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Voorwoord 
 
Voor u ligt het Bestuursverslag 2018 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Noordoostpolder-Urk. 
 
Middels dit jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid. 
Onderdeel hiervan vormt een verantwoording van het financiële beleid. 
 
 
 
 
Namens het samenwerkingsverband, 
 
 
Emmeloord, juni 2019 
 
 
I. Oosterhuis, 
(directeur) 
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1. Instellingsgegevens 
 
1.1 Naam van het bevoegd gezag 
De naam van het samenwerkingsverband is Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Noordoostpolder-Urk. 
 
1.2 Nummer bevoegd gezag 
Het bestuursnummer is: 21637 
Het nummer van het samenwerkingsverband is: 2402 
 
1.3 Juridische structuur 
Het samenwerkingsverband is een stichting. 
 
1.4 Regio en deelnemende besturen 
Het samenwerkingsverband omvat de gemeenten Noordoostpolder en Urk. 
De volgende besturen nemen deel aan het samenwerkingsverband: 
 SCPO: Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Noordoostpolder  

(waaronder ook de Klimboom ressorteert, de sbo-school van het samenwerkingsverband) 

 Aves, stichting voor primair onderwijs 
 Rehoboth, vereniging voor scholen met de Bijbel te Urk 
 Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs  

(waaronder ook sbo-school Het Speelwerk in Zwolle ressorteert. Tevens functioneert er onder het bestuur 
van Florion een expertisecentrum. NB: Tot 1 maart 2017 was de naam van de stichting: Accretio.) 

 Stichting Eduvier onderwijsgroep  
(waaronder ressorterend so-school De Optimist) 

 SCSOVSO Noordoostpolder - Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs voor de Noordoostpolder e.o.  
(waaronder ressorterend de Zonnebloemschool (so)) 

 OOZ - Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio  
(waaronder so-school de Twijn ressorteert) 

 
1.5 Inrichting 
Binnen het samenwerkingsverband werken vier schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en 
drie schoolbesturen voor speciaal onderwijs samen.  
Elk bestuur is door middel van een afgevaardigde (of plaatsvervanger) vertegenwoordigd in het 
toezichthoudend bestuur van het samenwerkingsverband. Het toezichthoudend bestuur keurt het 
Ondersteuningsplan en het (financieel) jaarverslag goed.  
Het uitvoerend bestuur is belegd bij de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur is 
verantwoordelijk voor de aansturing van het samenwerkingsverband. De scheiding tussen uitvoerend 
bestuur en intern toezicht is beschreven in een document ‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’ 
(door het toezichthoudend bestuur goedgekeurd op 9 maart 2018). In dit document worden 
eveneens rollen en verantwoordelijkheden van directeur en het toezichthoudend bestuur 
beschreven. 
In de werkgroep Passend Onderwijs zijn alle besturen regulier en speciaal onderwijs met één 
persoon vertegenwoordigd. Tevens maakt een vertegenwoordiger van sbo-school De Klimboom deel 
uit van de werkgroep. De werkgroep Passend Onderwijs heeft adviserende en beleidsvoorbereidende 
taken en heeft een rol bij de uitvoering van het Ondersteuningsplan.  
 

Samenstelling bestuur 
Naam Functie 
L.S.H.M. Breukel Voorzitter 
E. Schouten (tot 1 september 2018) Penningmeester 
J. de Jong (vanaf 1 september 2018) Penningmeester 
B.H. Reussing Secretaris 
E.K. Strijker Lid 
G.J. Laarman Lid 
E.S. van Doorn Lid 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging vanuit het samenwerkingsverband. 
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Directieoverleg 
Ieder bestuur kent een directieoverleg waar Passend Onderwijs een terugkerend agendapunt op de 
agenda vormt.  
De directieoverleggen vervullen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid 
van het samenwerkingsverband. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van 
door het samenwerkingsverband ingezet beleid op hun eigen school.  
Functie directieoverleg: 

- peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens 
- creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens 
- werkafspraken maken over de uitvoering van het beleid op schoolniveau 

 
Netwerken Intern begeleiders 
Binnen ieder schoolbestuur functioneert een netwerk intern begeleiders. De ib-ers van 
schoolbestuur Florion participeren in de netwerken van SCPO, respectievelijk Rehoboth. 
Vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs participeren regelmatig in de ib-netwerken. De ib-
netwerken spelen – net als de directieoverleggen - een belangrijke rol bij de voorbereiding en de 
uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband. Samen met de directeur zorgt de ib-er 
voor de concrete invoering op schoolniveau van binnen het samenwerkingsverband ingezet beleid.  
Functie overleg ib-ers: 

- peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens 
- creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens 
- praktisch vertalen van beleid samenwerkingsverband naar schoolniveau 
- middels deskundigheidsbevordering via scholing en intervisie de kwaliteit van de 

ondersteuning op de scholen verhogen 
 
Toewijzingscommissie (TC) 
De Toewijzingscommissie beslist over de verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs.  
 
Code goed bestuur 
Het samenwerkingsverband is bestuurlijk ingericht volgens een bestuur/directiemodel, één van de 
mogelijkheden om invulling te geven aan de Code goed bestuur. 
Het toezichthoudend bestuur/directiemodel is een vorm van functionele scheiding. Het bestuur 
vervult de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuursbevoegdheden 
zijn gedelegeerd aan de directeur van het samenwerkingsverband. 
Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag etc. goed en 
bewaakt de koers van het samenwerkingsverband (doelen/beoogde resultaten). 
In de statuten van het samenwerkingsverband staat hierover het volgende vermeld: 
1. Het bestuur benoemt een directeur die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het 

samenwerkingsverband en die is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de 
activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te 
verrichten.  

2. Het bestuur alsmede de (vice-)voorzitter en de secretaris/penningmeester mandateren het bestuur 
en beheer over het samenwerkingsverband aan na te melden directeur binnen in het 
managementstatuut nauwkeurig omschreven grenzen en voor zover het niet betreft bevoegdheden 
die in lid 11 van dit artikel zijn voorbehouden aan het bestuur. 

3. Het bestuur stelt voor de directeur een managementstatuut vast waarbinnen de hij zijn taken en 
bevoegdheden dient uit te oefenen. 

4. Het bestuur kan middels daartoe strekkende volmacht de directeur de bevoegdheid geven om de 
stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

5. Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toezichthoudend bestuursconcept, uitgewerkt in 
een toezichtkader, en fungeert als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de 
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan de directeur zijn 
gemandateerd en staat hij de directeur met raad terzijde.  

 
1.6  Kernactiviteiten en organisatiedoelen 
Missie 
Het samenwerkingsverband wil een effectieve onderwijsstructuur realiseren die het mogelijk maakt 
dat elke leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft om een ononderbroken 
ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind recht heeft op een 
bij zijn/haar onderwijsbehoeften passend onderwijsaanbod. Dit Passend Onderwijs wordt bij voorkeur 
verzorgd binnen een reguliere setting, in de directe woonomgeving. Kernachtig: een thuisnabije, 
kwalitatief hoogwaardige, passende, flexibele en transparante onderwijsstructuur die snel 
beschikbaar is en veiligheid biedt. 
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Visie  
Aansluitend op de missie hanteert het samenwerkingsverband voor de vormgeving van Passend 
Onderwijs de volgende uitgangspunten in haar visie: 
 Bij iedere beslissing rond plaatsing en onderwijsaanbod zijn de onderwijsbehoeften van het kind 

leidend. 
 De inzet is om voor zoveel mogelijk kinderen een passend onderwijsaanbod te realiseren binnen 

een reguliere school. 
 Om kinderen met extra onderwijsbehoeften passend onderwijs te kunnen bieden dient het 

basisonderwijs over voldoende expertise en menskracht te beschikken. Daartoe 
- is het scholingsbeleid van de schoolbesturen erop gericht alle leerkrachten adequaat toe te 

rusten wat betreft kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs aan kinderen met 
extra onderwijsbehoeften 

- heeft het samenwerkingsverband een expertisecentrum dat alle scholen op maat ondersteunt 
bij vragen rond kinderen met extra onderwijsbehoeften 

- worden de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk ingezet ten behoeve van het 
primaire proces, zo dicht mogelijk rond kind en leerkracht.  

 Ouders zijn – vanuit hun ouderrol - gesprekspartner bij het bepalen van de onderwijsbehoeften 
en bij het vaststellen van het onderwijsaanbod aan het kind. 

 Om een kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden, wordt nauw samengewerkt met 
jeugdhulppartners. De samenwerking richt zich op afstemming en aansluiting.  

 Wanneer plaatsing binnen een speciale setting nodig is, geldt: zo kort en zo licht mogelijk. 
Evenzeer geldt: wanneer duidelijk is dat een kind zonder meer aangewezen is op intensieve, 
langdurige ondersteuning, wordt deze ondersteuning direct aangeboden, zonder dat eerst een 
lichte ondersteuningsvorm is ingezet.  

 Van iedere school binnen het samenwerkingsverband wordt verwacht dat ze kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs biedt. Dit geldt voor alle reguliere basisscholen, voor de speciale 
basisschool en voor de scholen voor speciaal onderwijs. 

 Van alle scholen wordt verwacht dat ze actief het beleid ondersteunen dat zo veel mogelijk 
kinderen onderwijs krijgen binnen een reguliere setting. 

