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Gebruikte afkortingen en termen
Cluster

LGF
LWOO
MBO
OOGO
OPDC
OPR
PCL
PCL-PaO
PO

1: visuele beperkingen
2: beperkingen op gebied van gehoor en spraak
3: fysieke en/of cognitieve beperkingen
4: gedragsbeperkingen op gebied
leerlinggebonden financiering, ook wel ‘rugzakje’ genoemd
Leerwegondersteunend onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
op overeenstemming gericht overleg, veelal met gemeente(n)
Orthopedagogisch Didactisch Centrum
ondersteuningsplan raad
Permanente Commissie Leerlingzorg
PCL Passend Onderwijs (adviseert de directeur over het afgeven van een TLV voor het VSO)
primair onderwijs of Passend Onderwijs

PrO
REC
RMC
RPCL
SWV
TLV
VO
VSO
ZAT

praktijkonderwijs
regionaal expertise centrum, voormalig orgaan
Regionaal Meld en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten
Regionale PCL (wijst arrangementen in het OPDC toe)
Samenwerkingsverband
toelaatbaarheidsverklaring, nodig voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
zorg advies team
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BESTUURSVERSLAG
§1

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

§ 1.1 Profiel samenwerkingsverband Fryslân-Noard
Op 31 oktober 2013 is de Stichting VO samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân-Noard formeel
opgericht. Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de werkzaamheden
van het SWV Fryslân-Noard officieel van start gegaan.
Bij de oprichting is gekozen voor het bestuur/directie-model waarbij de aangesloten schoolbesturen gezamenlijk
het Algmeen bestuur van het SWV vormen. Het Algemeen bestuur (AB) is eindverantwoordelijk en vervult de
toezichthoudende rol. In dat kader ziet het Algemeen bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening
van de bevoegdheden welke aan de directie zijn gemandateerd, evenals op de naleving van de code goed bestuur.
Het Dagelijks bestuur (DB) is belast met de voorbereiding van door het bestuur te nemen besluiten; het toezicht
op de uitvoering van het beleid door de directie; het adviseren van de directie en het uitvoeren van de
werkgeversrol ten opzichte van de directie. De gemandateerde taken en bevoegdheden van de directie zijn
benoemd in een managementstatuut. Een overzicht van genomen besluiten en vastgestelde stukken door het AB,
DB en de OPR is te vinden in bijlage 1.
De OPR van het SWV Fryslân-Noard is bij alle wettelijk vereiste taken betrokken geweest en is steeds geïnformeerd
over de voortgang van het samenwerkingsverband. Op de website worden belangrijke en relevante documenten
gepubliceerd.
Het Dagelijks bestuur van het SWV Fryslân-Noard komt 5 tot 6 x per jaar bijeen voor een vergadering. Het Algemeen
bestuur vergadert 3x per jaar. De OPR hanteert dezelfde frequentie als het Algemeen bestuur, waarbij de directeur
steeds (een deel van de bijeenkomst) aanwezig is.
Al gemeen
Bes tuur

Da gel i jks
Bes tuur

Di recteur

Ondersteuningspla n
Ra a d (OPR)

OPR

Organogram Bestuurlijke organisatie SWV Fryslân-Noard 2016

Het SWV Fryslân-Noard heeft gekozen voor een hybride model, waarin het expertise- en het schoolmodel naast
elkaar bestaan. Dat betekent dat er zowel middelen naar de schoolbesturen gaan als dat er bovenschoolse
expertise beschikbaar is vanuit het SWV Fryslân-Noard. Het SWV Fryslân-Noard ondersteunt de scholen door het
bieden van expertise in de vorm van gedragsdeskundigen, leerspecialisten en consulenten passend onderwijs die
op team-, docent- en/of leerling niveau kunnen worden ingezet. Indien een school na de inzet van deze expertise
alsnog handelingsverlegen is , kan een leerling worden aangemeld voor een traject binnen het OPDC. De PCL-PaO
(passend onderwijs) adviseert de directeur over het toekennen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)

4

Bestuursverslag boekjaar 2016

Directeur

Administratie en
beleid

PCL-PaO
OPDC

Expertisecentrum

Rebound

Gedragsdeskundigen

Thuiszitterstraject

Consulenten Passend
Onderwijs

(toewijzing
ondersteuning)

Observatie /
Maatwerk traject

Organogram interne organisatie SWV Fyslân-Noard
NB: Het Observatie/Maatwerktraject is formeel een onderdeel van RENN4 maar Is gevestigd op de OPDC locatie en de toeleiding g aat via de
gedragsdeskundigen van het SWV.

§ 1.2 Ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs
In dit hoofdstuk beschrijven we landelijke ontwikkelingen die in 2015-2016 van invloed zijn geweest op het beleid
van het samenwerkingsverband.
LWOO & PrO
In het voorjaar van 2015 is het wetsvoorstel ‘Integratie LWOO en PrO in passend onderwijs’ aangenomen door de
Eerste en Tweede Kamer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016 ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en
praktijkonderwijs (PrO) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkings verbanden voortgezet onderwijs
vallen. Het SWV heeft daarvoor in 2015 een addendum bij het onders teuningsplan ingeleverd bij de Inspectie. In
2016 is op basis daarvan een procedure ontwikkeld die besproken is met de aanvragende scholen. Hiervoor is o.a.
gebruik gemaakt van het administratiesysteem KindKans. Het aanvragen en het afgeven van de aanwijzi ngen voor
LWOO en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor PrO is voorspoedig verlopen. De PCL-PaO heeft in het najaar van
2016 een steekproef gedaan bij de aanvragende PrO scholen en heeft daarbij geen onregelmatigheden
geconstateerd.
Om recht te doen aan de leerlingen van het ISK is besloten om m.i.v. 1-10-2016 geen IQ bepaling meer te doen
voor de aanvraag van LWOO of PrO van ISK leerlingen. Hierdoor kan voor ISK leerlingen geen LWOO of PrO meer
worden aangevraagd en worden de ISK leerlingen niet meer a ls LWOO leerling genoteerd in Bron. Afgesproken is
dat het ISK in plaats daarvan, voor een deel van de leerlingen, een bedrag aan extra ondersteuning van het SWV
ontvangt dat gelijk is aan de LWOO financiering.
Op verzoek van het Dagelijks bestuur is in het najaar van 2016 onderzocht of een opting out voor LWOO wenselijk
en haalbaar was binnen het SWV. Een commissie bestaande uit bestuurs- en directieleden, zorgcoördinatoren en
de beleidsmedewerker en directeur van het SWV is daarop met een voorstel voor opting out gekomen welke is
aangenomen door het Algemeen bestuur. De OPR heeft hier ook zijn instemming aan gegeven. Vanaf 1-1-2017
wordt in het SWV Fryslân-Noard alleen nog op basis van leerachterstanden een aanwijzing LWOO toegekend. Het
IQ criterium is daarmee vervallen.
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Tripartiete akkoord
Belangrijk was ook dat we in het voorjaar van 2016 met de vakbonden tot overeenstemming zijn gekomen over de
uitvoering van het landelijke Tripartiete Akkoord. Het samenwerkingsverband heeft samen met een aantal
schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband voldaan aan alle verplichtingen die er lagen op het gebied van
overname van formatie. Hierdoor bleef expertise vanuit de voormalige ambulante begeleiding (VSO) en
commissies van indicatie (REC’s) van vóór de invoering van Passend onderwijs behouden.
Thuiszitters
Nieuw was, dat het SWV vanaf het schooljaar 2015-2016 een verplichte tweemaandelijkse melding bij de Inspectie
moet doen om het aantal thuiszitters, zijnde leerlingen die langer dan 4 weken aaneengesl oten zonder geldige
reden verzuimen van school, te melden. Het SWV moet deze lijst ook monitoren. Tevens moeten absoluut
verzuimers en leerlingen met een vrijstelling gemeld en gevolgd worden. Voor het SWV Fryslân-Noard was dit geen
grote opgave omdat we dit zelf al langer registreren en monitoren op basis van een regionaal vastgesteld
thuiszittersprotocol. De goede samenwerking met de leerplichtambtenaren en RMC medewerkers , maar ook het
PO en het MBO in de regio is hierin een pré. Samen met scholen, leerplichtambtenaren, en het SWV wordt er hard
gewerkt om het aantal thuiszitters zo beperkt mogelijk en de duur van het thuiszitten zo kort mogelijk te houden.
Marc Dullaert, landelijk aanjager van het thuiszitterpact, bezocht in oktober 2016 onze regio en complimenteerde
de
ons met deze aanpak. Dat onze aanpak tot resultaten leidt wordt ook als goed voorbeeld benoemd in de 10
voortgangsrapportage passend onderwijs van de staatsecretaris van Onderwijs (2016, Ministerie van OCW, p. 18).
Reserves Samenwerkingsverbanden
e
In diezelfde 10 voortgangsrapportage wordt ook gewezen op het feit dat menig SWV (te) veel reserves heeft.
Daardoor ontstaat het beeld dat de middelen voor Passend Onderwijs niet optimaal worden ingezet. Ook voor ons
SWV geldt dat we in 2014-2015 reserves hebben opgebouwd. Voor 2016 geldt dit, zij het in veel mindere mate,
ook. Zoals in het Bestuursverslag 2014-2015 werd opgemerkt zijn we destijds, gezien de onbekendheid en
onzekerheid voorzichtig gestart en hebben we zo weinig mogelijk aanloopkosten gemaakt.
Gelet op de financiële ontwikkelingen en het verbeterde inzicht in de processen heeft het Algemeen bestuur in
februari 2016 besloten tot een verdeelsystematiek waarbij jaarlijks bekeken wordt hoeveel middelen er (extra)
afgedragen kunnen worden aan de scholen voor de (extra) ondersteuning aan de leerlingen. Zodra bepaald is hoe
hoog het weerstandsvermogen moet zijn en wat de effecten van de toekomstige verevening LWOO/PrO zijn kan er
meer structureel beleid gemaakt worden over de afdrachten naar de scholen. Vooruitlopend daarop en in lijn met
de vastgestelde systematiek, heeft het Algemeen Bestuur de afdrachten aan de scholen voor 2016 aanzienlijk
verhoogd ten opzichte van 2015 (met 214 %). In het najaar van 2016 heeft het DB de opdracht gegeven voor het
opstellen van een risico analyse door Van Ree accountants. De hoogte van het weerstandvermogen zal ook
samenhangen met het besluit over het al dan niet aangaan van een juridis ch werkgeverschap dat in 2017 zal
worden genomen. Ook hiervoor is in november 2016 aan Van Ree accountants opdracht gegeven voor een nader
onderzoek en advies.
Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken
Om aan haar wettelijke taken te kunnen voldoen moet het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerken.
Het samenwerkingsverband heeft daartoe al eerder een privacyreglement vastgesteld (januari 2015).
Medewerkers van het samenwerkingsverband hebben een professionele geheimhoudingsplicht. Vanaf 1 januari
2016 moet iedere organisatie een beleid hebben inzake datalekken van persoonlijke gegevens . In november 2016
is daatoe binnen het samenwekringsverband de notitie datalekken vastgesteld. Hierin is de procedure beschreven
hoe te handelen bij een (vermoeden van) een datalek. Er is een begin gemaakt met het aanpassen van het
privacyreglement en in studiebijeenkomsten met de medewerkers wordt gewerkt aan verdere bewustwording
rondom privacy-aspecten en datalekken.
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§ 1.3 Governance
In het kader van artikel 24e en 24e1 en van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is de scheiding tussen
bestuur en toezicht verplicht gesteld. Binnen het SWV Fryslân-Noard is gekozen voor de stichtingsvorm. Binnen de
stichting fungeert het Algemeen bestuur (AB) als Toezichthoudend Orgaan. Het Algemeen bestuur bestaat uit
afgevaardigden van alle aangesloten schoolbesturen. Voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft het
Algemeen bestuur een Dagelijks bestuur (DB) benoemd dat bestaat uit vijf personen, en dat wordt ondersteund
door een directeur. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur vindt plaats met inachtneming van de regels van
medezeggenschap. SWV Fryslân-Noard kent een betrokken OPR. De Inspectie heeft in maart 2015 aangegeven dat
het samenwerkingsverband Fryslân-Noard in formele zin het intern toezicht georganiseerd heeft.
Binnen het SWV Fryslân-Noard is zoals in § 1.1. al is beschreven gekozen voor het bestuurs/ directie-model. Het
Dagelijks bestuur van het SWV Fryslân-Noard houdt zicht op de dagelijkse gang van zaken van de stichting en de
leiding door de directeur. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur en vastgelegd in het
managementstatuut. De directeur treedt civielrechtelijk op namens het bestuur, maar is geen lid van het bestuur.
Het Algemeen bestuur geeft decharge aan het Dagelijks bestuur van het SWV Fryslân-Noard voor het gevoerde
beleid en vormt daarmee het toezichthoudende orgaan. In de statuten staan de taken van de toezichthouder – het
Algemeen bestuur – en van het Dagelijks bestuur duidelijk omschreven. De code Goed Onderwijsbestuur VO,
gepubliceerd in juni 2015 door de VO Raad, wordt toegepast. Daarbij treedt het SWV Fryslân-Noard niet in de
verantwoordelijkheden van de aangesloten schoolbesturen.
Het Algemeen bestuur is zich ervan bewust dat vooral de interne toezichthoudende taak van het Algemeen bestuur
de komende tijd nader vorm en inhoud moet krijgen. Daartoe heeft het Algemeen bestuur in februari 2016
ingestemd met de onderstaande denklijn om de organisatie-, overleg en bestuursstructuur te wijzigen. De OPR
heeft in februari 2016 ook ingestemd met deze denklijn. Er is gekozen voor een fasegewijze invoering van dit
model. Met ingang van 1 augustus 2016 zijn, in het kader van de nieuw beoogde structuur, twee nieuwe
adviesorganen ingesteld: het schoolleidersplatform en het zorgplatform.

