeren in een
kwetsbare positie met uitstroomprofiel arbeid, kinderen van asielzoekers, hoogbegaafden.
- Met ingang van 1 maart 2016 is er een wisseling van directeur-bestuurder: de heer J. Vermeer
neemt het roer over van mevrouw N. Dieleman.
- In 2016 zal de MR van het swv worden geïnstalleerd.
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Besteding/bestemming van de reserves
Zoals hierboven is aangegeven ( onder “beleid mbt reserves”) is het beleid van het swv steeds geweest
om ook de reserves beleidsrijk in te zetten. Daarbij komen de middelen zoveel mogelijk ten goede van
de leerlingen van de scholen, omdat het passend onderwijs daar primair plaatsvindt en duurzaam
vormgegeven kan worden. Het swv stimuleert en faciliteert hiertoe initiatieven voor pilots, projecten,
scholingen en onderwijsarrangementen.
In de praktijk blijkt dat aanvragen nog slechts mondjesmaat worden ingediend. Het kost de scholen tijd
en energie om ideeën en plannen uit te werken in aanvragen en vervolgens uit te voeren. Dit betekent
dat het samenwerkingsverband, naast voorstellen voor concrete bestemmingen, zich moet bezinnen op
het beleid voor de besteding van de reserves. Dit kan hand in hand gaan met beleid dat gemaakt moet
gaan worden voor besteding van de extra middelen die het swv krijgt als gevolg van de verevening (zie
ook de meerjarenraming hierboven). Uitkomst hiervan moet zijn dat de reserves daadwerkelijk
teruggedrongen worden dan wel een passende bestemming krijgen volgens overeengekomen beleid.
Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven hoe passend onderwijs
wordt vormgegeven. Het plan sluit af met een financieel hoofdstuk waarin de financiële consequenties
van het beleid worden toegelicht.
Meer informatie over de werkzaamheden van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland is te
vinden op de website www.swv-vo-zk.nl.
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