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Voorwoord 

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs daadwerkelijk van start gegaan. Onder het motto 

‘Ieder kind een kans’ werken binnen SPPOH (nu) 27 schoolbesturen en een kleine 200 

scholen samen aan een plezierige en succesvolle (PO-)schooltijd van ruim 56.000 kinderen. 

In het bijzonder houdt passend onderwijs zich bezig met de ondersteuning van leerlingen, 

met hulp bij het leren. We willen daarbij zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden van 

de kinderen zelf. Wat spreekt dit kind aan, welke (kleine) succesjes kunnen geboekt worden 

en hoe kan daar vandaag zo goed mogelijk op worden ingespeeld? Passend onderwijs kijkt 

niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de 

ouders zijn net zo goed bepalend voor plezier en succes. Passend onderwijs is dan ook meer 

dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de schoolbesturen, scholen, 

professionals, ouders en externe partijen moet leiden tot voor ieder kind de best passend 

combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo 

dicht mogelijk bij huis. 

 

Dit verslag over 2014 is het tweede jaarverslag van SPPOH. Het jaarverslag over 2012/2013 

kan beschouwd worden als een vingeroefening. In het verslag over 2014 wordt teruggekeken 

op de voorbereidingen in het eerste deel van 2014 en de daadwerkelijke start per 1 augustus 

2014. Maar eigenlijk moest SPPOH al starten voor de zomervakantie van 2014 en gingen de 

voorbereidingen na 1 augustus 2014 gewoon door. Dit proces van ‘veel tegelijk’ en ‘alles 

met stoom en kokend water’ heeft van alle betrokkenen heel veel inzet en medewerking 

gevraagd.  

SPPOH bedankt iedereen die hierbij op de een of andere wijze betrokken is geweest! 
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Missie, visie en werkwijze 

In het Ondersteuningsplan 2014-2016 van SPPOH (te vinden op www.sppoh.nl) zijn de 

missie, de visie en de rol van SPPOH beschreven.  

 

Missie: 

Het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen zodanig dat zij iedere leerling een 

optimale combinatie van onderwijs en zorg* kunnen bieden. 

(*beter: …van onderwijs, ondersteuning en waar nodig zorg…) 

 

Visie: 

Doel van de ondersteuning is iedere leerling in staat te stellen de eigen talenten zo goed 

mogelijk te ontplooien. De vraag moet dan ook telkens zijn wat de leerling nodig heeft om 

optimaal te kunnen presteren en hoe die ondersteuning rond het leren en dagelijks 

functioneren van het kind georganiseerd kan worden (handelingsgericht werken, zo dicht 

mogelijk bij huis). 

Ons samenwerkingsverband kiest er dan ook voor de ondersteuning zoveel mogelijk in en 

rond de reguliere basisschool te organiseren. Schoolbesturen en schoolteams worden in 

staat gesteld de zogeheten basisondersteuning passend bij hun eigen situatie te regelen. De 

basisscholen krijgen veel ruimte bij de vormgeving van individuele of groepsarrangementen 

voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Inzet van specifieke deskundigheid 

van de scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs of het centrum 

voor Jeugd en Gezin vindt zoveel mogelijk plaats op de basisschool. Samenwerking tússen 

de basisscholen willen we op stadsdeelniveau (Rijswijk en Leidschendam-Voorburg op 

gemeentelijk niveau) helpen realiseren. 

Deze beweging is ook nodig omdat de basisschool met de komst van passend onderwijs 

meer verantwoordelijkheid krijgt. Dat betreft niet alleen de zorgplicht die vanaf 1 augustus 

2014 van kracht wordt, maar ook het aanvragen van vormen van extra ondersteuning of het 

aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs. Nog meer dan nu 

al het geval is zal de basisschool moeten zorgdragen voor goede communicatie met ouders. 

Daarnaast brengt passend onderwijs een aantal kwaliteitsstandaarden met zich mee, waarop 

bijvoorbeeld door de onderwijsinspectie zal worden getoetst. 

 

Werkwijze: 

Op verschillende manieren wil het SWV SPPOH de basisscholen in die zwaardere 

verantwoordelijkheid ondersteunen: 

- Faciliteren van de scholen met informatie, geld, ambulant advies en specifieke 

kennis; 

- Kwaliteitsontwikkeling door het aangeven van standaarden, netwerkopbouw en 

deskundigheidsbevordering; 

http://www.sppoh.nl/
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- Het realiseren van een efficiënte en transparante route voor het aanvragen van 

vormen van extra ondersteuning of plaatsing op een SBO- of SO-school; 

- Efficiënt evalueren, gericht op verder verbeteren, van de resultaten van ingezette 

arrangementen of plaatsingen; 

- Toegankelijk maken van informatie voor ouders; 

- Ontzorgen van de scholen door de toegang naar allerlei vormen van ondersteuning of 

zorg te (helpen) organiseren; 

- Overleggen en samenwerken met allerlei voor de scholen relevante partijen. 

 

Terugblik: De periode voor 1 augustus 2014 

Met als nationaal decor nog de discussie over het wel of niet invoeren op 1 augustus 2014 

van passend onderwijs stond begin 2014 binnen SPPOH de discussie en de besluitvorming 

over het Ondersteuningsplan 2014-2016 centraal. Op 6 november 2013 had ons bestuur 

een voorgenomen besluit tot vaststelling van het Ondersteuningsplan genomen. Op 16 

januari 2014 werd met de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

overeenstemming bereikt.  

De Ondersteuningsplanraad (OPR) van SPPOH stemde op 12 februari 2014 in met het plan. 

Uiteindelijk kon het bestuur het plan definitief vaststellen op 12 maart 2014. Bij die 

vaststelling is rekening gehouden met een aantal door de OPR ingebrachte punten 

(verbinding ondersteuningsplan met achterliggende documenten, afspraken m.b.t. 

handelingsgericht werken, de realisatie van de basisondersteuning en het stellen van 

doelen).  

Het vaststellen van het Ondersteuningsplan was essentieel om een aantal vervolgstappen te 

kunnen zetten.  

Allereerst was het nodig met de start van het schooljaar 2014-2015 voor een aantal 

leerlingen te kunnen blijven voorzien in hun extra ondersteuning. Dat betrof de leerlingen, 

waarvan het ‘rugzakje’ per 1 augustus 2014 wettelijk zou ophouden te bestaan en 

leerlingen, die vanaf 1 augustus 2014 aangewezen zouden zijn op een arrangement vanuit 

passend onderwijs. Daarnaast moest SPPOH vanaf 1 augustus 2014 klaarstaan om 

toelaatbaarheidsverklaringen ten behoeve van plaatsing van leerlingen op een SBO- of een 

SO-school mogelijk te maken. Werkwijze en criteria rond het verstrekken van extra 

ondersteuning werden beschreven in het ‘Kader arrangeren en indiceren’ (eerste vaststelling 

bestuur 12 maart 2014) en in opvolgende versies van het ‘Overzicht van regelingen en 

bedragen SPPOH’ (eerste versie vastgesteld dagelijks bestuur 17 december 2013). Vanaf 1 

maart 2014 konden scholen aanvragen indienen voor het zogeheten LGF-arrangement, dat 

vanaf 1 augustus 2014 in de plaats kwam voor het rugzakje. Uiteindelijk heeft SPPOH 169 

aanvragen ontvangen, waarvan er 160 zijn toegekend. De beoordeling is uitgevoerd door de 

voorloper van het expertiseteam, samengesteld uit de coördinatoren van de WSNS-
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samenwerkingsverbanden. Voor de zomervakantie werden 37 aanvragen ingediend voor een 

individueel arrangement. Daarvan zijn er 28 geheel of gedeeltelijk toegekend.  

Met het Ondersteuningsplan werd ook het personele plaatje voor SPPOH vastgesteld. 

Daardoor kon gestart worden met de werving van de medewerkers. SPPOH wilde daarbij 

graag rekening houden met de afspraken, die voortvloeiden uit de landelijk afgesproken 

‘Tripartiete overeenkomst’. Terugkijkend over 2014 mag gezegd worden dat de werving 

succesvol is geweest. Er staat een sterk team met actieve en betrokken medewerkers, die 

ieder hun eigen deskundigheid en ervaring inbrengen. Afgezien van enkele specialisten 

binnen het expertiseteam zijn alle medewerkers door het schoolbestuur, waarbij zij hun 

aanstelling hebben, gedetacheerd bij SPPOH. Afgewacht moet worden of de uitkomsten van 

de nationale BTW-discussie voortzetting van deze constructie na  

1 augustus 2016 mogelijk maken.   

In het Ondersteuningsplan is beschreven dat SPPOH veel belang hecht aan de samenwerking 

met en tussen de scholen én externe partners als leerplicht en de Centra voor Jeugd en 

Gezin op het niveau van de Haagse stadsdelen en de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-

Voorburg. Belangrijk omdat daarmee door de besturen de boodschap is afgegeven dat zij 

over de grenzen van hun denominatie heen willen samenwerken.  Daardoor kan meer van 

elkaars deskundigheid gebruik worden gemaakt,  kan per stadsdeel/gemeentegebied een 

stevig netwerk worden opgebouwd met elkaar en met externe partijen én dus betere 

randvoorwaarden worden gecreëerd voor  de ondersteuning en/of zorg voor leerlingen (en 

gezinnen) die daarop zijn aangewezen. Binnen dit ‘stadsdeelnetwerk’ is aan de SBO-scholen 

een centrale rol toegedicht. Met de SBO-directeuren is afgesproken welke SBO-school in het 

schooljaar 2014-2015 aan welk stadsdeel werd verbonden. Die SBO-school (soms scholen) 

werd daarmee de eerste partner voor de scholen binnen dat stadsdeel als het gaat om de 

begeleiding van leerlingen, het (helpen) uitvoeren van arrangementen of de plaatsing van 

een leerling op een SBO-school. Voor de SBO-scholen is dit, vergeleken met hun positie 

binnen de  

WSNS-verbanden, wel een aanzienlijke  verandering. Gelukkig is inmiddels duidelijk 

zichtbaar dat de SBO-scholen druk in de weer zijn hun vernieuwde rol vorm te geven. Al 

vroeg in 2014 is SPPOH gestart met stadsdeelbijeenkomsten, waar veel informatie is 

uitgewisseld over (de voorbereiding van) passend onderwijs. In bijlage 3 bij dit 

bestuursverslag kunt u nadere info vinden over de samenwerking op stadsdeelniveau en de 

thema’s, die in de stadsdelen zijn besproken (2014 en begin 2015).  

Tijdens deze (en andere) bijeenkomsten is veel aandacht besteed aan de in het 

Ondersteuningsplan beschreven ondersteuningsroute. Denk daarbij aan het onderscheid 

tussen basisondersteuning en extra ondersteuning, de introductie van de 

schoolondersteuningscommissie, de rol van de adviseur van SPPOH en de 

schoolmaatschappelijk werker (plus) en het vroegtijdig samenwerken met ouders en 
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eventuele partners vanuit de zorg. Ook de nieuwe invulling van de zorgplicht is vaak aan de 

orde geweest.  

Bij de vormgeving van alle communicatie is SPPOH in deze fase goed ondersteund door Bex-

communicatie en een uit het scholenveld samengestelde communicatie-meedenkgroep. Het 

centrale communicatie-instrument van SPPOH is de website. Alles wat wetenswaardig is of 

nodig om een aanvraag voor extra ondersteuning te kunnen doen, kan daar gevonden 

worden. Volgers (alle scholen zijn volger!) van de site worden iedere maandag op de hoogte 

gebracht van het laatste nieuws.  

Waar SPPOH een ondersteuningsplan moest schrijven, moesten de afzonderlijke scholen een 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) opstellen en uiteindelijk laten vaststellen door hun 

bestuur. Als ondersteunend instrument voor dit proces heeft SPPOH gekozen voor Q3. Met 

dit instrument hebben de scholen een zelfevaluatie gedaan met betrekking tot hun 

ondersteuningsmogelijkheden (intern en extern). Op basis van de bespreking van de 

resultaten van deze zelfevaluatie is door de scholen een SOP opgesteld. In het SOP laten de 

scholen niet alleen zien wat zij aan ondersteuning in huis hebben (of kunnen halen), maar 

ook op welke punten zij hun mogelijkheden of de kwaliteit daarvan willen versterken. Alle 

scholen hebben daarbij aandacht besteed aan hun ontwikkeling op het gebied van 

handelingsgericht werken (één van de vier hoofdonderdelen van de basisondersteuning). 

SPPOH heeft aan de scholen gevraagd deze ontwikkelpunten uit te werken in de 

schoolplannen, die in 2015 worden geschreven. In de bijlagen 1 en 2 bij dit bestuursverslag 

vindt u twee samenvattende overzichten, gebaseerd op Q3, waaruit blijkt hoe de 

gezamenlijke scholen kijken naar de beschikbare deskundigheid (intern en extern), hun 

ondersteuningsvoorzieningen en de samenwerking met externe partners. Het instrument Q3 

wordt in 2015 verder ontwikkeld om de eind 2015 voorziene meting meer te objectiveren en 

de resultaten beter in de praktijk toepasbaar te maken.  

 

Terugblik: De periode na 1 augustus 2014 

SPPOH begon het nieuwe schooljaar met een startdag voor alle, meest nieuwe, medewerkers. 

Het grootste deel van de groep was al voor de zomervakantie een aantal keren aanwezig 

geweest om zich op de nieuwe rol te kunnen voorbereiden. Dat nam echter niet weg dat 

iedereen zich realiseerde dat passend onderwijs in Haaglanden nu dan toch echt van start 

was gegaan. De startdag werd goed benut voor een nadere kennismaking, het leren ‘pitchen’ 

van passend onderwijs en vooral voor een laatste cursus methodisch werken (van 

ontwikkelingsperspectief, via de ondersteuningsbehoefte, naar het stellen van SMART-

doelen).  