Raad van Toezicht
RvT

Ondersteuningsplanraad
OPR
Directeurbestuurder

Schoolleidersplatform
(SLP)

Zorgplatform
(ZP)

Beoogde organisatiestructuur

§ 1.4 Onderwijs
Binnen het OPDC van het SWV wordt onderwijs geboden aan vo-leerlingen van de aangesloten scholen die tijdelijk
extra ondersteuning nodig hebben buiten de eigen school . Het OPDC heeft een eigen BRIN nummer. Binnen het
OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. Tijdens het verblijf
in het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de school van herkomst. De leerling valt daardoor nog steeds onder
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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verantwoordelijkheid van de school van herkomst. Voordat de leerling er kan starten wordt een
ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de verwachte verblijfsduur van de leerling in het OPDC wordt
opgenomen, evenals het geheel of gedeeltelijk volgen van het onderwijsprogramma in het OPDC. Bij jongeren die
in het OPDC worden opgevangen is veelal sprake van een combinatie van problemen, bijvoorbeeld op gebied van
veiligheid, verzuim, gedrag, motivatie, gezag, werkhouding en milieu. Bij terugplaatsing op de school van herkomst
worden jongeren nog een periode begeleid vanuit het OPDC om de slagingskans van de terugplaatsing zo optimaal
mogelijk te maken en de school van herkomst te ondersteunen bij de begeleiding van de jongere.
Het OPDC kan ook een schakelfunctie vervullen voor jongeren die vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs,
geheel of gedeeltelijk, teruggeschakeld kunnen worden naar het regulier voortgezet onderwijs. Op deze manier
kan een dergelijke route verantwoord en goed gedoseerd worden ingericht, zodat d e succeskans beduidend groter
is.
Het OPDC speelt binnen het s amenwerkingsverband een zeer belangrijke rol bij:
het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school moeizaam
functioneren
het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een
onderwijsperspectief te bieden
het beperken van de instroom in het VSO van jongeren met ernstige gedragsproblematiek / sociaal emotionele problematiek
het voorkomen dan wel beëindigen van thuis zittersproblematiek van jongeren

§ 1.5 Kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband heeft samen met Cedin, educatieve dienstverlening, instrumenten ontwikkeld om de
kwaliteit van de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband te monitoren.
Het betreft een zelfevaluatie-instrument dat een uitwerking vormt van het toezichtkader Passend Onderwijs van
de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast zijn vijf vragenlijsten ontwikkeld om de tevredenheid van
belanghebbenden te onderzoeken:
1. scholen (directie en zorgcoördinator),
2. ouders van leerlingen die gebruik hebben gemaakt van extra ondersteuning door het
samenwerkingsverband,
3. leerlingen die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning,
4. ketenpartners
5. indieners van klachten
Ten derde verzamelt het samenwerkingsverband cijfermatige gegevens om te kunnen monitoren in hoeverre
doelstellingen worden behaald, zoals aantallen thuiszitters, deelname aan VSO. De gegevens die door deze
instrumenten verzameld zijn, vormen de basis van het inhoudelijk jaarverslag. De samenvatting van dit verslag
vindt u in § 2. Net als het bestuursverslag staat ook dit verslag op de website van het samenwerkingsverband:
http://SWVfryslan-noard.nl/organisatie/ondersteuningsplan
Om het cyclisch werken aan de kwaliteit te ondersteunen heeft het samenwerkingsverband een handboek
kwaliteitszorg opgesteld en formats ontwikkeld voor een inhoudelijk jaarverslag en het bestuursverslag (inclusief
jaarrekening). Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de verschillende trajecten binnen met OPDC en het
Expertisecentrum, zal ook een format jaarverslag gemaakt worden voor deze organisatieonderdelen. Het doel is
dat medewerkers zich bewust worden van kwaliteitszorg in relatie tot hun dagelijks handelen. In 2016 is gestart
met het bespreken van kwaliteitszorg tijdens scholingsbijeenkomsten en teamvergaderingen zodat kwaliteitszorg
een structureel onderdeel wordt van het professioneel handelen van al de medewerkers van het
samenwerkingsverband.
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In 2016 heeft een tweede meting plaatsgevonden en is er een pilot uitgevoerd met de tevredenheidsvragenlijst
voor ketenpartners. In 2017 gaat het samenwerkingsverband het systeem van kwaliteitszorg uitbreiden naar het
schoolniveau, zodat ze inzicht krijgt op de kwaliteit van de basisondersteuning en de extra ondersteuning die
scholen bieden. Het samenwerkingsverband streeft er hierbij naar om zoveel mogelijk gebruik te maken van
gegevens die de scholen zelf al verzamelen. Ze wil deze informatie ook gebruiken als input voor de
schoolondersteuningsprofielen en het Ondersteuningsplan voor de periode 2018 -2022
Het SWV Fryslân-Noard heeft zich aangesloten bij de landelijke stichting Onderwijsgeschillen. Hieronder vallen
ondermeer de Geschillencommissie Passend Onderwijs en de Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Het SWV Fryslân-Noard probeert alles te doen om escalatie te voorkomen en
voor elke leerling uit onze regio een passende plek in het onderwijs of in een onderwijszorgarrangement aan te
bieden. Als ouders ondanks die inspanningen toch niet tevreden zijn, dan kunnen zij een beroep doen op de onder
deze stichting vallende commissies. Er zijn in 2016 geen bezwaren ingediend met betrekking tot het afgeven van
een TLV. Bij het SWV zijn in 2016 ook geen klachten over het functioneren van (medewerkers van) het SWV
ontvangen.

§ 1.6 Onderzoek
Het SWV heeft in 2016 zelf een aantal onderzoeken (mede) geïnitieerd en heeft ook deelgenomen aan
onderzoeken die door ander instanties zijn opgezet. Een overzicht:
o Samen met de andere twee VO-samenwerkingsverbanden in Friesland (Fultura en SWV ZO Friesland) is in
2016 een inventariserend onderzoek gedaan naar jongeren met een onderwijsbehoefte op HAVO-VWO
niveau en een Autistische Stoornis in combinatie met onvoldoende/niet passend onderwijsaanbod in het
VO. Het bleek vooralsnog lastig om hier betrouwbare, eenduidige en valide cijfers over te verzamelen en
op basis daarvan een analyse te maken. SWV ZO Friesland onderzoekt verder of een provinciaal
onderwijsaanbod toch wenselijk is. Binnen het SWV Fryslân-Noard is voor een andere aanpak in de vorm
van pilots op drie reguliere vo scholen gekozen.
o Binnen het SWV heeft een student HRM van de NHL een verkennend onderzoek gedaan naar de vraag of
het SWV wel of niet juridisch werkgever moet worden. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er een
vervolgonderzoeksopdracht is gegeven aan Van Ree Accountants over deze vraag.
o Het SWV Fryslân-Noard is een van de partners van de Academische werkplaats transformatie jeugd
Friesland (AWTJF). AWTJF is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en
ouders, praktijkorganisaties uit de jeugdsector, gemeenten, universiteit en hogescholen. Samen
verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden de partners in de werkplaats kennis die aansluit op de
vragen en behoeften van jeugdigen en hun opvoeders. Zo komen de werelden van jeugdigen en ouders,
praktijk, beleid, onderzoek en opleiding dichter bij elkaar en onts taat een cultuur van ‘samen leren en
verbeteren’. Het onderzoek levert kennis op die professionals, praktijkorganisaties en gemeenten ondersteunt bij de transformatie. De inzichten uit verschillende projecten worden geïntegreerd in diverse
opleidingen in het jeugdveld.
o

o

Een ander onderzoek waar het SWV aan heeft meegewerkt, is door de Friese gemeenten opgezet en
betrof de deelname aan zorgboerderijen, al dan niet in combinatie met onderwijstrajecten. Ook hier bleek
dat het lastig was om een eenduidig beeld te krijgen van de deelname, onder andere omdat de
gemeenten op verschillende manier registeren en vanwege privacy-aspecten.
Het samenwerkingsverband heeft in 2016 deelgenomen aan onderzoeken die in opdracht van het NRO en
het ministerie van OCW zijn opgezet naar de gevolgen van de invoering van passend onderwijs,
waaronder de Monitor Samenwerkingsverbanden die door Oberon is uitgevoerd.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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§ 1.7 Internationalisering
In 2016 hebben er binnen het SWV Fryslân-Noard geen ontwikkelingen pl aatsgevonden gericht op
internationalisering. Ook voor de komende jaren staan er momenteel geen activiteiten op dit gebied gepland.

§ 1.8 Personeel
Het SWV Fryslân-Noard heeft zelf geen personeel in dienst. De medewerkers zijn in dienst van een vijftal
schoolbesturen die aangesloten zijn bij het SWV Fryslân-Noard en worden vandaaruit gedetacheerd bij het SWV
Fryslân-Noard. Eind 2016 was daarnaast één medewerker in dienst van een schoolbestuur dat geen deel uit maakt
van het SWV Fryslân-Noard, en had één medewerker een freelance contract.
De formatie is in 2016 met 0,9 fte uitgebreid. Deels had dit te maken met de uitbreiding van bepaalde
werkzaamheden omdat de praktijk leerde dat daar te weinig uren voor beschikbaar waren. Deels met beleidskeuzes
waardoor er verschuiving van taken plaatsvond en er nieuwe taken bij kwamen. Rond de zomervakantie werd
duidelijk dat er vacatures ontstonden bij het Expertisecentrum door uitbreiding van de taken en het vertrek van
twee medewerkers. Het opvullen van deze vacatures nam langer dan voorzien. Daarnaast vielen er nog meer uren
weg door (langdurige) ziekte. Binnen het Expertisecentrum is zoveel mogelijk geprobeerd om de vacante uren, in
gezamenlijkheid op te pakken en heeft een aantal medewerkers tijdelijk extra uren hiervoor gekregen. Eind 2016
was de bezetting weer op volle sterkte.
In 2016 zijn er diverse scholingen, trainingen en coachingstrajecten geweest voor de medewerkers van het
samenwerkingsverband zowel individueel (o.a. op gebied van dyslexie, diagnostiek en coaching van leer lingen) als in
teamverband (effectieve beïnvloeding, executieve functies en communicatie).
Mogelijk zal er de komende jaren nog het een en ander veranderen in de formatie o.a. door dat de Observatiegroep
formeel ook onder het samenwerkingsverband zal worden gebracht, maar dat was bij het schrijven van dit
jaarverslag nog niet dusdanig concreet dat dit nu al kon worden meegenomen in de meerjarenprognose.

§ 1.9 Huisvesting
Op het gebied van huisvesting hebben zich in 2016 geen wijzigingen voorgedaan. Het huurcontract met RENN4 loopt
nog en vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om dat in de nabije toekomst te wijzigen.

§ 1.10 Verbonden partijen
Op 20 december 2016 is de Coöperatie “De Overgang PO - VO u.a.” opgericht. De Coöperatie heeft als doel: ‘het
samenwerken tussen diverse partijen in Nederland met betrekking tot de facilitering van de overgang van
leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, waaronder de zogenaamde “Plaatsingswijzer”,
en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (…)”. Vanuit het Dagelijks bestuur zijn twee
bestuursleden formeel betrokken geweest bij de oprichting. De directeur van het samenwerkingsverband heeft
zitting genomen in het eerste bestuur van de coöperatie. De aangesloten SWV betalen contributie op basis van
leerlingaantallen.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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§2

Doelen en resultaten

§ 2.1 Op niveau van het samenwerkingsverband
Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs i s het realiseren van een samenhangend geheel aan
ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen. Het SWV is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat
samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen evenals voor de verdeling, besteding en toewijzing van de
ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen en voor (het nastreven van) de kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en voor de daarmee
samenhangende bedrijfsvoering.
In de statuten van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard staan de doelen als volgt omschreven:
1. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband
2. Het (doen) realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen
alle scholen
3. Het (doen) realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regi o woonachtige leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken
4. Het realiseren van een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs voor de in de regio woonachtige
leerlingen die extra ondersteuning behoeven
Om deze doelen vorm te geven heeft het SWV in haar Ondersteuningsplan 2014-2018 beschreven hoe ze dit in de
periode 2014-2018 van plan is te gaan doen. De vijf uitgangspunten van het samenwerkingsverband zijn hiertoe
vertaald in doelen en actiepunten. In het volgende overzicht worden de resultaten die bereikt zijn in het schooljaar
2015-2016 weergegeven. Deze resultaten zijn verkregen op basis van een aantal instrumenten vanuit het eigen
kwaliteitszorgsysteem (o.a.: zelfevaluatie medewerkers en bestuursleden, tevredenheidsmetingen en
monitoringsoverzichten). In het inhoudelijke jaarverslag dat op de website staat kunt u meer lezen over de
onderliggende resultaten en actiepunten: http://SWVfryslan-noard.nl/organisatie/ondersteuningsplan

Wat willen we bereiken?

