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Bestuursverslag
Algent clr c i n fìll'rna tier
Vanaf 2001 hebben de deelnemende schoolbesturen de krachten gebundeld in de Stichting
Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO). De stichting vormt het samenwerkingsverband VO (SWV-VO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs en werkt samen met
ketenpartners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod. De
dienstverlening aan scholen en aan leerlingen, alsook de beschikbaarstelling van expertise,
onderzoek en toeleiden is met ingang van augustus 2014 vanuit Passend Ondenrijs Almere
(POA) vormgegeven. Dit betekent dat samen met het samenwerkíngsverband PO vanuit een
geihtegreerde organisatie het ondersteuningsplan 2aß-2aß wordt uitgevoerd.
Bovendien zijn binnen de stichting een aantal ondenrrrijsvoorzieningen onder gebracht, de
tussenvoozieningen OPDC-Almere en het project Almeerkans. Ook is de stichting
verantwoordelijk voor de plusvoorziening op meerdere VO scholen. Deze projecten hebben
tot doel het voortijdig schoolverlaten in het Voortgezet Onderwijs terug te dringen en/of te
voorkomen.

Het bestuur van de SLA-VO wordt vanaf 2013 gevormd door één bestuurder, gelijktijdig met
de start van de coöperatie Passend onderwíjs Almere en de deelname van het
samenwerkingsverband aan deze coöperatie, Vanaf dat moment is de bestuurder van de
coöperatie tevens de directeur-bestuurder van hel samenwerkingsverband VO. ln februari
2017 is de (oud-) bestuurder, de heer R. Pet, met pensioen gegaan. Tijdetijk heeft de heer A.
van Tok de functie van bestuurder vervult. Vanaf 15 juni is mevrouw H. Vlug de nieuwe
bestuurder van het samenwerkingsverband en tevens de directeur-bestuurder van de
coöperatie. Het samenwerkingsverband heeft een raad van toezicht. Alle schoolbesturen
binnen het VO in Almere nemen deel aan het samenwerkingsverband en aan de coöperatie
Passend Onderwijs Almere.
Het samenwerkingsverband VO valt geheel binnen de gemeentegrenzen van Almere en
omvat 13.490leerlingen (stand 1 oktober 2017'l,. Daarvan volgen 551 leerlingen ondenuijs in
het praktijkonderwijs (4,1o/o van de leerlingen) en 1.30g leertingen volgen het
leenrvegondersteunend onderwijs in het reguliere VO (9,7o/o van de leerlingen). Het landelijke
gemiddelde over 2017 bedraagt 3,0% voor deelname aan het Pro en 8,37o aan het LWOO.

Raad van To*zieht
De Ledenraad, welke is gevormd uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
coöperatie Passend onderwijs Almere, treedt op als raad van toezicht van het
samenwerkíngsverband. De Ledenraad is in 201T in een vijftal vergaderingen
bíjeengekomen. ln haar vergaderingen heeft de Ledenraad zich op de hoogte gesteld van de
inhoudelijke resultaten van het samenwerkingsverband, de resultaten van de gevoerde
bedrijfsvoering en het financieel beleid. Het beleid en beheer is gevoerd door de directeurbestuurder binnen de kaders van het ondersteuningsplan 2014-zo1g en van de
goedgekeurde beg rotin g 201 7 a nnex de meerjarenram ing.
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Het kader voor de relatie tussen bestuur en raad van toezícht is vastgelegd in de statuten
van het samenwerkingsverband en in een toezichtkader dat in november20lJ is vastgesteld
door de ledenraad van genoemde coöperatie. Bovendien handelen de raad van toezicht en
het bestuur van het samenwerkingsverband overeenkomstig de code voor goed bestuur
zoals die is geformuleerd door de VO-raad ten dienste van haar leden. Het betreft de "Code
Goed onderwijsbestuur vo" welke in werking is getreden per 1 augustus 2015.

Op initiatief van de ALV is in 2016 een uitgebreide evaluatie uitgevoerd waarbij de effecten
en resultaten van passend onderwíjs in Almere zijn geihventariseerd bij besturen,
schoolleiders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en lB-ers. Deze evaluatie is in december
2016 afgerond met het vaststellen van de aanbevelingen, die in 2017 door het
samenwerkingsverband en de schoolbesturen tezamen zijn uitgewerkt in beleidsvoorstellen
(Uitvoeringsagenda). ln de ALV van december 2017 is de besluitvorming over de
beleidsvoorstellen afgerond zodat deze resultaten een onderdeel kunnen gaan vormen van
het op te stellen Ondersteuningsplan voor de periode 2A18-2022. De contouren van het
Ondersteuningsplan 2018-2Q22 zijn inmiddels door de directeur-þestuurder voorgelegd aan
de Ondersteuningsplanraad (OPR) en ter bespreking aan de maatschappelijke partners en
aan de beleidsbepalers van de gemeente Almere.
Vanwege het vertrek in februari 2017 van de directeur-bestuurder is door de raad van
toezicht in november 2016 een selectieprocedure gestart om daarmee een opvolger aan te
trekken, Bij het opstellen van het profiel zijn nadrukkelijk de externe partners van pOA
betrokken. Dit heeft geleíd tot de benoeming door de ALV van de nieuwe directeurbestuurder, mevrouw H. Vlug.
Onder meer de jaarrekening 2016 fiuni 2017), de begroting 2018 en het financieel kader tot
en met 2020 (december 2017) zijn door de raad van toezicht behandeld en waar nodig
vastgesteld en/of goedgekeurd. Een en ander is voorbereid door de auditcommissie welke is
gevormd uit de raad van toezicht. ln haar vergaderingen heeft de auditcommissie zich
verstaan met de directeur-bestuurder, de directeur regie en bedrijfsvoering en met de
externe accountant, die in opdracht van de raad van toezicht is belast met de
jaa rrekeningcontrole.
De samenstelling van de raad van toezicht is in 2017 gewijzigd en kent een onafhankelijke
voozitter. De raad van toezicht bestaat uit de navolgende personen met als
overeengekomen portefeuilleverdeling :

.
.
.
o
.
.
.

de heer M. Denters
mevrouw L Verheggen
mevrouw B. Dijkgraaf
de heer M. Eijgenstein
de heer K. Oosterbaan
mevrouw S. van Rijnbach
mevrouw T. Kruijer

Onafhankelijk Voorzitter en Personeel
Financiën en Kwaliteit / audit commissie tot juli 20,l7
Financiën en Kwaliteit / audit commissie m.i.v. juli2017
Personeel
Financiën / audit commissie
Kwaliteit
Kwaliteit
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De werkzaamheden van het samenwerkingsverband VO in 2A17 ziin gebaseerd op het
Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 2014-2018 van het SWV-VO. Deels zijn de
werkzaamheden gericht op de versterking van de ondersteuningsstructuur in de VO-scholen
en de toeleiding naar de extra ondersteuning, deels op de begeleiding c.q. extra
ondersteuning van leerlingen in het regulier VO en binnen de stedelijke voorzieningen zoals
OPDC, Pro en het VSO.

Het ondersteuningsplan bestaat uit een hoofdlijnendocument met daarnaast een
bronnenboek waarin alle wettelijk vereiste documenten zljn ondergebracht. Het geheel is te
benaderen via onze website: l¡l!¡¡$w-wwpöi"!\qtdqry"lüLgtj5_itl!ì-q$i,Lif¡,i.yË_i-:Il¿r$!$¡ti{i'
qil{sl-w rlii{p id e r¿!$-$i lü gdp !
{

ln 2017 zijn een tweetal onderdelen van het bronnenboek geactualiseerd en vastgesteld
door de raad van toezicht van het SWV-VO:
1. Vooruitlopend op het loslaten van de toeleidingscriteria is de gemaakte keuze voor
opting out LWOO in samenwerking met de VO-scholen uitgewerkt als onderdeel van
het ondersteuningsplan.
2. De begroting 2018 en het meerjarenkader Um 2A2O zijn op basis van het actuefe
leerlingenaantal aangepast aan de laatste ontwikkelingen.
De opbouw van het verslag is gerelateerd aan het ondersteuningsplan. De werkzaamheden

zijn erop gericht om aan alle Almeerse leerlingen thuisnabij ondenrijs te bieden. Per
onderdeel is het doelbeschreven gevolgd door de stand van zaken. Waar mogelijk is dit
onderbouwd met cijfers.

ûasisotttlerstcu lring
Activiteiten

Doel

Zwaartepunt

Onderwijskwaliteit

Alle Almeerse VOleerlingen behalen een
diploma dan wel een certificaat. De VOscholen hebben een voldoende beoordeling
op de indicator ondersteuning en begeleiding.

2074-20L6

Basisondersteuning

Alle Almeerse VO-scholen voldoen aan de
omschreven basisondersteuning en kunnen
in het verlengde daarvan extra
ondersteunings-arra ngementen verzorgen.
Met name ís de expertise op het terrein van
gedrag, referentieniveaus taal en rekenen en
het omgaan met lage en hoge intelligentie
toegenomen.

2014-20t6
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De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de basisondersteuning. Vanuit het
samenwerkingsverband worden zij met name ondersteund op de versterking van de interne
en externe ondersteuningsstructuur. Naar aanleiding van de afstemmingsgesprekken
hebben de VO-scholen gerichte ondersteuning gevraagd bijde rondetafelgesprekken met
ouders, de ondersteuningsroutes binnen de school en bij specifieke scholingsvragen m.b.t.
gedrag en/of handelingsgericht werken. Daarnaast zijn een drietal VO-scholen gestart met
de ZAT 2.0 ontwikkeling.
Binnen deze structuur zijn vanuit het samenwerkingsverband drie pijlers te onderkennen:
De schoolinterne ondersteuningsstructuur (voorheen de voormalig "zorglokalen") in
het VMBO;
Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) als tussenvooziening;

¡
¡
o

Almeerkans.

Ondersteuningsstructuur in de V0 scholen
Activiteiten
Doel
Alle Almeerse VO-scholen richten de
Doorontwikkeling
ondersteuningsstructuur zodanig in dat in
ondersteuningsstructuur 2020 maximaal3% van de leerlingen gebruik
maaktvan hetVSO.ln 2O12is dit4,3%

Zwaartepunt

20L4-2016

De ondersteuning op de VO-scholen is bekostigd vanuit de toenmalige middelen van Op de
Rails en de Plusvoorzieningen. Deze vorm van ondersteuning is onder Passend Onderwijs
gecontinueerd op een vijftal VMBO- scholen, het Pro en het OPDC. Met de komst van
Passend Onderwijs hebben de VO-scholen de keus gemaakt de verschillende vormen van

extra ondersteuning meer passend bij de structuur van de school vorm te geven. ln het
vervolg wordt dan ook gesproken van ondersteuningsstructuur ín plaats van zorglokaal. Van
de beschikbare middelen is alles ingezet in het VMBO, Pro en het OPDC.
APÐ{:

Leerlingen op het OPDC worden didactisch en pedagogisch op maat begeleid zodat ze na
één of twee schooljaren kunnen overstappen naar het regulier VMBO of naar een ander
passend opleidingstraject. Het OPDC omvat de onderbouw van het VMBO en heeft het
karakter van een arrangement dat behoort tot de ondersteuningsstructuur van de VOscholen in het samenwerkingsverband. Op basis van de specifieke onderwijsbehoefte van de
leerling bepaalt de VO-school uiteindelijk de toelating tot het OPDC, waardoor zij tevens de
zorgplicht kunnen vervullen. Het uitstroomperspectief van de leerling is altijd het regulier
VMBO. De uitelndetijke toeleiding wordt met ouders, leerling en een onafhankelijk
deskundige vanuit Passend Onderwijs Almere besproken en vastgesteld. Bij twijfel wordt
altijd een deskundige vanuit het OPDC, Pro of VSO betrokken. De VO-scholen hebben hun
tevredenheid uitgesproken over deze werkwijze.
Het aantal leerlingen op het OPDC is vrij stabiel, 151 leerlingen in schooljaar 2016-2A17.
ln tegenstelling tot het vorige schooljaar hebben de leerlingen op het OPDC geen LWOOaanwijzing meer, maar een aanwijzing voor de lesplaats OPDC. Het is dus niet meer
duidelijk of er leerlingen instromen in verband met de sociaal-emotionele problematiek in

plaats van een combinatie van leerachterstanden en sociaalemotionele achterstanden.
Twee leerlingen op het OPDC hebben een TOS indicatíe en worden begeleíd vanuit Viertaal
als onderdeel van Passend Onderwijs Almere.
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De uitstroom naar het regulier VO na twee jaar onderwijs op het OPDC zit ten opzichte van
het schooljaar ervoor behoorlijk in de lift. Eind schooljaar 2A16-2017 stroomt na het eerste
c.q. het tweede leerjaar respectievelrjk 8,4% en 83,5% van de leerlingen door naar het
VMBO.
Na twee jaar stromen steeds minder leerlingen uit naar Almeerkans, de Maatwerkklas en het
Pro. Het aantal leerlingen dat doorstroomt naar het VSO blijft vrij stabiel (6%).
Binnen het OPDC zijn in het kader van verregaande differentiatie in het aanbod een aantal
arrangementen extra ondersteuning ontwikkeld dan wel gecontinueerd:
Een maatwerkklas als voorbereidingstraject voor die leerlingen van 14-15 jaar, die
niet kunnen overstappen naar het reguliere onderwijs. ln totaal hebben l4leerlingen
deelgenomen aan dit arrangement, waarvan uíteindelijk 3 leerlingen alsnog zijn
ingestroomd in het regulier ondenuijs.
Het arrangement voor leerlingen met ASS-kenmerken (klASS) die geleidelijk van één
groep en één docent naar een reguliere OPDC groep doorstromen. ln totaal hebben
14 leerlingen gebruikt gemaakt van dit arrangement. Uiteindelijk zijn I leerlingen uit
het voorgaande schooljaar doorgestroomd naar het regulier onderw'tjs'
De plusbegeleiding voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op het terrein
van gedrag. ln totaal zijn hier 35 leerlingen voor in aanmerking gekomen. ln
samenwerking met Vitree is aanvullend een arrangement ontwíkkeld ter voorkoming
van de inzet van specifieke vormen van extra ondersteuning, waardoor deze
leerlingen meer kans hebben door te stromen naar het regulier onderwijs. Circa 100
leerlingen hebben gebruik van gemaakt van een of meerdere interventies.

