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Inleiding 
Het jaar 2017 is een jaar van verandering. Een jaar waarin het nieuwe Ondersteuningsplan 2017-2021 
werd vastgesteld en waarin een vernieuwd team enthousiast startte met de verwezenlijking hiervan. 
Eind 2017 kunnen we terugkijken op een geslaagd veranderingsproces dat ruim anderhalf jaar in beslag 
nam.  
De tevredenheid rond het functioneren van het samenwerkingsverband SPPOH is toegenomen en de 
nieuwe werkwijzen worden als sneller, effectiever en minder bureaucratisch ervaren. Het aantal 
afgegeven onderwijsarrangementen stijgt en hierdoor zien we de inzet van middelen voor passend 
onderwijs toenemen. In lijn met het beleid is het dit jaar gelukt om het vrij besteedbare vermogen terug 
te brengen en in te zetten voor passend onderwijs.  
De scholen zijn de spil van passend onderwijs, in het multidisciplinair overleg van de school vindt het 
gesprek plaats over de extra onderwijsondersteuning die een kind nodig heeft. Het samenwerkings-
verband SPPOH is via de adviseur direct betrokken bij de advisering en toekenning van arrangementen. 
Het handelingsgericht werken is het uitgangspunt voor de scholen maar de inbedding in de 
onderwijsvisie van de scholen zeer divers. Dit maakt dat er in Haaglanden voor ouders wat te kiezen valt. 
Het samenwerkingsverband SPPOH gaat samen met de scholen en besturen aan de slag om de ingezette 
verbeteringen te borgen en verder te werken aan een dekkend en toereikend aanbod in onze regio. 
Gegeven de krappe onderwijsarbeidsmarkt en de forse krimp in de extra middelen voor onderwijs-
achterstandenbeleid zal het de komende jaren voor scholen een uitdaging zijn om echt passend 
onderwijs te realiseren.  
Wij zijn trots op hetgeen in 2017 is ingezet en bereikt en bieden u met veel genoegen ons jaarverslag 
aan. 

Reinoud de Vries, voorzitter Bestuur en Algemeen Bestuur 
Gerard van Drielen, voorzitter Dagelijks Bestuur 
Bert Klompmaker, directeur 
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BESTUURSVERSLAG 

Algemeen beeld en ontwikkelingen 
Belangrijkste ontwikkelingen in 2017 

1.1.1 Directievoering 
Sinds mei 2016 werd het samenwerkingsverband geleid door een interim directeur, de heer H.A. (Rick) 
de Wit. Het bestuur heeft de interim directeur opdracht gegeven om parallel aan de ontwikkeling van een 
nieuw Ondersteuningsplan ook de bestaande management- en bureaustructuur te herzien. In hoofdstuk 
2.1.4.1 wordt de nieuwe structuur toegelicht. Het vertrek van een aantal coördinatoren maakte het 
mogelijk om binnen de nieuwe kaders daadwerkelijk een frisse start te maken met een nieuw 
managementteam. 
Met ingang van 1 juni 2017 is de heer drs. E. (Bert) Klompmaker benoemd tot directeur van het 
samenwerkingsverband. Bert Klompmaker is in het kader van het inwerkprogramma tot de 
zomervakantie ondersteund door Rick de Wit. 
Voor de zomervakantie zijn de vacante posities in het managementteam vervuld. Naast mevrouw 
mr. F.M. (Francien) Rensenbrink is mevrouw I. (Irene) van Harten aangetreden als Manager Team & 
Werkgebieden. De heer drs. S. (Steven) van Rheenen is aangetreden als manager Bedrijfsvoering. 

1.1.2 Ontwikkeling en vaststellen Ondersteuningsplan 2017-2021; 
‘Vertrouwen, Verbinden en Verantwoorden’ 
Schooljaar 2016-2017 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze van het 
samenwerkingsverband zoals verwoord in het Ondersteuningsplan 2017 – 2018. Dit plan is tot stand 
gekomen met de input van een groot aantal directeuren en Intern Begeleiders van de scholen in het 
samenwerkingsverband, de OPR en ketenpartners. In eerste sessies is een houtskoolschets met de 
contouren van de nieuwe werkwijze met alle betrokkenen gedeeld. De input die hier is opgehaald is 
verwerkt in het plan. Vervolgens is in de eerste helft van 2017 wederom in verschillende sessies het 
concept Ondersteuningsplan gepresenteerd. In juli 2017 kon vervolgens het nieuwe Ondersteuningsplan 
2017 – 2021 door het bestuur worden vastgesteld. 
Resultaat is een plan dat een weerslag is van de ideeën van de verschillende deelnemers in het 
samenwerkingsverband en recht doet aan de wens voor minder bureaucratie, de regie meer bij de school 
en vertrouwen in de professionals die werken met de leerlingen. 
In diverse bijeenkomsten is het nieuwe Ondersteuningsplan en de werkwijze aan de orde geweest 
hierdoor zijn de betrokken besturen en scholen goed op de hoogte van de nieuwe manier van werken.  