Resultaten
Regulier waar het kan, speciaal waar het moet
Deelname VSO

-

De deelname VSO stabiliseert
De deelname VSO blijft onder l andelijk
gemi ddelde
De deelname VSO neemt geleidelijk a f
(zowel in aantal als in %)

-

-

De voorl opige ci jfers va n 1-10-2016 l aten voor het eerst weer een s tijging zien,
ma a r het percentage ligt nog s teeds onder het l andelijk gemiddelde.
Het a a ntal TLV’s afgegeven in 2015-2016 i n ca tegorie Hoog daalt
Het a a ntal leerlingen in bekostigingscategorie Hoog daalt op 1-10-2016
In 2015-2016 ga a n meer leerlingen naar een VSO-school i n onze eigen regio
da n i n het voorgaande jaar.
Het percentage residentiële leerlingen ligt i n 2015-2016 l ager dan in vorig
s chooljaar.
De PCL-Pa O heeft in 2015-2016 79% meer TLV’s afgegeven. De stijging i s deels
te verkl aren door het grote a antal oude cvi -indicaties die nog omgezet
moes ten worden i n TLV’s en doordat aan het begin va n het schooljaar nog
TLV’s zi jn afgegeven voor leerlingen die al i n het VSO waren begonnen. De
ci jfers moeten goed worden gemonitord.
In het s chooljaar 2015-2016 zi jn 14 l eerlingen va nuit het VSO overgestapt naar
regul ier VO.

Versterken ondersteuningsstructuur op de scholen
-

-

Er worden meer leerlingen opgevangen
i n reguliere scholen door ti jdig inzetten
va n expertise va nuit SWV Frys lân-Noard
(cons ulenten en gedragsdeskundigen)
De s cholen zijn tevreden over het
expertisecentrum: de gemiddelde

-

-

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)

Het s a menwerkingsverband heeft met drie s cholen pilots voor leerlingen met
ASS opgestart, de erva ringen en resultaten worden gedurende het schooljaar
2016-2017 i n beeld gebracht.
De zorgfunctionarissen zijn in het a lgemeen tevreden over de RPCL.
Het s a menwerkingsverband heeft in 2015-2016 twee maal een kennisplatform
georga niseerd
De zorgfunctionarissen zijn in het a lgemeen tevreden over h et
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-

-

beoordeling is voldoende tot goed
El ke school voldoet aan een basisniveau
va n zorg da t door het SWV FryslânNoa rd is va stgesteld
El ke school heeft de zorg die ze biedt
bes chreven i n haar
s choolondersteuningsprofiel

-

-

-

-

Experti secentrum.
Het s a menwerkingsverband heeft zich volgens haar eigen mensen positief
ontwi kkeld op de bijdrage aan kennisdeling tussen scholen en s pecialisten va n
het s wv.
De s cholen verwachten va n het samenwerkingsverband grotere bijdrage aan
de ontwikkeling va n de (kwaliteit va n) basisondersteuning en de extra
ondersteuning.
Ui t de zelfevaluatie komt naar voren dat evalueren va n de kwaliteit va n de
ba s isondersteuning en extra ondersteuning nog een ontwikkelpunt is.
In 2015-2016 hebben de s cholen i n vergelijking met 2014-2015 meer mi ddelen
ontva ngen va nuit het s amenwerkingsverband om de basis- en extra
ondersteuning binnen de scholen te verstevigen.
Ui t de vera ntwoording va n de s cholen blijkt dat de middelen vooral besteed
worden aan versterken va n de ondersteuningsstructuur en het begeleiden va n
l eerlingen.

Er valt geen kind tussen wal en schip
-

-

Dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod
Ui t vers chillende bronnen blijkt dat het samenwerkingsverband samen met de

Het SWV Frys lân-Noard heeft zicht op
wi tte vl ekken i n het aanbod en
ontwi kkelt daarvoor een passend en
dekkend aanbod
Het SWV Frys lân-Noard heeft alle
thui szitters i n beeld
Het SWV Frys lân-Noard biedt een
pa ssende aanpak voor thuiszitters

-

s cholen en ketenpartners de thuiszitters systematisch i n beeld brengt en een
i ntensieve aanpak biedt.
Ei nd s chooljaar 2015-2016 wa ren er duidelijk minder thuiszitters dan aan het
begi n dan het s chooljaar.
Voor 80% va n de thuiszittende l eerlingen is een oplossing gevonden.
Het a a ntal leerlingen met een vri jstelling is s tabiel gebleven.

OPDC
-

-

-

Het SWV Frys lân-Noard biedt een
pa ssend aanbod voor l eerlingen die
ti jdelijk geen passend onderwijs kunnen
kri jgen op de reguliere school
Het SWV Frys lân-Noard zorgt dat de
OPDC-tra jecten aansluiten op de
ondersteuningsbehoeften va n
l eerlingen.
Schol en, ouders en leerlingen zijn
tevreden over het aanbod

-

-

-

-

-

-

-

In tota al zijn 108 l eerlingen voor kortere of langere ti jd geplaatst binnen het
OPDC. Het overgrote deel va n deze leerlingen is a fkomstig va n een reguliere
VO-s chool binnen ons samenwerkingsverband. Van deze 108 zi jn er 86 (80%)
di t s chooljaar uitgestroomd.
Va nuit de Rebound vervolgt 88% het onderwijs op een reguliere s chool (VO en
MBO), va nui t het TZ-traject betreft dat 52% va n de leerlingen en va nuit het
Obs ervatietraject 46%.
Het percentage l eerlingen dat vanuit de Rebound terugkeert naar de eigen
s chool i s, in vergelijking met vori g jaar, dit s chooljaar met bijna 25%
a fgenomen tot 65%.
Qua tevredenheid s coort de Rebound over het algemeen voldoende en zijn de
s cholen (zeer) goed te spreken over het contact en de deskundigheid va n de
medewerkers. Aandachtspunt bij de Rebound zijn de snelheid va n plaatsen en
de behaalde resultaten.
Ten a anzien va n het TZ-traject zi jn de scholen tevreden over het contact, de
des kundigheid va n de medewerkers, de behaalde resultaten en de
s a menwerking bij (terug)plaatsing. Aandachtspunten zijn de communicatie en
s a menwerking met de scholen gedurende het tra ject en de snelheid va n
pl a atsing.
De beoordeling va n het Observatietraject door de zorgcoördinatoren i n het
Tevredenheidsonderzoek is op alle aspecten voldoende.

Ontwikkelen van Onderwijszorgarrangementen
In het s chooljaar 2015-2016 hebben we s amen met scholen, hulpverlening en

In 2018 i s beschreven welke onderwijs
zorga rra ngementen binnen het SWV
Frys l ân-Noard mogelijk zijn, hoe de
procedures daarvoor zi jn en welke
pa rti j waarvoor verantwoordelijk is
Al l e s cholen binnen het SWV FryslânNoa rd blijven binnen de landelijke
normen voor voortijdig schoolverlaten
Leerl ingen verlaten het voortgezet
onderwijs met een diploma

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)

gemeenten een aantal verschillende onderwijszorgarra ngementen verkend en
deels ontwikkeld. De erva ringen die we hiermee opdoen gebruiken we om te
komen tot procesafspraken rondom onderwijszorgarrangementen met
ketenpartners i n de regio.

Beperken voortijdig schoolverlaten
Het percentage voortijdig schoolverlaters ligt in ons samenwerkingsverband
-

l a ger (0,2%) dan het landelijk percentage voortijdig s choolverlaters (0,4%) en is
s i nds 2012-2013 elk jaar gedaald.
Het percentage VSV binnen de doelgroep VMBO bovenbouw l aat net a ls i n
voorga ande jaren een daling zien en ligt duidelijk onder de l andelijke
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-

s treefnorm.
i n HAVO/VWO bovenbouw ligt het VSV i n ons samenwerkingsverband wel i ets
boven de l andelijke streefnorm.
De a a npak voor VSV is voortgezet en wordt uitgebreid met aandacht voor
“kwets bare jongeren”, d.w.z. leerlingen va n het ISK, PrO en VSO.

Aansluiten bij bestaande situatie:
behouden wat goed is, verbeteren waar het kan en moet
Expertisecentrum
-

-

-

-

-

Behouden Expertisemodel; werkwijze
va n de oorspronkelijke 3
s a menwerkingsverbanden zo veel
mogelijk doorzetten
Inri chten expertisecentrum /
ondersteunen va n scholen bij het
vers terken va n het primaire proces
Het SWV Frys lân-Noard overlegt met
cl us ter 1 en 2 over een passend aanbod
voor l eerlingen met deze specifieke
onderwijsbehoefte

Zi e hierboven: Versterken ondersteuningsstructuur va n scholen.

Samenwerking met cluster 1 en 2
Behalve een beter inzicht in a antallen zi jn er weinig ontwikkelingen geweest op
di t gebied het afgelopen jaar.

Systematiek indicering en toewijzing
Het percentage LWOO l eerlingen i n ons samenwerkingsverband daalt jaarlijks

Het SWV Frys lân-Noard heeft een
zorgvul dige, toetsbare en tra nsparante
s ys tematiek voor i ndicering en
toewi jzing

-

en l i gt sinds 1-10-2015 onder het landelijk gemiddelde. De s terkere daling per
1-10-2016 wordt ook veroorzaakt doordat op basis va n een a fspraak binnen
ons samenwerkingsverband de ISK l eerlingen niet meer meetellen a ls LWOO
l eerlingen.
Het percentage PrO l eerlingen ligt steeds boven het landelijk gemiddelde.
Er zi jn i n 2015-2016 mi nder dossiers besproken in de RPCL, o.a. door het
eerder s toppen va n de RPCL i n de regio Leeuwarden.

Integrale samenwerking in het belang van de leerling
Afstemming met gemeenten over jeugdzorg
-

Schol en en gemeenten zorgen samen
voor a fs temming zorg en onderwijs
(één kind, één plan)
In 2018 l i gt er een plan waarin voor de
regi o beschreven staat welke
overl eggen er op wel niveau zijn en hoe
de doorzettingsmacht is geregeld

-

-

-

-

-

Het s a menwerkingsverband heeft in regionale en provinciale overleggen
gewerkt aan de beleidsmatige afstemming tussen jeugdzorg en passend
onderwijs.
Bi nnen het s ysteem va n kwaliteitszorg is een eerste tevredenheidsmeting bij
ketenpartners uitgevoerd. Deze laat zien dat de ketenpartn ers tevreden zijn
over de bereikbaarheid va n het samenwerkingsverband. Ook zijn zij dit over de
wi jze waarop de medewerkers va n het s amenwerkingsverband samen met de
ketenpartners signalen en problemen oppakken en over de deskundigheid van
de medewerkers.
De beoordeling va n de ketenpartners laten verschillende punten zien waarover
zi j mi nder tevreden zijn.

Versterken van educatief partnerschap met ouders
Ten a anzien va n dit onderwerp hebben er geen noemenswaardige

Ouders en s chool zoeken i n
geza menlijkheid naar passende
opl ossingen i ndien een l eerling extra
ondersteuningsbehoeften heeft
Ouders worden intensief betrokken bij
tra jecten va n hun kinderen binnen het
OPDC
De mening va n ouders wordt
meegenomen bij het vormgeven va n
het beleid va n het
s a menwerkingsverband

ontwi kkelingen plaatsgevonden. Het l opend beleid is voortgezet:
o De helft va n de OPR bestaat uit ouders
o Ouders/leerling hebben de mogelijkheid tot inspreken bij de PCL-Pa O bij
het a a nvragen va n een TLV.
o Ha ndelingsgericht werken door de gedragsdeskundigen, consulenten en
zorgfunctionarissen va n de s cholen zet de ouders en l eerling meer en
meer i n hun kracht
o Bi nnen het OPDC worden ouders intensief betrokken bij het tra ject,
bi jvoorbeeld via een i ntake- evaluatie en/ of eindgesprek, dagelijkse
l ogboekjournaals en/of huisbezoeken (dit verschilt per traject).

Professioneel werkklimaat via korte lijnen en met zo weinig mogelijk bureaucratie
Transparante en efficiënte procedures
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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-

-

-

Het SWV Frys lân-Noard werkt op alle
rel evante gebieden met transparantie
en efficiënte procedures

-

Een overzicht va n alle vastgestelde procedures is opgenomen i n het
kwa liteitshandboek.
De procedures worden gedeeld met de betrokken partijen en i ndien relevant
op de website gezet.
Er zi jn geen klachten of bezwaren ontvangen.

Ontwikkelen van systeem van kwaliteitszorg
In 2018 werken we met een eigen
De zel fevaluatie laat zien dat het samenwerkingsverband kwaliteitszorg goed
s ys teem va n kwaliteitszorg
In 2018 werken we cycl isch aan het
opti maliseren va n onze kwaliteit

-

heeft opgepakt; i n 2015-2016 wordt op alle indicatoren vol doende gescoord.
Er wordt gewerkt aan het i ntegreren va n kwaliteitszorg in het professioneel
ha ndelen va n alle medewerkers.