.

r
.

Daarnaast is op het terrein van gedrag "rust in school" ingezet, gerichte begeleiding van een
docent en onderwijsassistent in de les, gericht op het verhogen van de effectieve lestijd voor
alle leerlingen.

Alnrcerk;ttts
Almeerkans valt onder de verantwoordelijkheid van het OPDC en is gericht op het laten
behalen van het entreediploma door VO-leerlingen, zodat ze kunnen doorstromen naar het
MBO. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat leerlingen eventueeleen passend opleidingsof werktraject krijgen aangeboden. De instroom bedroeg het afgelopen jaar 65 leerlingen, die
een traject volgen van ca. 18 maanden. Het traject bestaat uit een voorbereidende stage,
trainingen, begeleiding en scholing, en nazorg via het MBO. Vanuit I Vo-scholen, het VSO,
het Pro en OPDC zijn de leerlingen toegeleid naar Almeerkans. 770/o van de leerlingen is
uitgestroomd naar het MBO, 4,ía/o ßãâr arbeid en 5o/o naar specifieke voorzieningen (Meiden
met Pit, Fornhese). Hiermee is de doelstelling voor Almeerkans ook dit jaar weer bereikt.
Voor de overige leerlingen bleken specifieke maatwerktrajecten noodzakelijk (detentie,
verhuist, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten).
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Activiteiten

Doel

Toeleiden

Jaarlijks worden er minimaal tussen de 25-30
leerlingen minder toe geleid naar het VSO.

2A14-2018

e i d en e xff ç tt n d e r st e uni ttg
Voor het toeleiden naar extra ondersteuning in stedelijke voorzieningen zoals het
Praktijkonderwijs en het Voorgezet Speciaal Onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) noodzafài¡k. Hierbijwordt uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling. Het
òepaien van eên arrångement op een reguliere V0-schoolof een stedelijke voorziening
gebeurt vanuit de VO-school van de leerling. Dit proces wordt ondersteund door de
órtnopedagoog of psycholoog van het samenwerkingsverband.ln2OlT zijn in totaal 655
toelaatbaarheidsverklaringen of aanwijzingen afgegeven door de afdeling Toeleiden van
POA. Het merendeel betreft aanwijzingen voor het LWOO en het OPDC of een TLV
categorie I (cognitief zeer beperkt, langdurig ziek, psychiatrisch gedrag of
gedragsbeperking). Ten opzichte van 2016 is dat een lichte daling van 1,4o/o.

'tr'ael

ln het ondersteuningsplan is opgenomen dat 3% van de Almeerse leerlingen gebruikt maakt
van de extra ondersteuning binnen het voortgezet speciaal onderwijs. ln 2017 bedraagt deze
deelname 3,9% van de totale populatie in het voortgezet onderwijs. Vanwege de stijging in
het deelnamepercentage is het doel om jaarlijks 25 à 30 leerlingen minder toe te leiden naar
het VSO niet gehaald. lnmiddels zijn maatregelen getroffen om in het regulier VO een aantal
arrangementen extra ondersteuning op te starten'
Toeleiden biide avergnng PO-VA
Naast bovengenoemde toeleiding naar het VSO concentreren de werkzaamheden van de
afdeling Toeleiden zich op de overstap van leerlingen van PO naar VO en de objectieve
bepaling in hoeverre de door het primair onderwijs aangemelde leerlingen in aanmerking
komen voor extra ondersteuning in het Praktijkonderwijs dan wel LWOO binnen het regulier
VO. ln de volgende grafiek is het aantalaanwijzingen LWOO en OPDC en TLV's Pro en
VSO bij de overgang van het PO naar het VO in kaart gebracht (totaal 390).

Extra ondersteuning bii overgang PO-VO 2AL7
VSO
7Vo

r

LWOO

r

Pro

I OPDC
$ VSO

Grafiek 1: Âantal aanwijringen LWOOIOPDC en TLV's

P rolVSO

bij de ovarslap PO-VO in 2017
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Ten opzichte van 2016 is in totaal een daling te zien van 14o/o. De daling wordt grotendeels
verooizaakt door de afgifte van minder TLV's voor het Pro en minder aanwijzingen LWOO.
Het aantal afgegeven TLV's VSO is juist gestegen.
Ixtr¿r ondet'stett ni ng
Zwaartepunt

Activiteiten

Doel

Dekkend aanbod

99% van de Almeerse VOJeerlingen kunnen
binnen Almere het onderwijs volgen dat bij
hen past.

201.4-20L8

De instandhouding van het voortgezet speciaal ondenuijs voor categorie I (cognitief zeer
beperkt, langdurig ziek, psychiatrisch gedrag of gedragsbeperking), categorie 2 (lichamelijke
beþerking) en categorie 3 (meervoudige beperking) is een verantwoordelijkheid van het
samenweifingsverband. Het samenwerkingsverband is tevens financieel verantwoordelijk
voor Almeerse leerlingen, die buiten Almere het voortgezet speciaal onderwijs volgen.
ln volgende grafiek is te zien hoe het totaal aantal leerlingen (1,084), dat gebruik maakt van
de exira ondersteuning in stedelijke voorzieningen, verdeeld is over de diverse
gebruik
voorzieningen zowel binnen als buiten Almere. Alle leerlingen, die op I oktober
(VSO)zijn
hierin
"a^/are"
ondersteuning
van
de
en
maken van de "lichte" (Pro) ondersteuning
meegenomen.

!!t7

Extra ondersteuning in het VO pet L'üO'20L7
VSO buiten

Almere

: Pro
r

VSO Almere

r VSO buiten

Almere

Gra{iek 2: Proc. verdeling aantal leerlingen dðt gebruik ¡naakt van extra ondersteuning per 1- 1A-2017

Ten behoeve van de extra ondersteuning binnen de VO-scholen is afgelopen jaar de
ontwikkeling ingezet naar het meer ondersteunen en coachen van docenten in de klas.
ln het ondersteuningsplan is opgenomen dat 99% van de Almeerse VO-leerlingen binnen
Almere het onderwijs volgt dat bij hen past. Van de Almeerse leerlingen maakt 0,57o gebruik
van de extra ondersteuning buiten Almere. Dit betekent dat meer dan 99o/o van de Almeerse
VO-leerlingen het onderwijs volgt binnen Almere zelf'
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ln het kader van het regulier inspectietoezicht heeft de inspectie van het onderwijs het
samenwerkingsverband VO in 2015 bezocht. Op basis van het nieuwe onderzoekkader voor
het toezicht op het voortgezet (speciaal) ondenuijs dat medio 2017 inwerking is getreden,
wordt het samenwerkingsverband in de eerste helft van 2018 wederom bezocht. De
beoordeling vindt plaats op het nieuwe waarderingskader en de normering voor
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Doelnratigheid
Medio 2017 heeft het samenwerkingsverband voor het eerst de doelmatige besteding onder
de schoolbesturen geÏnventariseerd en besproken in de Ledenraad. E¡nd 2012 is over
schooljaar 2016-2A17 het ondezoek naar de doelmatigheid gestart. Dit keer zijn de

gegevens die bij het samenwerkingsverband bekend zijn, ingevuld en zijn
schoolbesturen/scholen gevraagd de doelmatigheid aan te tonen van de ontvangen
middelen. De uitkomst hiervan wordt medio 2018 besproken in de Ledenraad.

Evaluatie
De uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat door BMC is verricht, zijn vertaald in een

Uitvoeringsagenda, waarin een aantal onderdelen samen met vertegenwoordigers uit het
voortgezet onderwijs zijn uítgewerkt. ln het najaar van 2017 is de uitwerking van deze
agenda door de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Passend Ondenruijs Almere
vastgesteld mede in het licht van de nieuwe ondersteuningsplanperiode 2018-2A22. Ðe
uitwerking betrof de volgende onderdelen:

r
r
.
¡
r
r

Het opstellen van een nieuw schoolondersteuningsprofiel in relatie met de stand van

zaken omtrent de basisondersteuning van de school;
De verdere implementatie van het handelings- en opbrengstgericht werken in het
voortgezet ondenrvijs ;
De afstemming en verbetering van ondenruijs-en jeugdhulparrangementen;
Vraaggerichte ondersteuning in het voortgezet ondenuijs;
Vermindering van de bureaucratisering ten aanzien van het toeleiden naar stedelijke
voorzieningen extra ondersteuning ;
Monitoren uitkomsten passend ondenrvijs.

I{laeh tena fTra ndel i ng

vo heeft met het samenwerkingsverband po één
klachtenregeling voor Toeleiden. Daarnaast is een eigen klachtencommissie ingericht en
aansluiting gezocht bij de landelijke klachtencommissie. Afgelopen schooljaar heeft één
ouder bez¡'taa¡ gemaakt tegen het afgegeven advies van de afdeling Toeleiden van passend
Onderwijs en is één bezwaarschrift ingediend bijde landelijke klach[encommissie. Beíde zijn
naar tevredenheid van de ouders opgelost.
Het samenwerkingsverband
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Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Ondennrijs op 1 augustus 2014 worden de
ondenrvijsbegeleiding en het beschikbaar stellen van expertise en advisering, voor zowel pO
als VO, uitgevoerd in teams met daarin medewerkers en expertise in dienst van het
samenwerkingsverband PO en in dienst van het samenwerkingsverband VO. Tussen de
beide samenwerkingsverbanden vindt onderling een verrekening plaats van de geleverde
diensten aan de schoolbesturen in Almere. Met ingang van schooljaar2AlT-2018 zijn de
samenwerkingsverbanden gaan werken met stadsdeelteams. Er zijn 4 stadsdeelteams in het
PO met daarnaast I VO{eam. Alle teams worden aangestuurd door een teamteider.
Pr: rsc¡ ¡icrr ls

Voor wat betreft de personele formatie en daarmee van het aandeelvan het samenwerkingsverband VO, kan de volgende informatie worden gegeven.
Totaal excl.