Om de nieuwe werkwijze ook concreet vorm te geven, is het digitale systeem Onderwijs Transparant 
sterk vereenvoudigd tot een systeem waarin scholen met de eigen documenten snel en adequaat een 
voorstel voor een arrangement kunnen indienen of een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring 
S(B)O (TLV) kunnen doen.  
Daarnaast zijn er als service naar de scholen diverse formats ontwikkeld, waaronder een 
Ontwikkelperspectiefplan (OPP) en een groeiwerkdocument met daarin Multidisciplinair overleg (MDO) 
verslagen.  
In diverse sessies in de tweede helft van het jaar zijn alle IB’ers in de gelegenheid gesteld om uitleg te 
krijgen over de nieuwe werkwijze.  

De implementatie van het nieuwe digitale systeem is gebeurd gedurende de zomervakantie. Direct na de 
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zomervakantie was het systeem gereed en konden scholen, indien nodig met terugwerkende kracht, de 
aanvragen en voorstellen indienen. 
 
Belangrijk onderdeel van het nieuwe digitale systeem is de monitor. Hiermee kan zowel voor 
beheersmatige als voor kwaliteitsdoeleinden informatie worden gegenereerd. 
De doelen die gesteld zijn in het implementatieplan ‘passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ zijn 
in oktober 2017 behaald. Hiermee is bereikt dat het nieuwe Ondersteuningsplan een goede start heeft 
gemaakt. 

1.1.3 Externe ontwikkelingen 
G4 aanpak Thuiszitters.. 
Er is landelijk een grotere aandacht voor thuiszitters en de rol van het samenwerkingsverband hierin. Dit 
heeft geresulteerd in een aanpak van de vier grote steden (G4) om het aantal thuiszitters terug te 
dringen en de duur van het thuiszitten te verminderen. Zie voor verdere informatie bij de paragrafen over 
samenwerking en thuiszitters. 
Kabinetsbeleid 
Eind oktober 2017 is het kabinet Rutte III aangetreden. Het beleid rond passend onderwijs wordt 
voortgezet. Extra aandacht is er voor de positie van ouders en voor passend onderwijs voor 
hoogbegaafden. Ten aanzien van de Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs zijn in het 
regeerakkoord doelen opgenomen rond de governancestructuur en de verantwoordelijkheid ten aanzien 
van thuiszitten. De nadere uitwerking moet nog zijn beslag krijgen. 
Samenwerking met Jeugdzorg. 
Binnen de gemeente Den Haag heeft in 2017 een aanbestedingstraject plaatsgevonden ten behoeve van 
zorgleveranciers onder meer binnen het CJG. De consequenties hiervan waren merkbaar voor de scholen 
en met name de vervlechting met SMW+ kwam hierdoor tijdelijk onder druk te staan. De aanbesteding 
had personele gevolgen binnen de CJG’s hetgeen de samenwerking tussen SMW en het aan de school 
verbonden gezinscoachmaatje bemoeilijkte. Veel wisselingen en onzekerheid binnen de CJG’s zorgden 
voor een stagnatie van het proces rondom de vervlechting. In 2018 is dit traject weer opgepakt. 