§ 2.2 Op niveau van de aangesloten schoolbesturen
Schoolbesturen kennen een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van passend onderwijs. Het
samenwerkingsverband Fryslân-Noard ondersteunt de VO scholen hierin door de inzet vanuit het
Expertisecentrum, door het (tijdelijk) plaatsen van leerlingen in een bovenschoolse voorziening (het OPDC) en door
het verstrekken van middelen voor (extra) ondersteuning in de scholen. In 2016 is 52% van de totaal uitgegeven
middelen rechtstreeks naar de scholen gegaan om binnen de scholen extra ondersteuning vorm te geven.
Uitgaven voor:

%

Toelichting

Financiële ondersteuning scholen

52

Bestaande uit middelen voor zware ondersteuning en lichte
ondersteuning en grotendeels verdeeld op basis van leerlingen
aantallen

Expertisecentrum

11

Inzet gedragsdeskundigen en consulenten passend onderwijs

OPDC

8

Tijdelijke opvang van leerlingen in Rebound en thuiszitterstraject

Algemeen en management

8

Directie, staf en administratie

Bijdrage scholen extern

7

Convenant ZO Friesland

Groeibekostiging

7

Instroom in het VSO tussen 1 okt en 1 februari

Herbesteding AB

5

Inzet uren SO Fryslân

Zorgtoewijzing

2

PCL-Pao en voor deel van het jaar RPCL

Verdeling middelen
Financiële ondersteuning scholen
5%

2%

Expertisecentrum

7%

OPDC

7%

Algemeen en management
8%

52%

Bijdrage scholen extern

8%

Groeibekostiging
11%

Herbesteding AB
Zorgtoewijzing

Verdeling lasten over de programma’s in de meerjarenbegroting2016 (uitgezonderd rechtreekse afdrachten via DUO)

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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In het kader van de verantwoording is de schoolbesturen van de VO scholen gevraagd een
verantwoordingsformulier in te vullen. De VO scholen hebben in 2016 bedragen ontvangen vanuit middelen lichte
ondersteuning en middelen zware ondersteuning. In de verantwoording hebben de scholen in percentages een
schatting gegeven van aan welke activiteiten zij de middelen hebben besteed. In onderstaande grafieken wordt in
percentages weergegeven welk deel van de financiën de scholen binnen het samenwerkingsverband gemiddeld
aan verschillende activiteiten ten aanzien van ondersteuning hebben besteed. Scholen die vanuit de betreffende
categorie geen middelen hebben ontvangen, hebben deze vragen niet beantwoord en zijn dus niet meegenomen
in de betreffende resultaten.
De scholen hebben de middelen lichte ondersteuni ng vooral besteed aan het organisatorisch versterken van de
ondersteuningsstructuur (34%) en het begeleiden van leerlingen (35%). De middelen zware ondersteuning zijn
voor het overgrote deel gebruikt voor het begeleiden van leerlingen (63%).

Besteding middelen lichte ondersteuning door schoolbesturen
4%

Beleidsontwikkeling
13%
Organisatorisch versterken ondersteuningsstructuur

35%
Scholing/coaching

34%
Begeleiden leerlingen
14%
Anders

Besteding middelen zware ondersteuning door schoobesturen

1%
Beleidsontwikkeling

10%

Organisatorisch versterken ondersteuningsstructuur

13%

Scholing/coaching
13%

63%

Begeleiden leerlingen
Anders

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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§3

Financieel jaarverslag

§ 3.1 Balans per 31-12-2016
De balans bestaat voornamelijk uit liquide middelen, beperkte vorderingen en schulden en natuurlijk het eigen
vermogen. De activa zoals opgenomen op de balans bestaan uit materi ële vaste activa en vlottende activa. De
vaste activa bevatten investeringen in met name meubels, apparatuur en ICT die zijn aangeschaft. Hierop wordt
volgens goed koopmansgebruik jaarlijks afgeschreven. De vlottende activa bestaan voornamelijk uit liquide
middelen welke voor een bel angrijk deel op rentedragende spaarrekeningen zijn geparkeerd. De passiva bestaan
uit eigen vermogen en kortlopende schulden. Het resultaat 2016 (€ 558.894 positief) is toegevoegd aan de
algemene reserve, welke inmiddels € 1.650.097 bedraagt. De eerste jaren zijn de aanloopkosten zo laag mogelijk
gehouden, is er voorzichtig begroot en terughoudendheid betracht bij de uitgaven. Dit heeft geleid tot uitgave
van minder middelen dan vooraf was begroot. Voor significante afwijkingen gedurende dit verslagsjaar wordt in
de volgende paragraaf een verklaring gegeven. In februari 2016 heeft het Algemeen bestuur besloten tot een
verdelingssystematiek waarmee jaarlijks wordt besloten hoeveel middelen beschikbaar zijn voor (extra)
ondersteuning aan leerlingen binnen de scholen. In 2017 komt er meer duidelijkheid over een eventueel
toekomstig eigen werkgeverschap en zal het Algemeen bestuur de hoogte van het weerstandsvermogen bepalen
op basis van een risico analyse. De onduidelijkheid over het effect van een toekomstige verevening voor
LWOO/PrO gelden, maakt het lastig om nu al structureel beleid te maken over de (hoogte van de) te verdelen
middelen.

§ 3.2 Toelichting op de staat van baten en lasten
De verantwoordingsperiode voor dit jaarverslag loopt gedurende het gehele kalenderjaar 2016. De bekostiging
geschiedt op basis van zowel kalenderjaren (lichte ondersteuning) als op basis van schooljaren (zware
ondersteuning). Hieronder vindt u een toelichting op de baten en lasten gebaseerd op de vastgestelde begroting
over de genoemde periode.
Baten
Oms chri jvi ng

Bedra g va n
toewi jzi ng

3.1. Rijksbijdragen
Li chte ondersteuning algemeen VO
2016
(bes chikkingsnummer 721077-2)
Vereveningsbedrag Li chte
ondersteuning algemeen VO 2016
(bes chikkingsnummer 721077-2)
Li chte ondersteuningsbekostiging
LWOO VO 2016
(bes chikkingsnummer 721077-2)
Li chte ondersteuningsbekostiging PrO
2016
(bes chikkingsnummer 721077-2)
Zwa re ondersteuning personeel SWV
VO 2015-2016
(bes chikkingsnummer 690452-5)
Zwa re ondersteuning personeel SWV
VO 2016-2017
(bes chikkingsnummer 745217-3)
Zwa re ondersteuning materiële
i ns tandhouding SWV VO 2016
(bes chikkingsnummer 733778-2)
Verevening zware ondersteuning i n
2016
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)

Ontva ngen

Begroti ng

Vers chi l

Percent

1.386.406

1.386.406

1.391.200

-4.794

0%

79.274

79.274

78.873

401

0%

1.377.708

1.377.708

1.421.052

-43.344

3%

-31.611

-31.611

-49.431

17.820

36%

7.066.761

4.388.789

4.393.904

-5.115

0%

7.266,707

3.194.633

3.138.503

56.130

2%

418.281

418.281

419.728

-1.447

0%

-450.421

-450.421

-448.120

-2.301

1%
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Oms chri jvi ng

Bedra g va n
toewi jzi ng

Af: Inkomstenoverdrachten
Afdra cht DUO VSO Zware
ondersteuning 2015-2016
(bes chikkingsnummer 690452-5)
Afdra cht DUO VSO Zware
ondersteuning 2016-2017
(bes chikkingsnummer 745217-3)
Afdra cht DUO VSO Zware
ondersteuning 2016 MI
(bes chikkingsnummer 733778-2)
Overdra cht middelen extra
ondersteuning
Overdra cht extra lichte ondersteuning
vmbo B/K
Projectma tige ondersteuning
Ui t te betalen ri jksvergoeding ZO
Fri esland
Overdra cht i nzake Groeiregeling
Wettelijke verplichting herbesteding
AB

3.5 Overige bijdragen
Inzet Thuiszitterstraject

Begroti ng

Vers chi l

Percent

Noot

Afdra chten
-5.081.023

-2.969.452

-2.938.886

-30.566

1%

-5.054.089

-2.105.871

-2.099.205

-6.665

0%

-316.910

-316.910

-316.910

0

0%

-673.600

-839.402

-673.600

-165.802

-1.300.000

-1.300.000

-1.300.000

0

0%

-141.400
-312.280

-141.400
-312.280

-161.400
-330.000

20.000
17.720

12%
5%

3
4

-290.546
-161.304

-290.546
-161.304

-281.763
-505.238

-8.784
343.934

-3%
68%

5

1.925.895

1.738.707

39.500

39.500

-

39.500

100%

6

1.000

1.000

-

1.000

100%

7

1.966.395

1.738.707

Totaal

3.2 Overige overheidsbijdragen
Bi jdrage RMC voor OPDC 2016

Ontva ngen

-25%

2

Toelichting
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van 536 Pro leerlingen. In de laatste beschikking vo or 2016
worden 531 Pro leerlingen in de berekening meegenomen.
In het bestuursverslag van het verlengde boekjaar 2014-2015 is een teveel van € 128.302 aan korte schulden
voor de middelen extra ondersteuning opgenomen voor de periode augustus tot en met d ecember 2015. Dit
verschil is in 2016 verrekend.
De projectmatige ondersteuning loopt meestal per schooljaar en heeft soms een nog langere duur. Hierdoor
wordt een deel van het beschikbare bedrag pas later dan in het jaar van toezegging uitbetaald.
De uit te betalen rijksvergoeding aan ZO Friesland was in eerste insta ntie iets ruimer geschat. Ook hier zit het
verschil in iets minder leerlingen dan begroot.
Het opgenomen bedrag voor de inzet van de wettelijke herbesteding AB lag (veel) hoger dan de feiteli jke
herbesteding omdat er al in een eerder stadium dan verwacht afspraken zijn gemaakt over de inzet van
ambulante begeleiders uit de voormalige cluster 3 en 4 scholen.
De bijdragen RMC voor het OPDC is ontvangen en daarna afgedragen aan RENN4. RENN4 heef t deze kosten
voorgefinancierd. Ten tijde van het opstellen van de begroting was er nog onzekerheid over de bijdrage én de
hoogte van het eventueel te ontvangen bedrag
Het betreft een niet voorziene bijdrage voor deelname van een leerling van buiten het SWV aan het
Thuiszitterstraject 2016. Dit betreft een uitzonderlijke situatie.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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Lasten
Omschrijving

La s ten

Begroti ng

2016

2016

Vers chi l

percentueel

noot

4.1

Pers oneelslasten

1.183.181

1.316.900

-133.719

-10%

1

4.2

Afs chri jvingen

10.960

10.000

960

10%

2

4.3

Hui svestingslasten

38.580

38.588

-8

0%

3

4.4.1

Admi nistratie- en beheerskosten

42.254

93.000

-50.746

-55%

4

4.4.2

Inventaris, a pparatuur, leermiddelen

11.181

10.200

981

10%

5

4.4.4

OPDC/Rebound

9.615

16.500

-6.885

-42%

6

4.4.5

Tes t- en onderzoekmaterialen

44.457

61.000

-16.543

-27%

7

4.4.6

Overi ge lasten

68.216

150.000

-81.784

-55%

8

1.408.444

1.696.188

-287.744

Toelichting
1. Onder de personele lasten worden de lonen van de gedetacheerde personeelsleden opgenomen. Hieronder
vallen ook de eventuele kosten voor vervanging. In 2016 hoefde daar wein ig gebruik van gemaakt te worden.
Ook de kosten voor zorgtoewijzing bleven onder het begrote bedrag (zowel bij de PCL-PaO als bij de RPCL die
aan het einde van het schooljaar 2015-2016 stopte).
2. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële activa . Een hoge overschrijding is
voor deze post niet snel aan de orde. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het
Algemeen bestuur gemaakte keuzes.
3. De huisvestingslasten bestaan uit een vast bedrag volgens een met RENN4 afgesloten meerjarig huurcontract.
In het huurcontract wordt ook rekening gehouden met overige huisvestingslasten.
4. De RPCL is aan het einde van het schooljaar 2015-2016 gestopt en daardoor is een deel van het begrote
facilitair budget niet ingezet (zie ook p. 22 en p.35). Ook is er minder extern advies ingewonnen dan was
ingeschat. De kosten van het Algemeen bestuur vallen, evenals het voorgaande jaar laag uit (zie ook p.35).
5. Hier waren kleine afwijkingen in de begrote kosten per subpost
6. De begrote materiële lasten voor het OPDC zijn hoger geschat dan wat het werkelijk verbruik is. Met name de
kosten voor leerlingvervoer en het gebruik van de eigen auto vallen lager uit.
7. De werkelijke lasten voor test- en onderzoekmaterialen zijn nu nog relatief vrij laag, maar zullen naar
verwachting de komende jaren toenemen door een verdere profilering van het Expertisecentrum. De kosten
t.b.v. administratieve systemen en het project KindKans zijn te hoog geschat.
8. Het grote verschil in werkelijke lasten ten opzichte van de begroting, zit vooral in de post ‘onvoorzien’. Voor
deze post is binnen de post overige lasten in de begroting een bedrag van 107.000 euro opgenomen, terwijl er
geen onvoorziene lasten zijn geweest (zie ook p.36). De reis- en verblijfkosten zijn aanmerkelijk gestegen t.o.v.
een jaar eerder, maar liggen nog wel binnen het begrote bedrag. Daarnaast zijn er minder vergaderingen op
de locatie belegd dan werd aangenomen.