Daarop volgde vooral voor de nieuwe adviseurs passend onderwijs een intensieve periode 

van kennismaken met ‘hun’ scholen. Met de intern begeleiders (IB’ers) werd overlegd over de 

praktische inrichting van de samenwerking en in een aantal gevallen konden de adviseurs 

ook direct aan de gang met urgente leerlingsituaties of de voorbereiding van aanvragen voor 
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   Stand 23 januari 2015  

extra ondersteuning. Daarbij moest al snel het rond de zomervakantie door SPPOH 

geïntroduceerde Onderzoeks- en Begeleidingsarrangement worden ingezet. Met het O&B-

arrangement kunnen leerlingen, die thuiszitten of onveilig gedrag laten zien toch op de 

eigen of een andere school worden begeleid. Tijdens de uitvoering van het O&B-

arrangement kan dan bekeken worden hoe de ondersteunings- en eventueel de 

zorgbehoefte van de leerling eruit zien.  

In de week voor 1 september 2014 startte ook het nieuwe expertiseteam (ET) van SPPOH. Dit 

team toetst de aanvragen voor extra ondersteuning aan het Kader Arrangeren en Indiceren 

en het Overzicht van Regelingen en Bedragen van SPPOH. Op basis van de toetsing brengt 

het ET advies uit aan de directeur van SPPOH, die in mandaat van het bestuur een besluit op 

de aanvraag neemt. Als bijlage 4 bij dit bestuursverslag is een artikel opgenomen, waarin de 

eerste ervaringen van het expertiseteam zijn beschreven. 

In de volgende tabellen wordt inzicht gegeven in de aantallen aanvragen per soort, de 

aanvragen per stadsdeel en de duur van de afhandeling van de aanvragen.  
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                  Stand 27 januari 2015  

 

 

Aanvragen ontvangen vanaf 1 september 2014 en uiterlijk  3 februari 2015 afgehandeld 

Ontvangen aanvragen Totaal Afgehandeld Gemiddelde looptijd in 

werkdagen (doel: 

afhandeling binnen 30 

werkdagen) 

Individueel 

arrangement 

60 27 23 

O&B arrangement 23 19 9 

TLV SBO 78 54 14 

TLV SO 72 51 16 
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Bezwaren en zienswijzen i.v.m. de afhandeling aanvragen ET over 2014 

 Aantal Behandeling Besluit SPPOH 

Zienswijzen op voorgenomen 

negatieve besluiten 

(arrangementen) 

0 0 0 

Bezwaren  

(toelaatbaarheidsverklaringen) 

2 Bezwaren ingetrokken door 

belanghebbenden 

0 

 

De aantallen zijn nog te klein om er iets uit te kunnen afleiden over de ontwikkeling van 

leerlingstromen binnen SPPOH. Wel is al zichtbaar dat goed gebruik wordt gemaakt van de 

mogelijkheid te kiezen tussen het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring of van een 

arrangement. Ook wordt het O&B-arrangement regelmatig aangevraagd om spoedeisende 

situaties te kunnen opvangen. Duidelijk is ook dat een aantal aanvragen wordt afgewezen of 

gedeeltelijk (aanpassing van de looptijd van een TLV of aanpassing van de ingediende 

begroting) wordt goedgekeurd. Ook worden aanvragen opgeschort en teruggelegd naar de 

aanvragende school met het verzoek om nadere info of toelichting. Hoewel het er SPPOH niet 

om te doen is aanvragen af te wijzen, schuilt hierin wel een belangrijke functie van het 

samenwerkingsverband. Door kritisch te kijken naar aanvragen wil SPPOH bijdragen aan een 

goede voorbereiding van het plan voor de leerling, het tijdig betrekken van ouders en 

deskundigheid, coherentie tussen ontwikkelingsperspectief, doelen en de keuze van de in te 

zetten middelen en een goede afstemming van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en 

zorg. Tevens wordt zo bijgedragen aan een goede verdeling van de binnen SPPOH 

beschikbare ondersteuningsmiddelen. Via de adviseurs van SPPOH, de invulwijzers, de 

berichten vanuit het aanvraagproces, publicaties als die opgenomen als bijlage 4 bij dit 

bestuursverslag en agendering in de stadsdeelnetwerken, koppelt SPPOH de leer- en 

bespreekpunten uit het aanvraagproces terug naar de collega’s in de scholen. Dat is 

overigens tweerichtingsverkeer, de medewerkers van SPPOH leren zelf ook dagelijks bij!  

Bij SPPOH is een aantal scholen voor internationaal onderwijs aangesloten. Deze draaien 

volledig mee binnen het samenwerkingsverband. Deze scholen hebben veel 

ondersteuningsmogelijkheden in huis, maar soms is extra ondersteuning van buiten nodig. 

SPPOH probeert dan de internationale scholen te verbinden met de expertise en 

mogelijkheden binnen het bij SPPOH aangesloten speciaal onderwijs. 

Op 6 november 2014 deed de inspectie haar jaarlijkse kwaliteitsonderzoek bij SPPOH. Het 

resultaat was positief, maar SPPOH kreeg ook nog enkele aandachtspunten mee. Zo adviseert 

de inspectie stelselmatig te monitoren of het (extra) ondersteuningsaanbod van SPPOH in de 

ondersteuningsvragen alle leerlingen voorziet en waar nodig actie te ondernemen. Met de 

monitoring van het aanvraagproces, de Q3-meting, de start van kenniskringen en aandacht 

voor onderwijs-zorgarrangementen wordt aan dit advies invulling gegeven. 
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Vanuit de scholen wordt geregeld aangegeven dat zij het aanvraagproces te bureaucratisch 

vinden.  

Dat is voor SPPOH een punt van zorg. Het is zeker niet de bedoeling  de scholen te belasten 

met extra werk. Wij gaan er wel vanuit dat een aanzienlijk deel van de ervaren druk 

incidenteel van aard is. Daarbij gaat het vooral om de implementatie van en het leren werken 

met nieuwe  regels, afspraken en processen.  Ook was de werkwijze met het ‘papieren’ 

groeidocument niet echt praktisch.  Het is echter ook zo dat het hierboven beschreven 

proces een kwaliteitsslag inhoudt met betrekking tot een tijdige en integrale voorbereiding 

van aanvragen. Daar hoort een wat bredere aanvraag bij en soms ook het terugzetten of 

afwijzen van aanvragen. Dat neemt echter niet weg dat van SPPOH mag worden gevraagd dat 

het proces zo efficiënt mogelijk wordt vormgegeven. Om die reden is voor de zomervakantie 

van 2014 een traject ingezet om te komen tot een digitaal groeidocument, dat op  

1 april 2015 operationeel is geworden. De gekozen leverancier levert ook de loketmodule 

voor het samenwerkingsverband VO-Haaglanden en de module voor de overstap vanuit het 

primair naar het voortgezet onderwijs. Daarmee ontstaan voor de toekomst nieuwe 

mogelijkheden om info vlot en privacybestendig te hergebruiken.  

In de loop van 2014 is intensief samengewerkt met de drie gemeenten binnen ons 

werkgebied. Deze samenwerking wordt gecoördineerd via de stuurgroep passend onderwijs, 

waarin de gemeenten, de samenwerkingsverbanden en het ROC-Mondriaan meedoen.  

In deze stuurgroep vindt ook de voorbereiding plaats van de ‘op overeenstemming gerichte 

overleggen’ (OOGO) tussen de gemeenten en de organisaties voor passend onderwijs. Naast 

het OOGO, waarin in februari 2014 overeenstemming werd bereikt over ons 

ondersteuningsplan, heeft op 25 september 2014 een OOGO plaatsgevonden over de 

gemeentelijke jeugdhulpplannen. SPPOH heeft tijdens dat overleg ingestemd met de plannen 

van Rijswijk en Den Haag. Omdat de paragraaf in het plan van Leidschendam-Voorburg nog 

vragen opriep over de aansluiting tussen scholen en het CJG/jeugdteam, heeft na het OOGO 

nog een nader overleg plaatsgevonden. Op grond daarvan kon SPPOH ook instemmen met 

het plan van de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

In deze periode stond vooral het vraagstuk centraal hoe een goede aansluiting tussen de 

scholen en de nieuw (per 1 januari 2015) te formeren gemeentelijke jeugdteams zou moeten 

worden georganiseerd. Het gesprek over dat onderwerp heeft geleid tot het 

schoolmaatschappelijk werk-plus-model (SMW+). Binnen dat model blijft de SMW’er werken 

binnen de school onder de regie van meestal de intern begeleider. De plus zit erin dat de 

SMW+ tevens lid is van het lokale jeugdteam en daar de deskundigheid en instrumenten 

vindt, die nodig zijn om het een kind mogelijk te maken op een goede manier onderwijs te 

blijven volgen. De gemeente Den Haag wil de SMW+ het mandaat geven zelf de 

verleningsbesluiten tot de niet vrij-toegankelijke zorg te kunnen nemen. Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg zijn daar iets voorzichtiger in.  
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Op basis van het SMW+ model hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente Den 

Haag besloten de gemeentelijke subsidiemiddelen voor het schoolmaatschappelijk werk per  

1 augustus 2015 over te zetten naar SPPOH. In de gemeente Rijswijk is dat al het geval. 

Daarnaast ontvangt SPPOH de rijksmiddelen voor de ondersteuning van risicoleerlingen. 

Deze middelen vormen gezamenlijk de basis voor de aanbesteding, die SPPOH in 2014 heeft 

voorbereid en waarvan in april 2015 de gunning heeft plaatsgevonden. Met de gemeente 

Leidschendam-Voorburg wordt nog besproken of zij bereid is de gemeentelijke SMW-

middelen over te zetten naar SPPOH, maar ook in deze gemeente gaat gewerkt worden met 

het SMW+-model.  

Met de gemeente Den Haag en het HCO is een traject gestart rond de zogeheten Onderwijs-

Zorg-Arrangementen (OZA). Door de veranderingen in de (jeugd)zorg worden kinderen 

minder snel opgevangen in dagvoorzieningen binnen de zorg. Het gevolg daarvan is dat 

deze kinderen geacht worden hun dagbesteding te hebben binnen het onderwijs. Vaak geldt 

voor deze leerlingen dat zij naast een stevige onderwijsondersteuning ook de nodige zorg 

behoeven. Die zorg is vaak voorwaardelijk aan het daadwerkelijk kunnen meedoen in een 

onderwijssetting. Bij het OZA-traject zijn de scholen voor speciaal onderwijs, Ipse/De 

Bruggen, De Jutters, Middin, Jeugdformaat en de Sophia Stichting betrokken. Doel hiervan is 

het starten van enkele pilots, waarmee uitgevonden kan worden hoe de samenwerking 

onderwijs en zorg ook voor deze kinderen goed kan werken. Dit traject loopt door in geheel 

2015. 

Ook rond de thuiszitters wordt door SPPOH met de gemeenten samengewerkt. Van de 

gemeente Den Haag ontvangt SPPOH maandelijks de vergelijking van in de gemeente en 

binnen het onderwijs ingeschreven leerlingen. De signalering van thuiszitters door de 

leerplichtambtenaren en de adviseurs van SPPOH wordt daaraan toegevoegd. Op basis van 

het overzicht dat zo ontstaat gaan onze adviseurs en de leerplichtambtenaren aan de slag 

met de school/scholen en de ouders om de leerling zo spoedig mogelijk weer op school te 

krijgen (of waar dat aan de orde is een vrijstelling af te geven). Van de gemeenten 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk ontvangt SPPOH de bestandsvergelijking (nog) niet, voor 

het overige wordt ook met hen langs de beschreven lijn samengewerkt. Het aantal bij SPPOH 

bekende thuiszitters lag aan het einde van 2014 op 10 in Den Haag. Van de beide andere 

gemeenten zijn aantallen niet bekend, maar het gaat daar om enkelingen.  

 

Korte vooruitblik 

Ook voor de tweede helft van het schooljaar 2014-2015 geldt dat de opbouw van SPPOH 

nog in volle gang is. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding van het werken met 

groepsarrangementen, de introductie van het SMW+ (en de personele invulling daarvan) en 

de implementatie van het digitale groeidocument. Verder wordt alles klaargezet om de 

aanvragen voor extra ondersteuning, die in het voorjaar van 2015 binnenkomen accuraat te 

kunnen verwerken.  
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Ook de financiële ontwikkeling van SPPOH vraagt aandacht. Uit de bij dit bestuursverslag 

gevoegde jaarrekening blijkt dat SPPOH in 2014 een fors exploitatie-overschot heeft 

geboekt.  Dit overschot wordt primair veroorzaakt door het feit dat het aanvragen en 

uitvoeren van individuele  en groepsarrangementen  in de tweede helft van 2014 in de 

opstartfase zat. Bijkomstigheid is wel dat SPPOH als gevolg van dit overschot een financiële 

buffer heeft opgebouwd. Dat is op zichzelf niet verkeerd, omdat SPPOH voor wat betreft de 

reservepositie op nul is gestart.   

Bekeken zal moeten worden in hoeverre de geboekte plus samenhangt met de start van 

SPPOH en in hoeverre deze structureel is. Voor zover de plus structureel van aard is kan 

bezien worden hoe deze middelen kunnen worden vertaald naar extra inzet binnen het 

samenwerkingsverband. Naar verwachting neemt het bestuur van SPPOH hierover in juni 

2015 nadere besluiten.  

In dit verband is ook de ontwikkeling van de leerlingaantallen en -stromen binnen SPPOH 

van belang. Het recente overzicht daarvan treft u als bijlage 5 bij dit bestuursverslag. 

In het najaar van 2015 start een nieuwe fase voor SPPOH. De eerste ronde bouw is dan 

afgerond. In deze fase kan teruggekeken worden en wordt, mede op basis van de ‘geleerde 

lessen’ gestart met de voorbereiding van het nieuwe ondersteuningsplan voor de periode na 

1 augustus 2016.  
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Personeel 

De jaren 2012 en 2013 zijn vooral gebruikt om de organisatie SPPOH op te zetten en gereed 

te maken voor de start van Passend Onderwijs op 1-8-2014. 

In die 1e fase van de organisatie is de personele omvang van SPPOH dan ook nog  relatief 

gering geweest en de medewerkers SPPOH werden en zijn gedetacheerd van de 

schoolbesturen DHS en Lucas Onderwijs. 

Met ingang van 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht en SPPOH 

daarmee verantwoordelijk voor het organiseren van de extra ondersteuning aan leerlingen 

en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen binnen het 

samenwerkingsverband, die dat nodig hebben. In de eerste helft van 2014 heeft SPPOH 

conform de afspraken in het Personeelsplan, het Ondersteuningsplan 2014-2016 en de 

Tripartiete Overeenkomst sollicitatieprocedures in werking gesteld en op 1 augustus 2014 

kon worden gestart met de beoogde personele bezetting. 