 Bestuur en Organisatie 
 Algemeen 

2.1.1 Algemene gegevens 
Naam Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 
Bestuursnummer 21606 
Nummer samenwerkingsverband PO2815 
Bezoekadres Regulusweg 11, 2516 AC  Den Haag 
Telefoon 070 - 3156349 
E-mail info@sppoh.nl 
Website www.sppoh.nl 

2.1.2 Doelstelling, missie en visie 
De meest kort geformuleerde doelstelling van het samenwerkingsverband is: “Het zo adequaat en 
kwalitatief goed mogelijk organiseren en faciliteren van passend onderwijs voor alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd binnen Haaglanden”. 
Het nieuwe Ondersteuningsplan 2017-2021, dat sinds 1 augustus 2017 van kracht is, heeft als titel 
“Vertrouwen Verbinden Verantwoorden”. Deze titel geeft duidelijk aan waar in die periode de accenten 
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liggen. Het gaat daarbij om een attitude die binnen het hele samenwerkingsverband essentieel is om de 
in het Ondersteuningsplan geformuleerde doelstellingen te realiseren. (Zie ook “Visie”.) 
Het draait om de school, de leraren en de overige medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Door en 
voor hen wordt passend onderwijs gerealiseerd. Daarbij is ons motto: de school regisseert, het 
samenwerkingsverband faciliteert. Het eigenaarschap ligt bij de school. Voor ons is passend onderwijs 
dat elke leerling op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Het is de ideale mix 
tussen behoeften en aanbod, thuisnabijheid en welbevinden. In de kern is passend onderwijs vooral 
kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling. 
De meer dan tweehonderd scholen in ons samenwerkingsverband werken vanuit de wetenschap dat 
passend onderwijs in onze regio op drie niveaus vorm en inhoud krijgt: 

a. Basisondersteuning, inclusief interventies, 
b. Arrangementen, 
c. Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. 

In het Ondersteuningsplan 2017-2021 worden op de bladzijdes 9 en 10 concrete deelresultaten 
genoemd voor het schooljaar 2017-2018. Deze doelen zijn uitgewerkt in een werkplan voor het 
schooljaar 2017-2018. Bij de beschrijving van de programma’s vanaf hoofdstuk 3.2 vindt u de doelen 
terug en de stand van zaken met betrekking tot de realisatie. 
Missie 
Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Onze 
missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet alleen. 
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de samenwerking in het 
kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen passend onderwijs in onze regio 
mogelijk maken door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen, te leren van elkaar met 
professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband ondersteunt daarbij op 
inhoudelijk en financieel gebied. Onze missie is: Ieder kind een kans! 
Visie 
We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs (najaar 
2016): 

o Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie. 
o Ouders als pedagogisch partner. 
o Samenwerking als professionele afweging. 
o Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg. 
o Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit. 

 
We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord: 

1. We geloven in succesvol passend onderwijs. 
2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen. Samenwerkende professionals geven elkaar 

ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en 
kinderen. 

3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen. Het 
samenwerkingsverband biedt hieraan als netwerkorganisatie structuur. Het 
samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire 
taak van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun 
(gezamenlijke) zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband 
faciliteert. 

4. Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste 
plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden 
vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere 
basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van 
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directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied 
verschillen. 

5. De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor 
schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren 
van passend onderwijs. 

6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus: 
a. Basisondersteuning, inclusief interventies. 
b. Arrangementen (extra ondersteuning). 
c. SBO en SO (extra ondersteuning). 
Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant 
uitgevoerd en geëvalueerd.  
Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend, 
uitgevoerd en geëvalueerd. 

7. De faciliterende rol van het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit: 
a. Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning, 

inclusief interventies. 
b. Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld door inzet van de 

adviseur passend onderwijs). 
c. Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+. 
d. Het beschikbaar stellen van arrangementen. 
e. Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO. 

8. We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname 
aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar 
komt idealiter tot stand via:  
a. Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten a. tot en met d. 
b. Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in 

dagbesteding en dergelijke). 
9. Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling 

verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs. 
10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie. Ook de ‘Tien referenties voor passend 

onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en 
waardevol.  

2.1.3 Juridische structuur 
De Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) is op 12 oktober 2012 opgericht en heeft 
Den Haag als statutaire vestigingsplaats. De stichting is bij het Ministerie van OCW geregistreerd onder 
Bestuursnummer 21606 (Brin van het samenwerkingsverband: PO2815). Het is een stichting die is 
opgericht om te voldoen aan de Wet Primair Onderwijs en de Wet Passend Onderwijs en waarbij de 
besturen van de scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden verplicht zijn aangesloten. 