Totaal

|
Aantal medewerkers

AantalFTE

OPDC I Almeerkans

2017

2017
35
29,6

2016

2,0

1,9

1,0

9,3
21,3

2,7

38
31,5

2016
10

7,9

Uitsplitsing FTE

ooP

617

OP

20,9

1,6

Verzuim
Kort verzuim
Lang verzuim

48%

2,01Vo

9,230/o

8,310/o

1

Bij het OPDG en Almeerkans (de onderwijsvoozieningen binnen het samenwerkingsverband) zijn 28 medewerkers werkzaam zijnde 24,3 fte's.
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ln onderstaande grafiek is de realisatie van de middelen, gerelateerd aan de beleidsmatige
hoofdlijnen van het ondersteuningsplan 2A1ç2018 van het samenwerkingsverband, in
percentages opgenomen. De financiële verantwoording en verdere uitsplitsing is opgenomen
in de volgende hoofdstukken.

s Ondersteuningsbekostigi

ng

LWOO/PRO

dW"

n Ondersteuningsbekostiging

vso
IArrangementen VO

g lnzet begeleiding en
expertise

Il Onderwijskwaliteit

en

basisondersteuning

c Organisatie

Grafiek 3: Verdeling budget SWV-VO 20J7 op basis van het ondersteuningsplan

De inzet van de middelen wordt in de navolgende paragraaf uiteengezet in relatie tot de
begroting 2017. Voor wat betreft de kosten van Toeleiden en Organisatie geldt dat hier het
Vo-deel zichtbaar wordt uitgedrukt in een percentage van het vo-budget.
De kosten voor Toeleiden en Organisatie worden gemaakt door de gelhtegreerde organisatie
van beide samenwerkingsverbanden. Vanuit dat perspectief is het aandeel van die kosten
als volgt: Toeleiden 1,60/o en Organisatie 4,60/o vàtr het totaal van beide samenwerkingsverþanden (PO en VO).
De exploitatierekening van het samenwerkingsverband VO sluit ovet 2017 met een positief
exploitatieresultaat van € 570.098. Hierin is tevens het negatieve resultaat van € 2174 op de
activiteiten van Viertaal verwerkt. Het resultaat is exclusief de mutaties in bestemde
reserves. Een vergelijkbaar resultaat was in 2017 begroot op € 14.700.ln de navolgende
paragrafen wordt íngegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting.
De begroting2017 is ingedeeld overeenkomstig het ondersteuningsplan, terwijlde
jaaffekening is ingedeeld zoals voorgeschreven in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
onderwijs. Om toch een inzichtelijk beeld te geven van de werkelijke uitkomsten ten opzichte
van de begroting, is hierna een overzicht opgenomen van de uitkomsten op basis van de
componenten van het Ondersteuningsplan
Ter identifícatie
Ernst & Young Accountants LLP

Jaarverslag 2017
Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs

EY

sfichting

ERLINGZORG
qlmere

0ntlvi kheli ng t'eserveìHet positieve resultaat op de bekostiging en afdracht van LwOO-middelen (€.201.032)wordt
toegevoegd aan de bestemde reserve LWOO. Deze komt hiermee uit op € 428.247.
Het negatieve resultaat op Almeerkans (€ 60.864) wordt onttrokken aan de bestemde
reserve Almeerkans welke hiermee uitkomt op € 32.709.
Daarnaast wordt € 45.432 onttrokken aan de bestemde reserve HavoAAffO welke hiermee
uitkomt op € 598.692.
Aan de bestemde reserve onderhoud wordt € 21.048 toegevoegd waarmee deze uitkomt op
€ 105.692.
Naast de eigen activiteiten van het samenwerkingsverband VO worden ook activiteiten
uitgevoerd voor Viertaal voor leerlingen met een Taal Ontwikkel Stoornis (TOS). Het
resultaat op deze cluster 2 activiteiten is over 2017 negatief €.2.774. Dit resultaat wordt
onttrokken aan de bestemde reserve TOS welke hiermee op nihil uitkomt. Vanaf schooljaar
2017-2018 worden alle middelen van Viertaal verantwoord onder het SWV-PO Almere.
Na de mutaties op de diverse bestemde reserves resteert een bedrag van € 457.088. Dit

bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene reserve welke uítkomt op € 1 .299.126.
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Realisatie
2017

2017

EUR

EUR

5.862.687
5.628.485
234.202

5.412.500
180.800

Kosten
O nd e

rste u n Í ngs bekosti gÍ n g VSO
Doorfinanciering DUO t.b.v. VSO

Groeibekostiging VSO

Programma 7 : Arrangementen
Arrangemenlen in de school
Anangemenlen HavoAll&O
U itbetaling arrangementsuren
Arrangementen VMBO
Arrangementen OPDC
lnzet begeleiding en expertise

1.965.229
425.209
395.432
52.886

5.593.300

2.0ß.7A0

198.666
60.000

408.500
350.000
53.900
350.000
60.000

833.036

871.300

709.800
662.480
47.320

662.500

Programma 2: Onderuijs*waliteit en

basísondersteunìng
Ondersteuningsstructuur VO (VMBO)
Ondersteuningsbijdrage OPDC
Pragramma 5: Dekkend netwerk
Playing for Succes
Anangement OVC
Ontwikkelkosten arrangement OVC/Baken Park
Arrangement Meergronden
School-to-Care
Extra anangementsmiddelen PRO
Reservering extra middelen anangementen
Nieuwe projecten
P

rog ra m m a 6 : LWOO- actîvÍleÍte n

Doorfìnanciering LWOO
Doorfinanciering PRO
Bijdrage middelen OPDC
Bijdrage middelen AK
Ondersteuning uit LWOO aan VMBO scholen

709.800
47.300

206.789
27.000

397.200

41.667
14.847

20.400

93.515

29.760

7.800
40.000
10.200
145.600
61.800
61.400
50.000

9.517.713

9.490.100

6.501.211

6.084.900

2.420.383
460.098

2.380.900

166.021

469.100
163.000
392.500

Programma 7: Toelelden
AandeelSWV-VO

115.334
145.334

140.000
140.000

Programma 8: Organisatie

510.822
510.822

465.100
465,100

AandeelSWV-VO
Totaal kosten samenwerkingsverband VO

18.948.374

18.889.500
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Opbrengsten
Rijksbijdragen

2017

7

EUR

EUR

Lichte ondersteuning
Zware ondersteuning

8.176.105

Ondersteuning LWOOIPRO

s.748.745

18.610.700
1.259.700
7.860.600
9.490.400

Programma 3: OPDC

153.156

10.100

Programma 4 : Almeerkans

-60.861

26.100

Baten overlge

242.698
177.094

185.500

65.604

71.800

19.186-256

Overige opbrengsten RMC: plusvooziening VMBO
Overige opbrengslen algemeen

Totaleopbrengstensamenwerkingsverbandvo
Resultaat þ/- = tekort)
Dekking uit reserve HavoAMO
Dekking uit reserve Almeerkans
Resultaat - na specifieke dekking

1.261.406

19.s21.246
572.872

257.300

19.904.200

14.700

45.432
60.864
679.168

14.700

21.725
24.725

51.600
54.600

viertaaltTos
Kosten
Arrangementen
Anangementen TOS
O nd e rsle u n i ng s st ructu u r VO
Begeleiding in uren

27.400
27.400

Opbrengsten

21.951

TOS-instelling Viertaal

21.951

Resultaat Viertaal I TOS

-2.774

Dekking uit reserve TOS

2.774

82.000
82.000

Resultaat Vlertaal - na specifleke dekking
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Door de afzonderlijke weergave van de financiële middelen van de TOS-activiteiten ontstaat
een tweeledig resuftaat. Het resultaat op de TOS activiteiten wordt verrekend met de
specifieke bestemde reserve TOS.

Datzelfde principe geldt (uiteraard) voor de nog niet ingezette rijksbekostiging die is
opgenomen in de algemene reserve van het samenwerkingsverband. Dit blijft beschikbaar
voor toekomstige beleidsuitgaven voor zware voorzieningen, stedelijke voorzieningen en
specifieke arrangementen alsook voor arrangementen binnen de scholen.
0plst'engsten
ln de jaarrekening bestaan de rijksbijdragen voor samenwerkingsverbanden passend
ondenruijs uit de bruto bijdragen op basis van de leerlingaantallen op de reguliere scholen
inclusief het Pro. Met ingang van kalenderjaar 2017 worden de verplichte afdrachten van
rijksmiddelen aan de scholen voor voortgezet speciaal ondenarijs en voor LWOO/pro hier niet
langer op in mindering gebracht. De afdrachten worden verantwoord onder de lasten.
De opbrengsten uit Rijksbijdragen komen € 575.556 hoger uit dan begroot. Ðit heeft
merendeels te maken met de stijging van de tarieven van DUO voor de bekostiging.
Het OPDC laat een positief resultaat van € 153.156 zien. Dit is € 143.156 hoger dan begroot.
Met name lagere personele kosten hebben geleid tot dit positieve resultaat.
Op Almeerkans wordt in 2017 € 60.864 verlies geleden. Oozaak hiervan is de instroom van
extra leerlingen in 2016 waarvoor in 2017 exlra middelen zijn ingezet.
De overige baten zijn €.14.6}2lager dan begroot. Dit betreffen de bijdragen van het ROC
inzake plusvoorzieningen en de opbrengsten uit detacheríng van medewerkers. Beide zijn
licht lager uítgekomen dan begroot.
Kaste*t
De ondersteuningsbekostiging VSO betreft de doorfinanciering van de bekostiging van
leerlingen in het voortgezet speciaal onderw'rjs woonachtig in Almere, die door DUO van de
rijksbijdrage van het samenwerkingsverband wordt bekostigd. Het betreft hier de scholen van
Eduvier en Almere Speciaal en enkele scholen buiten Almere, waar leerlingen uit Almere
voortgezet speciaal onderwijs volgen. De hoogte van deze rijksbekostiging is door DUO
bepaald en de uitbetaling vindt rechtstreeks plaats aan betreffende schoolbesturen. Begroot
was voor 2417 een bedrag van € 5.412.500, uitbetaald is € 5.628.485. Oorzaak van de
hogere kosten is voor circa € 32.000 te wijten aan hogere aantallen leerlingen dan begroot.
Het overige verschil vindt zijn oorzaak in de aanpassingen van de tarieven door DUO.
De verplichtingen in het kader van de wettelijke groeiregeling zijn € 53.402 hoger uitgekomen
dan begroot. De tussentijdse instroom, met name bij Eduvier, is hier debet aan.
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Programma 1: Arrangementen
Het programma arrangementen valt uiteen in 2 onderdelen: arrangementsmiddelen voor de
reguliere VO-scholen en de inzet van uren en de bijbehorende kosten van de medewerkers
van Passend Onderwijs.

Voor de reguliere VO-scholen wordt het beschikbare budget (arrangementen in de school,
arrangementen HavoA/WO en arrangementen VMBO) op basis van het leerlingaantal
verdeeld over de scholen. h 2A17 is € 90.207 minder toegekend aan de scholen dan
begroot. Aan de ene kant heeft het HavoA/WO € 45.432 meer ontvangen door toevoeging
van middelen uit de bestemde reserve HavoAAffO. Aan de ander kant heeft het VMBO
minder middelen ontvangen dan begroot (€ 13s.695). ln de begroting was een
kalenderjaarbudget opgenomen voor het VMBO terwijl de middelen zijn ingezet voor
schooljaar 2017-2018 waaryan 5/12 deel behekking heeft op 201l.De scholen geven zelf
inhoud en uitvoering aan de arrangementen. Het betreft geoormerkt (passend onderwijs)
geld waarover het schoolbestuur zich moet verantwoorden (doelmatigheid),
Onder inzet begeleiding en expertise worden de kosten verantwoord voor de begeleiding
door medewerkers van zowel het samenwerkingsverband VO als PO op de scholen. Het
merendeel van de medewerkers is in dienst van het samenwerkingsverband pO, slechts een
klein deel is in dienst van het samenwerkingsverband VO. De kosten voor de inzet van
expertise worden verdeeld over de 2 samenwerkingsverbanden in de verhouding 69yo pO en
31olo VO. Voor het SWV-VO zijn de kosten in 2012 € 83A.036.
De medewerkers, die werken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, zijn
onderdeelvan het personeelsbestand van het samenwerkingsverband PO. De kosten van
deze medewerkers worden betaald uit het budget dat het SWV-PO ontvangt van Viertaal. Bij
het opstellen van de begroting over 2017 zíjn deze kosten meegegaan ín de verdeelsleutel
tussen het SWV-PO en het SWV-VO terwijl deze eerst geëlimineerd hadden moeten worden.
ln de realisatie ís deze fout gecorrigeerd met als gevolg dat binnen het SWV-VO de kosten
voor inzet begeleiding en expertise lager uitvallen dan begroot en in het SWV-pO hoger
uitvallen dan begroot.
Programma 2: Onderwijskwaliteit en basisondersteuning
Binnen het programma onderwijskwaliteit en basisondersteuning stelt het SWV-VO middelen
beschikbaar voor de ondersteuningsstructuur van de VMBO-scholen. Aan het budget van het
SWV-VO worden de via het ROC ontvangen Plusmiddelen in het kader van Vroegtijdig
schoolverlaten toegevoegd. Dit totale budget wordt toegekend aan de scholen.
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Programma 5: Dekkencl Netwerk

Onder de post dekkend netwerk worden verschiflende spec¡fieke voorz¡eningen bekostigd
die bijdragen aan een compleet netwerk van stedelijke voozieningen in Almere. De
komende jaren zal hier blijvend op worden geihvesteerd. Belangrijk hierbij is het kunnen
bieden van voldoende voozieningen voor jonge mensen in de leeftíjd tol27 jaar. ln 2017 is
€ 190.411 minder uitgegeven aan het Dekkend netwerk dan begroot. Oozaak hiervoor is
grotendeels het niet opstarten of later opstarten van arrangementen binnen de reguliere VOscholen.
Programma 6: LWOO-activiteiten
Binnen het SWV-VO is afgesproken dat de LWOO-middelen beschikbaar zijn en blijven voor
die leerlingen die behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning. ln eerste instantie
wordt de verplichte afdracht LWOO/Pro voldaan uit de middelen. De doorfinanciering LWOO
is € 416.311 hoger dan begroot. Enerzijds heeft dit te maken met een stijging van de tarieven
van DUO (circa 387o), anderzijds is dit het gevolg van een correctie op het aantal leerlingen
met een LWoO-aanwijzing (circa 62%). Dit heeft tevens gezorgd voor een verhoging van de
afdracht aan het Pro (€ 39.483).