Van het basisonderwijs vraagt dit onder meer de attitude dat kinderen in principe binnen 
het regulier onderwijs op hun plek zijn, dat er alleen bij uitzondering verwezen wordt en 
dat kinderen na een s(b)o-plaatsing opnieuw welkom zijn in de basisschool. 
Voor het speciaal (basis)onderwijs betekent het onder meer: 
- dat ze gedurende de s(b)o-plaatsing pro-actief handelt in het kader van 

terugplaatsingen 
- dat ze bereid is actief te participeren in de vormgeving van tussenvoorzieningen / 

specifieke onderwijsondersteuningsarrangementen. 
 Het samenwerkingsverband kiest voor een lichte organisatiestructuur van het 

samenwerkingsverband met zo weinig mogelijk overhead.  
 Taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Wet Passend Onderwijs worden – 

functioneel - steeds zoveel mogelijk neergelegd bij de direct betrokkenen.  
 De beschikbare financiële middelen worden ingezet rond kind en leerkracht. 
 Schoolbesturen hebben een ruime mate van autonomie ten aanzien van de realisering van 

Passend Onderwijs op bestuurs- en schoolniveau.  
 Als uitgangspunt bij de bekostiging van sbo- en so-plaatsen geldt: de verwijzer betaalt. Ten 

aanzien van de bekostiging van sbo-plaatsen is een zekere mate van solidariteit ingebouwd in de 
bekostigingssystematiek.  

 Keuzes die ouders wensen te maken vanuit hun identiteit worden gerespecteerd 
 
Kwantitatieve doelen 
Wat betreft plaatsing in het sbo geldt onverkort de doelstelling: een deelnamepercentage van 
maximaal 2%. 
Wat betreft deelname so wordt toegewerkt naar een deelnamepercentage dat niet hoger is dan 1,7% 
(uitgaande van een gemiddelde samenstelling wat betreft deelname van aantallen leerlingen 
categorie 1, 2 en 3). Dit percentage dient uiterlijk aan het eind van de vereveningsperiode (augustus 
2020) bereikt te zijn. 
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Financieel beleid 
Afspraken rond de verdeling van de middelen lichte ondersteuning 
Het samenwerkingsverband hanteert ten aanzien van de inzet van de middelen lichte ondersteuning 
de volgende afspraken: 
- Van het centraal binnengekomen ondersteuningsbudget lichte ondersteuning wordt 

gezamenlijke overhead afgetrokken. (Hiermee wordt de volledige overhead van het 
samenwerkingsverband bekostigd vanuit het budget lichte ondersteuning) 

- Het resterende budget wordt naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de 
schoolbesturen regulier basisonderwijs 

- De inzet van dit budget gebeurt deels op basis van gezamenlijke afspraken en deels als 
uitvoering van beleid op het niveau van het betreffende bestuur 

- Ieder bestuur is verantwoordelijk voor de bekostiging van de verwijzingen uit het eigen bestuur. 
(Tot 2% worden de verwijzingen op basis van solidariteit bekostigd.) 

 
Afspraken rond de bekostiging van so-plaatsen 
Wat betreft de bekostiging van de so-plaatsen kiest het samenwerkingsverband voor een  
systematiek die nauw aansluit op de systematiek zoals die is afgesproken voor de bekostiging van 
sbo-plaatsen. Dit resulteert in de volgende afspraken. 
1. Indien de leerling afkomstig is van één van de basisscholen van het samenwerkingsverband, 

geldt ‘de verwijzer (= het verwijzende schoolbestuur) betaalt’ 
2. Directe instroom vanuit de voorschoolse periode wordt gezamenlijk bekostigd. Deze instroom 

wordt dus niet teruggerekend naar de afzonderlijke schoolbesturen. 
3. De instroom van meervoudig gehandicapte leerlingen (MG-leerlingen) wordt eveneens 

gezamenlijk bekostigd.  
 
Inzet middelen zware ondersteuning voor (speciaal) basisonderwijs 
De gelden die ingezet kunnen worden voor ondersteuning binnen de basisscholen worden naar rato 
van het aantal leerlingen overgemaakt naar de schoolbesturen regulier (en speciaal basis) 
onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om de opvangcapaciteit van de basisschool te 
versterken/verbreden zodat het voor de basisschool mogelijk wordt om kinderen met extra 
onderwijsbehoeften een Passend Onderwijsaanbod te bieden. 
Ten aanzien van de inzet van de gelden zijn er gezamenlijke afspraken. 
1. Een fors deel van de gelden is bedoeld om rechtstreeks in te zetten binnen de basisscholen.  

Ieder schoolbestuur is vrij hoe de middelen in te zetten ten behoeve van de eigen scholen en 
verantwoordt jaarlijks hoe de gelden gebruikt zijn. 

2. Ieder schoolbestuur besteedt een deel van de middelen aan expertise vanuit het 
expertisecentrum.  

 
Afspraken liquiditeit op lange termijn 
In principe wordt een zo laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen 
nagestreefd. Wanneer het saldo structureel te hoog dreigt te worden dient onderzocht te worden, op 
welke wijze gelden kunnen worden ingezet. In principe wordt dit overschot uitgekeerd aan de 
deelnemende besturen voor primair onderwijs conform de afgesproken verdeelsleutel. Bij tekorten 
zullen de deelnemende besturen voor primair onderwijs de tekorten aanzuiveren, conform de 
afgesproken verdeelsleutel. (NB: de deelnemende besturen voor speciaal onderwijs delen dus niet 
mee in overschotten, c.q. zuiveren tekorten niet mee aan.) 
Wanneer het budget van het samenwerkingsverband uitgeput zou raken in verband met een hoog 
verwijzingspercentage speciaal onderwijs, dan kort  DUO volgens wet alle schoolbesturen, ook de 
schoolbesturen voor speciaal onderwijs. De afspraak binnen het samenwerkingsverband is dat in een 
dergelijke situatie de schoolbesturen speciaal onderwijs volledig gecompenseerd zullen worden door 
de schoolbesturen primair onderwijs. 
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2. Instellingsbeleid 
 

2.1 Uitvoering ondersteuningsplan 
Het samenwerkingsverband heeft te maken met een grote vereveningsopdracht. Dit als gevolg van 
een ver bovengemiddelde aantallen rugzakleerlingen in het verleden (1 oktober 2012 1,44%; 
landelijk gemiddelde 0,96%) én van ver boven het gemiddelde liggende aantallen so-leerlingen (1 
oktober 2013 2,85%; landelijk gemiddelde 1,7%). 
Om in de komende jaren passend onderwijs te kunnen realiseren binnen de basisscholen is het nodig 
dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om in te zetten binnen het basisonderwijs. Dit is 
alleen te realiseren wanneer het aantal so-leerlingen gaat afnemen. Om dit mogelijk te maken 
heeft het samenwerkingsverband de volgende beleidsmaatregelen ingezet. 
 
1. Formuleren jaardoelen wat betreft aantallen verwijzingen: maximaal 0,4% verwijzingen 

naar sbo en 0,3% naar so.  
 De verwijzingen worden nauwkeurig gemonitord middels maandelijkse overzichten.  
 

Ontwikkeling aantal sbo-leerlingen 

Bestuur 
okt 
13 

 okt 
14 

 okt 
15 

 okt 
16 

 
 

okt 
17 

 
okt 
18 

 

Aves 35 1,39% 36 1,41% 36 1,38% 27 1,06% 27 1,05% 45 1,10% 

SCPO 31 1,69% 31 1,77% 34 2,01% 36 2,20% 27 1,73%   

Rehoboth 32 1,68% 24 1,23% 18 0,91% 12 0,60% 10 0,48% 7 0,34% 

Florion 1 0,34% 0 0,00% 2 0,86% 2 0,76% 3 1,13% 4 1,5% 

Elders 46 31,72% 47 34,06% 47 35,61% 47 38,84% 52 43,33% 56 50,00% 

Totaal 145 2,17% 138 2,07% 137 2,06% 124 1,89% 119 1,81% 112 1,72% 

Klimboom 145  138  132  121  117  111  

 Aves en SCPO zijn met ingang van 1 januari 2019 gefuseerd. De naam van de nieuwe 
stichting is Aves. In bovenstaand overzicht zijn de aantallen van SCPO en Aves ‘oud’ 
samengevoegd en vermeld onder ‘Aves’. 

 De leerlingen die geregistreerd worden onder ‘Elders’ worden op basis van solidariteit 
bekostigd. Het gaat om leerlingen die vanuit de voorschoolse periode rechtstreeks 
instromen in het sbo, om leerlingen die naar onze regio zijn verhuisd en elders op een sbo-
school zaten en om leerlingen die vallen onder de regeling ‘Kansrijk maar risicovol’ 
(leerlingen die gestart zijn op de basisschool met een groot risico op verwijzing op een later 
tijdstip in de basisschoolperiode). 

 Het aantal sbo-leerlingen bedroeg op 1 oktober 2017 1,72%. (Kwantitatief doel 
samenwerkingsverband: maximaal 2% sbo-deelname.) 

 
Ontwikkeling aantal so-leerlingen ‘lage bekostiging’ 

  
okt14 

 
okt 15 

 
okt16 

 
okt17 

 
okt18 

 
okt19 

 
okt 20 

 
feitelijk aantal 
 

 
145 

 
137 

 
109 

       
91 85 

  

 
streefgetal 

 
162 

 

 
147 

 
132 

 
103 

 
99 

 
93 

 
87 

 De ontwikkeling van het aantal so-leerlingen met een lage bekostiging verloopt gunstig. Tot 
nu toe worden de jaardoelen ruimschoots gehaald. Het aantal so-leerlingen ‘lage 
bekostiging’ ligt nu al onder het voor oktober 2020 geformuleerde streefdoel. 