2.1.4 Bestuur 
Het samenwerkingsverband SPPOH wordt bestuurd door bestuurders van de 27 bij SPPOH aangesloten 
schoolbesturen. Het bestuur als geheel neemt besluiten over grote beleidskwesties (Ondersteuningsplan, 
begroting e.d.). Het bestuur is verdeeld in: 

• een Dagelijks Bestuur dat belast is met leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken en 
aansturing van de directeur aan wie die taken in de praktijk zijn gedelegeerd; 

• een Algemeen Bestuur dat de rol van toezichthouder op het Dagelijks Bestuur vervult. 
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Taken schematisch weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuur 
Belast met besturen 

Leden zijn alle aangeslotenen 
 

Het bestuur stelt vast: 
 

• Strategische doelen / missie / visie 
• Ondersteuningsplan 
• (Meer-)jarenbegroting 
• Jaarrekening / jaarverslag 
• Toezichtskader t.a.v. taken en bevoegdheden AB 
• Faillissement 
• Surseance betaling 
• Wijziging statuten / fusie / splitsing / ontbinding / bestemming batig saldo 
• Aanwijzen registeraccountant 
• Vaststellen bestuursstatuut met verdeling taken verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden AB in relatie tot DB 
 

Algemeen Bestuur (Bestaat uit bestuur 
zonder Dagelijks Bestuur)  
Intern toezichthouder. Er is een 
auditcommissie en er is een 
kwaliteitscommissie. 

• Toezicht houden op uitvoering 
van aan DB gedelegeerde taken 
a.d.h. van door bestuur 
vastgesteld toezichtskader 

• Toezicht houden op naleving 
wettelijke verplichtingen, code 
goed bestuur alsmede 
rechtmatige verwerving en 
aanwending van middelen 

• Goedkeuren geven voor een 
aantal door het DB uit te 
voeren taken 

 
 
 
 
 
 

Dagelijks Bestuur (bestaat uit Bestuur 
zonder Algemeen Bestuur) 

• Geeft leiding aan de dagelijkse 
gang van zaken 

• Geeft leiding aan de directeur 
• Verantwoordelijk voor 

afstemming 
ondersteuningsbeleid 

• Overlegt met MRp en OPR 
• Bevoegd om de stichting te 

vertegenwoordigen (ook 2 
leden gezamenlijk) 

 
Goedkeuring AB nodig voor: 

• Aangaan en verbreken van 
duurzame samenwerking met 
rechtspersoon voor zover 
ingrijpend voor stichting 

• Vaststellen treasurystatuut 
• Ingrijpende reorganisaties 
• Vaststelling schorsing, ontslag, 

mandaat en 
arbeidsvoorwaarden directeur 

• Vaststellen managementstatuut 
directeur 

 

 
Dit is een schematisch uittreksel op 
hoofdlijnen uit het statuut van SPPOH.  
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Het Dagelijks Bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. In de samenstelling van het Dagelijks Bestuur heeft 
in 2017 een aantal mutaties plaatsgevonden: 

• De heer J. Willenborg, vertegenwoordiger van de Haagse Scholen, was dit jaar ‘in naam’ 
voorzitter maar heeft de functie niet kunnen uitoefenen omdat hij voorrang moest geven aan het 
eigen schoolbestuur. Per 1 juni heeft hij zijn functie neergelegd. 

• De heer H. Medema, vertegenwoordiger van Stichting School met de Bijbel, heeft als vice-
voorzitter het voorzitterschap tot en met mei uitgeoefend. Met ingang van 1 juni 2017 heeft de 
heer H. Medema het (waarnemend) voorzitterschap van het dagelijks bestuur overgedragen aan 
de heer G. van Drielen, vertegenwoordiger van SCOH. 

• M.i.v. 1 juni 2017 is mevrouw S. Schenning, vertegenwoordiger van de Laurentiusstichting 
toegetreden tot het dagelijks bestuur. 

• De heer J. Taal vertegenwoordiger namens Stichting Responz en tevens penningmeester heeft zich 
aan het eind van de zittingstermijn niet meer verkiesbaar gesteld en is sedert 1 juni 2017 geen lid 
meer van het dagelijks bestuur. Het penningmeesterschap is overgedragen aan de heer Medema. 

Per 1 juni 2017 telt het Dagelijks Bestuur 6 leden. 
 