§ 3.3 Treasury beleid
In februari 2016 heeft het Algemeen bestuur het Treasury statuut vastgesteld conform de toen geldende
richtlijnen. Dit statuut wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Liquide middelen welke niet direct
nodig zijn voor de directe bedrijfsvoering worden op reguliere bank- en spaarrekeningen aangehouden. De
financiële baten op deze rekeningen zijn gezien de lage rentestand zeer beperkt. Het samenwerkingsverband
werkt, net als in het vorige boekjaar niet met leningen, beleggingen of derivaten. Er zijn derhalve geen overzichten
en/of overeenkomsten aanwezig.
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)
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§ 3.4 Continuïteitsparagraaf
§ 3.4.1 Meerjarenprognose formatie
Na twee jaar lijkt de formatie van het samenwerkingsverband nu te stabiliseren. De lichte groei in 2017 wordt
veroorzaakt door verschuiving in taken en nieuwe taken (o.a. indicatie LWOO/PrO). Voor de ko mende jaren gaan
we uit van dezelfde formatie. Gezien de leeftijdsopbouw wordt vanaf 2021 een natuurlijk verloop verwacht
vanwege de eerste pensioneringen. Afhankelijk van factoren als krimp en behoefte kan t.z.t. gekeken worden of de
dan vrijvallende posities opnieuw moeten worden opgevuld.
1-1-2016
3,2
7,6
4,8
1,5
17,1

Di rectie, s taf en administratie
Experti s ecentrum
OPDC / Rebound en TZ-T
Zorgtoewi jzi ng
TOTAAL fte

1-1-2017
3.6
8,3
5,0
1,1
18

1-1-2018
3.6
8,3
5,0
1,1
18

1-1-2019
3.6
8,3
5,0
1,1
18

1-1-2020
3.6
8,3
5,0
1,1
18

Meerjarenprognose formatie

§ 3.4.2 Meerjarenprognose leerlingen
Leerlingaantallen en -stromen zijn bepalend bij het opstellen van de (meer)jarenbegroting. Bij het opstellen van
deze prognose is o.a. gebruik gemaakt van regionale cijfers en van het Scenariomodel VO. Ook wordt gekeken naar
de historische ontwikkeling van leerlingeaantallen (zie bijlage 3 voor kengetallen leerlingstromen 2011 -2016).
In de eerste kolom staan de reële (voorlopige) cijfers. In de kolommen daarna de prognoses zoals die zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting van 2016. Vanaf 2017 werd rekening gehouden met de krimp. Het lijkt erop
dat de krimp al een jaar eerder is ingezet dan verwacht in 2016. Belangrijkste observatie ten aanzien van de baten
voor de komende jaren is dan ook dat de inkomsten zullen afnemen, maar dit effect wordt door de gevolgen van de
verevening enigszins gecompenseerd (zie hierna bij de meerjarenbegroting). De (grote) daling bij LWOO leerlingen
in 2016 wordt voornamelijk veroorza akt doordat de ISK leerlingen niet meer als LWOO worden geregistreerd in
Bron. Het ISK ontvangt rechtstreekse bekostiging door het SWV en vraagt geen PrO/LWOO meer aan op basis van
een capaciteitenonderzoek. Bij het maken van deze begroting was dit nog geen beleid. Het aantal PrO leerlingen
laat een redelijk constant beeld zien. De komende jaren verwachten we geleidelijk aan iets minder PrO leerlingen
door de effecten van krimp. Bij de VSO leerlingen zien we in 2016 een relatief grote stijging van cat. 1 leerlingen
t.o.v. de raming. Er zijn dit jaar meer TLV’s voor zij -instroom afgegeven dan vorig jaar en de ui tstroom vanuit het
VSO lijkt minder groot te zijn geweest dit jaar. In 2016 heeft er een verschuiving van cat. 3 naar cat. 2 leerlingen
plaatsgevonden.
Kijkglas 1-10-2016

Prognose

Leerlingen

1-okt-16

1-okt-16

1-okt-17

1-okt-18

1-okt-19

1-okt-20

VO overi ge

12.827

12.760

12.675

12.500

12.140

11.880

531

530

525

520

510

495

1.191
14.549

1.410
14.700

1.400
14.600

1.380
14.400

1.350
14.000

1.325
13.700

VSO ca t. 1

399

375

370

365

360

355

VSO ca t. 2

28

13

13

10

10

10

l eerlingen PrO
l eerlingen LWOO
Totaal VO

VSO ca t. 3

46

69

65

60

60

55

Totaal VSO

473

457

448

435

430

420

15.022

15.157

15.048

14.835

14.430

14.120

Totaal VO en VSO

Leerlingenprognose in meerjarenbegroting 2016 aangevuld met reële cijfers per 1-10-2016
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§ 3.4.3 Meerjarenbalans
Toelichting bij de meerjarenbalans:
-

De financieringsstructuur blijft de komende jaren gelijk
De liquide middelen stijgen door de huidige berekeningen van de rijksbaten in de meerjarenbegroting.
Mogelijke wijzigingen in de leerlingaantallen en in de wet- en regelgeving van het ministerie kunnen de
geldstromen behoorlijk beïnvloeden. Zie hiervoor ook bij het item 13 (Resultaat) hierna.

-

De meerjarenbegroting geeft de komende 4 jaren een oplopend resultaat van 28 k tot 134 k te zien. Het
Algemeen bestuur heeft in februari 2016 besloten om het merendeel van deze resultaten jaarlijks binnen de
scholen in te zetten volgens het ondersteuningsplan en andere nog te realiseren doelen. Hiervoor is een
verdelingssystematiek gemaakt.

Meerjarenbalans (ultimo)
2016

2017

2018

2019

2020

54.779

50.000

45.000

40.000

40.000

Activa

1.2

Va s te Acti va
Ma teri ël e va s te a cti va

1.5
1.7

Vl ottende Acti va
Vorderi ngen
Li qui de mi ddel en

30.095
2.256.259

25.000
2.284.644

25.000
2.349.097

25.000
2.534.846

25.000
2.668.766

Tota al a ctiva

2.341.133

2.359.644

2.419.097

2.599.846

2.733.766

Ei gen vermogen
Kortl opende s chul den

1.650.097
691.036

1.759.644
600.000

1.819.097
600.000

1.999.846
600.000

2.133.766
600.000

Tota a l Pa s s i va

2.341.133

2.359.644

2.419.097

2.599.846

2.733.766

Passiva
2.1
2.4

§ 3.4.4 Meerjarenbegroting
In februari 2016 is de meerjarenbegroting opnieuw vastgesteld. De ontwikkeling van het eigen vermogen loopt
parallel aan de hieronder gespecificeerde positieve resultaten. Omdat er niet geïnvesteerd of geleend wordt
zal de balans alleen bestaan uit liquide middelen, beperkte vorderingen en schulden en natuurlijk het eigen
vermogen.
Baten

2016

2017

2018

2019

2020

1

l i chte ondersteuning algemeen

1.391.200

1.381.800

1.372.400

1.353.600

1.316.000

2

Li chte ondersteuning LWOO

7.509.008

7.458.272

7.407.535

7.306.062

7.103.116

3

Li chte ondersteuning PrO

2.246.378

2.231.200

2.216.021

2.185.665

2.124.952

4

Verevening l ichte ondersteuning
a l gemeen
zwa re ondersteuning

7.952.135

8.034.472

7.985.939

7.911.759

7.753.965

-448.120

-390.612

-320.220

-218.089

-77.305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.729.474

18.715.131

18.661.675

18.538.997

18.220.728

5
6
7
8

78.873

Verevening zware
ondersteuning
overi ge baten
Geoormerkte baten
progra mma’s
Totale baten

Meerjarenbegroting 2016: Baten
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Baten
1. Lichte ondersteuning algemeen
Voorheen waren dit de gelden van het regionaal zorgbudget (Rebound, herstart en op de rails gelden). Deze
gelden worden momenteel voornamelijk ingezet voor het uitvoeren van het ondersteuni ngsplan.
2. Lichte ondersteuning LWOO
Per 1-1-2016 zijn de middelen voor LWOO toegevoegd aan de bekostiging van de samenwerkingsverbanden.
3. Lichte ondersteuning PrO
Per 1-1-2016 zijn de middelen voor PrO ook toegevoegd aan de bekostiging van de samenwerkingsverbanden.
4. Verevening lichte ondersteuning algemeen
De financiële consequenties van het nieuwe stelsel worden geleidelijk doorgevoerd. Voor de lichte
ondersteuning algemeen is 2016 het laatste jaar van de verevening.
5. Zware ondersteuning
De financiële consequenties van het nieuwe stelsel worden geleidelijk doorgevoerd. Hierbij zijn drie
fasen te onderscheiden:
1. Het overgangsjaar (schooljaar 2014-2015)
2. De jaren waarin sprake is van verevening van gelden (schooljaren 2015 -2016 tot en met 2019-2020)
3. De (in financieel opzicht) eindsituatie (de periode daarna, vanaf sch ooljaar 2020-2021).
In de kalenderjaarbegroting wordt 5/12 en 7/12 deel van de bedragen, die per schooljaar worden uitgekeerd,
verrekend.
Hoewel de lichte en zware ondersteuningsmiddelen door het samenwerkingsverband lumpsum kunnen worden
opgevat, beschouwt DUO dit als een apart budget, waarmee direct de kosten van leerlingen in het voortgezet
speciaal onderwijs (zie bij lasten onder 3) worden verrekend. Indien de lasten aan plaatsen in het voortgezet
speciaal onderwijs de baten aan zware ondersteuning overschrijdt, kort DUO niet op de lichte
ondersteuningsmiddelen, maar op de lumpsum van de aangesloten schoolbesturen. Dit is voor het SWV
Fryslân-Noard door de lage verwijzingspercentages naar cluster 3 en 4 echter niet aan de orde.
6. Verevening zware ondersteuning
In het eerste jaar (2015‐2016) wordt nog een fors bedrag op de zware ondersteuningsmiddelen
gekort in verband met de verevening. Vervolgens loopt dit kortingsbedrag terug naar respectievelijk
90%, 75%, 60%, 30% tot tenslotte in 2020‐2021 de verevening voltooid is.
7. Overige baten
Hier is in de begroting geen bedrag voor opgenomen.
8. Geoormerkte baten programma’s
Daar bij het opmaken van de meerjarenbegroting nog geen toezegging binnen was, is hier geen bedrag
opgenomen van het RMC. De verwachting was wel dat die in 2016 nog ging komen. Maar de hoogte hiervan
was nog ongewis. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de inzet van Jeugdhulp Friesland binnen het OPDC.
Lasten
Van bestaand beleid naar nieuw beleid
Een van uitgangspunten van het SWV is om voort te bouwen op de werkwijze en het beleid van voor de invoering
van Passend Onderwijs en dat vervolgens verder te ontwikkelen. Voor de personele bezetting betekent dit dat het
personeel wordt “uitgeleend” door de besturen. Er is afgesproken dat er geen overhead en/of
detacheringskosten door de schoolbesturen in rekening worden gebracht bij het SWV Fryslân-Noard. De
personele inzet is in de meerjarenbegroting verwerkt in de diverse programma’s. De overige personeelslasten zijn
opgenomen in de programma’s waar binnen de werkzaamheden verricht worden.
Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

1

Afdra cht LWOO (vi a DUO)

6.087.956

6.028.103

5.985.350

5.899.845

5.771.588

2

Afdra cht PrO (vi a DUO)

2.295.809

2.265.883

2.244.506

2.223.130

2.180.378
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3

Afdra cht VSO, teldatum, (via DUO)

4

Afdra cht VSO, peildatum, (tussentijdse
groei VSO), ondersteuningsbekostiging
Afdra cht VSO, peildatum, (tussentijdse
groei VSO), basisbekostiging

5

5.355.001

5.332.229

5.289.369

5.125.776

4.986.347

183.333

185.160

174.491

174.491

174.491

98.430

97.814

91.581

91.581

91.581

Lasten Ondersteuningsplan
6

Verpl ichte besteding AB (pers) bij VSO

508.789

7

Progr.1: Al gemeen & Ma nagement

609.378

620.878

625.600

630.300

647.700

8

Progr.2: Zorgtoewijzing

167.700

170.400

173.700

177.000

180.500

9

Progr.3: Experti secentrum

528.745

725.690

740.500

755.400

770.700

10

Progr.4: OPDC

390.365

397.665

405.200

412.800

420.600

11

Progr.5: Bi jdrage Ondersteuning
s cholen
Progr.6: Bi jdrage aan s cholen (extern)

2.135.000

2.532.925

2.532.925

2.532.925

2.532.925

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

18.686.955

18.686.746

18.593.222

18.353.248

18.086.809

42.519

28.385

68.453

185.749

133.920

12

Totale lasten
13

Resultaat

Meerjarenbegroting 2016: Lasten

1.
2.
3.
4.

5.

Afdracht LWOO (via DUO)
Is per 1-1-2016 actueel geworden
Afdracht PrO (via DUO)
Is per 1-1-2016 actueel geworden
Afdracht VSO, teldatum (via DUO)
Zie de opmerking bij “Baten 5”
Afdracht VSO, peildatum (tussentijdse groei VSO) ondersteuningsbekostiging
Op 1 februari wordt door DUO vastgesteld hoe groot de tussentijdse groei van het VSO is geweest. Hierbij
wordt gekeken naar uitstroom en instroom gegevens van het VSO tussen 1 oktober en 1 februari. Bij groei van
het aantal nieuwe TLV’s is het SWV verplicht om de hierbij behorende ondersteuningsbekostiging over te
dragen aan het VSO. Indien er sprake is van minder leerlingen dan wordt er omgekeerd geen verrekening
toegepast. VSO-VSO overgangen in deze periode vallen niet onder deze regeling. Dat moeten de VSO scholen
onderling regelen.
Afdracht VSO, peildatum (tussentijdse groei VSO) basisbekostiging
Het samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft besloten om de basisbekostiging en de MI-bekostiging in
geval van groei op de peildatum aan het VSO over te dragen (conform advies VO Raad). Het SWV verrekent
deze kosten vooralsnog niet met de afleverende scholen.