Voor de ondersteuning van SPPOH op het gebied van financiën, personeel en facilitaire zaken 

is een overeenkomst gesloten met het bestuur van De Haagse Scholen.  

 

De formatie van SPPOH ziet er als volgt uit: 

 

Formatie in fte 2013 

gemiddeld 

Per  

31-12-2013 

Per  

31-12-2014 

Directeur 0,70 1,00 1,00 

Projectsecretaris 0,30 0,50 0,50 

Beleidsmedewerker 0,13 0,20 0,20 

Managementassistent 0,15 0,50 0,50 

Coördinatoren 0,00 0,00 2,00 

Adviseurs 0,00 0,00 12,80 

Expertiseteam Secretaris -

orthopedagoog 

0,00 0,00 2,00 

Expertiseteam administratie 

 

0,00 0,00 1,83 

Expertiseteam SMW 

 

0,00 0,00 0,15 

Expertiseteam overig 0,00 

 

0,00 pm 

Totaal 1,28 2,20 20,98 

 

 

Evenals in 2013 werden de medewerkers bij SPPOH gedetacheerd vanuit de schoolbesturen.  

De rijksoverheid heeft immers nog geen bindende uitspraak gedaan over de mogelijke 

heffing van btw over deze detacheringen. Naar verwachting gebeurt dat in het voorjaar van 
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2016. Op dat moment zal worden bekeken of de medewerkers worden aangesteld bij SPPOH. 

Een beperkt aantal medewerkers wordt ingehuurd bij externe partijen (waaronder 

jeugdartsen en voorzitters van het expertiseteam). 

 

In het verslagjaar 2014 was het ziekteverzuim van SPPOH nihil. 

 

Huisvesting en ICT 

In 2014 heeft SPPOH het in 2013 afgesloten huurcontact met de verhuurder herzien omdat 

er onvoldoende ruimte was om alle medewerkers per 1 augustus 2014 een adequate 

werkplek te verschaffen om hun taken uit te voeren. SPPOH huurt nu de gehele tweede etage 

van het pand aan de Binckhorstlaan 145 te Den Haag. Na een kleine verbouwing beschikt 

SPPOH nu over de volgende ruimtes: 

 kamer directeur 

 kamer beleidsmedewerker / spreekkamer 

 kamer voor het secretariaat  

 grote vergaderzaal tevens flexruimte voor de adviseurs  (nieuw) 

 een kamer voor het expertiseteam tevens spreekkamer (nieuw) 

 een kamer voor de coördinatoren en de secretaris-orthopedagogen (nieuw)  

 magazijn, tevens printerruimte (nieuw) 

 

De bij gehuurde ruimtes zijn ingericht met meubilair dat passend is voor de taak van de 

medewerkers. In de grote vergaderruimte staan klaptafels die makkelijk verplaatsbaar zijn en 

er staan zowel bureaustoelen als vergaderstoelen. Voor de medewerkers zijn afsluitbare 

lockers beschikbaar. 

De huurovereenkomst is afgesloten tot  1 november 2015. Daarna wordt de overeenkomst 

voor onbepaalde tijd voortgezet met een opzegtermijn van twee maanden. Deze korte 

termijnen zijn bewust zo overeengekomen vanwege de nog onduidelijke gevolgen van de 

herinrichting van de Binckhorstlaan en onzekerheid m.b.t. vraag over de toekomstplannen 

van de eigenaar m.b.t. het pand en die van de overige (allen onderwijs gerelateerde) 

huurders met wie een samenwerkingsrelatie wordt onderhouden. 

SPPOH lift mee op de digitale infrastructuur van de andere gebruikers van het pand en 

beschikt over een eigen afgeschermde ruimte op de server.  In 2014 is de digitale 

infrastructuur uitgebreid. Er is een goed functionerend Wi-Fi-netwerk en alle medewerkers 

beschikken over adequate digitale hulpmiddelen: de adviseurs hebben de beschikking over 

een laptop en een mobiele telefoon. De medewerkers op kantoor hebben de beschikking 

over  een PC met twee schermen of een laptop met dockingstation, los toetsenbord en extra 

scherm. 

Medewerkers die de beschikking over een laptop en / of mobiele telefoon hebben gekregen, 

hebben daar een bruikleenovereenkomst voor getekend.  
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Van de website wordt veel gebruik gemaakt en wordt door gebruikers als informatief en 

duidelijk ervaren. 

 

Bestuur en organisatie 

In het onderstaande organogram is de organisatiestructuur van SPPOH weergegeven. 

 

Het bestuur van SPPOH bestaat uit bestuurders van de 28 bij SPPOH aangesloten 

schoolbesturen. Het staat onder voorzitterschap van Dhr. R. de Vries. Binnen het bestuur  

bestaat een dagelijks bestuur van 7 leden waarvan Dhr. J. Willenborg de voorzitter is en Dhr. 

J. Taal de penningmeester. 

De overige 21 leden van het bestuur vormen het algemeen bestuur dat een 

toezichthoudende rol heeft op het dagelijks bestuur. 

De samenstelling van het bestuur van SPPOH is in 2014 als volgt: 

Bestuur SPPOH 31-12-14    

Naam schoolbestuur Naam  

Lucas Onderwijs  H. Wanders DB 

Stg. HINDOE Onderwijs H. Narain AB 

BSO Duinoordschool L. Glebbeek AB 

Stg. Kath. Ond. De Zwerm Q.P.F. Buizert  AB 

Stichting School met de Bijbel H. Medema DB Vice Voorzitter 

Isno Yunus Emre Den Haag A. Maas AB 

Samenwerkende Vrijescholen Z.H. J. Gommers  AB 
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Stg. Isl. Onderwijs IQRA nog niet bekend AB 

Ver. Alg. Hindoe Ond. Nederland nog niet bekend AB 

Laurentius Stg. Kath. P.O. J.M. Reijman DB 

Montessori Ver. Vreugd en Rust Niet bekend AB 

Montessori Houtwijk H. Plomp AB 

Librijn E. Klompmaker AB 

Stg. R.K. Alg. Bijz. O.P.O.  PANTA RHEI A.C. Hagedooren AB 

De Haagse Scholen 

J.D.H.M. 

Willenborg DB Voorzitter 

VGPO-West Nederland B. Scheffer AB 

Kronenburgh P.S.C. Janssen AB 

Stg. RESPONZ J. Taal 

DB 

penningmeester 

Stg. Het Rijnlands Lyceum M.W. Knoester DB 

Stg Chr Ond Haaglanden G. van Drielen DB 

Ver Willem de Zwijgersch D.H. van Arkel AB 

Octant R. de Vries AB Voorzitter 

Schoolvereniging Wolters C. Kouwenberg AB 

Stg. Haagsche School Vereeniging W. Grijze AB 

Ver. Montessori Sch. 

E.K.V.van 

Efferink AB 

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland J.H.B. Jansen AB 

St. Prof. Dr. Leo Kanneronderwgroep S. Verheul AB 

Herman Broeren Stichting M. van Kesteren AB 

 

In 2014 is het bestuur 4x bijeen gekomen en er  zijn 11 vergaderingen van het dagelijks 

bestuur geweest. 

 

Belangrijke besluiten in 2014: 

 Vaststelling taakomschrijvingen secretaris-orthopedagoog en administratief 

medewerker expertiseteam 

 Benoeming coördinatoren 

 Vaststelling Kader Arrangeren en Indiceren 

 Vaststelling model detacheringsovereenkomst 

 Vaststelling AWBZ-regeling 

 Vaststelling lijst met schoolvestigingen  

 Besluit dat medewerkers worden gedetacheerd en niet worden aangesteld bij SPPOH 

 Instemming met de procedure aanbesteding SMW 

 Instemming met aanpassingen in het Overzicht Regelingen en Bedragen 
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 Vaststelling meerjarenbegroting 

 Vaststelling Programma van Eisen m.b.t. keuze accountant 

 Vaststelling Jaarverslag 2013 

 Scheiding controle en uitvoering financiën  

 Wijziging begroting eerste zeven maanden 2014 

 Uitbreiding capaciteit (fte’s) administratie expertiseteam 

 Besluit “Kies” beschikbaar te stellen voor scholen in Rijswijk en Leidschendam-

Voorburg. 

 Besluit t.a.v. de werkwijze m.b.t. “Binnenvliegers” 

 Besluit t.a.v. de inzet van Q3 

 Vaststelling functiebeschrijving Directeur SPPOH 

 Vaststelling Gedragscode 

 Vaststelling Ondersteuningsplan 

 Vaststelling  vacatieregeling OPR 

 Instemming met de voorgestelde werkwijze m.b.t. info uit de Scholenwijzer t.b.v. de 

website van SPPOH 

 

Het bestuur van 28 leden neemt besluiten over grote beleidskwesties (ondersteuningsplan, 

begroting e.d.). Het dagelijks bestuur  is onder meer  belast met de dagelijkse gang van 

zaken van SPPOH. 

De directeur van SPPOH is belast met door het dagelijks bestuur gedelegeerde en 

gemandateerde taken en bevoegdheden die hij uitvoert conform een door het algemeen 

bestuur  goedgekeurd en door het dagelijks bestuur vastgesteld managementstatuut. De 

directeur wordt ondersteund door het bureau SPPOH (beleidsmedewerker, projectsecretaris 

en managementassistent).   

Het werk op de scholen werd vanaf 1 augustus 2014 uitgevoerd door de adviseurs.  Zij 

adviseren leerkrachten, IB-ers en directeuren bij vragen rond individuele leerlingen of vragen 

m.b.t. het realiseren  van de basisondersteuning in de school. De adviseurs werken op 

stadsdeelniveau onder directe leiding van een coördinator. De coördinatoren werken nauw 

samen en in opdracht van de directeur. Behalve het leiding geven aan de adviseurs nemen zij 

deel aan het expertiseteam en voeren zij portefeuilletaken uit. Verder creëren zij 

randvoorwaarden voor de samenwerking op stadsdeelniveau. 

Het expertiseteam adviseert de directeur t.a.v. besluiten over aan scholen toe te kennen 

ondersteuningsmiddelen. Het expertiseteam wordt daarin ondersteund door het bureau 

expertiseteam dat zorgdraagt voor en verantwoordelijk is voor de administratieve 

afhandeling van de aanvragen, de voorbereidingen van de zittingen van het expertiseteam 

en het beheer van de dossiers. 
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Medezeggenschap 

Sinds december 2014 heeft SPPOH een Ondersteuningsplanraad (OPR). De belangrijkste taak 

van de OPR is instemmen met (of instemming onthouden aan) het ondersteuningsplan. De 

scholen binnen het samenwerkingsverband zijn verdeeld over negen delegatiegroepen 

(Lucas Onderwijs, De Haagse Scholen, SCOH, SO, SBO en de  overige scholen verdeeld over 4 

groepen). Elke delegatiegroep vaardigt een personeelslid en een ouder af  naar de OPR. De 

leden worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden binnen de delegatiegroepen.  

Vooral in het begin van 2014 is de OPR regelmatig bijeengekomen. De vraag om in te 

stemmen met het Ondersteuningsplan was bijzonder actueel en de beschikbare tijd beperkt. 

In het voorjaar van 2014 heeft de Ondersteuningsplanraad ingestemd met 

Ondersteuningsplan. Daarbij is afgesproken dat een aantal onderwerpen in een later stadium 

nog eens uitgebreider aan de orde komen, voorafgaande aan de totstandkoming van een 

volgend Ondersteuningsplan dat in het voorjaar van 2016 dient te worden vastgesteld. In 

2014 heeft de OPR 9 keer vergaderd. De OPR heeft een eigen rubriek op de website van 

SPPOH. 
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Bijlage 1 Ondersteuningsaanbod binnen SPPOH  

Overzicht geheel SPPOH score Q3 o.b.v. meting 2013 en nagekomen metingen t/m januari 2015  



22 
 

Bijlage 2 Ondersteuningsvoorzieningen en ketenpartners  

Overzicht geheel SPPOH score Q3 o.b.v. meting 2013 en nagekomen metingen t/m januari 2015 
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Bijlage 3 bij het bestuursverslag 

 

De Haagse stadsdelen en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk:  

‘de stadsdelen in 2014 en begin 2015’ 

 

De 10 SPPOH-stadsdelen zijn vanaf 1 augustus 2014 verdeeld onder de drie coördinatoren 

van SPPOH. Die verdeling ziet er als volgt uit: 

 

Elly Mulder:  Escamp, Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen-Ypenburg 

Stella Montfoort:  Centrum, Haagse Hout en Rijswijk 

Niels Kamphuis:  Scheveningen, Segbroek, Laak en Loosduinen 

 

De adviseurs van SPPOH werkzaam in (meestal) twee stadsdelen en zijn gekoppeld aan één 

coordinator, die tevens hun leidinggevende is.  

De niet aan de stadsdelen verbonden scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn verdeeld over 

de coördinatoren en via hen over de adviseurs.  

 

In ieder stadsdeel is een agendacommissie actief.  Zie onderstaand kader: 

 

Doel van de agendacommissie: 

 

De agendacommissie draagt zorg voor de totstandkoming van een inspirerende en 

productieve agenda voor de netwerkbijeenkomsten op stadsdeelniveau. 

 

Werkwijze van de agendacommissie: 

 

 De leden van de agendacommissie treden op als ‘brievenbus’ voor ideeën en 

suggesties uit de scholen in het stadsdeel en signaleren ook zelf mogelijk te 

agenderen onderwerpen.  

 De coördinator van het stadsdeel legt daarnaast nog de verbinding met de SPPOH-

brede agenda. 

 Periodiek komt de agendacommissie bijeen en bespreekt dan de conceptagenda’s 

voor de komende netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders en/of directeuren.  

 De agendacommissie houdt ook een overzicht bij van mogelijk later te agenderen 

onderwerpen. 

 De agendacommissie bereidt de netwerkbijeenkomsten ook voor met betrekking tot 

de te kiezen werkvormen, uit te nodigen personen en afspraken over de 

verslaglegging. 