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur: 
 
Naam schoolbestuur Naam 

afgevaardigde 
Periode Functie 

Stichting Christelijk Onderwijs 
Haaglanden 

G. van Drielen 1-1 t/m 31-12 2017 Voorzitter  
sinds 1-6-2017 

Stichting School met de Bijbel H. Medema 1-1 t/m 31-12 2017 Vicevoorzitter 
Penningmeester  
sinds1-9-2017 
(Waarnemend voorzitter 
tot 1-6-2017) 

Stichting De Haagse Scholen J. Willenborg 1-1 t/m 31-12 2017 Lid  
Voorzitter tot 1-6-2017 

Stichting Lucas Onderwijs E. van Vliet 1-1 t/m 31-12 2017 Lid 

Laurentiusstichting S. Schenning 1-6 t/m 31-12 2017 Lid  
Stichting Het Rijnlands Lyceum M. Knoester 1-1 t/m 31-12 2017 Lid 
Responz J. Taal 1-1 t/m 31-05-2017 Penningmeester tot  

1-8-2017 

In 2017 heeft het Dagelijks Bestuur 7 keer vergaderd. 

Gespreksonderwerpen en besluiten:  
Groepsarrangementen  
Ondersteuningsplan 2017-2021 
Begroting 2017 
Beleidsrijke meerjarenbegroting 
Inrichting management en staf 
Jaarverslag 2016 
Financiële bijdrage S(B)O bij afgifte TLV 
Aanpassing bekostigingscategorie TLV 
Extra budgetten voor twee basisscholen 
Benoeming penningmeester 
Onderzoek naar groei S(B)O 

Faciliteitenregeling S(B)O 
Indexering personele bekostiging 
Inrichting budgetbevoegdheid 
Uitbreiding inschrijving KvK met bevoegdheden 
directeur 
Aanwijzing accountant 
Inkoop uren SMW+ 
Verhoging basisondersteuning 
Onderzoek naar in dienst nemen medewerkers 
en aanpak rechtsongelijkheid 
Landelijke staking 
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Het Bestuur en het Algemeen Bestuur staan onder voorzitterschap van Dhr. R. de Vries.  
Het Algemeen Bestuur kent twee commissies: 

1. De auditcommissie financiën die aan het Bestuur advies uitbrengt over financiële  onderwerpen 
waaronder  de (meerjaren-)begroting en de jaarrekening. Leden in 2017 zijn S. Verheul, 
E. Klompmaker en E. van Veen. 
In 2017 heeft de commissie het bestuur geadviseerd: 

• Het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 goed te keuren. 
• Mede verantwoording te nemen voor het inzetten van de gelden van het swv in de 

scholen. 
• De begroting voor 2018 vast te stellen. 
• Het aangepaste treasurystatuut vast te stellen. 

De commissie heeft bij die adviezen een aantal concrete aanbevelingen gedaan. 

2. De commissie kwaliteit die het bestuur adviseert over allerlei zaken m.b.t. het bewaken van de 
kwaliteit. In 2017 was deze commissie niet bemenst.  

Samenstelling van het Algemeen Bestuur van SPPOH: 
 

Naam schoolbestuur Naam  

Stichting HINDOE Onderwijs R. Ramnewash 

BSO Duinoordschool R. Fabrie 

Isno Yunus Emre Den Haag A. Maas 

Samenwerkende Vrijescholen Z.H. J. Gommers  

Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA Vacature 

Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland S. Biharie 

Stichting Responz J. Taal 

Montessori Vereniging Vreugd en Rust E. van Veen )* 

Montessori Houtwijk H. Plomp 

Stichting Librijn E. Klompmaker (tot 1 april 2017) )* 
A. van der Lelij (1 april tot 1 september 2017) 
M. Veldhuis (vanaf 1 september 2017) 

Stichting R.K. Alg. Bijz. O.P.O.  PANTA RHEI A. Hagedooren (tot 1-2-2017) 
H. v.d. Kant (vanaf 1-2-2017) 

VGPO-West Nederland C. Sonneveld (tot 1-8-2017) 
E. van Pijkeren (vanaf 1-8-2017) 

Kronenburgh P. Janssen 

Vereniging Willem de Zwijgerschool D. van Arkel (tot 1-8-2017) 
O. van den Born (vanaf 1-8-2017) 

Octant R. de Vries (voorzitter) 

Schoolvereniging Wolters N. van der Spek 

Stichting Haagsche School Vereniging H. v.d. Vlugt 

Vereniging Montessorischool Waalsdorp B. Bakker 

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland J. Jansen 

St. Prof. Dr. Leo Kanner-onderwijsgroep S. Verheul )* 

Herman Broeren Stichting M. van Kesteren 

)* Lid van de auditcommissie financiën 
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In 2017 is het bestuur 4 maal bijeengekomen. 