Lasten ondersteuningsplan
6. Verplichte besteding AB (pers) bij VSO
Voor het schooljaar 2015/2016 is er nog sprake van verplichte herbesteding van ambulante begeleiding bij het
VSO. Omdat het SWV Fryslân-Noard niet gekozen heeft voor ‘opting out’ is het samenwerkingsverband tot het
einde van het schooljaar 2015-2016 verplicht om de kosten van ambulante begeleiding vanuit de voormalige
cluster 3 en 4 scholen te vergoeden. In 2016 worden hier defintieve afspraken over gemaakt met de
vakbonden en de betrokken schoobesturen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting waren die afspraken
nog niet gemaakt vandaar dat hier nog het oorspronkelijk berekende bedrag staat. (Zie ook p.5 / p. 17.)
7. Programma 1: Algemeen & Management
In dit programma zijn de algemene kosten die het SWV Fryslân-Noard maakt opgenomen: coördinatie en
administratie, afschrijving en huurlasten. Daarnaast bestaat deze post uit kosten die te maken hebben met
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administratie en beheer, inventaris, apparatuur, leermiddelen, reis - en verblijfkosten, kwaliteitszorg, en het
kennisplatform. En tenslotte zijn de volgende organisatiekosten hier opgenomen: scholingskosten personeel,
de kosten van de website, bestuurskosten en vergaderkosten.
8. Programma 2: Zorgtoewijzing
Naast de loonkosten voor de medewerkers die betrokken zijn bij het toewijzen van TLV’s en arrangementen PCL PaO (deskundigen en administratie) - zijn hier ook de facilitering voor de RPCL en de (ontwikkel)kosten
voor een registratiesysteem ten behoeve van de zorgtoewijzing opgenomen. Tevens is gekozen om te gaan
werken met KindKans als registratiesysteem voor TLV’s voor het VSO en voor de aanwijzingen voor LWOO en
de TL PrO).
9. Programma 3: Expertisecentrum
Bij dit programma zijn opgenomen: de personeelslasten, de huur en een post voor test- en
onderzoekmaterialen ten behoeve van het Expertise centrum
10. Programma 4: OPDC
Naast de personeelslasten en de huurlasten zijn hier opgenomen: inventaris, apparatuur, leermiddelen, en de
kosten voor leerlingvervoer (voor leerlingen die van scholen van buiten Leeuwarden afkomstig zijn worden
kosten op basis van openbaar vervoer vergoed). Ook de kosten die verbonden zijn aan de auto voor het OPDC
zijn hierin meegenomen.
11. Programma 5: Bijdrage ondersteuning scholen (intern)
Dit programma bestaat volledig uit de middelen die aan de VO scholen van het samenwerkingsverband
worden overgedragen. Deze bijdrage is bedoeld voor de (extra) ondersteuning van leerlingen binnen de
scholen. Het bedrag per leerling is voor 2015-2016 gelijk aan het bedrag van 2014-2015 (€75, -). Voor 20162017 is dit bedrag verhoogd naar € 100, - per leerling.
12. Programma 8: Bijdrage aan scholen (extern)
Hier staan de lasten vermeld die samenhangen met het convenant dat gesloten is met het
samenwerkingsverband Zuidoost Friesland over de overdracht van middelen voor lichte en zware
ondersteuning voor twee scholen die binnen de geografische grenzen van het samenwerkingsverband FryslânNoard vallen maar die participeren in het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland omdat hun
hoofdvestigingen daartoe behoren.
13. Resultaat
Het SWV Fryslân-Noard streeft ernaar om zoveel mogelijk middelen ten goede te laten komen van de
leerlingen die het nodig hebben. Omdat het samenwerkingsverband echter bij de start nog geen reserves had,
is het streven de eerste jaren voldoende weerstandvermogen op te bouwen. Hierbij speelt mee dat er nog
redelijk veel zaken ongewis waren bij de start van het samenwerkingsverband. Enkele voorbeelden: wel of
geen personeel zelf in dienst nemen en de extra kosten die dit met zich meebrengt; het effect van onderwijs zorgarrangementen; benodigd frictiebudget voor complexe casuïstiek en pilots; en de effecten van de
toekomstige verevening van lichte ondersteuningsmiddelen voor LWOO en PrO.
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§ 3.5 Kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kan 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. De kengetallen voor samenwerkingsverbanden zijn nog in ontwikkeling. Daarom worden hier
vooralsnog de signaalwaarden gehanteerd zoals die vanaf 2015 voor het VO gelden.

Kengetallen

2016

2015/2014

Solvabiliteit

70,5%

62,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale balanstotaal.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het SWV in staat is aan haar
lange termijnverplichtingen te voldoen. De ondergrens hiervan
is 30%. Is de waarde hoger dan 30%, dan is het SWV in staat
om aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen.
Liquiditeit (current ratio)

3,31

2,58

11,1%

26,0%

32,1%

25,7%

119,0%

65,1%

Vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre het SWV in staat is aan
haar verplichtingen voor kort vreemd vermogen te voldoen. Bij
een waarde van boven de 0,75 is het SWV in staat haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.
Rentabiliteit
Exploitatieresultaat gedeeld door de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is
van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt
uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door
het resultaat (het “exploitatiesaldo”) te delen door alle verlopen
(netto) baten van de bedrijfsvoering. De ondergrens hierbij ligt tussen
de 5 en 0%.
Weerstandsvermogen
Verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste
activa en het totaal van de rijksbijdragen. Een weerstandsvermogen
met 5% als bovengrens wordt als aanvaardbaar geacht. Het weerstands vermogen zegt iets over de reservepositie van het samenwerkingsverband
over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Kapitalisatiefactor
Balanstotaal minus gebouwen en terreinen gedeeld door de
totale (netto) baten.
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen
van de organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de taken van de organisatie. Voor besturen met een
omzet < 5 mln. wordt 60% als indicatie gehanteerd.
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§ 3.6 Risicobeheersing
§ 3.6.1 Inleiding
1

Bij de inventarisatie van belangrijke risico’s voor het SWV Fryslân-Noard is gebruik gemaakt van het
ondersteuningsplan, de jaarrekening van het verlengde boekjaar 2014-2015 en diverse managementrapportages.
Daarnaast zijn deze risico’s vergeleken met een aantal andere samenwerkingsverbanden VO. De belangrijkste
onzekerheden hangen samen met fluctuaties in de instroom VSO en toelatingen voor het LWOO en PRO.
Het samenwerkingsverband heeft in principe voldoende mogelijkheden om de risico’s af te wentelen op de
deelnemende VO-scholen. Omdat het SWV een instabiele begroting van de VO-scholen ten aanzien van passend
onderwijs wil vermijden, zal een weerstandsvermogen nodig zijn om onverwachte wijzigingen in de
ondersteuningsbudgetten te vermijden. In deze risicoanalyse is ervan uitgegaan dat het samenwerkingsverband
het risico voor maximaal 1 jaar uit het weerstandsvermogen financiert. Voor een langere horizon zull en alsnog
budgettaire maatregelen moeten worden getroffen.

§ 3.6.2 Risicomatrix

Hoog

1

1

0

Midden

1

3

2

Laag

Impact risico

Verdeling van het aantal risico’s over de risicomatrix (voor risicomaatregelen).

3

0

0

La a g

Mi dden

Hoog

Ka ns ri s i co

§ 3.6.3 Risico’s per categorie
Tabel risico’s per categorie.
1
2
3
4
5
6
0

1

Al gemeen
Zorgtoewi jzi ng
Experti s ecentrum
OPDC
Bi jdra ge s chol en
Bi jdra ge extern
Afdra chten

Aantal
4
0
0
1
1
1
4

Score
9
0
0
1
2
3
14

Gemiddeld
2,3
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0
3,5

Deze risico analyse is gebaseerd op de concept risico analyse zoals die is opgesteld door Van Ree Accountants
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Toelichting
De meeste risico’s zijn geïnventariseerd bij het onderdeel Algemeen en Afdrachten. De risicoscore bij Afdrachten is
het hoogst. Bij het onderdeel Algemeen zijn ook het nakomen van de personele verplichtingen geïnventariseerd en
gewogen voor het samenwerkingsverband als geheel. Dit is gedaan om versnippering van vergelijkbare (of
dezelfde risico’s zoveel mogelijk te vermijden. De hoge impact van risico’s bij afdrachten is verklaarbaar doordat de
omvang van de afdrachten op het totaal van de exploitatie verreweg het grootst is.
Met betrekking tot de mogelijke verevening van LWOO/PRO is wel een risico geïdentificeerd. Bij de analyse is er
van uitgegaan dat dit risico volledig in de meerjarenbegroting opgevangen moet worden.
Risico’s per segment.
3.b Hoge kans op een gemiddelde impact (Risicoscore: 4)
Nr. Ri s i co
3
Zi ekteverzui m
4
Hogere verpl i chte a fdra chten voor het VSO

3.f Lage kans en hoge impact (Risicoscore: 3)
Nr. Ri s i co
2
Di s functi oneren (s ta f)medewerkers

3.c Gemiddelde kans en hoge impact (Risicoscore: 4)

3.h La ge ka ns en gemi ddel de i mpa ct (Ri s i cos core: 2)
Nr. Ri s i co
11 Te l a ge kwa l i tei t ba s i s - en extra onders teuni ng

Nr.
7

Ri s i co
Mogel i jke vereveni ng LWOO/PRO

3.i La ge ka ns en l a ge i mpa ct (Ri s i cos core: 1)
Nr. Ri s i co
1
Budgetovers chri jdi ng op overi ge kos ten
8
Onverwa chte a fna me ri jks mi ddel en a l s gevol g
va n a fna me l eerl i ngen
10
Toes troom l eerl i ngen voor het OPDC

3.e Gemiddelde kans en gemiddelde impact (Risicoscore: 3)
Nr.
5
6
9

Ri s i co
Hogere verpl i chte a fdra chten voor het LWOO
Hogere verpl i chte a fdra chten voor het PRO
Toena me a a nta l res i denti ël e l eerl i ngen

§ 3.6.4 Risicomaatregelen
Het samenwerkingsverband zit nu in een fase om de te nemen risicomaatregelen te benoemen. Een
risicorapportage biedt dan een belangrijke handreiking om verantwoord invul ling te geven aan het inzichtelijk
maken van de risico’s en de beheersing van deze risico’s. Vanaf nu zal er jaarlijks, op basis van RMToolbox, een
risico inventarisatie plaatsvinden waarbij in het kader van planning en control zowel op korte termijn (jaarlijks) als
op langere termijn (4 jaarlijks bij het opstellen van het ondersteuningsplan) risicomaatregelen genomen zullen
worden.
Hierbij is ook de nieuwe wettelijke btw-vrijstelling passend onderwijs nog steeds of misschien beter gezegd weer
een punt van aandacht. Sinds 01-08-2016 vallen de werkzaamheden van de samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs, zoals beschreven in het ondersteuningsplan, onder de btw-vrijstelling voor sociaal culturele
instellingen. Gezien recente jurisprudentie blijft het echter onduidelijk welke werkzaamheden van het SWV nu wel
of niet zijn vrijgesteld van btw. Mocht dit ongunstig uitvallen dan moet er rekening gehouden worden met btw
betalingen en die zijn tot nu toe nog niet meegenomen in de financiële berekeningen en de risico analyse die eind
2016 is gemaakt.

§ 3.7 Rapportage toezichthouder
Binnen het SWV Fryslân-Noard is gekozen voor de stichtingsvorm. Dit opent de mogelijkheid dat alle aangesloten
schoolbesturen ook een bestuurszetel hebben en een gelijke positie hebben, die ook bestuurlijke betrokkenheid
waarborgt (zie bijlage 1. De wet Goed Bestuur, met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, is met de
inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs ook van toepassing op het SWV. Het bestuur van het SWV heeft
gekozen voor het bestuur/directiemodel. Het Algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding
van het SWV en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan.De meeste bestuursbevoegdheden worden
gemandateerd of gedelegeert aan de directeur va n het SWV. Het Algemeen bestuur keurt de begroting, het
ondersteuningsplan en het bestuursverslag goed en bewaakt de koers van het SWV. Verder ontwikkelt het
Algemeen bestuur samen met de directeur het toezichtkader en volgt vervolgens als toezichthouder d e resultaten.
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In het verslagjaar 2016 is het Algemeen bestuur drie maal bij elkaar gekomen: 5 februari, 23 mei en 28 november.
Tijdens de vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest.
-

De denkrichting vanuit het Dagelijks bestuur (DB) om de organisatie, overleg- en bestuursstructuur aan te
passen. Gedacht wordt aan een Raad van Toezicht waarbij er een grote(re) verantwoordelijkheid bij de
directeur komt te liggen. Er moeten nog wel een aantal zaken duidelijker worden. Het streven is om de
aanpassing per 1 januari 2018 uit te voeren.