 Om op 1 oktober 2020 het doel ‘maximaal 1,7% so-leerlingen’ te halen is er op dat moment 
financiële ruimte voor 87 so-leerlingen met een lage bekostiging. 
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Ontwikkeling aantal so-leerlingen ‘midden bekostiging’ 

 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 

feitelijk aantal 9 10 10 10 12   

 Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische  
 beperkingen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs geeft het samenwerkingsverband  
 een toelaatbaarheidsverklaring ‘so midden bekostiging’ af. 

Voor het aantal so-leerlingen ‘midden bekostiging’ zijn geen streefdoelen geformuleerd. Er 
wordt al jaren een actief beleid gevoerd om deze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs te 
bieden binnen een reguliere school en de inschatting is dat hier niet veel (getalsmatige) 
winst meer te boeken is. 

 De verwachting is dat het aantal op 1 oktober 2019 weer terug zal zijn op het niveau van de 
afgelopen jaren.  

 
Ontwikkeling aantal so-leerlingen ‘hoge bekostiging’ 

 okt 14 okt 15 okt 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 

feitelijk aantal 17 14 14 14 14   

Voor het aantal so-leerlingen ‘hoge bekostiging’ is als streefdoel 12 leerlingen vastgesteld. 
Met de ontwikkeling van de aantallen liggen we tot nu toe op koers. 
  
Overall conclusie wat betreft aantallen so-leerlingen: wanneer het de komende jaren lukt 
dit tempo vast te houden, wordt de vereveningsdoelstelling wat betreft aantallen so-
leerlingen gehaald. 

 
2.  De beschikbare middelen zoveel mogelijk inzetten binnen het primaire proces. Alle 

schoolbesturen hebben dit gerealiseerd middels eigen beleid.  
 Bij dit jaarverslag is per schoolbestuur een overzicht gevoegd waarin verantwoord wordt hoe 

de vanuit het samenwerkingsverband verkregen middelen in 2018 zijn ingezet (zie bijlagen). 
 Hierin wordt zichtbaar hoeveel middelen op schoolniveau zijn ingezet en waarvoor. 

Bovendien wordt beschreven wat de effecten zijn van de ingezette middelen. 
 
3.  Iedere school de mogelijkheid bieden om via korte lijnen en met een minimum aan 

procedures externe expertise in te zetten. 
 Welke expertise wordt ingeroepen en voor hoeveel tijd wordt gemonitord. Voorwaarde voor 

aanmelding bij de Toewijzingscommissie is dat de school vroegtijdig externe expertise heeft 
ingezet.  

 Expertise op het gebied van ZML-leerlingen en op het gebied van leerlingen met lichamelijk-
motorische beperkingen wordt op het niveau van het samenwerkingsverband ingekocht en 
beschikbaar gesteld aan de scholen. Daarnaast heeft ieder schoolbestuur specialisten 
aangesteld waar de scholen een beroep op kunnen doen. Er zijn afspraken over de soorten 
expertise die voor scholen beschikbaar moet zijn. 

 De expertise is voor iedere school snel bereikbaar en inzetbaar. De specialisten werken 
vraaggericht waarbij het accent ligt op leerkrachtondersteuning.  

 
4.  Nauwe samenwerking met de jeugdhulp (via de gemeenten) zodat ouders en gezinnen 

vroegtijdig ondersteund kunnen worden indien nodig. De verwachting is dat door een 
dergelijke aanpak vaak voorkomen kan worden dat kindproblematiek ontstaat / verergert.  

 
5.  Inzetten op een hoog niveau aan basisondersteuning te bieden door iedere basisschool. 

Middels het beschikbaar stellen van expertise en middels het scholingsbeleid van de 
afzonderlijke schoolbesturen worden de scholen hier vanuit samenwerkingsverband en 
schoolbestuur bij ondersteund.  

 De kwaliteit van de basisondersteuning wordt gemonitord middels het verzamelen van de 
scores op relevante indicatoren bij het meest recente inspectiebezoek aan de school en 
middels zelfevaluatiegegevens die deel uitmaken van het schoolondersteuningsprofiel. 

 Daarnaast monitort het samenwerkingsverband hoe ieder bestuur beleid voert gericht op het 
versterken van de basisondersteuning. 
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6.  Komen tot – interne en externe – afspraken die bevorderen dat bij de instroom van peuters 

met extra onderwijsbehoeften zorgvuldig afgewogen wordt welk onderwijsaanbod nodig is 
voor de bijna vierjarige. De inzet is daarbij: binnen het regulier onderwijs als het kan – 
binnen een speciale setting als het nodig is.  

 Er zijn afspraken gemaakt 
 - ten aanzien van de betrokkenheid van specialisten vanuit het basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs bij de aanmelding van peuters die extra ondersteuning behoeven; 
 - met de voorschoolse voorzieningen ten aanzien van het tijdig contact leggen met het 

onderwijs; 
- ten aanzien van eventueel later noodzakelijke bekostiging (in verband met verwijzing naar 
so/sbo) van leerlingen die met een groot risico op latere verwijzing starten op een 
basisschool. 

 
7. Opstellen van concrete afspraken in het kader van het werken met tijdelijke 

toelaatbaarheidsverklaringen. 
 Dit beleid is bij de start van Passend onderwijs opgesteld en dusdanig geformuleerd dat voor 

alle betrokkenen (verwijzende school, ouders en s(b)o-school) bij de start van de plaatsing 
duidelijk is dat het gaat om een plaatsing voor een bepaalde duur, waarbij het doel is te 
komen tot terugplaatsing, tenzij de onderwijsbehoeften van de leerling het nodig maken dat 
de plaatsing op so/sbo verlengd wordt. 

 Het beleid heeft de afgelopen jaren niet geresulteerd in een substantiële toename van het 
aantal terugplaatsingen. De belangrijkste verklaring lijkt te liggen in de aard van de 
verwijzingen. Het aantal verwijzingen is teruggelopen; de leerlingen voor wie nu een 
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven zijn vrijwel allemaal gedurende de rest van de 
basisschoolperiode aangewezen op een speciale setting. 

 Besloten is het accent te verleggen. De toewijzingscommissie heeft de vrijheid om per casus 
de duur van de toelaatbaarheidsverklaring te bepalen; een toelaatbaarheidsverklaring die 
tot einde basisschoolperiode geldig is, behoort tot de mogelijkheden. De speciale school 
heeft de verantwoordelijkheid om periodiek met de ouders vast te stellen of de huidige 
school nog passend is voor de leerling. Wanneer de conclusie is dat plaatsing in regulier 
onderwijs kansrijk is, dan wordt de terugplaatsingsprocedure in gang gezet. Een bijkomend 
voordeel van deze aanpassing in het beleid is dat de administratieve last die gepaard gaat 
met het aanvragen van toelaatbaarheidsverlengingen beperkt wordt.  

 
2.2 Kwaliteitszorg 
Het samenwerkingsverband monitort de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen middels  
het verzamelen van de scores op relevante indicatoren bij het meest recente inspectiebezoek aan  
de school en middels zelfevaluatiegegevens die deel uitmaken van het schoolondersteuningsprofiel. 
Het samenwerkingsverband bewaakt daarbij dat binnen ieder schoolbestuur jaarlijks activiteiten  
worden georganiseerd die gericht zijn op het versterken van de basisondersteuning op de scholen. 
Het samenwerkingsverband organiseert voor intern begeleiders jaarlijks een scholingsbijeenkomst  
rond ontwikkelingsperspectieven. Een van de agendapunten betreft het feedback geven op elkaars  
ontwikkelingsperspectieven.  
 
In samenwerking met beide gemeenten monitort het samenwerkingsverband de aantallen  
thuiszitters. Er worden maandelijks overzichten opgesteld van de aantallen leerlingen die volledig  
thuis zitten en van de leerlingen die slechts gedeeltelijk naar school gaan.  
In 2018 hebben zeven leerlingen ieder een periode thuis gezeten. 
 

Thuiszitters in 2018 
 Aantal maanden thuiszitten 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Speciaal onderwijs   2        
Speciaal basisonderwijs   1        
Regulier basisonderwijs 1  1  1  1    

Bij alle thuiszitters was het samenwerkingsverband nauw betrokken en is gezamenlijk met de 
betrokken school, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts van de gemeente en betrokken 
zorgverleners gewerkt aan oplossingen. 
Bij de thuiszitters uit het regulier basisonderwijs die drie maanden of meer thuis zaten is vanuit de 
school een vorm van thuisonderwijs geboden. 
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Vijf van de zeven leerlingen zijn na de periode van thuiszitten weer gestart in het onderwijs; de 
resterende twee leerlingen zijn na de periode van thuiszitten opgenomen in een behandelsetting. 
Het aantal gedeeltelijke thuiszitters schommelde steeds rond de vijf leerlingen. Het betreft hier  
veelal kinderen die gecombineerd onderwijs-zorg/behandelingstraject volgen. 
 
De kwaliteit van de toeleiding naar het speciaal (basis)onderwijs wordt onder meer gemonitord  
middels het verzamelen van gegevens over de aangeleverde dossiers, middels het uitvoeren van  
tevredenheidsonderzoeken onder scholen en ouders en middels het registreren van termijnen. 