Voor leerlingen van het OPDC en Almeerkans, die geen aanwijzing LWOO hebben, wordt
het LWOO ondersteuningsbedrag beschikbaar gesteld vanuit het LWOO-budget. Realisatie
en begroting wijken slechts licht van elkaar af.
Als gevolg van de stijging van de tarieven van DUO is tevens de opbrengst lichte
ondersteuning LWOO/Pro gestegen. Dit is er de oorzaak van dat ondanks de hogere
uitgaven nog een deel van het budget resteert en beschikbaar blijft om in te zetten in het
VMBO. Begroot was een bedrag van € 392.500 als nog in te zetten, dit is uitgekomen op
€.201 .032. Dít bedrag wordt toegevoegd aan de bestemde reserve LWOO.
Programma 7: Toeleiden

Onder de kosten voor Toeleiden wordt het aandeel van het SWV-VO in de gezamenlijke
kosten voor het toeleiden van leerlingen naar stedelijke voorzieningen verantwoord. De
kosten worden merendeels gemaakt binnen het samenwerkingsverband PO en slechts deels
binnen het samenwerkingsverband VO. De totale kosten worden in de verhouding 69/31
verdeeld over Po en vo. De gerealiseerde kosten sluiten aan bij de begroting.
Programma B: Organisatie

De twee samenwerkingsverbanden PO en VO (waaronder de tussenvoorziening OpDC), de
ondenruijsvoorzieningen van Almere Speciaal en het Taalcentrum Almere worden vanuit
eenzelfde bestuurlijke samenstelling bestuurd. Bovendien delen de genoemde stichtingen de
directievoering, stafexpertise en stafondersteuning. Deze kosten zijn daarom niet
opgenomen onder de personeelskosten of bedrijfskosten, maar onder de noemer
Organisatie.
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Het samenwerkingsverband PO wordt voor 35% van de genoemde kosten belast en het
samenwerkingsverband VO voor 30% (waarvarì 57o voor het OPDC/Almeerkans).De
resterende 35% van de kosten wordt verdeeld overAlmere Speciaal QAYI) en het
Taafcentrum (15o/o\. De samenwerking omvat ook de realisatie van een beleidsmatige en
strategische samenwerking met partners in de jeugdzorg, beleidsontwikkeling in
samenwerking met de gemeente Almere, doorlopende leerlijnen enzovoorts.
Tevens worden onder de post Organisatie de centrale bedrijfskosten verantwoord die
bestaan uit de huisvestingskosten, kosten voor ICT en overige kantoorkosten van het
centrale kantoor. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door het
samenwerkingsverband PO en VO in de verhouding 69/31, rekening houdend met een
summiere bijdrage van Almere Speciaal en het Taalcentrum.

Tot slot worden hier de eigen kosten van het samenwerkingsverband VO verantwoord zoals
kosten voor administratie en beheer.
Het aandeel in de totale organisatiekosten voor het samenwerkingsverband VO was begroot
op € 465.100. Gerealiseerd is een bedrag van € 510.822. De stijging van de kosten is met
name te verklaren door de stijging van de eigen kosten van het SWV-VO waaraan met name
de inzet van een projectleider voor de uitvoeringsagenda en de stíjging van de kosten voor
de accountant debet zün.

viertüaI/T'0s
De opbrengsten en kosten voor Viertaal zijn slechts opgenomen voor de periode januari-juli
2017. Vanaf augustus 2017 worden alle middelen en de daarbij behorende toekenningen en
uitgaven verantwoord binnen het SWV-PO. Het negatieve resultaat van € 2.774 wordt
verrekend met de bestemde reserve TOS waarmee deze op nihil uitkomt.
F'ínanciële kengetallen
Vermogensbeheer

Solvabiliteit
Weerstlndsvermogen

Budgetbeheer

Signalerings-

2017

2016

0r30-

0r88

0-!84

< 0,05

0r1l

0f09

2017

201 6

0,01

0,01

waarde

Signaleringswaarde

Rentabiliteit

-8,.9p

0,03

o,a2

Alle kengetallen blijven, net als in 2016, binnen de gestelde signaleringswaarden.
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De financiële positie van het samenwerkingsverband blijft van voldoende omvang om
daarmee de continu'lteit te waarborgen. ln de volgende paragrafen wordt, op grond van de
huidige inzichten in de toekomstige inkomsten en uitgaven, het financieel beeld voor de
komende jaren weergegeven.
Eind 2Q17 is gestart met het realiseren van een nieuw ondersteuningsplan voor 2018-2022.
Voor 1 mei 2018 wordt het nieuwe ondersteuningsplan ingediend bij de inspectie. Duidelijk is
dat dit nieuwe plan geen direct grote invloed heeft op de begroting en het meerjarig
financieel beleid van het samenwerkingsverband op hoofdlijnen.
ln 2018 verwacht het SWV-VO een negatief resultaat te behalen. Gezien de hoogte van de
reserves is dit op te vangen, maar als gevolg van de negatieve verevening moeten er in
rneerjarig perspectief wel keuzes gemaakt worden over de grootte van het VSO in Almere en
wat dit betekent voor de inzet van middelen op de reguliere Vo-scholen.

Financiiile untwikheling
Verwucltlt: leerlinguettttnllen VO, Pro

¿:n

Lþ{O{)
2A17

2018 2019
11.630 11.727 11.827
real

Leerlingaantal VO
L-eerling_?a-ntal

lier

Pro

Leerlingaantal LWOO

Totaal VO-leerlingen

551

567

1.309

556
649

13.490 13.273 13.032

202ø
11.764
528
319
12.611

Het verwachte leerlingaantal VO en Pro is gebaseerd op de meest recente leerlingprognose
voor het samenwerkingsverband (peildatum 1-10-2016) welke beschikbaar is gesteld op de
site van DUO. Op basis van de ervaringen uit voorgaande jaren is het totaal aantal leerlingen
met 150 verhoogd t.o.v. de prognoses. Voor het Pro zijn de prognoses verhoogd met 20
leerlingen. Voor 2017 geldt dat het totaal aantal leerlingen 86 hoger ligt dan begroot met
name als gevolg van een hertelling van Duo i.v.m. de nieuwkomers.

Met ingang van 1-1-2018 is gekozen voor "opting out LWOO'. Dit betekent dat er vanaf
l1'2A18 geen nieuwe LWOO-aanwijzingen meer worden afgegeven door het SWV-VO. De
leerlingen met een bestaande LWOO-aanwijzing blijven ín Bron geregistreerd staan. ln circa
4 iaar zal dit afbouwen naar nihil. Dit is te zien in de daling van het leerlingaantal LWOO.
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Het voortgezet speciaalonderwijs staat voor de uitdaging om te daten van een deelname
percentage van 3,9% op 1-10-2017 (landelijk 3,5%) naar een deelname percentage van 3yo
in 2021. Deze dalende lijn wordt ingezet op de leerlingen in categorie 1. Om deze daling te
bereiken zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het inrichten van diverse arrangementen
binnen de reguliere VO scholen in Almere. De groei in categorie 2 leerlingen heeft te maken
met de start en doorontwikkeling van School-to,Care.
De realiteit van 2017 wijkt licht af t.o.v. de in de begroting meegenomen aantallen
(Cat.1: 478 versus 476: Cat.Z:23 versus 19; Cat.3: gelijk).
V
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2017

2018

2019

2,4
6,7
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2,4
6,7
20,9

6,7
20,9

6,I20,9

29,6

29,6

29,6

29,6

real
Beqtyur/management

ooP
òp
Personele bezetting in
FTE

202A

2,0

Binnen Passend Onderwijs Almere (POA) worden bestuur, directie en stafdiensten
gezamenlijk gevoerd. Op basis van een vastgestelde verdeelsleutelworden de besturing en
de stafondersteuning verdeeld over een viertal stichtingen (en werkgevers) waaronder het
samenwerkingsverband VO. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst "Kosten voor
gemene rekening" wordt een deel van de kosten voor bestuur en staf doorberekend aan de O
andere stichtingen vallend onder de coöperatie passend Ondenrijs.
De inzet van begeleiders onderwijs en adviseurs, die worden ingezet ten dienste van de
schoolbesturen en scholen in zowel het PO als het VO, is georganiseerd in stadsdeelteams
binnen het samenwerkingsverband PO en VO. De kosten van deze inzet wordt verdeeld in
de verhouding 69 (PO) / 31 (VO).
Met de besturen is afgestemd dat de formatie als geheel niet zalgroeien. Als gevolg van de
personele unie zijn er wel verschuivingen van formatie tussen het SWV-PO en SWV,VO. B¡¡
het opstellen van de begroting 2018 was een deel van de medewerkers van de staf en de
stadsdeelteams nog in dienst van het SWV-VO. Ondertussen zijn er gesprekken gaande om
de dienstverbanden binnen het SWV-VO om te zetten naar het SWV-PO zodat voor alle
medewerkers dezelfde cao-bepalingen van toepassing zijn. Dit zal geen invloed hebben op
de verrekening van de kosten tussen de diverse stichtingen maar zalwel zorgen voor een
verlaging van het aantalfte's binnen het SWV-VO (en eenzelfde verhoging bij het SWV-pO).
Bij het opstellen van de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden.
De directeur-bestuurder was tot begin 2017 in dienst van het SWV-PO. De huidige
bestuurder is in dienst van het SWV-VO. Ook voor de directeur/bestuurder geldt dat het
dienstverband in 2018 wordt omgezet naar het SWV-PO
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De uitwerking van de Uitvoeringsagenda naar aanleiding van het BMC rapport inzake de
evaluatie passend onderwijs in Almere, heeft geen nieuwe aanbevelÍngen naar voren
gebracht inzake de inzet van expertise en begeleiding, zoals die door het
samenwerkingsverband wordt geleverd aan schoolbesturen en scholen. ln de voorliggende
meerjarenraming is dan ook geen rekening gehouden met mogelijke aanpassingen in het
beleidsinstrumentarium en expertise-aanbod van POA. Ook het nieuwe Ondersteuningsplan
2018-2022 geeft nog geen wijzigingen voor 2018. Welzal een onderzoek worden gestart
naar de duurzaamheid van het expertisemodel versus het schoolmodel.
De formatie op het OPDC en binnen Almeerkans is stabiel. Er liggen vaste afspraken over
het aantal leerlingen waarmee ook de hoogte van formatie weinig zal fluctueren. Eventuele
tijdelijke knelpunten worden opgelost middels inhuur.

Veru'atltIe buIsusen
EUR {x 1.000}

2A17

20r8

real

2019

2A2A

Activa
Vaste actìva
Materiêle vaste activa

93

105

1't4

122

Totaal vaste activa

93

105

114

122

Vorderingen
Liquide middelen

1.846

578
1.919

1.055

Tota al v I otte n d e actl va

2.751

2.497

1.434
2.012

Totaalactiva

2.843

2.602

2.126

1.755

Vlottende activa

EUR (x r.000)

2417

real

2918

578

20{9

1.633

2020

Passiva
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2

Totaalpassiva

2.843

2.217
42

343

1.741
42
343

1.370
42
343

2.602

2.126

1.755

Onder de vordering ís in 2017 een post opgenomen voor nog te ontvangen plusmiddelen van
het ROC. Vanaf 2018 is deze post geëlimineerd daar de bedragen normaal in het
kalenderjaar worden ontvangen waarop ze betrekking hebben.
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2019

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en
subsidies overíge overheden
Overige baten

Totaal baten

19.330

18.935

18,608

24s

à4s

243

2.141

2.005

1.982

21.714 21.183 20.833

18.132
243
L961
20.336

Lasten
Personeelslasten

3.920

3.896

3 826

3.826

Afschrijvingen

äs

33

gt

32

Overige lasten

156
376
16.659

177
433

177

16.842

ta.iqo

Doorbetaling aan

432

schoolbesturen

Totaal iasten
Saldo baten en lasten

21.114

20.707

570

-241

-478

-371

0

0

0

0

570

-241

-476

-371

Financiële baten

Resultaat

21.121 21.309

De Rijksbijdragen zijn gestoeld op de reeds onder de verwachte leerlingaantallen VO, pro,
LWOO en VSO genoemde getallen. Bijde doorrekening naar financiële bedragen is gebruik
gemaakt van het lnfinite-model voor het VO. De daling van de rijksbijdragen wordt enerzijds
ingegeven door een verwachte daling van het leerlingaantal en anderzijds door de negatieve
verevening.
De overige baten laten een daling zien naar 2018 toe waarna deze baten zich stabiliseren.
De bijdragen van de scholen voor het OPDC en Almeerkans dalen doordat leerlingen geen
LWOO-aanwíjzingen meer krijgen. De scholen betalen hierdoor alleen de basisbekostiging
van de leerlingen aan het OPDC en Almeerkans en het SWV-VO vergoedt het LWOObedrag. Vanaf schooljaar 2A18-2019 heeft geen enkele leerling op het OPDC nog een
LWOO-aanwijzing.
De post Doorbetaling aan schoolbesturen bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is
de verplichte afdrachten voor het VSO en voor LWOO/pro.
ln de meerjarenraming is een daling van het deelname percentage VSO naar 3o/o in 2021
verwerkt. De afdrachten aan het VSO dalen dan ook in de meerjarenraming. Ten einde deze
daling mogelijk te maken worden aan de scholen extra middelen toegekend voor specifieke
arrangementen in het reguliere VO.
Ter identificatie
Ernst &