 De agendacommissie kijkt telkens kort terug op de gehouden 

netwerkbijeenkomsten. 

 

 



24 
 

Samenstelling van de agendacommissie: 

 

 Minimaal twee directeuren en twee intern begeleiders uit het werkgebied.  

 Het kan verstandig zijn afspraken te maken over het rouleren van het lidmaatschap 

over de scholen. 

 De coördinator van het stadsdeel zit de agendacommissie voor. 

 

 

Hieronder volgt een weergave, per coördinator, van de activiteiten op stadsdeelniveau. 

 

Stadsdelen Escamp, Leidschenveen-Ypenburg en Leidschendam-Voorburg  

 

Agendacommissie 

De agendacommissie komt steeds in de ‘volle’ samenstelling bijeen, d.w.z. het overleg vindt 

plaats met de zowel de IB-ers als de directeuren. In totaal zijn er in Escamp en 

Leidschendam-Voorburg vier overleggen van max. twee uur gepland voor de 

agendacommissie, in Leidschenveen-Ypenburg  vijf overleggen. De ervaring leert tot nu toe 

dat we vaak niet de volledige tijd (2 uur) nodig hebben. 

 

IB-bijeenkomsten 

Per stadsdeel hebben nu drie IB-bijeenkomsten plaatsgevonden. De bijeenkomsten worden 

doorgaans goed bezocht. De sfeer is in een paar stadsdelen kritisch, maar niet vervelend. Op 

het moment dat er uitleg komt over bepaalde keuzes die zijn gemaakt door SPPOH, volgt er 

ook wel vaak begrip. Elke IB-bijeenkomst begint met ‘zenden’ ( informatie verstrekken over 

SPPOH). Het blijkt dat daar zeer veel behoefte aan is en dit wordt ook enorm gewaardeerd. 

Het tweede  deel van de bijeenkomsten wordt per stadsdeel ‘anders’ ingevuld. Veelal vindt er 

dan intervisie  plaats op basis van bijvoorbeeld vragen die van tevoren zijn aangeleverd over 

verschillende thema’s (bijv. ouders, ervaringen SPPOH, groeidocument) . Het thema is 

bepaald tijdens het overleg van de agendacommissie (waarbij zoveel als mogelijk ook 

rekening wordt gehouden met de thema’s/ onderwerpen,  die begin 2014 zijn 

geïnventariseerd) .  

 

Onder andere de volgende thema’s zijn per stadsdeel aan de orde geweest: 

 

Escamp:  

 Ouders en zorgmijdende ouders 

 Eerste ervaringen 

 Informatie vanuit het SBO 

Leidschendam-Voorburg:  

 Aan de slag met het groeidocument en het OPP  



25 
 

 Wat doe jij als IB-er? 

 Informatie vanuit het SBO 

Leidschenveen-Ypenburg  

 Aan de slag met het groeidocument en het OPP 

 Eerste ervaringen   

 Informatie vanuit het SBO 

 

Directeurenbijeenkomsten 

Per stadsdeel heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Ook hiervoor geldt: de bijeenkomsten 

zijn druk bezocht (m.u.v. Escamp), een kritische houding maar wel begrip na uitleg, eerste 

deel zenden en daarna met elkaar aan de slag op basis van een bepaald thema. Als de 

adviseurs in de gelegenheid zijn schuiven ze aan bij dit overleg. Per stadsdeel wisselen de 

thema’s.  

 

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

 

Escamp : 

 Passend onderwijs binnen het stadsdeel Escamp, wat betekent dat voor ons? Accent: 

wachtlijstproblematiek 

 Info vanuit het SBO 

Voor de volgende bijeenkomst(en) staat gepland:  

 Vervolg zorgplicht 

 Financiën 

 Basisondersteuning; wat houdt dat op jouw school in? 

 Groepsarrangementen; zodra kader is vastgesteld 

 

Leidschendam-Voorburg: 

 Passend onderwijs binnen het stadsdeel Escamp, wat betekent dat voor ons? Accent: 

shoppende ouders 

 Info vanuit het SBO 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Vervolg wachtlijstproblematiek 

 Q3-dashboard 

 

Leidschenveen-Ypenburg: 

 Passend onderwijs in Leidschenveen-Ypenburg, wat betekent dat voor ons en onze 

samenwerking: Accent: herijken we de oude afspraken? 

 Bespreken stadsdeel dashboard Q3 

 Bespreken gespreksnotitie groepsarrangementen 
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Voor de volgende bijeenkomst(en) staat gepland: 

 Kennismaking directeur stadsdeel (gemeente) 

 

Stadsdelen Centrum, Haagse Hout en Rijswijk 

 

Agendacommissie 

Voor 2015 is de agendacommissie in de stadsdelen Centrum, Rijswijk en Haagse Hout 

voldoende bemenst; met de start in 2014 was dat nog niet in alle stadsdelen het geval, maar 

gelukkig konden er tijdens de eerste stadsdeelbijeenkomsten voldoende nieuwe leden 

worden geworven.  

Vanaf het eerste kwartaal van 2015 zal de agendacommissie steeds 1 x per twee 

bijeenkomsten (1 IB en 1 DIR) bijeenkomen op uitnodiging van de coördinator. 

De bijeenkomsten van Haagse Hout zijn voorbereid door een afvaardiging van de 

agendacommissie; de bijeenkomsten van Rijswijk zijn met name voorbereid in samenspraak 

met de twee SBO-scholen (Elsenburg en Rehoboth). Bij de voorbereiding van de 

bijeenkomsten in Centrum waren vier van de (inmiddels) acht leden van de agendacommissie 

aanwezig.  

Nu alle agendacommissies op volle sterkte zijn, wordt de aanwezigheid van alle leden erg op 

prijs gesteld en zal daarop worden ingezet. Doelen zijn o.a.:  elkaar goed leren kennen; goed 

weten wat er in het stadsdeel leeft en daar adequaat op inspringen; voorbereiden van de 

stadsdeelbijeenkomsten; goed op elkaar ingespeeld raken; niet alleen ‘zenden’ maar ook 

‘ontvangen’; gezonde mix van top-down en bottom-up, verdelen van taken tussen 

coördinator, agendacommissie en bij voorkeur ook deelnemers van de stadsdeelbijeenkomst 

met als stijl: samen leren en ontdekken. 

IB-bijeenkomsten 

 

Zowel in Centrum, Rijswijk als Haagse Hout hebben twee IB-bijeenkomsten plaatsgevonden, 

één ronde in september en één ronde in november/december 2014. De bijeenkomsten zijn 

in alle stadsdelen goed bezocht. De eerste ronde IB-bijeenkomsten stonden met name in het 

teken van informatieoverdracht, voorstellen aan elkaar (ook van de adviseurs) en uitleg over 

de nieuwe procedures. Hier was veel behoefte aan. 

Bij de tweede ronde IB-bijeenkomsten is een tweedeling en soms driedeling gemaakt in de 

agenda, bestaande uit: informatie SPPOH (zenden), informatie vanuit het CJG (zeer 

gewaardeerd) en in gesprek gaan met de scholen/intervisie. Tijdens dit gedeelte gingen de 

IB-ers in subgroepen uiteen met een gesprekspartner (veelal één van de adviseurs). Thema’s 

waren: hoe is de extra ondersteuning bij jou op school geregeld? Wie heeft daarbij welke rol? 

Hoe ga je om met IZC versus SOC? Etc. 
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Kenmerkend voor stadsdeel Centrum is dat de opkomst bijna overweldigend te noemen is. 

Dat is mooi, maar zal voor de komende bijeenkomsten een strakkere aansturing en gedegen 

voorbereiding vragen, waarin ook de adviseurs een rol zullen krijgen.  

Bij Haagse Hout werd een presentatie over de transitie en transformatie van de 

jeugdhulppartners erg gewaardeerd. Bij Rijswijk heeft, naast de reeds genoemde 

onderwerpen, een verkennend gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de 

Rijswijkse Kinderopvang (Femmie Streng). Gezocht wordt naar (nog) betere samenwerking 

tussen kinderopvang en basisscholen, zowel m.b.t. de voorschoolse periode als gedurende 

de basisschooltijd (b.v. als een leerling extra ondersteuning krijgt).  

De Rijswijkse Kinderopvang werkt met groepen van 10 kinderen, waarbij (in overleg / 

afstemming) per groep 1 kind met extra ondersteuning kan worden opgevangen. 

 

De volgende thema’s zijn per stadsdeel aan de orde geweest: 

 

Centrum 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Informatie vanuit SPPOH, uitleg documenten/werkwijzen/procedures 

 Informatie vanuit SBO + voorstellen medewerker Passend Onderwijs 

 Intervisie gericht op inrichten proces extra ondersteuning 

 

Haagse Hout 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Informatie vanuit SPPOH, uitleg documenten/werkwijzen/procedures 

 Intervisie gericht op inrichten proces extra ondersteuning 

 Informatie vanuit CJG en Voor Welzijn 

 Informatie over project ‘Versterking SMW & CJG Mariahoeve ihkv Aanpak (sociale) 

Veiligheid Mariahoeve’ 

 

Rijswijk 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Informatie vanuit SPPOH, uitleg documenten/werkwijzen/procedures 

 Informatie vanuit SBO 

 Intervisie gericht op inrichten proces extra ondersteuning 

 Samenwerking basisscholen en Rijswijkse Kinderopvang 
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Directeurenbijeenkomsten 

Per stadsdeel heeft één directeurenbijeenkomst plaatsgevonden, te weten in de maand 

oktober 2014. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest bij de 

directeurenbijeenkomsten: 

 

Centrum 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Informatie vanuit SPPOH, ervaringen vanuit expertiseteam, KIES, steunpunt autisme 

 Voorstellen agendacommissie + werkwijze 

 Eerste ervaringen vanuit de scholen met Passend Onderwijs (3 tops en 1 tip) 

 Rol van directeur bij totstandkoming groeidocument 

 

Haagse Hout 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Werkwijze agendacommissie en communicatielijnen 

 Informatie vanuit SPPOH: procedures + ervaringen vanuit het expertiseteam 

 Ervaringen uit het stadsdeel 

 Solidariteitsprincipe van de scholen/Gentleman ’s agreement  

(“wat dragen we over naar elkaar bij een overstap van de ene naar de andere school en wat 

zijn daarbij de gedragsregels?”) 

 

Rijswijk 

 Voorstellen scholen onderling, adviseurs en coördinator 

 Voorstellen agendacommissie + werkwijze 

 Informatie vanuit SPPOH, menukaart, ervaringen vanuit expertiseteam, KIES 

 Eerste ervaringen vanuit de scholen met Passend Onderwijs 

 Solidariteitsprincipe (wanneer is een school vol?) 

 

Agendering 

Voor de bijeenkomsten van 2015 zal de agenda worden opgesteld op basis van drie pijlers:  

 

 Ervaringen/wensen uit het stadsdeel (geïnventariseerd door de agendacommissies) 

 Onderwerpen zoals in 2014 geïnventariseerd per stadsdeel. Daarbij zal een afweging 

worden gemaakt welk onderwerp waar aan de orde komt (IB of DIR of allebei) 

 Agendapunten / informatie vanuit SPPOH (*) 

 

(*) 

In ieder geval zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

 Gedrag 
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 Samenwerking met ouders 

 Experimenteerregeling groepsarrangementen 

 Samenwerking met jeugdhulppartners in de nieuwe situatie 

 Wensen m.b.t. deskundigheidsbevordering 

 Invulling zorgplicht 

 Basisondersteuning / extra ondersteuning (mogelijkheden bao-bao-plaatsing?) 

 Rol/expertise SBO-SO 

 

Q3 zal (bij voorkeur) pas later in het jaar aan de orde komen, zodra daarin een kwaliteitsslag 

(objectievere gegevens) kan worden gemaakt. 

 

Stadsdelen Segbroek,  Loosduinen, Scheveningen en Laak 

 

Agendacommissie: 

Voor alle vier stadsdelen geldt dat de agendacommissie voor elke stadsdeelbijeenkomst van 

de IB-ers en elk directeurenoverleg bijeenkomt op een locatie in het stadsdeel. In de 

agendacommissie zitten directeuren, IB-ers, een adviseur en de coördinator. Een van de 

leden maakt aantekeningen. 

Er zijn twee agendapunten, te weten het voorbereiden van de eerstvolgende vergadering en 

wat verder ter tafel komt. Aan de orde komen het bepalen van de thema’s, de wijze van 

organisatie, welke externe deskundigen moeten worden uitgenodigd en de rolverdeling. 

 

IB-bijeenkomsten: 

In het najaar van 2014 hebben in alle vier stadsdelen twee IB-bijeenkomsten 

plaatsgevonden. De coördinator stelt de agenda op en verspreidt deze onder de IB-ers en 

adviseurs van het betreffende stadsdeel. Deze laatste zijn allen aanwezig bij de IB-

bijeenkomst en worden meestal betrokken bij het presenteren van onderwerpen op de 

agenda.  De verslagen van de IB-bijeenkomsten worden ook verspreid onder de directeuren. 

Per stadsdeel zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: 

 

Laak: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

 Het groeidocument 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Het CJG Laak in 2015 

 Het aanbod van ECO Merlijn 

 Waar kunnen we van elkaar leren? 
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Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Dialoog met de orthopedagogen van het Expertiseteam 

 

Loosduinen: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

 Het groeidocument 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Het O&B arrangement 

 Wat kan SBO De Haagse Beek bieden? 

 Vragen bij het groeidocument 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Informatie over sbo en so scholen en hun expertise 

 

Scheveningen: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

 Het groeidocument 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Het O&B arrangement 

 Wat kan SBO De Haagse Beek bieden? 

 Vragen bij het groeidocument 

 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Schoolondersteuningsprofielen 

 

Segbroek: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

 Het groeidocument 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Wat bepaalt of je een individueel arrangement aanvraagt of een TLV? 

 Wat is bij ons op school de definitie van zorgleerlingen? 

 Hoe begeleid je leerlingen met een individueel arrangement? 

 Wat doe je met onwillige ouders? 

 

Directeurenoverleg: 

In het najaar van 2014 heeft in alle vier stadsdelen een directeurenoverleg plaatsgevonden. 