 Wat betreft de kwaliteit van de door de scholen aangeleverde dossiers:  
-Door de scholen uit het samenwerkingsverband zijn 25 dossiers aangeleverd. 
-In één geval vond de Toewijzingscommissie de kwaliteit van de aangeleverde informatie 
onvoldoende. Dit is besproken met de betreffende school. 
-De Toewijzingscommissie vond in alle gevallen dat de school voldoende duidelijk maakte 
in het dossier waarom op dit moment een aanvraag werd gedaan. 
Conclusie: de doelen wat betreft kwaliteit informatie en onderbouwing van de aanvraag 
zijn behaald. 

 Wat betreft de termijnen:  
- De maximale periode tussen aanmelding bij de Toewijzingscommissie en de beslissing 
over de aanvraag hebben we op zes weken gesteld.  
In 2018 was er in twee gevallen sprake van een overschrijding. In beide gevallen is in 
overleg met school en ouders gekozen voor bespreking op een later tijdstip.  
- De maximale periode tussen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring en de plaatsing 
op een s(b)o-school hebben we eveneens op zes weken gesteld.  
In 2018 is deze termijn in geen enkel geval overschreden en zijn alle leerlingen (vaak ruim) 
binnen zes weken geplaatst.  
Conclusie: de doelen wat betreft termijnen zijn ruimschoots behaald. 

 Wat betreft tevredenheid ouders: 
-90% of meer van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn  

o zeggen door de school te zijn geïnformeerd over de werkwijze van de 
Toewijzingscommissie 

o zeggen inzage gehad te hebben in het door de school ingevuld Onderwijskundig 
rapport 

o zijn tevreden over de mogelijkheid om als ouders aanvullende informatie te 
verstrekken aan de Toewijzingscommissie 

o zijn tevreden over de beslissing van de Toewijzingscommissie 
o zeggen binnen drie dagen na de bespreking telefonisch te zijn geïnformeerd door 

de voorzitter van de Toewijzingscommissie 
- Wat betreft tevredenheid scholen:  

-90% of meer van de scholen die de vragenlijst hebben ingevuld 
o vinden de informatie op de website duidelijk 
o zijn tevreden over de gang van zaken tussen aanmelding en bespreking 
o vinden dat ze hun aanvraag tijdens de bespreking voldoende hebben kunnen 

toelichten 
o kunnen zich vinden in de beslissing van de toewijzingscommissie 
o zijn tevreden over de wijze waarop ze geïnformeerd zijn over de beslissing 

         Conclusie: de doelen die we hebben wat betreft de tevredenheid van ouders en scholen ten  
 aanzien van de werkwijze rond verwijzingen, zijn behaald. 
 
Middels het opvragen van een financiële verantwoording monitort het samenwerkingsverband de  
inzet van middelen door de schoolbesturen, tot op schoolniveau.  
 
2.3 Personeelsbeleid 
Het samenwerkingsverband heeft geen personeel in dienst. 
 
2.4 Ontwikkelingen verbonden partijen 
Alle schoolbesturen regulier onderwijs staan voor de opdracht om meer kinderen met extra  
onderwijsbehoeften binnen de eigen scholen onderwijs te bieden. Dit vraagt onder meer om de  
versterking van leerkrachtvaardigheden en om een bijgestelde attitude ten aanzien van de  
ondersteuningsmogelijkheden van een reguliere school. Oplopende personeelstekorten maken het  
minder makkelijk dan voorheen om in bijzondere situaties de personele inzet tijdelijk uit te 
breiden. 
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Schoolvereniging Rehoboth heeft de ambitie zoveel mogelijk leerlingen binnen  
de eigen basisscholen een passend onderwijsaanbod te bieden. Het versterken van de  
basisondersteuning, schoolprofilering en een zorgvuldige communicatie met de ouders maken deel  
uit van dit beleid. Voor sbo-school De Klimboom in Emmeloord heeft dit tot gevolg dat de  
leerlingenstroom vanuit Urk afgenomen is. 
De Klimboom biedt meer dan voorheen onderwijs aan leerlingen met onderwijsbehoeften die  
vergelijkbaar zijn met die van de ‘lichtere’ leerlingen binnen het speciaal onderwijs. De school  
werkt daarom aan  versterking en verbreding van de competenties van het personeel. 
School voor speciaal onderwijs de Optimist ziet zich geconfronteerd met een afname van het  
leerlingenaantal. Dit vraagt het nodige op het gebied van personeelsbeleid. 
De drie s(b)o-scholen oriënteren zich mogelijkheden om (vergaand) samen te werken. 
 
2.5 Governance 
Het samenwerkingsverband heeft het uitvoerend bestuur belegd bij de directeur en het intern 
toezicht bij het toezichthoudend bestuur. Het samenwerkingsverband voldoet daarmee aan de 
richtlijnen ten aanzien van governance. De scheiding tussen bestuur en toezicht is beschreven in 
een document ‘Scheiding tussen bestuur en toezicht’ (op 9 maart 2018 goedgekeurd door het 
toezichthoudend bestuur).  
 
2.6 Ontwikkelingen rondom het samenwerkingsverband 
Met name binnen de gemeente Urk, maar ook binnen de gemeente Noordoostpolder, worden 
relatief veel pleegkinderen opgevangen. De aantallen liggen ruim boven het landelijk gemiddelde.  
Vanuit deze groep zijn naar verhouding veel kinderen aangewezen op speciale onderwijsonderwijs- 
voorzieningen. Mede door de regelgeving, die maakt dat het verwijzende samenwerkingsverband na  
verhuizing van de so-leerling verantwoordelijk blijft voor de bekostiging, vormt het hoge percentage  
pleegkinderen een bedreiging voor de financiële positie van het samenwerkingsverband. Eerder zijn  
diverse gesprekken op lokaal, provinciaal en landelijk niveau gevoerd over deze problematiek. Tot  
nu toe zonder resultaat.  
 
Eerder schreven we in het bestuursverslag: ‘Het samenwerkingsverband heeft een geografische 
overlap met het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Dit vraagt om nauwkeurige 
monitoring van leerlingstromen.’  
In 2017 is door het schoolbestuur van de Obadjaschool voor speciaal onderwijs een aanvraag 
ingediend bij het ministerie om op Urk een nevenvestiging te mogen inrichten.  
Ons samenwerkingsverband heeft hiertegen bezwaar aangetekend bij DUO. Dit bezwaar is 
afgewezen.  
Vervolgens heeft het samenwerkingsverband een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. In 
augustus 2018 geeft de Raad van State een voor ons samenwerkingsverband negatieve uitspraak 
gepubliceerd.  
De nevenvestiging van de Obadjaschool is op 1 september 2018 geopend. 
We verwachten de volgende effecten: 
- Ouders van onze Urker scholen van wie een kind een toelaatbaarheidsverklaring so heeft van ons 
samenwerkingsverband zullen mogelijk kiezen voor plaatsing op de Obadjaschool. Dit heeft 
gevolgen voor de omvang van onze speciale scholen. Gevoegd bij de vereveningsopdracht waarvoor 
ons samenwerkingsverband staat en die als uitwerking heeft dat het speciaal onderwijs in omvang 
moet afnemen, is hiermee het voortbestaan van het speciaal onderwijs binnen ons 
samenwerkingsverband in het geding. Om de so-scholen bestaansrecht te geven is het namelijk 
nodig dat alle so-leerlingen van ons samenwerkingsverband naar onze so-scholen gaan. 
- Daarnaast verwachten we dat de nevenvestiging van de Obadjaschool een aanzuigende werking zal 
hebben wat betreft leerlingen met extra onderwijsbehoeften die nu binnen de reguliere scholen 
onderwijs volgen. Dit laatste frustreert het beleid van het samenwerkingsverband om leerlingen 
met extra onderwijsbehoeften zoveel mogelijk onderwijs te bieden binnen een reguliere setting.  
De leerlingstromen die naar verwachting op gang zullen komen vanuit ons samenwerkingsverband 
richting Obadja brengen nadelige financiële consequenties met zich mee voor het 
samenwerkingsverband.  
 
Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen 
De Transitie jeugdzorg houdt in dat met ingang van 1 januari 2015 jeugdzorgtaken overgeheveld  
worden naar de gemeente. Het samenwerkingsverband heeft in dit kader met beide gemeenten Op  
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)gevoerd over het jeugdplan van de gemeente.  
Over de afstemming tussen school en Doen! (Noordoostpolder) / CJG (Urk) zijn afspraken gemaakt  
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die aansluiten op de eerder ingezette werkwijze met ondersteuningsteams per school. 
 
2.7 Klachten 
Het samenwerkingsverband kent een klachtenregeling en een procedure om in beroep te gaan tegen 
een beslissing van de Toewijzingscommissie. 
In 2018 zijn geen klachten binnengekomen en is geen beroep aangetekend tegen een beslissing van 
de Toewijzingscommissie. 
 