Jaarverslag 2017
Stichtin g Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs

Accountants LLP

st¡chting

ERLINGZORG
olmere

De verplichte afdrachten LWOO/Pro laten de komende jaren tevens een daling zien. Dit
heeft te maken met de keuze voor "opting out LWOO" per 1-1-2018. Het Pro blijft bekostigd
op leerlingaantal. De wijzigingen hier zijn minimaal. Voor de overige LWOO-middelen wordt

over gegaan tot populatie bekostiging wat inhoudt dat er geen toekenning van LWOO
middelen meer plaatsvindt op indívidueel niveau. Het huidige beleid is en blijft dat alle
LWOO-middelen besteed worden aan die leerlingen die deze vorm van ondersteuning nodig
hebben. ln 2018 worden voorstellen gemaakt voor de verdeling van de míddelen over de
VO-scholen. Voor leerlingen met een bestaande LWOO-aanwijzíng blijft deze wel
geregistreerd staan in Bron en geschiedt de afdracht van LWOo-middelen aan de scholen
door DUO. Deze verplichte afdrachtzal, net als het aantal leerlingen met een LWOOaanwijzing, in 4 jaar afnemen tot nihil. Het arrangementenbudget LWOO zal navenant
toenemen.
Het tweede onderdeel binnen de post Doorbetaling aan schoolbesturen zijn de

arrangementsmiddelen die binnen de VO-scholen worden uitgezet. De arrangementsmiddelen voor HavoA/\NO (€ 350.000) zijn vanuit de bestemde reserve in schooljaar 20172018 verhoogd met € 200.000. ln de komende 3 jaar zal dit € 100.000 zijn.
Voor het VMBO is de komende jaren een bedrag van € 350.000 beschikbaar per jaar.
Vanaf schooljaar 2017-2A18 zijn voor het eerste arrangementsmiddelen aan School-to-Care
(S2C) toegekend. De leerlingen die staan ingeschreven bij S2C hebben allen een TLV
categoríe 2. Afhankelijk van het aantal leerlingen op de algemene teldata van DUO zal een
deel van S2C worden bekostigd door verplichte afdrachten VSO en een deel uit
arrangementsmiddelen. In de meerjaren raming is er van uit gegaan dat in eerste instantie
meer arrangementsmiddelen worden uitgekeerd, dan dat er verplichte afdrachten VSO zijn.
Hierin kan een verschuiving optreden welke overigens niet zal leiden tot meer of minder
kosten.
De personeelskosten dalen licht in 2018 ten opzichte van de kosten in 2017 . Dit heeft
merendeels te maken met extra inzet van Mind-at-Work (inhuur derden) bij Almeerkans in
2017 als gevolg van een verhoogde instroom van leerlingen eind 2016. De verlaging van de

kosten naar 2019 en 2020 heeft te maken met het niet langer noodzakelijk zijn van t¡jdelflke
extra inzet binnen Almeerkans.
De huisvestingslasten zijn hoger begroot in 2018 dan de realisatie in 2017. Er is rekening
gehouden met extra onderhoudslasten en een stijging van de kosten voor gas, water en
elektra.
De overige lasten stijgen in 2018 met € 72.A00. Merendeels is dit te verklaren doordat in
2018 extra kosten zijn opgenomen voor het ondersteuningsplan (€ 5.000, welke wederom
wegvallen in 2019) en voor de basisscan (€ 7.000). Daarnaast is het knelpuntenbudget voor
Meiden met Pit opgenomen in de begroting voor € 50.000 en is € 20.000 begroot voor
onderwijsvernieuwing bij het OPDC.
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Vermogensbeheer

Solvabiliteit
Weerstandsvermogen

$ignaleringswaarde
< 0,30
< 0,05

Signaleringswaarde

Budgetbeheer
Huisvesti
Liqgfditeit
Rentabiliteit

0,10
< 0,75

2017

2018

2019

2020

0!87
0,10

0r84
0,08

0,80

20't8

2t19

2024

9'-01

0,01

0,01

0,-01

8,0-9

7,29

real
0,88
0,11

2417

real

4,76

0,03

l-jarig
2 jarig
3 jarig

< - 0,10
< - 0,05
0,00

<

-0,01

-0,02
-0,02

ln meerjarig perspectief laat het weerstandsvermogen een dal¡ng zien. Het
weerstandsvermogen blijft nog bínnen de signaleringswaarde. Kanttekening hierbij is wel dat
als de daling in het VSO niet gehaald wordt er keuzes gemaakt moeten worden in het
toekennen van middelen aan de reguliere VO-scholen ten einde binnen de waarden te
blijven.
llelnggen, ler'¡en en rleriv;lfen
ln 2O17 is er geen sprake van beleggingen. SWV-VO heeft haar gelden gestort op
(spaar)rekeningen bij de Rabobank waarvan de tegoeden direct opeisbaar zijn. Het
vigerende treasurystatuut is geactual¡seerd gelet op de wijzigingen in de betreffende
regelgeving. Er wordt gewerkt binnen de bepalingen krachtens de "Regeling beleggen, lenen
en derivaten OCW 2016'.
Onzelçel'he<le n ell ri.sico's

Binnen het samenwerkingsverband VO zijn een aantalonzekerheden en risico's te
benoemen, zowel in de rijksbekostiging als binnen de allocatie uit hoofde van het
Ondersteuningsplan, dat de basis vormt voor de inzet van middelen voor arrangementen,
voor zorg- en ondersteuningsstructuren alsook voor verschillende stedelijke voorzieningen
Bestuur en directie zijn zich bewust van de risico's binnen de organisatie. Voor een aantal
risico's zijn reeds adequate controles ingericht ter voorkoming en monitoring, voor andere
risico's zijn de eerste stappen richting beheersing gezet en is de monitoring nog in
ontwikkeling.
Ile k*s tigittgl en

I ich tc u fd ru clt ten
De rijksbekostiging van het SWV-VO is gebaseerd op de leerlingprognoses van DUO en
wordt bovendien vastgesteld door DUO. Mochten de werkelijke leerlingaantallen fors
añrvijken van deze prognoses dan heeft dit positieve dan wel negatieve invloed op de
bekostiging. Ter monitoring worden werkelijke leerlingaantallen, zodra deze bekend zijn,
doorgerekend binnen de bestaande ramingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
ificatie
toegangsmogelijkheden die DUO biedt in onder meer de zogenoemde
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De verplichte afdrachten vormen een allocatie-risico binnen het SWV-VO. Het gaat hierbij
om de afdrachten aan het Pro en het VSO en de afdrachten voor LWOO-leerlingen.
)

l

Voor het VSO is een afname van het deelnamepercentage geprognotiseerd. Middels de
kijkglazen wordt de ontwikkeling binnen het VSO gevolgd. ln de meerjarenramingen is er
vanuit gegaan dat het gemiddelde landelijke percentage van 3% deelname VSO in 2021
wordt behaald. De afname zal met name categorie 1 leerlingen betreffen. Per saldo zalde
zwaarte van de leerlingen ín het VSO hierdoor toenemen. Mochten deze ontwikkelingen zich
niet voldoende doorzetten, dan heeft dit invloed op de uitputting van het budget voor a/vare
ondersteuning en daarmee invloed op de inzet van deze middelen voor andere doeleinden.
Bovendien geldt de bekostigingsregel dat, indien de verplichte afdracht aan het VSO de
toekenning van middelen voor zu,tate ondersteuning overschrijdt, de scholen mee moeten
betalen aan het ontstane tekort. Gezien de verwachte uitputting van het budget van rond de
70o/o de komende jaren wordt dit risico op nihil geschat en zijn aanvullende maatregeten niet
noodzakelijk.
ln financieel opzicht beperken de risico's voor het samenwerkingsverband zich. Een
eventueel negatieve ontwikkeling binnen het VSO zal leiden tot minder inzet van algemene
arrangementsmiddelen voor de reguliere VO-scholen.

Als belangrijk onderdeel van de interne Planning- en Controlcyclus wordt driemaal per jaar
een 4-maandsrapportage opgesteld. Deze wordt besproken met het MT en de directeurbestuurder, waarna deze rapportages worden vastgesteld en besproken met budgethouders.
ln deze rapportages wordt een prognose voor het lopende jaar opgesteld op basis van de
nieuwste inzichten, afspraken en cijfers. Ook wordt een nadere toelichting gegeven op het
realisatie-verloop. lndien noodzakelijk wordt ook de meerjarenraming opnieuw
doorgerekend. Tussentijds wordt intern maandelijks aan de directeur regie en bedrijfsvoering
inzicht verschaft in de financiële stand van zaken van de begrotingsuitvoering en
personeelsbezetting. De interne rapportages en de periodieke 4-maandsrapportages bieden
voldoende inzicht en mogelijkheden om tijdíg te kunnen bijsturen.
I't:t'soneel
Zoals eerder benoemd in zowel het Bestuursverslag als onder de ven¡rachte personele
bezetting hebben de aanbevelingen vanuit de Uitvoeringsagenda niet geleid tot kwantitatieve
wijzigingen in de toekomstige beschikbaarstelling van expertise en begeleiding. Ook het
nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022 geeft hiervoor geen directe aanwijzingen op korte
termijn. Wel zal het aantal fte's binnen het SWV-VO in 2018 afnemen als gevolg van het
omzetten van een aantal contracten van medewerkers van het SWV-VO naar het SWV-PO
(tegelijkertijd stijgt het aantal medewerkers bij het SWV-PO met eenzelfde volume).

Teneinde het proces van in- en uittreding van medewerkers effectiever en efficiënter te laten
verlopen ís in 2017 gestart met CSS, een digitaal systeem voor de verwerking van personele
mutaties.
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Het SWV-VO is eigenrisicodrager voor de kosten van ziekteverzuim. Om de mogelijkheden
van vezuimpreventie te vergroten is in 2016 het Project-V opgestart. Dit project heeft in
2017 voor alle werkgevers binnen PoA een verbetering op van het beleid op het
terugdringen van ziektevezuim opgeleverd.
Het personeelsbeleid van het SWV-VO is er op gericht medewerkers te faciliteren in hun
functie en zorg te dragen voor een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer.
Met de huidige gesprekkencyclus (PPOP) worden knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en
bespreekbaar gemaakt. Mocht daarentegen een ontslag onvermijdbaar zijn, dan worden
vooraf de risico's in kaart gebracht en een inschatting gemaakt van de financiële
consequenties. Het SWV-VO hanteert het ontslagbeleid conform de cao-VO. De kosten zijn
voor eigen risico. ln de P&O processen is beschreven hoe verder om te gaan met
medewerkers die een uitkering ontvangen na ontslag.