De coördinator stelt de agenda op en verspreidt deze onder de directeuren en een adviseur 
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van het betreffende stadsdeel. De verslagen van het directeurenoverleg worden ook 

verspreid onder de IB-ers. 

 

Algemeen is de wens geuit om meer ruimte te bieden voor onderwerpen die uit het stadsdeel 

zelf worden aangedragen. Per stadsdeel zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: 

 

Laak: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Bekostiging SPPOH en overzicht regelingen en bedragen 

 Welke vragen, wensen en verwachtingen leven er bij de scholen? 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Uitwisseling van expertise en hoe dit kan worden georganiseerd 

 

Loosduinen: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Bekostiging SPPOH en overzicht regelingen en bedragen 

 Welke vragen, wensen en verwachtingen leven er bij de scholen? 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Plaatsingsproblematiek en zorgplicht 

 

Scheveningen: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Bekostiging SPPOH en overzicht regelingen en bedragen 

 Welke vragen, wensen en verwachtingen leven er bij de scholen? 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Schoolondersteuningsprofielen 

 

Segbroek: 

 Eerste ervaringen van en met het Expertiseteam 

 Afspraken over aanwezigheid van adviseurs op scholen 

 Bekostiging SPPOH en overzicht regelingen en bedragen 

 Welke vragen, wensen en verwachtingen leven er bij de scholen? 

Voor de volgende bijeenkomst staat gepland: 

 Aannamebeleid van de scholen en plaatsingsproblematiek 
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Bijlage 4 Passend onderwijs: de eerste ervaringen van het expertiseteam 

(Februari 2015, Marjolein Wennekers/HCO) 

 

 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is er veel veranderd voor scholen. 

Bijvoorbeeld in de werkwijze, de verantwoordelijkheden en de rollen. Aanvragen voor extra 

ondersteuning van leerlingen (een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring) worden 

nu besproken in het nieuw opgerichte expertiseteam van het samenwerkingsverband SPPOH. 

Met behulp van dit artikel willen we scholen (nog) beter bekend maken met de nieuwe 

werkwijze. De leden van het expertiseteam zijn geïnterviewd om hun eerste ervaringen te 

kunnen delen. Ons doel is dat een leerling de best passende vorm van onderwijs krijgt. 

Hiervoor behandelen we de aanvragen zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk en zetten we het 

beschikbare budget op een zo verantwoord mogelijke manier in. Omdat het nieuwe stelsel 

nog maar net in werking is, kunnen we nog veel van en met elkaar leren. Benader ons 

daarom gerust met uw vragen en opmerkingen. 

 

Wat is het expertiseteam en wie maken er deel van uit? 

 

Het expertiseteam bespreekt alle aanvragen voor arrangementen of 

toelaatbaarheidsverklaringen in deze regio. Het expertiseteam is divers samengesteld en 

bestaat uit een voorzitter, een secretaris-orthopedagoog, een jeugdarts en een 

schoolmaatschappelijk werker. Het team komt elke week in een zitting bijeen met een 

wisselende samenstelling. Elke zitting zijn er vier teamleden aanwezig, één uit elk van de 

volgende groepen: 

 

 

Voorzitters: Niels Kamphuis, Stella Montfoort,  

Elly Mulder, Eugene Diederiks, Ada Trouwborst 

Secretaris-Orthopedagogen: Irene van der Kaaij,  

Joke Koudenburg, Karin Vos (tijdelijk i.v.m. vacature) 

Jeugdartsen: Micheline van Plateringen,  

Ada Trouwborst, Lien Wienen 

Schoolmaatschappelijk werkenden: Jip Korteknie, 

Tonnie Visser 
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Wat zijn de ervaringen van het expertiseteam en wat wil het team scholen graag meegeven?  

 

a. Nieuwe mindset  

De invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft allerlei veranderingen met zich 

meegebracht. Het expertiseteam vertelt: “De grootste verandering is in onze ogen de 

verandering in mindset. Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van een kind. 

Het is onze ervaring dat er voor scholen nog een wereld te winnen is als het gaat om het 

denken in ondersteuningsbehoeften”.  

De verandering in mindset werkt door in de manier waarop scholen een arrangement of 

toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Voor 1 augustus 2014 werd er bijvoorbeeld 

bij een aanvraag bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) van scholen gevraagd om 

vooral aan te tonen dat er bij een kind sprake was van een stoornis en welke belemmeringen 

deze stoornis met zich meebracht. Binnen Passend Onderwijs gaat het (nog) veel meer om 

een handelingsgerichte manier van kijken en denken en het denken in 

ondersteuningsbehoeften van een kind. Het is daarom belangrijk dat een school in 

gezamenlijkheid met ouders en eventuele hulpverleners nadenkt over de vraag wat een kind 

nodig heeft, wat zij daarin gezamenlijk kunnen betekenen en wat eventueel extra nodig is 

om aan de ondersteunings-behoeften van het kind te voldoen. Dit proces moet duidelijk in 

de aanvraag naar voren komen.  

Tot slot heeft Passend Onderwijs ook meer een toekomstgerichte manier van denken. Stel 

jezelf als school de vraag wat extra ondersteuning van kind, school en ouders gaat opleveren 

en of dat binnen de gestelde termijn haalbaar is.  

 

Wat betekent dit voor de school?  

 Beschrijf de verwachtingen ten aanzien van de resultaten van de extra ondersteuning. 

 Leg in een groeidocument niet teveel de nadruk op de problemen en wat een kind 

niet kan.  

 Schrijf de ondersteuningsbehoeften van het kind op.  

 Beschrijf ook de eigen ondersteuningsbehoeften en die van de ouders.  

 

b. Integraliteit 

Het expertiseteam toetst de aanvraag op integraliteit. “We willen graag uit de aanvraag 

kunnen halen op welke manier de school, de ouders en eventuele hulpverleners met elkaar 

samenwerken om het kind op de juiste manier te ondersteunen. Dit vinden we belangrijk, 

omdat we er van overtuigd zijn dat het het beste werkt als er op school, thuis en in de vrije 

tijd aan dezelfde doelen gewerkt wordt. Of als alle betrokkenen in ieder geval goed op de 

hoogte zijn aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe het gaat met het kind”.  

Scholen zien ouders als een belangrijke partner. Het expertiseteam vindt dit heel positief om 

te merken. “Wij vinden de betrokkenheid van ouders super essentieel. Vanaf het moment dat 
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een school de eerste signalen heeft dat er zorg is rondom een kind, is het de bedoeling dat 

met  

ouders wordt samengewerkt. Ouders zijn in dat proces niet alleen toehoorder, maar een 

serieuze gesprekspartner. Ouders zijn deskundigen van hun eigen kind”.  

 

Wat betekent dit voor de school?  

 Betrek ouders in een heel vroeg stadium bij de ondersteuning van hun kind op 

school.  

 Werk samen met ouders en stel gezamenlijke doelen op. Vul bij een aanvraag in het 

groeidocument het kopje ‘Opvoedsituatie’ samen met ouders in. Dit maakt 

inzichtelijk hoe de school en ouders de zorg rondom een kind gezamenlijk 

aanpakken.  

 

c. Rode draad 

Op het moment dat een school een aanvraag voor een kind bij het expertiseteam indient, 

heeft de school al heel veel ervaringen met dit kind. “Het is aan ons om te toetsen of de 

school, samen met ouders en anderen, tot nu toe de juiste stappen heeft ondernomen om 

een kind te ondersteunen. Daarnaast kijken we of de juiste doelen gesteld zijn voor de 

komende periode en of die SMART geformuleerd zijn”. Bij een aanvraag met een duidelijke 

rode draad verloopt dit proces het soepelst. Dan is het voor het expertiseteam duidelijk 

welke stappen tot nu toe genomen zijn, wat het effect daarvan is en waarom de 

voorgenomen stappen en ondersteuning nodig zijn. “In sommige aanvragen valt het ons op 

dat de samenhang  ontbreekt. Uit een aanvraag komt bijvoorbeeld een beeld naar voren van 

een kind met ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociale interactie en welbevinden. 

Vervolgens staan in het ontwikkelingsperspectief vooral doelen geformuleerd op het gebied 

van rekenen en taal. Dan is het voor ons lastig om de genomen stappen te volgen”.  

Soms krijgen we bij een aanvraag alles meegestuurd wat in het leerlingdossier te vinden is. 

Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het gaat om de rode draad. 

 

Wat betekent dit voor de school? 

 Kijk kritisch naar de relevantie van de informatie die je invult in een aanvraag.  

 Vraag je af of het proces voor een buitenstander goed te volgen is en of de aanvraag 

hier logisch uit voortvloeit. 

 

d. Multidisciplinair overleg in het SOC 

Sinds de stelselwijziging is er een nieuwe commissie binnen scholen actief, de 

SchoolOndersteuningsCommissie (SOC). Deze commissie bestaat uit de adviseur passend 

onderwijs, schoolmaatschappelijk werker en intern begeleider. De SOC is bij voorkeur niet 

een afzonderlijk overleg. Het gaat erom dat de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur 
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passend onderwijs betrokken worden bij al bestaand overleg over de ontwikkeling van een 

kind, wanneer extra ondersteuning nodig lijkt te zijn.  

De schoolmaatschappelijk werker speelt in dit proces een belangrijke rol als schakel tussen 

school, thuis en eventueel de zorg. De adviseur passend onderwijs fungeert als schakel 

tussen het samenwerkingsverband en de school en is nauw betrokken bij een kind. Het 

expertiseteam overlegt regelmatig met de adviseurs en weegt het oordeel van de adviseur 

over een kind ook mee in de zitting. Wanneer voor een kind waarschijnlijk extra 

ondersteuning nodig is, kan de adviseur de school adviseren over deze ondersteuning, zelf 

een observatie doen in de groep, helpen bij spoedeisende situaties, de communicatie met 

ouders ondersteunen en de weg wijzen naar de benodigde expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Doelgericht werken 

Het expertiseteam verwacht dat in een aanvraag duidelijk omschreven staat aan welke 

doelen bij een kind gewerkt wordt, welke middelen of interventies ingezet worden en op 

welke manier deze ondersteuning geëvalueerd wordt. “Wij kijken bij een aanvraag wat voor 

doelen er gesteld zijn, hoe de doelen geformuleerd zijn, of de doelen breed gedragen 

worden en of de doelen haalbaar zijn. Hoe concreter (SMART) doelen omschreven zijn, hoe 

beter. Ook kijken wij op welke gebieden de doelen gesteld zijn. We vinden het belangrijk dat 

er, indien nodig, doelen gesteld worden op meerdere gebieden: didactisch, pedagogisch, 

sociaal-emotioneel, psychisch/psychosociaal en/of lichamelijk/motorisch”. Deze doelen 

staan in het ontwikkelingsperspectief. Een arrangement is dan ook een samenstel van zaken, 

wat bijvoorbeeld ook in de keuze van de in te zetten middelen naar voren moet komen.  

Bij een aanvraag voor een toelaatbaarheids-verklaring voor een SBO- of SO-school is het de 

bedoeling dat deze school betrokken wordt bij de aanvraag. De ‘stamschool’ en SBO- of SO-

school stellen samen een plan op en formuleren in gezamenlijkheid doelen. 

 

Wat betekent dit voor de school?  

 Schakel de expertise van de adviseur 

passend onderwijs en van de 

schoolmaatschappelijk werker in een 

zo vroeg mogelijk stadium in, 

wanneer extra ondersteuning van 

een kind nodig lijkt te zijn.  
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Wat betekent dit voor de school?  

 Formuleer doelen concreet (SMART) en, indien nodig, op meerdere gebieden. Denk 

bijvoorbeeld bij een kind met vooral ondersteuningsbehoeften op leergebied 

(cognitief/didactisch) ook aan diens welbevinden en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

 Vraag jezelf ook af of je weet wat een kind straks moet kunnen om te kunnen zeggen 

dat het doel behaald is. Wat zie je hem of haar dan doen?  

 Betrek de SBO- of SO-school bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.  

 

Tot slot 

 

Het expertiseteam kijkt positief terug op de afgelopen periode. Er is sprake van een 

gezamenlijk leerproces en van goede wil bij alle betrokkenen. “We zijn ons er van bewust dat 

er binnen Passend Onderwijs een grote taak ligt voor de scholen. Het is onze taak scholen 

daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen, zodat ieder kind een kans heeft om zijn of haar 

talenten tot bloei te laten komen!” 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via:  

 070 315 63 49 

@ expertiseteam@sppoh.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:expertiseteam@sppoh.nl
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Ontwikkeling leerlingen 2011-2014

Nummer SWV PO2815

Naam SWV Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

bao sbao totaal (s)bao PO woonachtig

1-10-2011 53.395 1.201 54.596 54.488

1-10-2012 53.771 1.323 55.094 54.939

1-10-2013 54.360 1.328 55.688 55.508

1-10-2014 54.696 1.312 56.008 55.902

jonger dan 8 jaar 8 jaar en ouder

so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal

1-10-2011 172 31 25 450 35 69 782

1-10-2012 166 27 30 434 36 57 750

1-10-2013 173 20 35 422 39 62 751

1-10-2014 158 16 31 421 42 69 737

2. rugzakken

CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken

1-10-2011 74 33 0 33 77 217

1-10-2012 59 33 0 23 72 187

1-10-2013 70 40 0 35 70 215

PO2815 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken

1-10-2011 2,20% 1,14% 0,12% 0,17% 1,43% 0,40%

1-10-2012 2,40% 1,09% 0,11% 0,16% 1,36% 0,34%

1-10-2013 2,38% 1,07% 0,11% 0,17% 1,35% 0,39%

1-10-2014 2,34% 1,03% 0,10% 0,18% 1,32%

Landelijk

1-10-2011 2,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01%

1-10-2012 2,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96%

1-10-2013 2,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96%

1-10-2014 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%

1. leerlingen

3. deelname %

Bijlage 5 Leerlingstromen 
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Jaarrekening SPPOH 2014 
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Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 

 

Algemeen 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de wettelijke voorschriften betreffende de 

jaarrekening van het Burgerlijk Wetboek, titel 9, boek 2 en de Richtlijnen Jaarverslaggeving 

(RJ), in het bijzonder richtlijn 660 voor onderwijsinstellingen, toegepast. 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde.  