2.8 Inspectiebezoek 
Op 11 september en 19 oktober 2017 heeft de inspectie het samenwerkingsverband bezocht en een 
vierjaarlijks onderzoek samenwerkingsverbanden uitgevoerd. In 2018 heeft het 
samenwerkingsverband de definitieve rapportage ontvangen van de inspectie, gedateerd op 16 juli 
2018. 
De inspectie beoordeelt het samenwerkingsverband voldoende op vijf van de zes standaarden 
(Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg, Verantwoording en dialoog, Financiële continuïteit en 
Financiële rechtmatigheid). De standaard Kwaliteitscultuur beoordeelt de inspectie als 
onvoldoende. 
Dit oordeel gaat vergezeld van twee herstelopdrachten op het gebied van governance. De eerste 
opdracht heeft betrekking op de scheiding tussen bestuur en toezicht, de tweede op de inrichting 
van onafhankelijk intern toezicht. Het samenwerkingsverband is van oordeel dat de scheiding tussen 
bestuur en toezicht afdoende is ingericht en heeft de inspectie hiervan op de hoogte gesteld 
middels een zienswijze, die is toegevoegd aan het inspectierapport.  
Wat betreft de herstelopdracht rond de inrichting van onafhankelijk intern toezicht vermeldt het 
rapport dat de inspectie die in september 2019 opnieuw zal beoordelen.  
Over de inrichting van onafhankelijk intern toezicht heeft het samenwerkingsverband vervolgens in 
maart 2019 een algemene brief ontvangen van de inspectie waarin vermeld staat dat alle 
samenwerkingsverbanden die het betreft over dit onderwerp een specifiek op de situatie van het 
betreffende samenwerkingsverband toegesneden brief zullen ontvangen. 
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3. Financieel verslag 2018 
 

3.1 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

 
Wettelijke richtlijnen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en richtlijnen van het ministerie van 
OCW. Vanaf verslagjaar 2008 zijn dit de vereisten volgens Boek 2 - Titel 9 – Burgerlijk Wetboek. Bij 
het opstellen van de jaarrekening is verder de Regeling Jaarverslaglegging voor 
Onderwijsinstellingen (RJ 660) gevolgd.  
 

Vermogenspositie 

 2018 2017 2016 Norm 
Rentabiliteit -5% 1% 1% >0% 
Liquiditeit (current ratio) 8,89 58,05 53,82 1,5 - 2 
Solvabiliteit 88,8% 98,3% 98,1% 25% -50% 
Weerstandsvermogen 2,7% 7,6% 6,5% 5% - 20% 

 

Toelichting op bovenstaand overzicht vermogenspositie. 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Samenwerkingsverband PO NOP URK 
zijn: rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen.  
 
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. De liquiditeit 
geeft aan in hoeverre Samenwerkingsverband PO NOP URK in staat is om op tijd haar schulden te 
betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre Samenwerkingsverband PO NOP URK in staat is om 
in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Met een liquiditeitsratio van 8,89 is het 
totaal van vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de kortlopende schulden te kunnen 
voldoen. De solvabiliteit ratio van 88,8% is ruim voldoende. Het weerstandsvermogen geeft de vrije 
vermogensbuffer aan voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de 5% en 20% 
wordt gezien als voldoende buffer. Met een weerstandsvermogen van 2,7% heeft 
Samenwerkingsverband PO NOP URK buffer, die onder de minimum grens uitkomt. Zie paragraaf 4.5 
voor de verwachte toekomstige ontwikkelingen met een inschatting van het financiële effect. 
 
3.2 Financieel resultaat  
 
Exploitatieresultaat 
 

Baten Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 
Rijksbijdrage OCW 4.801.790 4.450.857 4.766.237 
Overige overheidsbijdragen 40.000 0 40.000 
Overige baten 38.198 0 31.072 
Totale Baten 4.879.988 4.450.857 4.837.309 

 
Lasten Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 
Personele lasten 72.972 75.000 68.057 
Afschrijvingslasten 0 0 0 
Huisvestingslasten 0 0 0 
Overige lasten 172.253 176.561 214.649 
Doorbetaling aan schoolbesturen 4.868.285 4.180.377 4.506.914 
Totale Lasten 5.113.511 4.431.938 4.789.619  

 
Resultaat Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 
Saldo baten en lasten -233.522 18.919 47.690 
Financiële baten en lasten 0 0 0 
Netto exploitatieresultaat -233.522 18.919 47.690 

 
SWV NOP-Urk heeft 2018 met een negatief exploitatieresultaat van € 233.522 afgesloten. Er was een 
positief resultaat van € 18.919 begroot. Dit verschil komt met name door een extra uitbetaling aan 
schoolbesturen. 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de stichting vooral afhankelijk is van de overheid (ministerie en 
gemeente). 
 
De Rijksbijdragen vanuit OC en W zijn € 350.933 hoger dan begroot en € 35.553 hoger dan 
voorgaand jaar. De rijksbijdragen voor lichte en zware ondersteuning personeel ruim ligt boven het 
niveau van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door compensatie van de hogere salariskosten als 
gevolg van de nieuwe CAO.  
 
De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op ontvangen gemeentelijke bijdragen en overige 
overheidsbijdragen. De ontvangen subsidie van de gemeente Noordoostpolder was niet begroot en 
heeft betrekking op de bevoorschotting van de Schakelvoorziening. Dit is gelijk aan voorgaand jaar. 
 
Deze overige baten waren niet begroot en hebben betrekking op de afrekening grensverkeer 
Berséba, SWV Po2302 en SWV PO Friesland. Tevens zijn hier de ontvangsten gerealiseerd van Aves 
betreffende plaatsingen op de Zonnebloem van 15K.  
In 2017 zijn hier ontvangsten gerealiseerd van Aves en SCPO NOP betreffende plaatsingen op de 
Zonnebloem van 17,6K. 
 
Uit onderstaande grafiek blijkt de verdeling van de lasten over 2018. 
 

 
 
 
De personele lasten bestaan volledig uit kosten met betrekking tot personeel niet in loondienst. 
Deze lasten zijn € 2k lager dan begroot, maar 5k hoger dan voorgaand jaar. De kosten personeel 
niet in loondienst bestaat uit kosten ambulante begeleiding en betreffen tevens de kosten van de 
verplichte herbesteding (De Twijn en Zonnebloemschool). 
In 2017 bestond het ook uit kosten inhuur betreffen de loonkosten van voormalige medewerkers 
Eduvier (Aves, Rehoboth en Eduvier). 
 
De gerealiseerde overige lasten hebben betrekking op de administratie-en beheerslasten en de 
overige instellingslasten. De administratie- en beheerslasten zijn conform begroting en hebben 
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betrekking op de administratiekosten van het Onderwijsbureau. De overige instellingslasten hebben 
betrekking op overdracht grensverkeer, kosten ondersteuningsplan, Schakelvoorziening en diverse 
kosten. Deze kosten zijn per saldo € 4K hoger dan begroot. 
De kosten voor grensverkeer bedragen € 4K van Florion en zijn daarmee lager dan begroot. 
De kosten ondersteuningsplan zijn lager dan begroot en hebben met name betrekking op de kosten 
voor de inzet van een psycholoog, huur van de Kometenlaan, inzet van SCPO NOP en inzet via 
IJsselgroep. 
De kosten van de Schakelvoorziening betreft een doorbetaling. Hier zijn even hoge baten voor 
ontvangen. 
De diverse kosten bestaan met name uit de kosten van de directeur via de IJsselgroep, inzet 
stafmedewerkers Aves, juridische kosten en overdracht 4 bijzondere plaatsingen op de 
Zonnebloemschool. De overschrijding ten opzichte van de begroting komt met name door € 18K voor 
deze bijzondere plaatsingen, maar hier staan baten tegenover zie Overige baten. 
 
 

 
 
 
De post doorbetaling aan schoolbesturen is hoger dan begroot en heeft betrekking op de 
rechtstreekse bekostiging van het Speciaal Onderwijs door het Ministerie ten laste van de middelen 
van het Samenwerkingsverband. Aangezien de normen van het ministerie zijn aangepast, zijn ook de 
rechtstreekse betalingen aan het Speciaal Onderwijs aangepast. Hier staat een hogere bekostiging 
vanuit het ministerie tegenover en heeft verder geen exploitatie effect. 
 
De post doorbetaling o.b.v. 1 februari heeft betrekking op de inkomensoverdracht van de groei per 
1 februari aan het speciaal onderwijs en aan het speciaal basis onderwijs.  
De inkomensoverdracht groei SO is hoger dan begroot. De overgemaakte bedragen hebben 
betrekking op kosten instroom Twijn 10-2016/02-2017 (€ 11.520 in 2018) en 10-2017/02-2018 (€ 
29.581 in 2018), kosten instroom Eduvier 10-2016/2-2017 (€ 15.103 in 2018) en 10-2017/02-2018 (€ 
13.355) en groei 17-18 van de Ambelt (€ 7.552 in 2018). Dit betreft tevens de peildatumbekostiging 
van de Zonnebloemschool 1-2-2017 (totaal € 54.480 waarvan 7/12 in 2018 € 31.780) en de 
peildatumbekostiging van 1-2-2018 van € 13.355 in 2018. 
De inkomensoverdracht groei SBO is net lager dan begroot. Deze kosten hebben betrekking op de 
inkomensoverdracht van de groei per 1 februari aan het speciaal basis onderwijs. Dit betreft de 
peildatumbekostiging van de Klimboom 1-2-2017 (totaal € 6.954 waarvan 7/12 in 2017 € 4.057). Er is 
geen overdracht i.v.m. peildatum 1-2-2018 naar de Klimboom. 
De overige doorbetalingen aan schoolbesturen komen hoger uit dan begroot. Er is een extra 
uitbetaling van € 674K naar de besturen gedaan. 
 
3.3 Treasury 
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van Samenwerkingsverband NOP Urk 
uitgevoerd. Het beleid is conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. 
Het Samenwerkingsverband NOP Urk heeft alleen een lopende rekening bij de Rabobank met een 
AA- rating. Er is geen rendement ontvangen over het saldo op deze lopende rekening in 2018. 