-

Het Treasury Statuut voor één jaar vast en dat dit een jaarlijks terugkerend stuk wordt.
De integrale verdeling (extra) ondersteuningsmiddelen scholen 2016 – 2018

-

Meerjarenbegroting 2016 – 2022
De aanpassing van het Thuiszittersprotocol .
Het bestuursverslag 2014-2015 en het accountantsverslag

-

Het Gewijzigd Huishoudelijk reglement, medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut OPR
De voortgang van het Tripartiete Akkoord. Alle partijen hebben ondertekend. Er is voldaan aan alle
verplichtingen die er waren
Opting out LWOO

-

Notitie nieuwkomers en Pro toewijzing
Liquiditeitsprognose 2016

-

Begroting 2017
Jaarverslag kwaliteitszorg 2015/2016

-

Vab Ree Accountants wordt als extern accountant aangewezen voor het onderzoek naar de jaarrekening 2016,
daarnaast zal deze ook een adviserende rol hebben bij het uitvoeren van risicomanagement en een voorstel
advies geven in mogelijk eigen werkgeverschap

Het Dagelijks bestuur bestaat in 2016 uit de voorzitter, secretar is, penningmeester en twee algemene leden van
het Algemeen bestuur en daarnaast is de directeur van het SWV bij de vergadering aanwezig. De directeur is
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering ervan. Het Algemeen Bestuur stelt het Dagel ijks
bestuur in staat om zich te focussen op te bereiken resultaten en de dagelijkse leiding ruimte te geven in de
uitvoering. Op advies van de directeur is Het Dagelijks bestuur heeft in de verslagperiode vijf maal een vergadering
gehad: 18 januari, 9 mei , 4 juli, 10 oktober en 18 december.
Het SWV heeft een wettelijk verplichte ondersteuningsplanraad (OPR). De Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS) is hierop van toepassing. Personeel en ouders zijn daarin evenredig vertegenwoordigd. De OPR heeft drie
keer een bijeenkomst gehad: 21 maart, 13 juni en 21 november. Belangrijke onderwerpen die in alle gremia aan de
orde zijn geweest zijn: een aangepaste meerjarenbegroting i.v.m. het verhogen van de afdracht naar de eigen
scholen en de opting out voor LWOO. Daarnaast is in bijlage 2 te zien welke onderwerpen nog meer aan de orde
zijn geweest in het AB en de OPR in 2016.
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JAARREKENING
Grondslagen en waarderingen
Algemeen
Op 31 oktober 2013 is de Stichting VO samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân -Noard formeel
opgericht. Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de werkzaamheden
van het SWV Fryslân-Noard officieel van start gegaan.
De bedragen in de toelichting zijn in euro’s vermeld. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Burgerlijk Wetboek II, Titel 9 en de RJ660. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, waarbij positieve resultaten slechts
worden opgenomen indien en voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten worden
verantwoord indien zij voor het opmaken van de financiële verantwoording bekend zijn geworden.
Vergelijking met voorgaand jaar
Het eerste bestuursverslag bestond in tegenstelling tot dit verslag uit een verlengd boekjaar van 17 maanden en
liep van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015. Het Bestuursverslag 2016 beslaat de periode 1 janauri
2016 tot en met 31 december 2016.
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet.

Activa
Materiële vaste activa
Het betrokken gebouw en terrein zijn het economisch eigendom van de gemeente Leeuwarden en zijn
daardoor niet gewaardeerd in de balans.
Waardering van de overige materiële activa vindt plaats tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de lineair
berekende cumulatieve afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Artikelen met
een aanschafwaarde van =< € 450 per eenheid worden niet afgeschreven. Deze aanschafkosten komen direct
ten laste van de exploitatie.
De volgende afschrijvingspercentages worden hier bij gehanteerd:
Computers
20 %
5 jaar
Meubilair
12,5 %
8 jaar
Vlottende activa
Vorderingen worden nominaal gewaardeerd en, indien van toepassing, opgenomen onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
De liquide middelen worden gevormd door de kas - en banksaldi en zijn vrij ter beschikking tenzij anders is
aangegeven.

Passiva
Onder het eigen vermogen wordt de algemene reserve gepresenteerd. Deze staat ter vrije beschikking van het
bevoegd gezag. Het jaarlijkse resultaat wordt bij een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve,
bij een negatief resultaat wordt dit in mindering gebracht op de algemene reserve.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan voor een derde uit nog te betalen facturen aan crediteuren. Het overige
deel zijn financiële verplichtingen welke betrekking hebben op het boekjaar 2 014/2015. Schulden met een op
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balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden
worden niet gesaldeerd met activa.
Resultaat
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
ministerie van OCW. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdragen bestaan uit subsidies voor de inzet van RMC trajecten. Een deel betref t de
afrekening van trajecten in OPDC van het schooljaar 14/15 en het overige deel voor de inzet RMC in extra
middelen ten behoeve van het Observatie-traject in 2016.
Overige baten
Er is bij de inzet van het Thuiszitterstraject voor één leerling van buiten de regio een bedra g van € 1.000 in
rekening gebracht.
Personeelslasten
De personeelslasten hebben betrekking op de kosten van gedetacheerd personeel van de deelnemende
scholen binnen het samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans

1

31-12-2016
EUR

31-12-2015
EUR

54.779

63.677

30.095

25.855

Activa
Vaste Activa

1.2

Materiële vaste activa
Vlottende Activa

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2.256.259

1.651.907

Totaal activa

2.341.133

1.741.438

1.650.097

1.091.203

691.036

650.235

2.341.133

1.741.438

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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Staat van Baten en Lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Totaal Baten

Rekening
2016
EUR

Begroting
2016
EUR

Rekening
2014-2015
EUR

Begroting
2017
EUR

1.925.895

1.738.707

2.486.219

1.321.808

39.500

-

-

-

1.000

-

189.392

-

1.966.395

1.738.707

2.675.611

1.321.808

1.183.181

1.316.900

1.373.690

1.376.100

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

10.960

10.000

4.479

11.617

4.3

Huisvestingslasten

38.580

38.588

47.630

38.588

4.4

Overige lasten

175.723

330.700

158.389

212.300

1.408.444

1.696.188

1.584.188

1.638.605

557.951

42.519

1.091.423

-316.797

943

-

-220

-350

558.894

42.519

1.091.203

-316.447

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat
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Kasstroomoverzicht
2016
EUR
Saldo van Baten en Lasten

2016
EUR

2015
EUR

557.951

1.091.423

(-/-) 30.095

(-/-) 25.854

691.036

650.235

1.218.892

1.715.804

943

(-/-) 220

2015
EUR

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Interest
Totaal kasstroom uit
operationele activiteiten

1.219.835

1.715.584

(-/-) 2.062

(-/-) 63.677

Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

1.217.773

1.651.907

Mutatie liquide middelen

1.217.773

1.651.907

Investeringen in Materiële Vaste Activa
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Toelichting op de balans
1.2 Materiële vaste activa
Aanschafprijs

Cumulatieve

Boekwaarde

Investeringen

Afschrijving

Aanschafprijs

afschrijvingen /
waardever-

minderingen
01-01-2016

Totaal

Boekwaarde

waardever-

minderingen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur
1.2.3
ICT apparatuur

Cumulatieve
afschrijvingen /

2016

2016

31-12-2016

38.436

2.002

36.434

926

4.876

39.362

6.878

32.484

29.720

2.477

27.243

1.136

6.084

30.856

8.561

22.295

68.156

4.479

63.677

2.062

10.960

70.218

15.439

54.779

Vorderingen

31-12-16

31-12-15

EUR

EUR

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.7
1.5.8

Debiteuren
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

29.000
0
1.094

742
25.112
0

Vorderingen

30.094

25.854

31-12-16

31-12-15

EUR

EUR

Liquide middelen
1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

0
2.256.259

11
1.651.896

Liquide middelen

2.256.259

1.651.907
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Toelichting op de balans
Eigen vermogen

Beginstand

Resultaat

Overige

Eindstand

mutaties
31-12-2015

31-12-2016

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

1.091.203

558.894

-

1.650.097

Eigen vermogen

1.091.203

558.894

-

1.650.097

Kortlopende schulden

31-12-16

31-12-15

EUR

EUR

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

343.093

220.747

2.4.9

Overige kortlopende schulden

347.943

429.488

Kortlopende schulden

691.036

650.235
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Toelichting op de exploitatierekening
Overheidsbijdragen

3.1

Af: inkomstenoverdrachten
Overdracht middelen extra ondersteuning
Extra lichte ondersteuning vmbo B/K
Pilot Hoogbegaafdheid
Versteviging ondersteuningsstructuur VSO
Aanvullende middelen ondersteuning Wad VO
Uit te betalen rijksvergoeding ZO Friesland
Overdracht inzake Groeiregeling
Wettelijke verplichting herbesteding AB
Afdracht AWBZ middelen

Rijksbijdragen
3.2

Begroting
2016

Rekening
2015

EUR

EUR

EUR

1.387.347
1.397.691
-52.539
79.278
2.191.189
418.281
-450.421
-

1.391.200
1.421.052
-49.431
78.873
2.202.864
394.270
-448.120
-

2.140.858
763.194
371.294
727.394

-839.402
-1.300.000
-80.000
-35.000
-26.400
-312.280
-290.547
-161.304
-

-673.600
-1.300.000
-100.000
-35.000
-26.400
-330.000
-281.763
-505.238
-

-954.267
-229.475
-105.154
-169.700
-57.925

1.925.895

1.738.707

2.486.219

39.500

-

-

Rijksbijdragen
Lichte ondersteuning alg.
Lichte ondersteuning LWOO
Lichte ondersteuning PrO
Verevening lichte ondersteuning algemeen
Zware ondersteuning personeel
Zware ondersteuning materieel
Verevening zware ondersteuning
Overgangsbekostiging 14/15

3.1.3

Rekening
2016

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Gemeentelijke bijdragen

3.5

Overige baten

3.5.6

Vergoedingen Tripartiete akkoord
Stimuleringsbijdr. invoering Passend Onderwijs
Overige

1.000

-

122.086
67.306
-

Overige baten

1.000

-

189.392
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Toelichting op de exploitatierekening
Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst
Coördinatie
Expertisecentrum
Zorgtoewijzing PCL/PAO
Zorgtoewijzing RPCL
OPDC/Rebound

4.1.2.3

Overige lasten
Scholing
Vervangingskosten
Overige

Personeelslasten

Rekening
2016

Begroting
2016

Rekening
2015

EUR

EUR

EUR

237.832
485.871
59.308
28.503
346.362

225.600
513.100
83.000
53.700
356.500

290.771
523.149
76.410
54.227
416.144

18.155
1.250
5.900

20.000
60.000
5.000

5.174
4.483
3.332

1.183.181

1.316.900

1.373.690

10.959

10.000

7.200

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Inventaris en apparatuur

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur algemeen
Huur Expertise Centrum
Huur OPDC / Rebound
Servicekosten aanpassingen gebouw

8.532
7.110
12.798
10.140

8.540
7.110
12.798
10.140

4.266
11.808
26.486
5.070

Huisvestingslasten

38.580

38.588

47.630

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO 21.01)

36

Bestuursverslag boekjaar 2016

Toelichting op de exploitatierekening
Lasten

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten
Kopieer - en printkosten
Financiële - en juridische adviezen
Accountantskosten
Bureaukosten, contributies, telefoonkosten
Kosten Bestuur
Facilitering RPCL
Kosten OPR

4.4.2

4.4.4

4.4.5

Inventaris en apparatuur
Klein inventaris
Gebruik computers, netwerk en onderhoud
Verzekeringen inventaris en apparatuur

OPDC / Rebound
Programma's en excursies
Materiaalkosten
Leerlingvervoer
Kosten eigen auto

Test - en onderzoekmaterialen
Expertisecentrum
Administr. Systemen / Kindkans
Kwaliteitszorg
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Rekening
2016

Begroting
2016

Rekening
2015

EUR

EUR

EUR

3.926
6.250
16.237
12.688
3.153

5.000
20.000
10.000
15.000
12.000
26.000
5.000

6.430
8.372
8.004
11.346
8.314
31.000
3.750

42.254

93.000

77.216

1.174
9.513
494

1.500
8.000
700

1.931
8.726
503

11.181

10.200

11.160

2.473
3.553
757
2.832

3.500
4.500
4.000
4.500

2.961
3.966
2.672
3.280

9.615

16.500

12.879

1.972
10.329
32.156

6.000
20.000
35.000

4.549
2.855
20.721

44.457

61.000

28.125
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Toelichting op de exploitatierekening
Lasten

4.4

Overige lasten

4.4.6

Overige
Public Relations / Representatie
Reis- en verblijfkosten
Website / Huisstijl
Vergader- en cateringkosten
Kennisplatform
Verhuis- en inrichtingskosten
Inzet RMC bijdrage
Onvoorzien

Totaal overige lasten

Rekening
2016

Begroting
2016

Rekening
2015

EUR

EUR

EUR

5.754
13.882
697
3.571
4.812
39.500
-

8.000
15.000
8.500
6.000
5.000
107.500

1.266
8.566
5.749
4.357
2.073
6.998
-

68.216

150.000

29.009

175.723

330.700

158.389

5

Financiële baten en lasten

5.2

Rentebaten, minus rentelasten en bankkosten

-943

-

220

Financiële baten en lasten

-943

-

220
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Modelmatige weergaven rapportagegegevens volgens wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1
(vermelding alle bestuurders met (fictieve) dienstbetrekking *)

Dhr. W. Wi eling
Mevr. A. va n den Boek

Voorz. j/n

na a m

Aa nva ng
Di enstverba nd

J

31-10-2013

N

Ei nde
Di enstverba nd

Omva ng
Di enstverba nd
i n FTE

Bel oning Bel astBa re
Onkos tenvergoeding

n.v.t.

€ 0,-

Dhr. H.R. Vi sser

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. G. Di ever

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. L. de Boom

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. K. Es chbach

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Mevr. M. de Jonge

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. B. Ka ms ma

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. A. Mi ntjes

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Mevr. B. Pel grum

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. G. Schreuder

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. J. de Vri es

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. H. Wi l deboer

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Mevr. R. Poppi ng

N

31-10-2013

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. M. Kl a verkamp

n

1-2-2014

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. J.P vd Vl ught

N

1-1-2015

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. T. de Groot

N

1-1-2015

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. H.J. Bra ndsen

N

1-12-2014

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. G. Ja nze

N

1-4-2015

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. H. Ra dersma

N

1-8-2015

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. B. va n Ka mmen

N

1-8-2015

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. W. Cnos sen

N

1-10-2016

n.v.t.