De overige grondslagen voor de waardering van activa en passiva evenals voor de 

resultaatbepaling zijn gedurende het verslagjaar niet gewijzigd. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en 

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

 

Financiële instrumenten 

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten. 

Het betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen, 

liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden.  

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 

waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde 

ervan. Daarom zijn deze financiële instrumenten in de balans opgenomen tegen nominale 

waarde. De vorderingen uit hoofde van debiteuren hebben hoofdzakelijk betrekking op 

kortlopende vorderingen op de Gemeente en het Rijk. Als gevolg hiervan is het rente- en 

kredietrisico dat de stichting loopt als laag aan te merken. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden, indien aanwezig, gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd 

met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermindering verliezen. De 

kostprijs van de materiële vaste activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De 
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lineaire afschrijvingen vinden plaats op basis van de verwachte economische levensduur en 

de eventuele restwaarde.  

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

a) Meubilair      20 jaar; 

b) Bureaustoelen     10 jaar; 

c) ICT apparatuur    5 jaar; 

d) ICT bekabeling    15 jaar; 

 

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa 

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 

vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde 

van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto 

kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.  

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.   

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele 

voorzieningen van oninbaarheid.        

  

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Onttrekkingen vinden direct ten 

laste van de voorziening plaats. Dotaties en vrijval lopen via de exploitatie. Voor een nadere 

toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 2.2. 

 

Schulden 

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.     

  

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen  

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen uit hoofde van de bekostiging worden in het 

jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van 

baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan 

worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  
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Bepaling van het exploitatiesaldo 

Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. De 

baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het 

voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het realisatieprincipe.  
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Balans (na resultaatbestemming) 

 
Bedragen x € 1,-- 

    per per 

  Activa 31-12-2014 31-12-2013 

1.2 Materiële vaste activa             59.412               15.382  

1.3 Vorderingen           84.834             230.158  

1.7 Liquide middelen        2.312.226             481.612  

  Totaal activa        2.456.472             727.152  

        

        

    per per 

  Passiva 31-12-2014 31-12-2013 

2.1 Eigen Vermogen        1.785.918             511.577  

2.3 Langlopende schulden                       -    

2.4 Kortlopende schulden 670.555            215.575  

  Totaal passiva        2.456.472             727.152  

 

Staat van baten en lasten 

 
Bedragen x € 1,-- 

    Realisatie Begroting Realisatie 

  Baten 2014 2014 2013 

3.1 
 
Rijksbijdrage          4.951.165 5.233.086  

3.1 Doorbetaalde bijdragen         -3.045.101 -3.558.045  

3.2 Overige overheidsbijdragen – en subsidies              180.557   

3.5 Overige baten      321.632  280.987  549.185 

  Totaal baten 2.408.253        1.956.028 
  

         549.185  

          
          

    Realisatie Begroting Realisatie 

  Lasten 2014 2014 2013 

4.1 Personeelslasten 1.049.044  980.355           169.957  

4.2 Afschrijvingen                  4.136  9.793  345  

4.3 Huisvestingslasten                19.061  27.818             10.581  

4.4 Overige lasten 67.252  844.249             68.097  

 Totaal lasten 1.139.493 1.862.215 248.980 

          
          

  Saldo baten en lasten 1.268.760  93.813     
  

         300.205  

          

5 Financiële baten en lasten                  5.581                    421  

          

  Totaal resultaat 1.274.341  93.813           300.626  

 

In de continuïteitsparagraaf van dit jaarverslag wordt voor zowel balans als staat van baten 

en lasten een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2014 en de begrotingen 2014-2019. 
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Kasstroomoverzicht    
    

    

Kasstroom uit operationele activiteiten 31-12-14 

Saldo Baten en Lasten          1.268.761  

    

Aanpassing voor:   

Afschrijvingen                 4.136  

Mutaties voorzieningen   

    

Veranderingen in vlottende middelen:   

Voorraden                         -  

Vorderingen 145.324  

Schulden 454.979  

Nog te verdelen subsidies   

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties          1.873.200  

    

    

Ontvangen interest                 5.580  

Betaalde interest                         -  

Buitengewoon resultaat                         -  

                  5.580  

    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten           1.878.780  

    

    

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 31-12-14 

Investeringen in materiële vaste activa               48.164- 

Overige investeringen in financiële vaste activa   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten               48.165- 

    

    

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 31-12-14 

Nieuw opgenomen leningen                         -  

Aflossing langlopende schulden                         -  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten                            -  

    

    

Mutatie liquide middelen          1.830.614  

    

 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de post liquide middelen 

vanaf 31-12-2013 tot en met 31-12-2014. In die periode is de post liquide middelen met 

€1.830.614 toegenomen. 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst en besteden van de liquide middelen 

maar is voor niet financieel administratief geschoolde lezers niet altijd eenvoudig te lezen. 

Een uitgebreide toelichting op de verschillende posten in het overzicht is niet nodig, omdat 

zij verderop in de jaarrekening worden toegelicht. 
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Analyse van de balans 

De beoordeling vindt plaats op basis van de kengetallen kapitalisatiefactor, solvabiliteit, 

liquiditeit (current ratio) en rentabiliteit en de bijbehorende signaleringsgrenzen.  

Daarnaast zijn alle belanghebbende het er over eens dat een adequate planning en control 

systematiek inclusief beleidsrijke meerjarenbegroting van wezenlijk belang is voor de 

financiële stabiliteit van een Samenwerkingsverband.  

Het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting 2015 – 2021 is inmiddels als 

onderdeel van het Ondersteuningsplan gerealiseerd. De planning- en control cyclus is in 

opbouw. Naast de jaarverslaglegging rapporteert de directie per kwartaal over de stand van 

financiën, organisatie en taakuitvoering. Een liquiditeitsbegroting ondersteunt de financiële 

planning. Het mandaat van de directie is uitgewerkt en in de betaalroute zijn waarborgen 

ingebouwd om veilige financiële routes te realiseren. In de tweede helft van 2015 zal e.e.a. 

in overleg met het administratiekantoor, controller en accountant worden beschreven. 

 

De PO-raad heeft een standaardmethodiek ontworpen, waarmee schoolbesturen de 

kengetallen en hun financiële positie incl. (genormeerde) kapitaalsbehoefte kunnen 

vaststellen. In het bestuursverslag en de jaarrekening past SPPOH de methodiek van de PO-

raad toe.  

 

Kapitalisatiegraad 

De mate waarin het gebruikte vermogen zich verhoudt ten opzichte van  de baten, m.a.w. 

hoeveel vermogen heeft de organisatie gebruikt om een bepaalde opbrengst te genereren. 

Dit wordt berekend door: 

Definitie: de kapitalisatiefactor = het balanstotaal gedeeld door de totale baten van de staat 

van baten en lasten (incl. de financiële baten). 

 

Kapitalisatiefactor Uitkomst 

Uitkomst 2014 101,8% 

Uitkomst 2013 132,2% 

 Signaleringgrens grote SWV/besturen >35% 

 

Als de kapitalisatiegraad boven deze norm uitkomt kan de afdeling Rekenschap van de 

Inspectie van het onderwijs een onderzoek instellen.  Omdat de doelactiviteiten van SPPOH 

een aanvang namen in de tweede helft van 2014 geeft de kapitalisatiegraad op dit moment 

nog een vertekend beeld. In dat licht is de uitkomst van 101.8% verklaarbaar.  

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit zegt iets over de mate waarin de uitgaven worden gedekt door de totale 

inkomsten van de organisatie. 

Definitie: Exploitatieresultaat gedeeld door de totale baten. 
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Rentabiliteit Uitkomst 

Uitkomst 2014 52,8% 

Uitkomst 2013 54,7% 

Signaleringgrens 0-5% en meerjarig gemiddeld 3% 

 

De rentabiliteit is relatief hoog te noemen. Omdat SPPOH nog geen volledig kalenderjaar 

actief is geeft de rentabiliteit een vertekend beeld. In 2015 zal de rentabiliteit normaliseren 

omdat dit het eerste volledige boekjaar is met activiteiten.  

 

Solvabiliteit 

De mate waarin de organisatie in staat wordt geacht zijn schulden te kunnen betalen. Dit 

wordt als volgt berekend:  

Definitie: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

 

Solvabiliteit Uitkomst 

Uitkomst 2014 72,7% 

Uitkomst 2013 70,4% 

Signaleringsgrens <30% 

 

Het solvabiliteitsratio van SPPOH ligt ruim boven de ondergrens van 30%. Dat is te verklaren 

uit het feit dat er bij SPPOH alleen sprake is van kort vreemd vermogen (schulden aan 

leveranciers en schoolbesturen) en niet van lang vreemd vermogen (bijv. leningen bij een 

financiële instelling). 

Het bedrag aan vreemd vermogen is dan ook relatief laag en de solvabiliteitspositie is 

gezond te noemen. Gezien de financieringsstructuur van SPPOH zal dat ook de komende 

jaren zo blijven. 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen. De signaleringsgrens van de liquiditeit geeft aan dat hij > 1-1,5 moet zijn en 

daar voldoet SPPOH in ruime mate aan.  

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en 

vorderingen) en de kortlopende schulden. 

 

Liquiditeit Uitkomst 

Uitkomst 2014 3,4 

Uitkomst 2013 3,3 

Signaleringsgrens <1-1.5 
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Samenvatting en vooruitblik 

Op basis van de voorgaande balans analyse kan worden vastgesteld dat SPPOH in haar 

beginfase  verantwoord met de middelen is omgegaan en daarmee een eerste financieel 

fundament heeft gelegd voor de komende jaren. 

 

Tegelijkertijd is er de wetenschap dat het kalenderjaar 2014 het eerste volledige boekjaar is 

voor SPPOH. De kengetallen geven daardoor nog een enigszins vertekend beeld. De 

kengetallen uit de jaarrekening 2015 zullen een realistischer beeld geven. 

Binnen de vastgestelde meerjarenbegroting zijn vooralsnog voldoende waarborgen 

ingebouwd om vast te stellen dat de financiële positie van SPPOH ook de komende jaren 

voldoende zal zijn. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 

 

  

Vaste activa                   

                      

1.2 Materiële vaste activa                   

                      

  

  

Aanschaf 
Prijs 

1-1-2014 

Afschrijving 
cumulatief 
1-1-2014 

Boekwaarde 
 

1-1-2014 

Investeringen 
 

2014 

Desinvesteringen 
 

2014 

Afschrijvingen 
 

2014 

Aanschaf 
Prijs 

31-12-2014 

Afschrijving 
cumulatief 
31-12-2014 

Boekwaarde 
 

31-12-2014 

1.2.1 Gebouwen en terreinen                    -                     -                     -                      -                             -                       -                     -                     -                     -  

1.2.2 Inventaris en apparatuur          15.727                345           15.382             48.165                  4.136           63.892             4.481           59.411  

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen                   

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen                   

1.2.5 Niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa                    -                     -                     -                      -                             -                       -                     -                     -                     -  

  Materiële vaste activa          15.727                345           15.382             48.165                             -                4.136           63.892             4.481           59.411  
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1.5 Vorderingen     

        

    per per 

  Vorderingen 31-12-2014 31-12-2013 

1.5.6 Overige overheden          20.000                     -  

1.5.7 Overige vorderingen          63.806         230.159  

1.5.8 Overlopende activa            1.028                     -  

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid                    -                     -  

  Vorderingen          84.834         230.158  

        

        

  Uitsplitsing     

        

1.5.7.1 Personeel                    -                     -  

1.5.7.2 Overige          63.806         230.159  

  Overige vorderingen          63.806         230.159  

        

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten            1.028                     -  

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten                    -                     -  

1.5.8.3 Overige overlopende activa                    -                     -  

  Overlopende activa            1.028                     -  

 
In post 1.5.7.2 Overige zijn de volgende bedragen verwerkt: 

SWV Zuid-Holland West (project Op de Rails  5/12 deel           52.538 

Waarborgsom Telfort                7.200 

Waarborgsom gebouw                2.079 

Vooruitbetaalde huur                1.989 

Totaal               63.806  

 

 
 
 
Liquide middelen     

        

        

    per per 

  Vlottende activa 31-12-2014 31-12-2013 

1.7.1 Kasmiddelen                       -    

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen         2.312.226             481.612  

1.7.3 Deposito's                       -                        -  

1.7.4 Overige liquide middelen                       -                        -  

  Totaal vlottende activa         2.312.226             481.612  
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Eigen vermogen       

          

2.1 Eigen Vermogen       

          

    Stand per  Resultaat Stand per  

  Eigen vermogen 01-01-14   31-12-14 

2.1.1 Algemene reserve publiek        511.577      1.274.341      1.785.918  

  Algemene reserve privaat       

  Bestemmingsreserve eerste waardering activa                      -    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)                      -    

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)                      -    

          

  Eigen vermogen        511.577  1.274.341  1.785.918 

 

 

 

Kortlopende schulden     

        

2.4 Kortlopende schulden     

        

    per per 

  Kortlopende schulden 31-12-2013 31-12-2012 

2.4.1 Kredietinstellingen                              -                               -  

2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW                              -                               -  

2.4.3 Crediteuren                     71.468                   215.575  

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen                              -    

2.4.9 Overige kortlopende schulden                     93.387    

2.4.10 Overlopende passiva                   505.699    

  Kortlopende schulden 670.554                    215.575  

        

  Uitsplitsing 

    

2.4.9.1 Werk door derden                                -  

2.4.9.2 Overige                     93.387    

  Overige kortlopende schulden                     93.387                               -  

        

2.4.10.7 Rente                              -    

2.4.10.8 Overige                   505.699    

  Overlopende passiva                   505.699                               -  

 

Post 2.4.9.2 is de vordering die Stichting de Haagse Scholen heeft op SPPOH. 

 

Post 2.4.10.8 kan als volgt worden gespecificeerd: 

Saldo uitgegeven beschikkingen aan schoolbesturen     89.126 

Te ontvangen facturen ingehuurd personeel                     416.573 

                         505.699   
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het totaal van in 2014 door SPPOH afgegeven beschikkingen aan schoolbesturen bedraagt 

€7.379.854. Het bedrag aan betalingen over deze beschikkingen bedraagt €2.955.975, 

hierdoor is het bedrag “niet uit de balans blijkende verplichtingen” wegens uitgegeven 

beschikkingen  € 4.423.879. 