3%

14%

25%

0%

58%

Verdeling overige lasten

444150 Overdracht grensverkeer

444260 Kosten
ondersteuningsplan

444620 Overige kosten subsidie
gemeente

444810 Bankkosten

444990 Diverse kosten
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3.4 Inkoopbeleid 
Het samenwerkingsverband beschikt over aankoopbeleid waarin de diverse procedures omtrent 
nationale en Europese aanbesteding zijn vastgelegd. 
 

3.5 Huisvestingsbeleid 
Het SWV heeft geen gebouwen en/of panden in eigendom. Er worden geen huisvestingslasten 
gerealiseerd. Er dan ook geen specifiek huisvestingsbeleid opgesteld. 
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4. Continuïteitsparagraaf  
 
4.1 Personeel 
 Het samenwerkingsverband heeft principieel geen personeel in dienst. Het is daarom niet nodig om 
een personele voorziening te treffen. 

 
4.2 Leerlingen 
De schoolbesturen regulier onderwijs in de gemeente Noordoostpolder hebben de komende jaren te 
maken met enige terugloop in leerlingaantallen. Voor de scholen in de gemeente Urk is dit niet 
zozeer aan de orde. De te verwachten leerlingaantallen zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting. 
Gezien de doelstellingen van het samenwerkingsverband wat betreft streefpercentages so-
leerlingen krijgen ook de so-scholen de komende jaren te maken met teruglopende 
leerlingaantallen. De streefgetallen wat betreft aantallen leerlingen maken eveneens deel uit van 
de meerjarenbegroting. Hieronder zijn de leerlingaantallen gepresenteerd die zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 
 

Leerlingaantallen 2018 2019 2020 2021 
Leerlingen BAO 6.504 6.507 6.458 6.357 
Leerlingen SBO 112 117 117 117 
Leerlingen SO 111 110 115 115 

 
4.3 Meerjarenbalans 
 

Balans Organisatie     

1. Activa 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

1.1 Immateriële vaste Activa - - - - 

1.2 Materiele vaste activa - - - - 

1.3 Financiële vaste activa - - - - 

Totale Vaste Activa - - - - 
     

1.5 Vorderingen - - - - 

1.6 Effecten - - - - 

1.7 Liquide middelen 150.505 147.217 145.874 145.135 

Totale Vlottende Activa 150.505 147.217 145.874 145.135 

Totale Activa 150.505 147.217 145.874 145.135 
     

2. Passiva     

2.1 Eigen vermogen     

2.1.1 Algemene Reserve totaal 133.581 133.581 133.581 133.581 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - - - - 

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - - - - 

Totaal Eigen Vermogen 133.581 133.581 133.581 133.581 
     

2.2 Voorzieningen - - - - 

2.3 Langlopende schulden - - - - 

2.4 Kortlopende schulden 16.924 13.636 12.293 11.554 

Totale Overige Passiva 16.924 13.636 12.293 11.554 

Totale Passiva 150.505 147.217 145.874 145.135 
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4.4 Meerjarenbegroting  
 

Staat van baten en lasten     

Baten 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

3.1 Rijksbijdragen 4.801.790 4.461.943 3.998.866 3.757.160 
3.2 Overige overheidsbijdragen 
en -subsidies 40.000 - - - 

3.5 Overige baten 38.198 41.746 34.983 34.983 

Totale Baten 4.879.988 4.503.689 4.033.849 3.792.143 

Lasten     

4.1 Personeelslasten 72.972 75.000 75.000 75.000 

4.2 Afschrijvingen - - - - 

4.3 Huisvestingslasten - - - - 

4.4 Overige lasten 172.253 154.434 159.132 159.132 
4.5 Doorbetalingen aan 
schoolbesturen 4.868285 4.274.255 3.799.717 3.558.011 

Totale Lasten 5.113.510 4.503.689 4.033.849 3.792.143 
Resultaat uit normale 
bedrijfsvoering -233.522 0 0 0 

5.0 Financiële baten en lasten - - - - 

Bedrijfsresultaat -233.522 0 0 0 
 
 
4.5 Toekomstige ontwikkelingen 
Het samenwerkingsverband heeft (hetzij in sommige gevallen beperkte) mogelijkheden om te sturen 
op leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband. Met zorgvuldig beleid, uitgevoerd met 
draagvlak onder alle betrokkenen, lijkt het mogelijk om de vereveningsdoelstellingen te realiseren. 
Op leerlingstromen van buitenaf, die het gevolg zijn van door derden gevoerd beleid, heeft het 
samenwerkingsverband in veel mindere mate invloed. Ondanks de ingezette samenwerking met  
Vitree, is niet te voorzien hoe in de toekomst het aantal plaatsingen van pleegkinderen zich zal 
ontwikkelen. Eveneens is niet in te schatten in hoeverre goedkope woningen in onze regio 
aantrekkingskracht blijven houden op gezinnen met kinderen die zijn aangewezen op speciale 
voorzieningen. Beide factoren zullen medebepalend zijn voor de mogelijkheden van het 
samenwerkingsverband om haar kwantitatieve doelen te realiseren. 
 
De in paragraaf 2.6 beschreven ontwikkeling in verband met de start van een nevenvestiging van  
speciaal onderwijs Obadja op Urk brengt mogelijk grote financiële consequenties met zich mee. Op 
basis van een schatting van de uitgaande leerlingstromen die zullen ontstaan komen we tot een 
kostenpost voor het samenwerkingsverband van € 216.000,- per jaar. De te verwachten 
leerlingstromen brengen een geldstroom met zich mee richting Obadja / richting Berséba. Dit is 
geld dat dan niet meer ingezet kan worden binnen de speciale scholen van ons 
samenwerkingsverband. Een grove raming: 
- 24 leerlingen so: € 216.000,- 
Hiermee gaan we uit van een voorzichtige raming; mogelijk zal het om hogere bedragen gaan.  
De kosten als gevolg van het wegvallen van de basisbekostiging rekenen we dan nog niet mee. Deze 
laatste inkomstenderving treft de so-scholen binnen ons samenwerkingsverband. Gezien de 
beperkte omvang van de scholen heeft dit waarschijnlijk rechtstreeks gevolgen voor de kwaliteit die 
de betreffende scholen nog kunnen bieden. Indien dit nadelige financiële effect zich inderdaad 
voordoet dan zullen de doorbetalingen aan de andere scholen waarschijnlijk worden aangepast.  
 
4.6 Risicoanalyse 
Samenwerkingsverband NOP Urk ontvangt vanaf 1 augustus 2014 structurele Passend onderwijs 
middelen, o.a. zogenaamde lichte en zware ondersteuningsmiddelen.  
Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Het bestuur heeft het plan 
vastgesteld en de Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft haar instemming gegeven.  
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Het financieel beleid van Samenwerkingsverband NOP Urk is gebaseerd op vier uitgangspunten: 
a. Het samenwerkingsverband kan op de korte en lange termijn aan haar financiële verplichtingen 

voldoen. 
b. Er is altijd actueel inzicht in de financiële staat van de organisatie. 
c. Er wordt (tenzij bewust een deel van de reserve wordt ingezet) niet meer geld uitgegeven dan er 

ontvangen wordt en er blijft ook geen geld dat bestemd is voor passend onderwijs onbesteed (te 
veel geld op de bank).  

d. De besteding van de middelen is transparant. 
 

Het samenwerkingsverband kan op korte en lange termijn aan haar verplichtingen voldoen. Dit 
betekent dat de liquiditeit goed is. Voldoende liquiditeit betekent voldoende middelen op de 
bankrekening, zodat alle betalingen tijdig kunnen worden uitgevoerd, inclusief pieken die in het 
uitgavenpatroon voor komen. In de jaarcijfers maken we dit zichtbaar doordat de liquiditeit boven 
1,50 is.  
 
Het samenwerkingsverband ziet zich geconfronteerd met een forse vereveningsopdracht. Het beleid 
van het samenwerkingsverband is er dan ook op gericht om het aantal verwijzingen naar het 
speciaal (basis)  onderwijs te doen afnemen. In paragraaf 2.1 is beschreven wat dit beleid inhoudt.  
 
Door te werken met een degelijke (meerjaren)begroting en een goede planning & control cyclus 
bewerkstelligen we dat het samenwerkingsverband ook op langere termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. Er wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt met driemaandelijkse financiële 
rapportages.  
Ondanks het werken met een degelijke meerjarenbegroting kunnen zich ongeplande tegenvallers 
voordoen.  
 
Intern risicobeheersingssysteem 

De effecten van het beleid gericht op een afname van het aantal so-leerlingen wordt gemonitord 
middels maandelijks bijgewerkte overzichten van de verwijzingen. Ieder bestuur is daarmee 
voortdurend op de hoogte  en kan zo nodig snel aanvullende beleid opstellen en invoeren. 
Middels driemaandelijkse rapportages wordt zicht gehouden op de financiële stromen. Indien aan de 
orde, kan snel worden bijgestuurd. 
Binnen het samenwerkingsverband is sprake van scheiding van werkzaamheden. Onderwijsbureau 
Meppel scant de facturen in en zet deze klaar. Facturen worden gecontroleerd door de directeur en 
goedgekeurd door de tekenbevoegde personen. Er is overleg met het toezichthoudend bestuur voor 
uitgaven die niet in de vastgestelde begroting zijn opgenomen en indien dit van toepassing is wordt 
dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. Deze procedure zorgt voor transparantie 
van besteding van middelen. 
 