Doelmutiglrcid
Naast de nieþbeinvloedbare bekostiging van de z.itare voorzieningen, worden de stedelijke
voorzieningen in Almere bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden middelen ingezet voor de ondersteunings- en zorgstructuur binnen de
scholen in het regulier onderwijs. Specifieke arrangementen kunnen daar een onderdeel van
zijn.
De generieke arrangementsmiddelen worden over de scholen verdeeld en toegekend op
basis van leerlingaantallen per school. De toekenning en beschikbaarstelling vindt plaats per
schoolbestuur. Het bestuur is vrij om de middelen te verdelen over de scholen.
De arrangementsmiddelen zijn bestemd voor de extra ondersteuning binnen de scholen en
daarmee niet voor de basisondersteuning. De scholen ontvangen zelf de rijksbekostiging
voor de basisondersteuning. ln algemene zin bestaat hier een onzekerheid dat de
geldmiddelen voor passend onderwijs niet op een juiste en effectieve manier worden
besteed door de schoolbesturen. Om de doelmatigheid van de besteding van de middelen te
toetsen is begin 2018 voor de tweede keer een doelmatigheidscheck gedaan bij de scholen
over de besteding van de middelen over schooljaar 2016-2017. Op dit moment zijn hieraan
nog geen financiële consequenties verbonden. De doelmatigheidscheck is een vast jaarlijks
onderdeel van de toetsingen binnen het samenwerkingsverband VO.
Privnt:.y

Binnen de afdeling Toeleiden en binnen de onderwijsvoorziening OPDC en het project
Almeerkans wordt dagelijks gewerkt met gegevens van leerlingen. Deze gegevens zijn
privacygevoelig. Dit zelfde geldt voor de gegevens van onze medewerkers. Het risico, dat
het werken met privacygevoelige gegevens met zich meebrengt, is dat deze gegevens in
handen komen van verkeerde personen of bedrijven.
Om de prívacy van zowel leerlingen als medewerkers te waarborgen hebben de
medewerkers van het samenwerkingsverband VO in 2017 een privacy protocol ondertekend.
Hierin is geregeld op welke manier er om gegaan wordt met de gegevens van
ificatie
medewerkers en op welke manier informatie gedeeld mag worden met derden
Accountânts
geldt voor de digitale opslag van bedoelde gegevens.
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Voor wat betreft de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband bij het voorkomen
van zogenoernde datalekken zijn in 2015 en 2016 schriftelijke afspraken gemaakt met het
administratiekantoor en met de arbodienst. Bovendien is een meldpunt datalekken ingericht
teneinde ook hier te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen.
ln mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden. Met de invoering van het privacy protocol in 2017 is reeds de eerste stap gezet om
te voldoen aan de nieuwe regelgeving. De functionaris voor gegevensbescherming is
aangesteld. Voor het tot stand komen van het dataregister zijn de voorbereidingen getroffen.
De organisatie is nu in de fase van het vullen van het dataregister. Voor de verdere
implementatie ligt het plan gereed. Hiermee voldoet het swV-vo aan de huidige
voorwaarden.
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faarrekening
{iron d.çl;rgen c n w;la ldcri ngcrl
Algenrcen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel g
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing

op grond van de Regeling jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660), De jaarrekening is
opgesteld in hele euro's.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. lndien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Verbolrde n p;lrtiieu
Als verbonden partij wordt aangemerkt elke rechtspersoon waarover overheersende
zeggenschap, gemeenschappelijk zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend,
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de
omvang van de transactie en andere informatie, die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

'l'oelichting op her kasstroo¡troverzicht
Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten,
Waardel'ing
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tí

v

u

De terreinen en gebouwen zijn in economisch eigendom van de gemeente Almere. Het
juridisch eigendom is in handen van Stichting Leerlingzorg Almere VO.
De materiële vaste activa worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen
vervaardigings- of verkrijgíngsprijs onder aftrek van afschrijvingen en ontvangen
investeringsbijdragen (netto-methode). Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op economische levensduur waarbij de afschrijving start in de maand van
aanschaf. De afschrijving loopt door tot de restwaarde nihil is. Activering vindt plaats voor
investeringen vanaf € 500 met een geschatte economische levensduur van meer dan 1 jaar

Vorderingett
De vorderingen worden opgenomen tegen kostprijs (inclusief eventuele rente en kosten),
voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid
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Liquide ntirldelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Iii¡¡en vennug1ett
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemde reserves
Vrsorzienirt¡¡t.rt

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelíjke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakel'rjk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De vaststelling van de hoogte van de voorziening jubilea is gewijzigd. Met ingang van 2016
wordt gebruik gemaakt van het model van de PO-raad. De grondslag voor de hoogte van de
vooziening is het aantal medewerkers in dienst per ultimo jaar, het aantal reeds
opgebouwde dienstjaren en de verwachte blijfkans zoals deze door de PO-raad is
vastgesteld. Voor het contant maken van de vooziening is aansluiting gezocht bij het door
de PO-raad vastgestelde percentage van 1,00%. De werkelijke jubileum uitkeringen worden
in de loop van het jaar rechtstreeks onttrokken aan de voorziening.

De voorziening spaarverlof wordt gevormd door het aantalgespaarde uren te
vermenigvuldigen met het specifieke uurtarief van de betreffende medewerker.
I{o rt lo penrl e sc ltukle n

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële
waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende
schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Bijkortlopende schulden is dit meestalde nominale
waarde.

Glorrdslagen v{}or resultaatbepalíng
Alç¡enteen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen
en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Iliikshiirlrugen
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten
opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
ln deze jaarrekening ís de rechtstreekse afdracht van de rijksvergoedingen aan het VSO en
de ondersteuningsmiddelen aan de schoolbesturen conform de richtlijnen van het ministerie
gepresenteerd onder de lasten (zie punt 4.5). ln 2016 werden deze in mindering gebracht op
de baten uit rijksvergoedingen. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn
er
ificatie
presentatíe in 2Q17 om de vergelijkbaarheid te vergroten.
Ernst & Young
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Ilersonee lslustt:n

De medewerkers van de stichting nemen deel in een zogenaamde toegezegde
pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het ABP. De stichting
betaalt hiervoor premies, waarvan een deel door de werkgever wordt betaald en een deel
door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks gerndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in gevalvan een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect
van hogere toekomstige premies. De stichtíng heeft daarom alleen de verschuldigde premies
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Naar de stand van ultimo december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds
1

04,4o/o (bron :

website www.abp. nl).

lll.schriivinl¡en
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn

a

I;' i n a n

10 jaar

lnventaris
lCT
t

í

ee

I

r e s u I t ç tt

4 jaar

t

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten.
Iìelustitz¡¡en
De Stichting valt voor de VPB onder de specifieke vrijstelling voor publiek gefinancierd
onderwijs. De activiteiten bestaan voor meer dan g0% uit bekostigde onderwijs- en/of
onderzoeksactiviteiten en de activiteiten worden voor meer danTAo/o gefinancierd door
publieke middelen.
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fna resultaatvcrdcIi ng]
31-r2-2A17

31-12-2016

EUR

EUR

Activa
Vaste actìva
1.2

Materiële vaste activa

Totaal vaste actÍva

92.764
92.764

108.078
108.078

Vlottende activa
1,5
1.7

V_order!ngen

904,587

733.623

Totaal vlottende activa

1.84s.986
2.750.573

2.201.391

Totaalactiva

2.843.337

23A9.472

uide middelen

1.467.771

3',r-12-2A17

31-12-2A16

EUR

EUR

Passiva

2,1
2.2
2.4

Elge¡ Vç¡mogen
Voorzieningen
schulden

Totaalpassiva

2.458.466
42.160

1.888.3ô7
53.398

342.711

367.707

2.843.337

2.309.472
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Staat v;rn llaten el¡t lastcrr
Begroot 2017
EUR

2917
EUR

2016
EUR

Baten

19.330.157 18.72310A

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden
baten

3.s

242.500

2j41.022

242.500

2,247.000

21.713.679 21.212.600

Totaal baten

18.763.500
372.500
2.289.698

21.425.698

Lasten
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Overige lasten
aan schoolbesturen

3,2:592
155.601
3-17.227

1ô.658.562

3.977.70A
32.300
e00
-291
302.000
16.686.000

3.74Þ.776
57.764
151.329

375.288

21.143.836 21.199.900

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
6

31919.854

Financiële baten en lasten

Totaalresultaat

16.638.030
20.972.187

569.843

12.700

153.511

255

2.000

2.414

570.098

14.700

455.925
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I(asstroolnoverzich t
2017

20r6

EUR

EUR

Kasstroom uít operatìonele activiteiten
Saldo baten en lasten

569.843

Aq2pV.ssing voor:
Afschriþirygen
Mutaties voorzieni

Verandering i1.vlo-tte ndg middelen
Vorderingen (-/-)
Schulden

Totaal kasstroom

u ît

453.511

32.592
-11.238

57.764
1.170

170.964
-24.996

-74.981
-325.752

bedrijfsoperafíes

Ontvangen rente

Totaal kasstroom uít operationele

395.237

261,674

255

2.414

395.492

actÍvltelten
Kasstroom

uiC f

Inye¡te¡ingen
Desinvesteri

nvesteri n g sactiviteiten

i¡ mqlg¡iêle vaste activa (-l)

17,277

4r.308

in materiële vaste activa

38

Totaal kasstroom uit
i nve ste ri n g s a ctiv î teÍ ten

-17.277

-11.270

Mutatie liquide middelen

378.215

222.9',9

Stand liquide middelen 1-1
Stand
middelen 31-12

Mutatie liquide middelen

'1.467.77'.\

1.244.953

1.845.986

1.467.77'l

378.215

222.8'.t8
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Toelichting op de balans
Vaste activa
Aanschaf- Afschriiv¡ng

prijs

1-1-201?

EUR

1.2

cumulaliet
1.1-2017
ÊUR

Boekwaarde

Aanschat"

Aanschaf- Afschrijving
pri¡s
cumulåt¡et

lnveste¡¡ng waarde AfschrijvlñgAfschrtv¡ng

1-1-2A17
EUR

?417 des¡nvest. destinv€st. 2017
EUR

EUR

EUR

EUR

31-12-2017

31-12.2A17
EUR

Bækwaarde
3',t-12-2A17

EUR

ec'llva

1.2.3.1

lnvontâri8 on
appâratuur

475.470 403.128 71.942

1.2.32

tCT

36.136 5,942 4.199
614.223 508.1¡t5 t08,078 17.277 ¡f.109

a{!"!e

141.153

1f.335

16.868 486.405 4'19.795
4.199 15.924 14?.8ß nA.742
¡1.199 32.592 629.301 536.537

66.ô10'
26.154

92.7ú
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Vr.t

ltlr. r"ilrgerr

31-12-2Afi

31-12-2016

EUR

EUR

Vorderingen
1.5.1

1,5,3
1.5.10

1.5.12

Ðebiteuren
Vorderingen op gemeenten

Overlopendeactiva
Totaal vorderingen

499.695
12.125
356.584
36.183
904.587

164.326
46.750
503,522
19,025

733.623

Uitsplîtsing
1.5.10.1 Verbonden partij SLA-PO
1:5.10.1 Verþo¡de¡ pQ{rl Almgre Speciaal
1.5.10.1 Verbonden partij Taalcentrum

27.OO3

1j29

179.523
17.133
12.366

326.947
356.584

294.500
503.522

36.102

16.885
2.140

36-183

19.025

1.505

Almere

1.5.10.2 Overige
Overìge vorderìngen

1.5.12.2 Vooruitbetaalde kosten
1.5.12.4 Overige overlopende activa

Overlopende activa

De post Debiteuren (1.5.1) is fors hoger dan in 2016. Dit heeft merendeels te maken met de
vorderingen op de schoolbesturen voor leerlingen op het OPDC (€ 268.997) en in het traject
Almeerkans (Ê123.872). Als gevolg van wijzigingen in het tarievenbeleid zijn tevens de
facturatie momenten aangepast. De facturatie over de periode augustus-december vindt nu
pas plaats in december waardoor de betaling veelal plaatsvind in het volgende jaar.
Voorheen werd de periode augustus-november in november gefactureerd en grotendeels
betaald in december.
De post Overige vorderingen (1.5.10) bestaat merendeels uit vorderingen op het ROC voor
de plusvoorziening ad € 326.947. Ðaarnaast zijn er vorderingen op andere stichtingen in het
kader van onderlínge verrekeningen inzake de gemeenschappelijke bedrijfsvoering
(€ 29.637). ln 2017 is deze laatste post lager dan in 2016 als gevolg van tijdige afhandeling.
l,it¡

u i tl

c lni<lrtclerr

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

ba

Totaal liquide middelen

31-12-2A17

31-12.2016

EUR

EUR

418
1.84s.568

1.467.578

1.845.986

1.467.771

193
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De post regoeden op bankrekeningen (1.7.21bestaat uit de satdi op de volgende
bankrekeningen:

r
r
.

spaarrekening € '1.008.091
Rabobank rekening courant
€ B29.T4O
Rabobank schoolrekening OPDC €
7.137
Rabobank

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
fìigcrt vernrogen

2.1

21.1
2.1.2

2.1.,
2.',| .2

à4.2
2.1.2

Stand

Resultaat

1-t-20't7

241't

Overige
mutaties

EUR

EUR

EUR

$tand
31-12-2017
EUR

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemde reserve Havof/WO
Bestemde reserve TOS

836.038
644.124
2.774

457.088

Bestemde reserve LWOO
Bestemde reserve Almeerkans
Béaièmdà reserve onderhoud

zi/,zts
93.573

201.032
-60.s64

84.644

21.O48

Eigen Vermogen

1.888.367

1.293.126

-45.432

Cçie.ogz

-2.774

0
428.247

570.098

32.709

ios.og2

0

2.458.466

Het boekjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 570.098. Rekening houdend met de
dekking van gemaakt kosten uit en dotatie aan bestemde reserves wordt € 457.098
toegevoegd aan de Algemene reserve.
De bestemde reserve HavoAMO is bestemd voor de extra ondersteuning van de
zorgstructuren op de scholen. ln 2017-2A18 is een bedrag van € 200.000 beschikbaar
gesteld aan de VO-scholen voor deze extra ondersteuning. \n2017 is hiervan €,45.492
noodzakelijk om het verschiltussen begroting en toegekende arrangementsmiddelen te
overbruggen. Dit laatste bedrag is dan ook in mindering gebracht op de bestemde reserve
HavoA/\Â/O.