 

Meerjarige contracten 

 

Inmiddels heeft SPPOH een aantal meerjarige contracten afgesloten. 

 Ondersteuningscontract DHS 

 Huisvesting, korte termijn opzegbaar 

 

Toelichting op de staat van baten en  lasten 

 

3.1 Rijksbijdragen 

 

De baten zijn als volgt opgebouwd; 

Verstrekker Bedrag 

Ministerie van OCW 4.951.165 

Gemeentelijke subsidie 180.557 

SCOH tientjesregeling 321.632 

Totaal 5.453.354 

 

Vanaf 1 augustus is maandelijks een bedrag van het Ministerie van OCW ontvangen. De 

gemeentelijke subsidie betreft ontvangsten van de gemeente Den Haag: € 153.040 

(schoolmaatschappelijk werk Leidschenveen-Ypenburg, zorgprojecten, KIES en voorlopers 

)en de gemeente Rijswijk: € 27.817 (schoolmaatschappelijk werk). 

 

4.1 Personeelslasten 2014 2013 

4.1.1 Lonen en salarissen 815.095  

4.1.2 Overige personele lasten 233.949  

Totaal 1.049.044 169.957 

 

De post lonen en salarissen heeft betrekking op de medewerkers van SPPOH die vanuit de 

schoolbesturen zijn gedetacheerd bij SPPOH. De realisatie van de overige personeelslasten 

betreft voornamelijk de externe inhuur van adviseurs en wervingskosten.  

 

 

4.2 Afschrijvingen 2014 2013 

4.2.1 Materiële vaste activa 4.136 345 

Totaal 4.136 345 
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De in 2014 aangeschafte activa zijn conform de waarderingsgrondslagen afgeschreven vanaf 

de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanschaf. Zie ook de toelichting bij 1.2 

Vaste Activa. 

 

 

4.3 Huisvestingslasten 2014 2013 

4.3.1 Huur 13.422  

4.3.3 Onderhoudskosten 1.883  

4.3.5 Schoonmaakkosten 3.607  

4.3.8 Overige 149  

Totaal 19.061 10.581 

 

Dit betreft de verschillende kosten van het pand aan de Binckhorstlaan 145.  

 

 

4.4 Overige lasten 2014 2013 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 4.235  

4.4.4 Overige 63.018  

Totaal 67.252 68.097 

 

4.4.1 Specificatie honararium 2014 2013 

4.4.1.1  Onderzoek jaarrekening 4.235  

Totaal 4.235  

 

 

 

5. Financiële baten  

5. Financiële baten en buitengewone 

lasten 2014 2013 

5.1 Rentebaten 5.581 421 

Totaal 5.581  421 

 

 

 

Het resultaat van het huidige boekjaar is aan het eigen vermogen toegevoegd. 
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Verantwoording subsidies 

     

         G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule 
     

         

Omschrijving 
Toewijzing 
kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 
Prestatie 

afgerond ? 
   

   
EUR EUR ja/nee 

   n.v.t. 
  

0 0 
    

         

         G2 Subsidies met verrekeningsclausule 
     

         G2A Aflopend per ultimo boekjaar 
     

Omschrijving 
Toewijzing 
kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 
Prestatie 

afgerond ? 
   

   
EUR EUR ja/nee 

   n.v.t. 
  

0 0 
    

         

         G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 
    

Omschrijving 
Toewijzing 
kenmerk 

Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Saldo per 
1-1-2014 

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar 
Lasten in 
verslagjaar 

Totale 
kosten     31-

12-2014 

Saldo nog 
te 
besteden 
31-12-
2014 

   
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

n.v.t. 
  

0 0 0 0 0 0 
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Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
              Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en  gewezen topfunctionarissen 
     

         

  
Ingangsdatum 
dienstverband 

Einddatum 
dienstverband 

Omvang 
dienstverband in FTE 

Dienstbetrekking (D) 
of op Interimbasis (I) Beloning 

Belastbare vaste en 
variabele 

onkostenvergoedingen 
Voorziening beloning 
betaalbaar op termijn 

Uitkeringen wegens 
beëindiging v/h 
dienstverband 

      FTE D of I 2014 2014 2014 2014 

Directie 
        J.D. Rensen (directeur) 1-8-2013   1 I € 73.482    € 11.644    

         Bestuurders 
        J.D.H. Willenborg (voorzitter DB)     n.v.t. n.v.t.         

J. Taal (penningmeester DB)     n.v.t. n.v.t.         

H. Medema (vice voorzitter DB)     n.v.t. n.v.t.         

B. Roodink (lid DB)     n.v.t. n.v.t.         

H. Wanders (lid DB)     n.v.t. n.v.t.         

M. Knoester (lid DB)     n.v.t. n.v.t.         

J. Reijman (lid DB)     n.v.t. n.v.t.         

         Toezichthouders 
        R. de Vries (voorzitter AB)     n.v.t. n.v.t.         

H. Narain (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

L. Glebbeek (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

Q.P.F. Buizert (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

F. el Marini (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

J. Gommers (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

nog niet bekend (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

nog niet bekend (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

G. van der Houwen (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

H. Plomp (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

E. Klompmaker (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

A.C. Hagedooren (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

B. Scheffer (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

E. Kolf (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

D.H. van Arke (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

C. Kouwenberg (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

W. Grijze (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

E.K.V. van Efferink     n.v.t. n.v.t.         

J.H.B. Jansen (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

S. Verheul (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         

M. van Kesteren (lid AB)     n.v.t. n.v.t.         
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Continuïteitsparagraaf 

In dit onderdeel van het jaarverslag wordt informatie over de continuïteit van de organisatie 

opgenomen. Vanuit de wetgever is de vorm en inhoud van dit hoofdstuk voorgeschreven en 

deze indeling wordt in dit verslag dan ook gevolgd. Daarnaast is in dit hoofdstuk ook een 

vergelijking opgenomen van de begroting 2014 versus realisatie 2014. 

 

A  Personele bezetting en leerlingenaantallen 

 

De inkomsten van SPPOH zijn voor een groot deel afhankelijk van de volumes aan leerlingen 

van de aangesloten schoolbesturen. 

 

Een adequate raming van de toekomstige aantallen leerlingen is dan ook van groot belang 

en is verankerd in de reguliere Planning en Controlcyclus van SPPOH. Elk jaar wordt bij het 

op- en vaststellen van de meerjarenbegroting vastgesteld hoe deze volumes zich 

ontwikkelen en welke speelruimte SPPOH heeft om binnen haar financiële kaders het 

gewenste beleid te realiseren. 

 

De actuele verwachtingen rondom de leerlingaantallen is als volgt: 

aantal leerlingen realisatie prognose 

  01-okt-14 01-okt-15 01-okt-16 01-okt-17 

BaO      54.696       54.956       55.198       55.384  

SBaO         1.312          1.322          1.331          1.340  

SO            737             737             737             737  

Totaal      56.745       57.015       57.266       57.461  

 

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2014 is afkomstig van DUO en is de basis voor de 

bekostiging in 2015/2016. Bij het opstellen van de prognose wordt gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke prognoses en de kennis van de onderliggende schoolbesturen. Naar 

verwachting zal er de komende jaren sprake zijn van een lichte toename van het aantal 

leerlingen. De verwachting is dat het aantal SO leerlingen stabiel zal blijven. 

 

In tegenstelling tot grote delen van Nederland is er in deze regio dus geen sprake van krimp 

van het aantal leerlingen. 

 

SPPOH heeft geen personeel in dienst. Wel worden medewerkers gedetacheerd vanuit de 

schoolbesturen. Zie hiervoor het overzicht in het bestuursverslag. Er bestaan geen 

langdurende verplichtingen aan deze detacheringen. 
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B  De meerjarenbegroting 

In deze paragraaf wordt de meerjarige ontwikkeling (2015-2017) van de balans en staat van 

baten lasten ten opzichte van 2014 gepresenteerd en waar nodig toegelicht. 

 

De staat van baten en lasten is gebaseerd op meerjarenbegroting die door het bestuur is 

goedgekeurd. Deze is als bijlage bijgevoegd. Voor deze continuïteitsparagraaf is een 

vertaling gemaakt naar de wettelijk verplichte indeling, zoals die in deze paragraaf is 

opgenomen. De in het ondersteuningsplan opgenomen meerjarenbegroting is gebaseerd op 

een aantal programma’s en volgt niet de opbouw en indeling zoals deze in de regels voor de 

jaarverslaggeving worden gehanteerd. 

 

Balans 

De balans 2015-2017 is gebaseerd op de resultaten uit de Meerjarenbegroting uit het 

ondersteuningsplan. Het resultaat is opgenomen onder eigen vermogen. De vlottende activa 

neemt toe met hetzelfde bedrag. 

 

 

Analyse 31 december 2013 en 31 december 2014 

De materiele vaste activa is vooral toegenomen door investeringen in inventaris en 

apparatuur. De vlottende activa bestaan per 31 dec 2014 voor €2,3 miljoen uit tegoeden op 

bankrekeningen. Deze is sterk toegenomen door het positieve resultaat in 2014 en een 

daling van de vorderingen. 

activa 31-dec-14 31-dec-13 verschil 31-dec-15 31-dec-16 31-dec-17

Immateriele vaste activa -                   -                   -                  -                 -                 -                 

Materiele vaste activa 59.412             15.382             44.030            59.412           59.412           59.412          

Financiele vaste activa -                   -                   -                  -                 -                 -                 

Totaal vaste activa 59.412             15.382             44.030            59.412           59.412           59.412           

Vlottende activa 2.397.060       711.770           1.685.290      2.583.199     2.715.081     3.028.008     

totaal 2.456.472       727.152           1.729.320      2.642.611     2.774.493     3.087.420     

passiva 31-dec-14 31-dec-13 verschil 31-dec-15 31-dec-16 31-dec-17

algemene reserve 1.785.918       511.577          1.274.341      1.972.057     2.103.939     2.416.866    

bestemmingsreserve publiek -                   -                   -                  -                 -                 -                 

bestemmingsreserve privaat -                   -                   -                  -                 -                 -                 

bestemmingsfonds publiek -                   -                   -                  -                 -                 -                 

bestemmingsfonds privaat -                   -                   -                  -                 -                 -                 

Totaal eigen vermogen 1.785.918       511.577           1.274.341      1.972.057     2.103.939     2.416.866     

Voorzieningen -                    -                    -                   -                  -                  -                 

Langlopende schulden -                    -                    -                   -                  -                  -                 

Kortlopende schulden 670.555           215.575           454.980          670.555         670.555         670.555        

totaal 2.456.473       727.152           1.729.321      2.642.612     2.774.494     3.087.421     
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Het eigen vermogen is tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 met €1,3 miljoen 

toegenomen, door toevoeging van het resultaat 2014. De kortlopende schulden zijn met 

circa €0,5 miljoen toegenomen, vooral door uitgegeven beschikkingen en nog te ontvangen 

facturen voor ingehuurd personeel. 

 

Staat van baten en lasten 

Hieronder is de meerjarige staat van baten en lasten van SPPOH opgenomen. 

 

 

Direct zichtbaar is dat de volumes in geld vanaf 2014 sterk toenemen en die trend zal zich 

bij SPPOH ook na 2016 voortzetten als gevolg van de, voor SPPOH, voordelige landelijke 

verevening van de middelen passend onderwijs. 

 

Voor SPPOH zal dat in eindsituatie in 2019-2020 op basis van de huidige situatie een extra 

structureel bedrag van € 5,0 mln. per jaar opleveren. 

 

3.1 Rijksbijdrage  

Vanaf 1-8-2014 ontvangt SPPOH de rijksmiddelen voor lichte en zware ondersteuning 

rechtstreeks van het ministerie van OCW. 

Bij de zware ondersteuning (de SO-scholen) wordt de ondersteuningsbekostiging pas vanaf 

1-8-2015 aan SPPOH toegekend. Dat verklaart de sterke toename in 2016. 

 

Daarnaast nemen de rijksbijdragen de komende jaren toe als gevolg van de eerder 

genoemde landelijke verevening. 

 

Realisatie Begroting verschil Begroting Begroting Begroting

Baten 2014 2014 2014 2015 2016 2017

3.1Rijksbijdrage 4.951.165       5.233.086       -281.921        16.757.908 22.703.400 23.421.947

3.1Doorbetaalde bijdragen -3.045.101      -3.558.045      512.944          -13.111.857 -18.564.689 -18.711.315 

3.2Overige overheidsbijdragen 180.557           -                    180.557          0 0 0

3.5Overige baten 321.632           280.987           40.645            312.328 0 0

totaal baten 2.408.253       1.956.028       452.225          3.958.379     4.138.711     4.710.632     

Realisatie Begroting verschil Begroting Begroting Begroting

Lasten 2014 2014 2014 2015 2016 2017

4.1Personeelslasten 1.049.044       980.355           68.689            1.879.438     2.182.433     2.553.708     

4.2Afschrijvingen 4.136                9.793                -5.657             21.200           22.200           23.600           

4.3Huisvestingslasten 19.061             27.818             -8.757             40.000           40.000           40.000           

4.4Overige lasten 67.252             844.249           -776.997        1.831.602     1.762.196     1.780.397     

Totaal lasten 1.139.493       1.862.215       -722.722        3.772.240     4.006.828     4.397.705     

Saldo baten en lasten 1.268.760       93.813             1.174.947      186.139         131.882         312.927        

Financiële baten en lasten 5.581                0 0 0 0 0

Totaal resultaat 1.274.341       93.813             1.174.947      186.139         131.882         312.927        
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3.1.4 Doorbetaling rijksbijdrage SWV 

Dit betreft alle middelen die door of via SPPOH ter beschikking worden gesteld aan 

schoolbesturen. 

Dit betreft een afdracht naar SO scholen die op basis van de door SPPOH afgegeven 

toelaatbaarheidsverklaringen automatisch door DUO wordt uitgevoerd. 

 

Deze middelen staan dus eigenlijk alleen administratief even bij SPPOH maar worden ook 

direct en automatisch doorgesluisd naar de schoolbesturen van de SO-scholen. 