4.7 Huisvesting 
Het SWV heeft geen voorziening onderhoud aangezien er bij de uitvoering van haar werkzaamheden 
geen huisvestingslasten worden gerealiseerd. Daarbij zijn er zoals gemeld onder 3.5 geen gebouwen 
en/of panden in eigendom van het SWV. De doordecentralisatie van het buitenonderhoud is dan ook 
niet van invloed op het SWV. In de toekomst zijn hier geen veranderingen in te verwachten en 
worden er geen bouwprojecten geïnitieerd. 
 
4.8 Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht 
Gedurende het jaar vindt er horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden plaats.  
Het SWV wil  transparant zijn in haar werkwijzen. Via de site Passend Onderwijs.nl kunnen alle 
gegevens van dit samenwerkingsverband geraadpleegd worden. Zoals informatie over 
contactpersonen, de verevening, leerlingen en ambulante begeleiding. Ook informatie over de 
bekostiging van personeel en materieel.  

 
4.9 Verslag van de toezichthouder 
In 2018 is door het toezichthoudend bestuur zes keer vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen 
is door de directeur van het samenwerkingsverband verantwoording afgelegd over de 
beleidsuitvoering en is nieuw beleid goedgekeurd door het bestuur. 
 
Tijdens alle vergaderingen is gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van leerlingstromen. 
Dit aan de hand van door de directeur aangereikte overzichten van afgegeven 
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Toelaatbaarheidsverklaringen, van de leerlingopbouw van de s(b)o-scholen en van aantallen 
thuiszitters per gemeente. 
 
Verder  

 zijn eens per drie  maanden financiële rapportages besproken middels welke de uitvoering 
van het financieel beleid gemonitord wordt, 

 is volgens een vaste planning kennis genomen van de voortgang van het werken aan de 
verschillende doelen uit het Jaarplan 2017-2018 

 is het Bestuursverslag 2017 goedgekeurd, 
 is het Jaarplan 2018-2019 goedgekeurd, 
 is de Meerjarenbegroting versie 19-20 goedgekeurd. 

 
Daarnaast 

 hebben de opmerkingen van de inspectie over de inrichting van governance de aandacht 
gehad van het toezichthoudend bestuur, is in dit kader een tekst ‘Scheiding tussen bestuur 
en toezicht’ goedgekeurd, is besloten de coördinator van het samenwerkingsverband te 
benoemen tot directeur, is kennis genomen van het inspectierapport, is een ‘Zienswijze’ 
goedgekeurd die naar de inspectie is verzonden ter toevoeging aan het inspectierapport 

 hebben enkele leden van het toezichthoudend bestuur de zitting van de Raad van State 
bezocht waar het beroepsschrift tegen de nevenvestiging van de Obadjaschool voorlag 

 is de continuering van de contracten met Twijn en Zonnebloemschool in verband met 
ambulante begeleiding goedgekeurd 

 is de invoering van een digitaal systeem voor de Toewijzingscommissie goedgekeurd 
 is continuering van het contract met de IJsselgroep betreffende de directeur van het 

samenwerkingsverband goedgekeurd 
 is een aangepaste versie van het Treasurystatuut goedgekeurd 
 is een aanpassing van het beleid ten aanzien van de looptijd van 

toelaatbaarheidsverklaringen goedgekeurd 
 heeft het toezichthoudend bestuur kennis genomen van de ontwikkelingen betreffende 

samenwerking tussen de s(b)o-scholen 
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Bijlagen  
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Bijlage 1: Aangesloten scholen 
 
 

BRINVEST sty Naam Adres Postcode Gemeente 

14WS00 so Zonnebloemschool Europalaan 148 8303JZ Noordoostpolder 

23HU03 so Eduvierschool De Optimist 
Jhr Opperdoes van 
Alewijnstraat 4 

8302VM Noordoostpolder 

03KT00 bao De Planthof De Fjord 44 8303HL Noordoostpolder 

03QP00 bao SWS De Fladderiep Voorstraat 5 8317AG Noordoostpolder 

03RA00 bao 
Rooms Katholieke 
Basisschool De Horizon 

Arnoldus van Bockholtstr 3 8307AX Noordoostpolder 

04ZB00 bao Mariabasisschool Oosteinde 2-A 8316BL Noordoostpolder 

04ZX00 bao Titus Brandsma School Ring 17 8308AL Noordoostpolder 

05CZ00 bao SWS Fondali Graaf Florislaan 18 8312AX Noordoostpolder 

06YL00 bao Basisschool De Ark Het Laantje 6 8311AZ Noordoostpolder 

08JS00 bao Albert Schweitzer-School Skagerrak 11 8303VA Noordoostpolder 

09JQ00 bao St Joseph School Prof. Lorentzstraat 4 8302AS Noordoostpolder 

10OF00 bao cbs De Koperwiek Lijsterbesstraat 32 8302CN Noordoostpolder 

11DO00 bao Basisschool Wilhelmina Almerelaan 16 8321JB Urk 

11QC00 bao CBS De Triangel Reijdersant 17 8303XL Noordoostpolder 

11QD00 bao Basisschool De Regenboog Boterbloemstraat 23 8321XG Urk 

11QN00 bao Paulus School Buitenom 87 8313AH Noordoostpolder 

12KG00 bao CBS De Lichtboei Scheer 1 8303KN Noordoostpolder 

12KH00 bao Basisschool C. Zeeman Middelbuurt 118 8321ZE Urk 

12ST00 bao CBS 't Kompas Sondelstraat 4 8304GA Noordoostpolder 

12SU00 bao Basisschool Pr Beatrix De Lier 2 8322AK Urk 

12ZH00 bao CBS De Schalmei Noordakker 50 8314AH Noordoostpolder 

12ZI00 bao 
Basisschool Groen van 
Prinsterer 

Grote Fok 24 8321VW Urk 

13FE00 bao CBS De Rank Sportstraat 26 8315AM Noordoostpolder 

13FF00 bao 
Basisschool Harmpje 
Visser 

Clausstraat 2 8322GH Urk 

13KN00 bao CBS Sjaloom Sportweg 54 8313AR Noordoostpolder 

13TJ00 bao CBS Op de Wieken Fazantendrift 2 8309AM Noordoostpolder 

13WT00 bao CBS Klimop Ring 11 8308AL Noordoostpolder 

14AD00 bao CBS De Regenboog Graaf Florislaan 16 8312AX Noordoostpolder 

14CA00 bao De Wending Zuidwend 4 8314AA Noordoostpolder 
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14DL00 bao CBS Het Lichtschip Sportweg 24 8307AN Noordoostpolder 

14GF00 bao CBS De Zeester Noordzoom 119 8316CH Noordoostpolder 

14HT00 bao o.b.s. De Carrousel Lijsterbesstraat 34 8302CN Noordoostpolder 

14KI00 bao Roderik van Voorstschool Skagerrak 1 8303VA Noordoostpolder 

14MX00 bao De Keerkring Meteorenstraat 104 8303BB Noordoostpolder 

14YR00 bao De Zevensprong Ellertsveld 15 8302JD Noordoostpolder 

15FD00 bao Windkracht 10 Pampuspad 45 8304DR Noordoostpolder 

15IL00 bao De Regenboog Sportweg 22 8307AN Noordoostpolder 

15QD00 bao De Klipper Kerkstraat 5 8315AD Noordoostpolder 

15SN00 bao De Driesprong Laagzijde 1 8316AX Noordoostpolder 

15XA00 bao a.z.s. De Wissel Oosterringweg 41-b 8315PS Noordoostpolder 

15ZC00 bao SWS De Sprang Fazantendrift 4 8309AM Noordoostpolder 

16TH00 sbao SBO De Klimboom Vogelsant 6 8303ZR Noordoostpolder 

21QZ00 bao Frits Bodebasisschool Nagel 1 8321RG Urk 

23UT00 bao 
Gereformeerde 
Basisschool 

Almerelaan 18 8321JB Urk 
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Bijlage 2: Verantwoording schoolbestuur Aves 



Verdeling zorgmiddelen 2018

Aves 40662

Brin School

Licht 

ondersteuning rugzakgelden

zware 

ondersteuning

Extra 

overheveling 

budget SWV

Ontvangen 

middelen zware 

ondersteuning

zware 

ondersteuning + 

rugzakgelden

Totaal 

zorgmiddelen

03QP De Fladderiep 12.957,33€         17.096,32€            7.023,86€          24.120,18€        24.120,18€           37.077,51€            

03RA RK Basisschool De Horizon 18.010,68€         7.000,00€           23.763,89€            9.817,44€          33.581,33€        40.581,33€           58.592,01€            

04ZB Mariabasisschool 12.957,33€         17.096,32€            7.981,66€          25.077,98€        25.077,98€           38.035,31€            

04ZX Titus Brandsma School 15.030,50€         19.831,73€            7.662,40€          27.494,13€        27.494,13€           42.524,63€            

05CZ Fondali 12.957,33€         17.096,32€            6.944,05€          24.040,37€        24.040,37€           36.997,70€            

06YL Basisschool De Ark 13.346,05€         16.916,67€         17.609,21€            8.859,64€          26.468,85€        43.385,52€           56.731,57€            

08JS Alb Schweitzerschool 43.925,33€         57.956,54€            24.902,79€        82.859,33€        82.859,33€           126.784,66€          