Van de ontvangen financiële middelen voor de TOS-activiteiten is overeengekomen dat deze
niet in de algemene activiteiten van passend onderwijs wegvloeien, Derhalve wordt het
resultaat in een afzonderlijke bestemde reserve TOS opgenomen. ln 2017 is het resultaat op
TOS-activiteiten € 2.774 negatief en hiermee komt de bestemde reserve TOS te vervallen.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

Jaarverslag 2017
Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs

Étft*;:'u'

*rrO
sf¡cht¡ng

TIEERtINGZORG

Vanaf 2016 is þesloten dat de middelen, die ontvangen worden van het Ríjk voor LWOOleerlingen, ook ten goede dienen te komen aan deze leerlíngen c.q. aan de schofen, waar
deze leerlingen onderwijs ontvangen. Dien ten gevolge worden middelen, welke niet zijn
besteed in 2017, gereserveerd voor komende jaren. De hoogte van de toevoeging 2A17 aan
de bestemde reserve LWOO (€201.032) is tot stand gekomen als het saldo van de
bekostiging 2017 voar LWO0/Pro-leerlingen (€9.748.745) minus de verplichte afdracht
LWOO/Pro (€ 8.921.594). Daarnaast zijn de extra middelen, die het samenwerkingsverband
toekent aan het OPDC en Almeerkans, ter aanvulling van leerlingen zonder LWOOaanwijzing, voor 2a17 in mindering gebracht op de bestemde reserve (€ 626.119).
De bestemde reserve wordt in de komende jaren aangewend om een eventuele verlaging in
de LWOO-middelen op te vangen.
Almeerkans sluit in 2017 met een negatief saldo van € 60.864. Dit bedrag wordt onttrokken
aan de bestemde reserve Almeerkans.
ln 2016 is de bestaande vooziening onderhoud omgevormd tot een bestemde reserye
onderhoud. De bestemde reserve is bestemd voor onderhoud aan het pand van het OPDC
aan de Discuslaan in Almere. ln 2017 is de ontvangen materiële bekostiging voor gebouwen
en terreinen (welke verdísconteerd is in de bijdragen van de scholen voor het OPDC)
toegevoegd aan de bestemde reserye (€ 21.048). De exploitatieresultaten van de
kostenplaats Huisvesting worden zo inzichtelijk gehouden door middel van de
resultaatbestemming.

Vocrzicninge n
$tand
1.I-2A17
EUR
2.2

EUR

Onttrekkingen
EUR

Stand
31-122017
EUR

Kort-

Lang-

lopend

lopend

deel
<

I jaar

deel
>

I

Jaar

Voorzieningen
20.000

4.242

3.242

21:000

Voorziening
spaarverlof

33.398

1.610

13.848

2',1.160

Voorzieningen

53.398

5.852

2.2.1
2.2.1

Dotaties

3.657

17.343

21.164
38.503

De personeelsvoozieningen bestaan uit een voorziening voor uitkeringen in het kader van
dienstjubilea (€21.000) en de voorziening spaarverlof van enkele medewerkers (€ 21,160).
Deze laatste is gedaald als gevolg van de uitdiensttreding van een aantalmedewerkers.
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2.4

Kortlopende schulden

2.4.8
2.4.9

Crediteuren

1q
2.4.12

2.4.13

Belastingen en premies sociale

verzeferingen
Schyfden ter zake van pensioenen
schulden

O-v,e_¡!gg

Overlo

Totaal kortlopende schulden

31-12-20fi

31-12.2016

EUR

EUR

32.283
s5.285
30.806
106.173

71:2A5
92.551

88.164
342.711

29,611
7-2111
103.229
367.707

65.395

83.738

UítsplitsÍng
2.4.13.5
2.4.13.7

ld en -dagen
lva

Overlopende passÍva

22.769

19.491

88.161

103.229

De post Overige kortlopende schulden (2.4.12) behelst merendeels de kosten over 2O1T
voor Digidoor (€ 42.829), te betalen bedragen aan schoolbesturen (€ 25,116), schulden als
gevolg van salarissen (€ 21.330) en de verschutdigde betaling aan Mind-at-Work voor
de
inzet op de maatwerkklas binnen het OpDC € S.090.

Onder de post Overlopende passiva (2.4.13) is de reservering bindingspremie opgenomen.
ln 2016 is deze opgenomen onder het Vakantiegeld- en dagen (€ 9.765), in 2017is deze
verwerkt onder Overíge overlopende passiva (€ 8.261).
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: Suhsidies zo¡ttle r verreken i t4Tstlnu xtlt:
Ontvangèn
Toewijzlng

Lerarenbeurs
62ll: Suhsidic ,ilct

ve

Eedrag
Toew¡jtlng

Toew¡jzing

datum
6167A08012

n'et&ìtr

25-7-2016

daorlopend

Toewijzlng

aul

Tosw¡jzing

EUR
7.700

Um

P¡ostatie
ãfgerÕnd

fn
7.too

t9

in eeil

Bedrag

Ontvangen
Um vorig

Toswi¡zing

vs16lagjaar

LaEten

t m vorig

Sãldo
1-1-?O17

Ontvângen
ln
verslagjaar

Lasten ln

Saldo nog te
bestedên
31.12-ZO't7

EUR
ROC Vsv-subsid¡e 201 6-2017
ROC Vsv-subsidis 2017 -20'18

201703-0188
201706-0165

28-3-2017
15-6-2017

190.930

f60.474

85.618

105.3f2

102.491
78.034

2.821
82.440

Stichling ROC van Flevoland heeft van het min¡sterie van OC&W subsidie ontvangen voor het project'Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten, voor de
per¡ode 1 augustus 2016 lJm 3'l decêmber 2020. Dit subsidieproiect voert het ROC in samenwerking met versch¡llende partners
binnen de RMc-rogio uit.
SLA-VO is een van de partners in d¡t project. Model G2B wordt gebru¡kt ten behoeve van de lnformalievoorziening aan het ROC. Aangezien het ROC officieel
penvo€¡d€r ¡s van de subsidie is het voor de SLA-VO geen formele G2 toepassing. Voor de berekening van de lasten ¡s uitgegaan
van de werkelijke
salariskosten ¡nclusief een opslag vãn 62,5% ten behoeve van premies pensioenfonds (werkgeversdeel), participatiefonds, wãrkhervattingskas en WAO/UFO
en vakant¡e-uitkering, eind€jaarsuitkering, dag van de l€raar, inkomenstoeslag en levensloopbijdrage.
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Rijksbijdurgcrr

2Afi

2418

EUR

EUR

3.t

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW
Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

19.300.681
29.476

18.717.637
45.863

Totaal rijksbijdragen

19.330.157

18.763.500

3.1.4

ln deze jaarrekening is de rechtstreekse afdracht van de rijksvergoedingen aan het VSO en
de ondersteuningsmiddelen aan de schoolbesturen conform de richtlijnen van het ministerie
gepresenteerd onder de lasten (zie punt 4.5). ln 2016 werden deze in mindering gebracht op
de baten uit rijksvergoed¡ngen. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast aan de
presentatie in 2017 om de vergelijkbaarheid te vergroten.
De post Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV (3.1.4) behelst de inkomsten van
Viertaal inzake de middelen voor TOS-leerlingen.

0vcrigc ¿lverheidsbijdragen en -.snLlsielies

3.2

Overheidsbijdragen en
'subsidies overige overheden

3.2.2.2

Ov

subsidies

Totaal overheidsbljd ragen en
subsidies overige overheden

2017

20f6

EUR

EUR

242.504

372.500

242.5A0

372.500

Onder de post Overige gemeentelijke subsidies (3.2.2.2) is de subsidie opgenomen voor
Almeerkans (€,242.5Aq. ln 2016 werden tevens subsidies ontvangen voor ambulante
begeleiding op het OPDC (€ 20.000), voor de Gedifferentieerde Entréeopleiding (€ 75.000)
en de subsidie voor Stage-2-Work (€ 35.000). Deze laatste subsidies worden niet langer
ontvangen door het SWV-VO.
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Antlere batrn

3.5
3.5,4.1

2417

20,l6

EUR

EUR

Overige baten
verhuur

3.5.4.2

-3.5,4,5 Ouderbijdragen
3.5.4.10 Overige
3.5.4.10

scholen Almeerkans

3.5.4.10

scholen OPDC

Totaaloverige baten

20:0:tg
183,12-5

14.771
1

54.595

,g,ggq
229.090

360.722

611.750

487j56

1.087.471

1.260.684

2.141.022

2.289.698

J1.800

De post Overige (3.5.4.10) behelst met name de vergoeding voor de plusvooziening van het
ROC (€ 181.262).ln 2016 was deze vergoeding €233.448 als gevolg van de afrekening van
de voorgaande jaren. Daarnaast was in 2016 eenmalig € 35.000 extra in rekening gebracht
bij het ROC voor uitgevoerde werkzaamheden.
De post Overige: Bijdrage scholen Almeerkans (3.5.4.10) is in 2017 €.124.594 hoger dan in
2016. Merendeels is dit te verklaren door de opbrengsten voor leerlingen in de
gedifferentieerde entrée opleiding welke € 55.699 hoger zijn als gevolg van de instroom van
een hoger aantal leerlingen. Daarnaast heeft de verlenging van het tralect Almeerkans voor
een aantal leerlingen geleid tot € 45.200 extra opbrengsten.

De post Overige: Bijdrage scholen OPDC (3.5.4.10)laat een daling zien t.o.v. 2016. Het
aantal leerlingen met een LWoO-aanwijzing op het OPDC is gedaald. De scholen betalen
voor leerlingen zonder LWOO-aanwijzing een lager bedrag. Dit wordt door het SWV-VO
aangevuld.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LLP

Jaarverslag 2017
Stichtin g Leerl ingzorg Almere Voortgezet Ondena/js

m4ils3

ff*h,fftr"'

slichfing

TINGZORG
qlmere

Ilc r'$orr eeI¡^l¿sten

2017

2016

EUR

EUR
2.231..478
1.529.524
15.226

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen
Overige personeelslasten

2.211.620

Totaal personeelslasten

3.919.854

3.745.776

Lonen en salarissen
Sociale lasten

1.743,506

1.794.67',|

220.762
247.352

226$e2

Lonen en salarissen

2.211.620

4,1.2
4,1,3

1.730-.254

22.420

Uitsplitsìng
4.1.1 .1
4.1.1 .2

4.1.1.3

!'1,?
4.1.2

J
2

Dot, Pe¡s. Voorzie¡inggn
Personeel niet in loondienst

412.3

Q.ve¡i g

4.1.2.3

Doorberekende kosten

e

p er_s,o r¡ ee

lslaste¡

Ove ri g e personeerslasfen

214.115
2.231.478
1.170
724:141:

:4.076
985.422
52.778
696.130

47.195
757.414

1.730_254

1.529.s24

De post Personeel niet in loondienst (4.1.2.2') is gestegen t.o.v. 2016. Dit is merendeels te
verklaren door extra inzet van Mind-at-Work binnen Almeerkans als gevolg van een hogere
instroom van het aantal leerlingen in 2016 (€ 64.500). De kosten voor deze hogere instroom
zijn pas in 2017 gemaakt. Daarnaast hebben de verlengingstrajecten van leerlingen gezorgd
voor € 22.596 extra kosten voor Mind-at-Work en wordt Mind-at-Work op het OPDC ingezet
voor de Opmaat klas (€ 35.878). De overige extra kosten hebben te maken met (tijdelijke)
extra inzet en vervangingen.

Onder de post Ðoorberekende kosten (4.1.2.3) wordt de interne doorbelastingen van het
samenwerkingsverband PO opgenomen waarmee, samen met de andere stichtingen, een
gemeenschappel ijke back-office, staf en d írectievoeri ng wordt gevoerd.

Afschrijvingen

24fi

20{6

EUR

EUR

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Materiële vaste activa

32.592

57.764

Totaal afschrijvingen

32.692

57.7il
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De forse daling van de afschrijvingen komt doordat in 2016 nog voor 7 maanden
afschrijvingen hebben plaatsgevonden op posten, welke te maken hadden met de 1"
inrichting van het pand aan de Discuslaan. Deze posten waren in juli 2016 volledig
afgeschreven.ln 2Q17 zijn er dan ook geen afschrijvingen meer geboekt o.b.v. de 1e
inrichting.
Ii

ui svesT.i ngs lil stcn

4.3
4.3.1

4,3.3
4.3.4

4.3.5
4.3.6
4.3.8

2917

2016

EUR

EUR

Huisvestingslasten
Huur
Onderhoud
Energle en water
Schoonmaakkosten

29j26

21.472

?a:?49
25.604
41.227

34.452

6,691

25.436
39.690
343
-6.949

32.458

36.885

155.601

15r.329

Bel_astingen en helfingen

Doorbelaste h

Totaal huisvestingslasten

_246

De doorbelaste huisvestingslasten zijn de, in samenwerking met de overige stichtingen
binnen Passend Onderwijs, gemaakt huisvestingskosten inzake de regeling "Kosten voor
gemene rekening".