De overige doorbetalingen rijksbijdrage hebben betrekking op de verschillende programma’s 

vanuit het ondersteuningsplan SPPOH en worden op verschillende manieren (bedrag per 

school, leerling, individuele – en groepsarrangementen) aan de schoolbesturen ter 

beschikking worden gesteld. 

 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

Dit betreft in 2014 een aantal gemeentelijke subsidies. 

 

3.3 Overige baten 

In 2013/2014 is €551.370 aan subsidie invoering passend onderwijs (de zogenoemde 

tientjesmiddelen) beschikbaar gesteld. 5/12e van dit bedrag is als baten opgenomen in 

2013. De resterende 7/12e is als baten in 2014 opgenomen. In de begroting 2015 was 

hiervoor ook nog een bedrag opgenomen, maar dat is al opgenomen in de baten van 2014, 

zodat er in 2015 geen bedrag hiervoor meer als baten zal worden gerealiseerd. 

 

4.1 Personeelslasten 

Dit betreft in hoofdzaak de detacheringskosten van de medewerkers van SPPOH.  

Daarnaast zijn er bedragen opgenomen voor professionalisering en juridisch en algemeen 

advies. 

 

4.2. Afschrijvingen 

Dit betreft de afschrijving op meubilair en vooral ICT van SPPOH. 

 

4.3. Huisvestinglasten 

Dit betreft de huur, energie en schoonmaakkosten van het huidig pand aan de 

Binckhorstlaan. 

 

4.4 Overige lasten  

Dit betreft o.a. de kosten voor BOVO (overlegorgaan Basis Onderwijs en Voortgezet 

Onderwijs), de kosten van administratiekantoor en accountant en de kosten voor het 

monitoren van de behaalde resultaten door scholen. 
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C  Vergelijking van de lasten en de begroting in programma’s 

 

 

  

Budget Budget Gerealiseerd Gerealiseerd Verschil Verschil

10 2.024.823 1.865.009 159.814

1100 Bijdrage basisondersteuning 1.585.500 1.511.761 73.739

1200 Verhoging basisondersteuning 0 0 0

1300 Versterking basisondersteuning 0 0 0

1400 Adviseurs 439.323 353.248 86.075

20 1.343.336 549.497 793.839

2100 Individuele arrangementen 619.953 46.031 573.922

2200 Groepsarrangementen 104.167 19.043 85.124

2300 LGF-overgang 566.678 477.145 89.533

2400 O&B arrangementen (Herstart/OdRails) 52.538 7.278 45.260

30 614.868 652.863 -37.995

3100 AWBZ-compensatie 83.333 40.703 42.630

3200 SBO bekostiging > 2% 462.621 383.310 79.311

3300 SBO groei 68.914 228.850 -159.936

3400 SBO grensverkeer 0 0 0

3500 SO bekostiging 0 0 0

3600 SO groei 0 0 0

40 297.296 139.034 158.262

4100 Adviseren toelaatbaarheidsverklaringen 66.880 8.704 58.176

4200 Expertiseteam personeel 179.183 121.259 57.924

4300 Expertisesteam Inrichting 30.400 5.669 24.731

4400 Juridische adviezen / second opinion 20.833 3.402 17.431

50 533.508 549.353 -15.845

5100 SMW 411.026 331.443 79.583

5200 Subsidieprojecten 0 166.867 -166.867

5300 Deskundigheidsbevordering 39.583 0 39.583

5400 Q3 8.333 10.648 -2.315

5500 BOVO 34.775 29.819 4.956

5600 Ondersteuningsplanraad 5.208 10.576 -5.368

5700 Regelruimte directeur 20.833 20.833

5800 Monitoring 13.750 13.750

60 439.045 423.257 15.788

6100 6.1 Organisatie SPPOH 439.045 423.257 15.788

70 167.386 0 167.386

7100 7,1 Onvoorzien 167.386 167.386

5.420.262 5.420.262 4.179.013 4.179.013 1.241.249 1.241.249

Totale baten 5.453.354 Verschil in baten -33.092

Verschil -33.092 1.274.341
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D  Toelichting op de belangrijkste verschillen afwijkingen per programma 

 

Programma Regel Toelichting Verschilbedrag  
(positief bedrag:  
onderbesteding) 

1 1100 Dit verschil wordt vnl. veroorzaakt doordat op het 
gebied van SOVA (start in 2015) en steunpunt 
autisme (gestart in 2014) nog geen betalingen zijn 
gedaan. 

€ 73.739 

1 1400 Het volume adviseurs is conform de begroting in de 
periode 1 augustus t/m 31 december 2014 gelijk 
geweest aan 12,8 fte. Het verschil wordt veroorzaakt 
door meevallende kosten per fte.  

€ 86.075 

2 2100 Dit verschil heeft te maken met het starten van 
SPPOH. Het verstrekken van (individuele) 
arrangementen moest in 2014 op gang komen. In 
2014 is voor een bedrag van € 261.916 beschikt ten 
behoeve van individuele arrangementen. De betaling 
hiervan vindt voor het grootste deel plaats in 2015.  

€ 573.922 

2 2200 De ‘Experimenteerregeling groepsarrangementen’ is 
in maart 2015 vastgesteld.  

€ 85.124 

2 2300 In 2014 is ten behoeve van het schooljaar 2014-2015 
voor een totaalbedrag van € 1.085.299 aan LGF-
arrangementen beschikt. In 2014 is hiervan € 419.261 
betaald. ( In de begroting voor het schooljaar 2014-
2015 was voor LGF-arrangementen een bedrag 
opgenomen van € 1.360.026. Er zijn minder LGF-
arrangementen aangevraagd, dan waarmee in de 
begroting rekening was gehouden.)  

€ 89.533 

2 2400 In 2014 is voor een bedrag van € 59.441 aan O&B-
arrangementen beschikt. Hiervan is in 2014 een 
bedrag van € 7.278 betaald.  

€ 45.260 

3 3100 In 2014 is ten behoeve van het schooljaar 2014-2015 
voor een bedrag van € 58.500 beschikt in het kader 
van de AWBZ-compensatieregeling van SPPOH. 
Hiervan is in 2014 een bedrag van € 40.703 betaald. 
(In de begroting voor het schooljaar 2014-2015 is een 
budget opgenomen van € 200.000. Er worden nog 
enkele beschikkingen verwacht.) 

€ 42.630 

3 3200  Het aantal leerlingen >2% deelname aan het SBO was 
op de peildatum 1 oktober 2013 geen 259 (begroting) 
maar 214.  

€ 79.311 

3 3300 De groei van het aantal leerlingen in de periode 1 
oktober 2013 tot 1 februari 2014 bedroeg 77 in plaats 
van 45 (begroting). 

(-)€ 159.936 

4 4100 De betaling aan S(B)O-scholen voor advisering bij 
aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen S(B)O is 
volgend op de aanvragen, die vanaf 1 augustus 2014 
bij SPPOH worden gedaan.  

€ 58.176 

4 4200 Het verschil wordt hier veroorzaakt door een kleinere 
inzet dan begroot.  

€ 57.924 
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4 4300 Het verschil wordt hier veroorzaakt doordat niet al in 
2014 kon worden gestart met de concrete bouw van 
het digitale groeidocument als gevolg van het 
overschakelen naar een andere leverancier 
(Onderwijstransparant).  

€ 24.731 

4 4400 In 2014 zijn geen uitgaven gedaan voor juridische 
kosten vanwege bezwaar- of andere procedures. De 
voorbereidingen voor een SPPOH-bezwarenroute 
konden voor een belangrijk deel in eigen beheer 
worden getroffen.  

€ 17.431 

5 5100 
en 
5200 

Van het rijk ontvangt SPPOH middelen ter bekostiging 
van schoolmaatschappelijk werk en van de 
gemeenten ontvangt SPPOH een aantal 
doelsubsidies.  In de begroting in totaal geraamd op  
€ 411.026,- 
De ontvangen rijksmiddelen voor 2014 (vanaf 1 
augustus) bedragen € 322.636. Dat stemt overeen 
met de begroting 2014. Daarvan is € 291.241 beschikt  
en van dat bedrag is € 174.744 in 2014 betaald.   
In 2014 is van de gemeenten een bedrag aan 
doelsubsidies ontvangen van € 180.557.  Dat is 
aanzienlijk meer dan de begrote € 88.390,15. Dat 
wordt veroorzaakt door het feit dat SPPOH 
penvoerder is geworden voor de voorloperssubsidie 
(€ 88.000,- in 2014).  

(-) € 87.284 

 5300 Buiten de PCL-conferentie van 2014 zijn de 
activiteiten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering nog in voorbereiding. 

€ 39.583 

 5800 De personele inzet ten behoeve van de monitor is 
verricht vanuit de administratie en de kosten daarvan 
zijn verdisconteerd binnen programma 6. 

€ 13.750 

 

E Rapportage risicobeheersingssysteem  

Risicomanagement is en wordt een structureel onderdeel van de Planning- en Controlcyclus 

van SPPOH. Bij elke meerjarenbegroting en elk bestuursverslag wordt aandacht besteed aan 

de verschillende aspecten en onderdelen van de mogelijke risico’s voor de organisatie en 

wordt het beleid, indien nodig, daarop aangepast. 

 

Ook door de accountant wordt jaarlijks aandacht besteed aan het risicomanagement van 

SPPOH. Eventueel gesignaleerde aandachtspunten komen aan de orde in de 

managementletter en het accountantsverslag, die beide met het bestuur worden besproken. 

 

In de loop van 2013 is door zowel een externe partij (Infinite) als de controller SPPOH een 

risicoscan gemaakt op het ondersteuningsplan van SPPOH. Op basis van die scan is 

vastgesteld dat de uitgangspunten, opbouw en uitwerking van het ondersteuningsplan niet 

tot onvoorzienbare risico’s zal leiden. 
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F Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De inkomsten worden vooral bepaald door het aantal leerlingen in het 

samenwerkingsverband. Daarom is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de verdeling 

over het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs een van de 

belangrijkste risico’s.  

 

Aan de lastenkant ligt de onzekerheid vooral in de hoeveelheid arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaring die aangevraagd en toegekend zullen gaan worden. 

 

Een andere onzekerheid en daarmee potentieel risico voor SPPOH is de onzekerheid rondom 

het vraagstuk van de vrijstelling van btw na 1 augustus 2016. De btw-vrijstelling passend 

onderwijs geldt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 voor werkzaamheden die 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs verrichten als uitvloeisel van het 

ondersteuningsplan. De werkzaamheden die scholen verrichten aan het 

samenwerkingsverband passend onderwijs waarin zij deelnemen, voor zover deze 

werkzaamheden een uitvloeisel vormen van het ondersteuningsplan, zijn eveneens 

vrijgesteld van btw. In de periode tot 1 augustus 2016 zullen het ministerie van OCW en het 

ministerie van Financiën de btw-gevolgen van de werkzaamheden van scholen en 

samenwerkingsverbanden in verband met de Wet Passend Onderwijs beschrijven om 

duidelijkheid te kunnen geven over de btw-situatie vanaf 1 augustus 2016. 

 

G  Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

Zie hoofdstuk bestuur en medezeggenschap 
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Bijlage 6 

 

 

Meerjarenbegroting kalenderjaar

Baten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

lichte ondersteuning algemeen 8.522.017 8.522.017 8.522.017 8.522.017 8.522.017 8.522.017 8.522.017

zware ondersteuning 9.690.510 18.112.522 18.112.522 18.112.522 18.112.522 18.112.522 18.112.522

verevening zware ondersteuning (pers) -1.871.337 -4.304.075 -3.761.387 -3.087.706 -2.133.324 -785.961

verevening zware ondersteuning (mat) -584.742 -526.268 -438.557 -350.845 -175.423

verevening zware ondersteuning -2.456.079 -4.830.342 -4.199.943 -3.438.551 -2.308.747 -785.961

grensverkeer sbao in 36.728 124.877 213.025 301.173 352.593 352.593 352.593

overdrachtsverplichting van sbao 0 0 0 0 0 0 0

overige baten 964.731 774.326 774.326 774.326 774.326 774.326 774.326

geoormerkte baten 312.328 0 0 0 0 0 0

Totale baten 17.070.236 22.703.400 23.421.947 24.271.488 25.452.712 26.975.497 27.761.459

Lasten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

afdracht SO, teldatum, (via DUO) 3.683.767 8.073.294 8.073.294 8.073.294 8.073.294 8.073.294 8.073.294

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbekostiging112.810 247.787 247.787 247.787 247.787 247.787 247.787

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbekostiging40.810 81.788 81.788 81.788 81.788 81.788 81.788

grensverkeer sbao uit 0 0 0 0 0 0 0

overdrachtsverplichting aan sbao 1.275.684 1.275.684 1.275.684 1.275.684 1.275.684 1.275.684 1.275.684

Lasten ondersteuningsplan 11.771.025 12.892.965 13.430.468 14.314.254 15.376.243 16.719.307 17.547.906

verplichte besteding AB bij SO (op basis van rugzakken 1/10/2013)519.947 727.926

Progr. 1: Basisondersteuning 4.859.574 5.192.485 5.691.311 5.876.414 6.607.945 7.951.009 8.779.608

Progr. 2: Extra ondersteuning 3.313.126 3.879.248 4.562.500 5.208.333 5.500.000 5.500.000 5.500.000

Progr. 3: Lesplaatsen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Progr. 4: Arrangeren en indiceren 516.762 593.845 648.845 660.512 660.512 660.512 660.512

Progr. 5: Projecten en activiteiten 1.243.309 1.014.826 1.014.826 1.035.659 1.064.826 1.064.826 1.064.826

Progr. 6: Organisatie SPPOH 640.014 649.764 663.414 663.414 663.414 663.414 663.414

Progr. 7: Onvoorzien 478.293 634.870 649.571 669.921 679.546 679.546 679.546

Totale lasten 16.884.097 22.571.517 23.109.020 23.992.806 25.054.795 26.397.860 27.226.459

Resultaat 186.139€    131.882€     312.927€   278.681€   397.917€   577.637€   535.000€   

de maximale afdracht SO bedraagt: 7.234.431 13.282.180 13.912.579 14.673.971 15.803.775 17.326.561 18.112.522

de werkelijke afdracht (incl. correctie peildatum) is: 52% 63% 60% 57% 53% 48% 46%