€ 0, -

Dhr. A. va n Kl a veren

N

24-4-2016

n.v.t.

€ 0, -

1-10-2016

1-8-2016
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Ui tkering
Moti veri ng
Beëindiging overs chrijding
Di enstverband norm en
*€
a ndere
toel ichtingen

€ 0,-

n.v.t.

31-10-2013

Voorzi ening
Bel oning
Op termi jn
€
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Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2
(vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)
na a m

Voorz. j/n

Inga ng
functie-

Ei nde
Di enst-

vervul l ing verba nd

Mevr. A. Bi emans

di recteur

Omva ng
Bel oning
Di enst€
Verba nd in
FTE
1,0 fte

1-8-2014

Bel astbare Voorzi ening
Onkos ten- Bel oning
vergoedingOp termi jn
€

Ui tkering
Beëindiging

Moti veri ng
overs chrijding
Di enstverband norm en
**
a ndere
€
toel ichtingen

89.444,87 1

1 beloning jan - dec 2016 inclusief alle werkgeverslasten (in loondienst bij een van de aangesloten schoolbesturen en vandaaruit
gedetacheerd naar het samenwerkingsverband).
Vermelding toezichthouders (l i d va n het hoogste toezichthoudende orgaan)
na a m

Voorz. Inga ng
j/n
functi evervul l ing

Ei nde
functi evervul l ing

Bel oning Bel ast€
Ba re
Onkos tenvergoeding

Voorzi ening
Bel oning
Op termi jn
€

Ni et va n toepassing

Ui tkering
Beëindiging
Di enstverba nd
**
€

Moti veri ng
overs chrijding
norm en
a ndere
toel ichtingen

Vermelding niet-topfunctionarissen (a ndere functionarissen va n wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm
overs chrijdt)
Functi e- omschrijving

Inga ng

Ei nde

Omva ng

di enstverba nd

di enstverba nd

di enstverba nd
i n FTE

Bel oning Bel ast€
Ba re
Onkos tenvergoeding

Voorzi ening
Bel oning
Op termi jn
€

Ui tkering
Moti veri ng
Beëindiging overs chrijding
Di enstverband norm en
**
a ndere
€
toel ichtingen

Ni et va n toepassing

Vermelding niet-topfunctionarissen (zel fde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)
Functi eoms chrijving

Inga ng
di enstverba nd

Ei nde
di enstverba nd

Omva ng Bel oning
di enst€
verba nd in
FTE

Bel astBa re
Onkos tenvergoeding

Voorzi ening
Bel oning
Op termi jn
€

Moti veri ng
overs chrijding
norm en
a ndere
toel ichtingen

Ni et va n toepassing
*Let op de vi gerende bepalingen inzake fictieve dienstbetrekkingen
**Indien van toepassing. Bij een uitkering wegens beëindiging dienstverband moet ook een lijst met alle voorgaande functies
worden opgenomen
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Model E
Naam

Verbonden partijen

Juridische Statutaire Code

Eigen

vorm

vermogen 2016
31-12-

Zetel

activiteiten

Resultaat Art

Deel-

Conso

2:403
name
Ja/Nee %

lidatie
%-

2016
De

Coöperatie

Leeuwarden

overi ge

0

0

0

nee

0

Overga ng
po –vo

Model G
G1

Verantwoording subsidies

Subsidies zonder
verrekening clausule
Toewijzing
Kenmerk

Oms chrijvi ng

Toewijzing
Da tum

20493
Inzet RMC t.b.v. Obs erva tie-traject

01-12-2014
Geen
toewi jzing
ontva ngen

Geen
toewi jzing
ontva ngen

Bedra g
Toewijzing

Ontva ngen
t/m vers l agjaar

Prestatie
afgerond?

€ 19.250

€ 19.250

Ja

€ 28.000

€

Ja

0

Niet van toepassing

G2

Subsidies met
verrekening clausule

G2A

Afl opend per ultimo verslagjaar
Oms chrijvi ng

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
da tum

Bedra g
toewi jzing
EUR

Ontva ngen
t/m
vers l agjaar
EUR

Tota l e
kos ten

Te
verrekenen

EUR

Niet van toepassing

G2B

Doorl opend tot i n
een volgend verslagjaar
Oms chrijvi ng

Toewijzing Toewijzing
kenmerk

da tum

Bedra g Sa l do
toewi jzing

EUR

EUR

Ontva ngen

Tota l e

t/m vers l agjaar kos ten

Ontva ngen
t/m
verslagjaa
r
EUR

Niet van toepassing
Totaal
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na afloop verslagjaar
Na afloop van het verslagjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die vermeld
moeten worden.

Aangegane verplichtingen
Detacheringscontracten
-

Het SWV Fryslân-Noard sluit jaarlijks detacheringscontracten met een vijftal schoolbesturen welke
aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband (Piter Jelles, Simon Vestdijk, Nordwin College, Comenius,
Dockinga College).

-

Daarnaast is er in het verslagjaar voor een lid van de PCL-PaO vanuit een schoolbestuur gedetacheerd, welke
niet aangesloten is bij het eigen samenwerkingsverband (Bornego College)

-

De voorzitter van de PCL-PaO was t/m juli 2016 eveneens gedetacheerd vanuit een schoolbestuur van buiten
ons SWV (Singelland). Vanaf augustus wordt zij gedetacheerd vanuit Piter Jelles.

-

Voor het ontwikkelen van en het ondersteunen bij het kwaliteitszorgonderzoek heeft het SWV in 2016 een
detacheringsovereenkomst gesloten met CEDIN voor de inzet van een onderzoeksmedewerker voor 0,2 fte.

Freelance Contract
Het SWV Fryslân-Noard heeft een freelance contract gesloten met een lid van het PCL-PaO.
Huurcontract
Het SWV Fryslân-Noard heeft per 1 juli 2015 een huurcontract gesloten voor kantoor- en lesruimte aan de
Melkematstate 29 te Leeuwarden. Dit gebouw wordt gehuurd van RENN4 en de contracttijd bedraagt 2 jaar tot en
met 1 juli 2017, Daarna is sprake van steeds een verlenging van één jaar bij een opzegtermijn van twee jaar.
De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 58.038, - (exploitatiekosten: € 28.446 waarvan servicekosten
€ 29.592)
Ondersteuning ICT
Voor de ondersteuning op ICT gebied is er een Service Level Agreement met Piter Jelles gesloten.
KindKans
Voor administratieve verwerking van toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO en PrO en de Aanwijzingen voor
LWOO is een contract gesloten met KindKans.
SLB diensten
Het SWV heeft een contract met SLB diensten voor het leveren van office 365 .
Juridische ondersteuning
Met Rotshuizen Geense Advocaten is er een contract voor juridisch advies.
Honoraria van de accountant
Naast het controleren van het bestuursverslag is met Van Ree Accountants in 2016-2017 een overeenkomst
aangegaan voor een adviesopdracht betreffende werkgeverschap en het opstellen van een risico analyse.
Onderzoek Jaarrekening

€

8.500,00

Andere controle opdrachten

€

0,00

Adviesdiensten op fiscaal terrein

€

0,00

Andere niet-controlediensten

€ 12.584,00
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Bijlage 1

Samenstelling Algemeen Bestuur

Samenstelling Algemeen bestuur
Het Algemeen bestuur bestaat uit afgevaardigden van eenentwintig schoolbesturen.
Stichting OSG Piter Jelles
• De Foarakker - Sint Annaparochie
•Dalton Dokkum - Dokkum
•!mpulse Kollum - Kollum
•De Dyk - Leeuwarden
•YnSicht - Leeuwarden
•!mpulse - Leeuwarden
•Montessori Highschool – Leeuwarden
•Leeuwarder Lyceum - Leeuwarden
•ISK - Leeuwarden
•Stedelijk Gymnasium - Leeuwarden
•De Brêge - Leeuwarden
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
* Dockinga College
• HAVO/VWO bovenbouw - Dokkum
• HAVO/VWO onderbouw - Dokkum
• VMBO GT - Dokkum
• Vakschool - Dokkum
• Ferwert - Ferwert
Vereniging voor Christelijk Voorgezet Onderwijs
Noord West Friesland
* CSG Anna Maria van Schurman - Franeker
Vereniging Christelijke M.A.V.O Dantumadeel
* Christelijke mavo de Saad - Damwoude
Stichting voor Christelijk PrO onderwijs in NO
Friesland
* J.J. Boumanschool - Dokkum
Gemeente Ameland
* Burgemeester Waldaschool - Nes
Stichting Inspecteur Boelensschool
* Inspecteur Boelensschool - Schiermonnikoog
Stichting RENN4
* VSO De Monoliet - Leeuwarden

Via opting in verbonden met ons
samenwerkingsverband
Portalis Onderwijs en arbeidstoeleiding
* Het Poortje - Groningen
* Portalis Korte Hemmen - Korte Hemmen
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Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Noord-Fryslân
* CSG Comenius:
• Esdoornstraat - Leeuwarden
• Mariënburg - Leeuwarden
• Zamenhof – Leeuwarden
* CSG Ulbe van Houten - Sint Annaparochie
* Christelijk Gymnasium Beyers Naudé - Leeuwarden

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord
West Friesland
* RSG Simon Vestdijk - Harlingen
* RSG Simon Vestdijk - Franeker

Stichting Nordwin College
* VMBO groen - Leeuwarden
Stichting Gereformeerde Scholen Groep
* Gomarus College - Leeuwarden
Stichting Dunamare
* Maritieme Academie - Harlingen
Gemeente Terschelling
* 't Schylger Jouw - Midsland
Gemeente Vlieland
* VMBO de Krijtenburg - Vlieland
Stichting scholengemeenschap Speciaal Onderwijs
Fryslân
* it Twalûk - Leeuwarden
* De Wingerd – Damwoude
Via convenant met SWV Zuidoost Friesland
verbonden met SWV Zuidoost Friesland
Stichting Lauwerscollege
• locatie Kollum
Stichting OSG Sevenwolden
• locatie Grou / Akkrum
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Bijlage 2
Algemeen Bestuur
Da tum
5 februari 2016

Overzicht vastgestelde documenten & besluiten 2016
Vastgesteld document

OPR

Aa npassing organisatie-, overleg- en
bes tuursstructuur

Da tum
21 maart 2016

status
Ter i nformatie

Ondersteuningsplan
2014-20182

OPR heeft i ngestemd

Trea sury s tatuut
Integrale verdeling (extra)
ondersteuningsmiddelen scholen 2016 2018
Meerja renbegroting 2016 - 2022

Ter i nformatie

OPR heeft i ngestemd

Eva l uatie / aanpassing TZ protocol
23 mei 2016

Bes tuursverslag 2014-2015

28 november 2016

Gewi jzigd Huishoudelijk reglement,
medezeggenschapsreglement en
medezeggenschapsstatuut OPR
Voordra cht nieuw DB lid

Ter i nformatie
13 juni 2016

Va s tgesteld

21 november 2016

Opti ng out LWOO

OPR heeft i ngestemd

Noti ti e Nieuwkomers en PrO toewijzing

OPR heeft i ngestemd
Ter i nformatie
Ter i nformatie

Noti ti e Datalekken
Aa nsluiting bij coöperatie de Overgang POVO (Pl a a tsingswijzer)
Begroting 2017
Verdeling ondersteuningsmiddelen 2017
Meerja renbegroting 2017 - 2022

2

Ter i nformatie

Ter i nformatie
Ter i nformatie
OPR heeft i ngestemd

De OPR verleent jaarlijks formeel weer instemming met het ondersteuningsplan en de in dit jaar toegevoegde documenten
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Bijlage 3

Kengetallen leerlingstromen 2011-2016

Lwoo

Totaal

vso

vso

vso

Totaal

vo

vo

cat 1

cat 2

cat 3

vso

Overig
Pro

Totaal

1-10-2011

1.707

492

12.323

14.522

404

13

49

466

14.988

1-10-2012

1.722

515

12.270

14.506

395

10

60

465

14.971

1-10-2013

1.619

527

12.398

14.544

395

7

59

461

15.005

1-10-2014

1.559

501

12.478

14.538

381

13

68

462

15.000

1-10-2015

1424

537

12.799

14.760

377

13

68

458

15.218

1-10-2016

1191

531

12.827

14.549

399

28

46

473

15.022

Totaal
%

swv

land

swv

land

swv

land

swv

land

swv

land

swv

land

1-10-2011 11,75

10,61

3,39

2,80

15,14

13,41

2,78

3,03

0,09

0,11

0,34

0,31

3,21

3,45

1-10-2012 11,87

10,71

3,55

2,84

15,42

13,55

2,72

3,08

0,07

0,11

0,41

0,31

3,21

3,51

1-10-2013 11,13

10,67

3,62

2,92

14,76

13,59

2,72

3,15

0,05

0,11

0,41

0,34

3,17

3,61

1-10-2014 10,72

10,48

3,45

2,96

14,17

13,45

2,62

3,15

0,09

0,12

0,47

0,34

3,18

3,62

1-10-2015

9,65

10,23

3,65

2,98

13,29

13,22

2,55

3.04

0,09

0,12

0,46

0,32

3,10

3,47

1-10-2016

8,20

9,42

3,66

3,01

11,86

12,43

2,75

3,03

0,19

0,14

0,32

0,27

3,26

3,44
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