09JQ St. Josephschool 29.672,28€         7.000,00€           39.150,58€            19.076,17€        58.226,75€        65.226,75€           94.899,03€            

11QN Paulusschool 10.625,01€         14.018,99€            6.305,51€          20.324,50€        20.324,50€           30.949,50€            

14CA De Wending 7.774,40€            10.257,79€            5.347,71€          15.605,50€        15.605,50€           23.379,90€            

14HT De Carrousel 6.608,24€            8.719,12€               5.028,45€          13.747,57€        13.747,57€           20.355,81€            

14KI Roderik van Voorst 16.974,10€         22.396,18€            11.573,41€        33.969,59€        33.969,59€           50.943,69€            

14MX De Keerkring 12.568,61€         2.916,67€           16.583,43€            6.624,78€          23.208,21€        26.124,88€           38.693,49€            

14YR De Zevensprong 36.021,36€         47.527,78€            24.583,52€        72.111,30€        72.111,30€           108.132,66€          

15FD Windkracht 10 17.233,24€         7.000,00€           22.738,11€            10.376,16€        33.114,27€        40.114,27€           57.347,51€            

15IL De Regenboog 5.269,37€            -€                         3.511,93€          8.781,30€              

15QD De Klipper / de Floreant 14.382,63€         18.976,92€            11.413,78€        30.390,70€        30.390,70€           44.773,33€            

15SN De Driesprong 8.810,98€            11.625,50€            6.385,33€          18.010,83€        18.010,83€           26.821,81€            

15XA De Wissel 22.157,03€         29.234,71€            12.930,29€        42.165,00€        42.165,00€           64.322,03€            

15ZC De Sprang 13.086,90€         17.267,29€            8.221,12€          25.488,41€        25.488,41€           38.575,31€            

330.368,67€       40.833,34€         428.946,75€          204.570,00€     630.004,82€     670.838,16€         1.004.718,76€      
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Bijlage 3: Verantwoording schoolbestuur Florion 
  



Verantwoording Florion
Periode: 2018

Lasten Florion onderwijsondersteuning

Ondersteuningsbudget scholen (150 euro per leeling) € 534.600,00

Bijdrage Schakel-en plusgroep SBO Het Speelwerk € 165.000,00

Lonen onderwijsassistenten € 240.000,00

Lonen overig personeel (orthopedagogen, directie, ab-ers, trajectbegeleiders) € 390.000,00

Bijdrage Twijn € 40.000,00

Chromebooks € 16.500,00

Scholing personeel € 15.000,00

Materiaal € 4.500,00

€ 1.405.600,00

Totaal aantal leerlingen Florion per 1 oktober 2018 3564

Aantal leerlingen De Planthof Emmeloord en De Vuurbaak Urk 267

% totaal 7%

7% van de totale lasten 105.301,68€               
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Bijlage 4: Verantwoording schoolbestuur Rehoboth 

  



Verantwoording inzet ondersteuningsgelden: 2018 Totaal schoolvereniging Rehoboth

Lichte ondersteuning
door de school ontvangen gelden lichte ondersteuning € 318.562,00

Uitgegeven lichte zorg; verantwoording per school en bovenschools € 318.562,00

Zware ondersteuning

Ontvangen gelden zware ondersteuning
extra overdracht vanuit SWV / bestemming reservering negatieve verevening 2019 - 2021 € 211.688,00

ontvangen middelen zware ondersteuning kalenderjaar 2018 € 530.115,00

Totaal ontvangen zware zorg € 741.803,00

Ontvangen lichte en zware zorg € 1.060.365,00

Uitgegeven zware zorg; verantwoording per school en bovenschools € 542.353,00

Totale uitgave lichte en zware zorg € 860.915,00

In reserve geplaatst voor 2019 en 2020 als overbrugging negatieve verevening € 199.450,00

Slechtzienden - blinden (cluster 1)
Ontvangen gelden

In totaal ontvangen; verantwoording per school € 30.541,00
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Bijlage 5: Verantwoording schoolbestuur SCPO Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs in Noordoostpolder 
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Bijlage 6: Jaarrekening 2018 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2018 2017

Rentabiliteit -5% 1%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 8,89                58,05      

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan 

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 1 88,8% 98,3%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 88,8% 98,3%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 2,7% 7,6%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
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A.1.1 Balans per 31 december 2018

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.5 Vorderingen 0                     12.150                

1.7 Liquide middelen 150.505           361.387              

Totaal vlottende activa 150.505          373.537              

Totaal activa 150.505         373.537             

31 december 2018 31 december 2017
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 133.581           367.103              

2.4 Kortlopende schulden 16.924             6.434                  

Totaal passiva 150.505         373.537             

31 december 2018 31 december 2017
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 4.801.790       4.450.857          4.766.237       

3.2 Overige overheidsbijdragen 40.000           -                       40.000           

3.5 Overige baten 38.198           -                       31.072           

Totaal baten 4.879.988       4.450.857          4.837.309       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 72.972           75.000              68.057           

4.4 Overige lasten 172.253          176.561             214.649          

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 4.868.285       4.180.377          4.506.914       

Totaal lasten 5.113.511       4.431.938          4.789.619       

Saldo baten en lasten 233.522-          18.919              47.690           

Netto resultaat 233.522-         18.919               47.690           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 233.522-        47.690          

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 12.150          5.247-           

- Kortlopende schulden 10.490          387              

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 210.883-        42.830          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 210.883-        42.830               

Mutatie liquide middelen 210.883-        42.830               

Beginstand liquide middelen 361.387        318.557        

Mutatie liquide middelen 210.883-        42.830          

Eindstand liquide middelen 150.504        361.387             
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noordoostpolder-Urk bestaan uit het 

realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen zowel binnen als tussen de basisscholen 

en in samenwerking met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort  uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Langlopende en kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren -                  12.150           

Totaal Vorderingen -                  12.150           

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 150.505       361.387         

150.505       361.387         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2018

2.1.1 Algemene reserve 367.103        233.522-       -                  133.581         

367.103        233.522-       -                  133.581         

Mutaties 2018

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 923              4.735             

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 16.001        1.700             

2.4.10 Totaal overlopende passiva 16.001         1.700             

Totaal kortlopende schulden 16.924         6.434             

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2018 31 december 2017
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

De kosten bedragen circa € 11.000 per jaar.

Met de IJsselgroep is een contract gesloten voor de inzet van een directeur.

Dit contract loopt tot 1 augustus 2019. De kosten bedragen € 57.600 per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.

21637 Jaarrekening 2018 Pagina: 78



Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2018

-                   -            

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 4.801.790        4.450.857     4.766.237       

Totaal rijksbijdragen via OCW 4.801.790        4.450.857     4.766.237       

Totaal rijksbijdragen 4.801.790        4.450.857     4.766.237       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 40.000             -                   40.000            

40.000             -                   40.000            

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.5.6 Overig 38.198             -                   31.072            

38.198             -                   31.072            

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 72.972             75.000         68.057           

4.1.2 Overige personele lasten 72.972             75.000          68.057            

72.972             75.000          68.057            
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 10.546             10.560          10.269            

4.4.4 Overig 161.707           166.001        204.380          

172.253           176.561        214.649          

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.116               3.025              

Accountantslasten 3.116               3.025              

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

     4.5.1.1      (v)so 1.535.845         1.525.211     1.674.929       

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw 1.535.845         1.525.211      1.674.929        

     4.5.2.1      (v)so 122.246           88.463          64.511            

     4.5.2.2      sbo 4.057               8.881            31.485            

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari 126.302            97.344           95.996            

4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 3.206.138         2.557.822      2.735.989        

4.868.285        4.180.377     4.506.914       

In de vastgestelde jaarrekening 2017 waren de administratiekosten opgenomen onder 4.4.4 Overige. Met 

ingang van 2018 zijn deze gepresenteerd onder 4.4.1 Administratie- en beheerslasten. Voor de 

vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers aangepast.
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam I. Oosterhuis

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,42

Dienstbetrekking j/n nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 57.600

Beloningen betaalbaar op termijn    0

Subtotaal      57.600

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                     79.380 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Totaal bezoldiging      57.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2017 in FTE 0,43

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 58.560

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal      58.560

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       77.302

Totaal bezoldiging 2017 58.560

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling G van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 189.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk van toepassing is. 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

L.S.H.M. Breukel Voorzitter Bestuur

E. Schouten Penningmeester Bestuur tot 01-09-2018

J.A. de Jong Penningmeester Bestuur vanaf 01-09-2018

B.H. Reussing Secretaris Bestuur

G.J. Laarman Bestuurslid

E.K. Strijker Bestuurslid

E.S. van Doorn Bestuurslid

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

233.522-€        wordt onttrokken aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directeur:

- I. Oosterhuis

Bestuur:

- K. Strijker

- J.A. de Jong

- G.J. Laarman

- B.H. Reussing

- E.S. van Doorn
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 21637

Naam instelling Stichting Samenwerkingsverband Passend onderwijs Noordoostpolder-Urk

KvK-nummer 58299106

Statutaire zetel Gemeente Urk

Adres Jasmijnstraat 9

Postadres

Postcode 8302 CL

Plaats Emmeloord

Telefoon 0527-249249

E-mailadres info@passendonderwijsnu.nl

Website www.passendonderwijsnu.nl

Contactpersoon I. Oosterhuis

Telefoon 06-14002251

E-mailadres info@passenonderwijsnu.nl
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Overige gegevens

Controleverklaring
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