()verige lasten
2417
EUR

4.4
4.4.1

2016
EUR

Overige lasten
'110.089

118.169

76.930
1.035
189.173
377.227

,87:0'!6

635
173.468
379.288

Onderzoek jaarrekening
Uitvoering controle opdrachten

19,950
4.24A

10.236
16.575

Accountantsfasfen

23.150

26.811

4.4.2

Administratie-enbeheerslasten
Doorbelaste adrn- en beheerslasten
lnventaris en apparatuur

4.4.3

Leer- en

Totaaloverige lasten
Specifí catíe honora ri u m
4.4.1.1

4.4.1.2

Onder de post Administratie- en beheerslasten (4.4.1) zijn voor € 76.930 opgenomen de, in
samenwerking met de overige stichtingen binnen Passend onderwijs, gemaakte
kantoorkosten inzake de regeling "Kosten voor gemene rekening". Tevens staan hier de
eigen organisatiekosten.
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De post Onderzoek jaarrekening $.4.1.1) behelst de kosten, die betrekking hebben op de
jaarrekeningcontrole 2017 inclusief de nog te betalen kosten voor de jaarrekeningcontrole
2017. Onder de post Uitvoering controle opdrachten (4.4.1.2) vallen de kosten voor
specifieke controle opdrachten in verband met ontvangen subsidies.
Doqrrbela.çf ing aan sehoçlb¡:sture¡l

4.5

2016

EUR

EUR

Doorbetalingaanschoolbesturen

4:5_.1 hrpiçþt-e- afdrachten uit te voeren door OCW
4.5.2
4.5.3

2017

o.b.v.

I februari

2344!02
1.874.282

doorbetal

doorbetallngen aan

14.550.078

ren

14.782.67s
81.640
1.773.715
16.638.030

UÍtsplitstng

4.3.'l.1 Vcrplichten afdrachten voor VSO
4.5,1,2 Verplichte afdrachten voor LWOO

5.ô28:185

5.783.402

6.501.210

6.67_5:497

4.5.1.3

2.420.383

2.323.776
14.782.675

234.202

8r.640

234.202

81.610

1

afdrachten voor PRO
afdrachten uít te voeren daor OCW

o.b.v.

l

Doorbetalìng o.b.v.

februariVSO

I

februari

De post Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW (4.5.1) behelst de verplichte
afdrachten aan het VSO en Pro op basis van leerlingaantallen en de afdrachten van LWOOondersteuningsmiddelen o.b.v. het in Bron geregistreerde aantal leerlingen met een LWOOaanwijzing. De afdrachten zijn afhankelijk van de door DUO vastgestelde tarieven.
De post Doorbetaling op basis van 1 februari (4.5.2) behelst de verplichte groeiregelingen
binnen het VSO. Zowelde ondersteuningsbekostiging als de basisbekostiging wordt
vergoed. De afwijking t.o.v. 2016 heeft te maken met de verwerking in voorgaande jaren. De
groeiregeling voor schooljaar 2015-2016 is geheel in 2015 verwerkt. Hierdoor is in 2016
slechts 5112deel van de groeiregeling 2016-2017 in de jaarrekening2Aß venrerkt.
Daarnaast is het aantal leerlingen in de groeiregeling 2017-2018 hoger (iZ leerlingen) dan in
2016-2017 (12 leerlingen).
Onder de post Overige doorbelalingen aan schoolbesturen (4.5.3) worden de door het SWVVO toegekende arrangementsmiddelen verantwoord. De grootste wijzigingen in de
toekenningen hebben te maken met de toekenning van middelen aan School-to-Care
(€ 93.515) en de toekenning van middelen aan het ASS-arangement op het ovc
(€ 41.667).
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l,'inanciðle baten en lasten
2017

2016

EUR

EUR

6

Financiële baten en lasten

6.f

Rentebaten

255

2.414

Totaalfinanciële baten en lasten

255

2.414
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0verige toclichtingen
Model

[:

Vcrbondcn l]al'tiien
Juridische
vofm

Naam
I Stichting leerlingzorg
Almere - PO
Stichting Almere

.-srgçirel
Stlcht¡ng Taalcentrum
Almere

zo17

Elgen
Vermogen
Statutaire
zêtêl

Cods
act¡viteiten

31-12-20'17

Resultaat
2t17

EUR

EUR

Art.2:403
8W

jln

GÕnscl¡dâtie

Deelname

o1o

j/n

Stichting

Almere

1.543.592 -106.079

Nee

Oo/o

Nee

Stichting

Almere

1.846.255 463.943

Nee

Oo/o

Nee

Slichting

Almere

1.824.580

Nee

0o/o

Nee

1.640

Alle transacties met verbonden partijen zün in het verslagjaar 2017 ond€r normale marktvoorwaarden aangegaan.
De doorbelasting van kosten voor gemene rekening heefi plaatsgevonden op basis van de u/erk€lijke kosten en vooraf vastgestelde
verdeelsleutels.

Jaarvsrslag 20'17
Slicht¡ng Leerlingzorg Almere Voortgezet Ondorw¡js
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stichting

'r/O
TI.EERtINGZORG

Wet lttll'nterittg hc'zoltligilrg topfurlctit¡nal'issen ptrbliehe en senri¡xlblicl<e sector
l,eiditt¡lgeve nde taplunrl.inttarissen, {!styeztil tuplitnt:tiottcrisss¡¡ nrcl dienstl¡etreltkinc¡ en
leidinl1gevende ta¡tfrtttctíonçrissen zçnder die¡tstlse trekking¡ vunnl de Mo nmand t,gn ¿e

lûnrtievervulling
Topfunctionaris

R. PEt

x€{

J.A van Tok

2417

20't6

bestuurder

1-1tlm28-2

bestuurder
1-1 Um 31-12

bestuurder
1-2lJm 14-6

0,30
nee
nee

0,30
nee
nee

1,00
nee

2017

2016

Functiegegevens
Aard van de functie
Duur van het dienstverband
Omvang dienstverband (in
FTE)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbekekking

gewezen
bestuurder
15-6 Um 31-12

nvt

1,00

ja
ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

6.559

28.406

42.045

53.867

3.809

6.169

9.024
62.891

Beloningen betaalbaar op

termijn

Totaal bezoldiging

6.559

32.214

48.214

Toepasselijk WNT maximum

8.777

53.700

66.449

nvt

I'eídin¡¡gevende top{ttrtctionaríssen zander dir:nstbetrektdrtg¡ in de ¡teriotle kalentlermsund
"Í

t/m

12

Topfunctionaris

x€f

H. Vlug

2017

2016

bestuurder
15-6 Vm 31-12

nvt

Functiegegevens
Aard van de functie
Duur van het dienstverband
Aantalmaanden

7

lndividueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief
Maxima obv normbedrag lmnd

176
165.500

Bezoldiging
Wekelijk uurtarief lager dan max uurtarief

ïotaal bezoldiging
Reden overschrijding

ja
23.000
nvt

denti ficati e
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T'u

t:zi

t:

h t h au d e nd

e to ¡tfit

n r t.i CI narls.sen

Topfunctionaris

x€l

M. Denters

2At7

2016

Functiegegevens
Aard van de functie
Duur van de functie

voorzitter

voorzitter

1-1 Um 31-12

1-1tlm31-12

3.947

3.210

27.150

26.850

Bezoldiging

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

T'apffunctionçrissen en gcvvezett ta¡tfitnr:tianaríssen ftret een Isezaldiging vnn € 1.7t0
ntínde

r

Naam
nctionaris
L Verheggen (Um juli)
B. Dijkgraaf (vanaf juli)
M. Eijgenstein
K. Oosterbaan
S. van Rijnbach
T. Kruijer

*f

Functie
lid raad
líd raad
lid raad
lid raad
lid raad
lid raad

van toezícht
van toezicht
van toezicht
van toezicht
van toezicht
van toezicht

Alhoewel er voor onderwijsinstellingen specifieke regels gelden voor de WNT vallen de
samenwerkingsverbanden onder het WNT-maximum. Zij hebben geen ingeschreven
leerlingen.
De kosten van de topfunctionarissen worden middels de samenwerkingsovereenkomst

"Kosten voor gemene rekening" verdeeld over de stichtingen vallend onder Passend
Onderwijs Almere. Het aandeelvan SLA-VO in deze kosten is 300/0.

ln2O17 heeft er een wisseling van de directeur bestuurder plaatsgevonden. De heer R. Pet
is met ingang van 1-3-2017 met pensioen gegaan. Hij was in díenst van de Stichting
Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs en werd als zodanig ook bezoldígd vanuit deze
stichting. ln de WNT verantwoording is 30% van de bezoldiging opgenomen van de heer Pet.
De heer J.A. van Tok heeft tijdelijk functie van directeur/ bestuurder vervult in de periode
1'2'2017 Um 14-6-2017. De heer Van Tok is in dienst bij de SLA-VO. De bezoldiging over de
genoemde periode is dan ook volledig opgenomen in de WNT verantwoording. Middels de
onderlinge verdeling van de kosten zijn slechts 300/o vân de kosten in de jaarrekening van de
SLA-VO verantwoord.

Mevrouw H. Vlug is per 15'6-2A17 in dienst getreden als de nieuwe directeur/bestuurder. Zij
wordt ingehuurd door de SLA-VO. De bezoldiging over de genoemde periode is dan ook
volledig opgenomen in de WNT verantwoording. Middels de onderlinge verdeling van de
kosten zijn slechts 30% van de kosten in de jaarrekening van de SLA-VO
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Niet ui{ de bal¡lls bliike urltr verplichtingelr
lntern overleg ínzake de besteding van de duurzame inzetbaarheidsuren, conform art. 84.3
cao PO heeft ertoe geleid, dat geen uren gespaard kunnen worden (art. 8A.8 cao). Derhalve
is geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.
De stichting is eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen. Momenteel zijn er geen
medewerkers waarvoor een WW-uitkering is aangevraagd. Omdat toekomstige te betalen
\ffW-uitkeringen niet betrouwbaar zijn te schatten is het niet mogelijk om een voorziening te
treffen.
Vo

or wn u rrl t: I i j lte

ve r pl i r:lt ti n g e n

Er zijn geen voorwaardelijke verplichtingen.
M ee

rj*

r

ige fi rur n c iil I e

ve

rp

Ii

r:lt ti ng

e

tr

Tot
H

rnes

l jaar

Van2totSjaar

EUR

EUR

2.365

2j67

Langer dan 5

jaar
EUR

De stichting is met de overige stichtingen vallend onder Passend Onderwíjs Almere een
meerjarige overeenkomst aangegaan voor gezamenlijke bestuurs- en bedrijfsvoering. De
kosten worden middels de samenwerkingsovereenkomst "Kosten voor gemene rekening" op
basis van een vaste verdeelsleutel verdeeld over de stichtíngen.

Gellcnrtenissen na lrala¡rsdatun¡
Er hebben zich in de periode van het opmaken van de jaarrekening geen feiten voorgedaan
die als "gebeurtenissen na balansdatum" zijn te kwalificeren.

Voorstcl bestenuning rc'sultaat

20

1

7

De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig saldo van € 570.098. De volgende verdeling
van het resultaat wordt voorgesteld.

Algemene
Bestemde
Bestemde
Bestemde
Bestemde
Bestemde
Totaal

reserve
reserve HavoAMO
reserve LWOO
reserve Almeerkans
reserve onderhoud
reserve TOS

€ 457.088
€ -45.432
€ 201.032
€ -60.864
c 21.048
€, - 2.774
€ 570.098
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Overige gegevens
Ondertekening

Mw. H. Vlug

Dhr. M. Denters

Directeur/bestuurder

Voozitter

Almere,25 juni2018

Almere,

Il

juni

zon
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Gegevens over de rechtspersoon
Naam

Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs

Adres

Postbus 10130, f 301 AC Almere

Telefoon

036-7670200

Emailadres

infu&þas$endnndarwiia-af mere. nl

Contactpersoon

P.H.W. de Ruijter

KvK-nummer

39076020

Beetuursnummer

21654 (m.i.v. 1 -8-201 4l

Brinnummer

n.v.t.
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Control€vêrklâring van de onafhankelijhe accountant
Aan: de raad van toezicht van Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs te Almere

Verklarinq over de !n het jaarverslag opgenomsn
jaarrekening 2017
Ons oardeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs te Almere

gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs op
31 december 2OL7 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW / EZ 20 17 .
De

jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2077;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ 2017 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ2OI7 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs, paragraaf 2.2.2Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ 2017 en de
Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijvinq vân verantwoordelijkheden met betrekking tot de
ja a rreken ing
Verantwoordelijkheden van het b,estuuren de raad van toezicht voor de jaarrekeninç
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening,
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
ln dít kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de nalevíng van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteíten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuiteit kan
voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkhedgn voor de conlrole van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
ín de bijlage bij onze controleverklaring.

Utrecht, 3 juli 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA
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Bijlage bij de controlsverklðrÍng
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2077,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheídseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscríteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continur'teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leíden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindíngen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele signíficante tekortkomingen in de interne beheersing.