Gespreksonderwerpen en besluiten: 
Samenstelling en benoeming leden Dagelijks 
Bestuur (besluiten) 
Meerjarenbegroting (vaststelling) 
Ondersteuningsplan 2017-2021(vaststelling) 
Treasurystatuut (vaststelling) 
Bestuursverslag en jaarrekening 2016 
(vaststelling) 
 

Aanwijzen accountant (besluit) 
Accountant offertetraject (besluit) 
Tijdpad Begrotingsproces (besluit) 
Accordering doen van lopende uitgaven tot het 
moment van vaststelling begroting 2018 in 
januari 2018 (besluit) 
 

In 2017 is het Algemeen Bestuur 2 maal bijeengekomen. 

Gespreksonderwerpen en besluiten: 
Het veranderproces binnen het samenwerkingsverband SPPOH 
Budgetbevoegdheid (goedkeuring aan DB) 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of vergoeding van het samenwerkingsverband voor hun 
werkzaamheden of het deelnemen aan vergaderingen. 

2.1.4.1. Governance 
Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH heeft de Governance vormgegeven volgens het ‘one-
tier’ model. Het bestuur bestaat uit alle aangesloten leden, het bestuur neemt besluiten over de 
strategische koers van het samenwerkingsverband SPPOH en stelt het Ondersteuningsplan en de 
begroting vast. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden die niet behoren tot het dagelijks bestuur. Het 
algemeen bestuur vervult de toezichthoudende rol op het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit maximaal 7 gekozen bestuursleden. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het 
besturen van de stichting binnen de kaders van de wet, de kaders gegeven door het bestuur en het 
Ondersteuningsplan. Het dagelijks bestuur fungeert als werkgever van het personeel. 
Het bestuur heeft een auditcommissie financiën ingesteld die het bestuur adviseert over het financieel 
beleid, de begroting en de jaarrekening. 
Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur voor instellingen in het Primair en 
Voortgezet Onderwijs van kracht geworden en zijn de bepalingen van deze wet in de diverse 
onderwijswetten verankerd. Hoewel het samenwerkingsverband geen lid is van de PO-Raad, de 
werkgeversorganisatie in het primair onderwijs, hanteert de stichting de door de Raad opgestelde Code 
Goed Bestuur Primair Onderwijs als uitgangspunt voor haar handelen. In deze code zijn de basisprincipes 
vastgelegd omtrent professionaliteit van toezicht houden en besturen in het primair onderwijs. 

2.1.4.2. Medezeggenschap 
Ondersteuningsplanraad 
De belangrijkste taak van de Ondersteuningsplanraad (OPR) is het overleggen over – en  instemming 
verlenen 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. Niet elke 
delegatiegroep heeft ouders en/of personeelsleden kunnen afvaardigen. Het is in 2017 niet gelukt alle 
vacatures te vervullen hoewel de OPR daar actief beleid op voert. 
 
De OPR is in 2017 vijf maal bij elkaar gekomen. 
Het belangrijkste onderwerp waar binnen de OPR over gesproken is, en ook passend bij de kerntaak van 
de OPR, is het Ondersteuningsplan 2017-2021. De raad heeft ingestemd met het plan. Wel heeft de raad 
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een aantal onderwerpen benoemd waaraan in de komende planperiode nadrukkelijk aandacht moet 
worden besteed: 

• Onderzoek naar tevredenheid bij ouders over passend onderwijs en arrangementen 
• Een aanpak bij crisissituaties 
• De groei van het S(B)O en de financiering van die scholen 
• Hoogbegaafdheid 

De raad was positief over de betrokkenheid bij de totstandkoming van het plan.  
Andere gespreksthema’s waren: 
Vervulling vacatures in de OPR 
Groei S(B)O 
Jaarverslag schooljaar 16-17 van de OPR 
Werving en benoeming directeur 
 

Begroting SPPOH 2017 
Communicatie vanuit de OPR 
Taakverdeling binnen de OPR 
 

Medezeggenschapsraad personeel (MRp) 
De MRp is in de eerste maanden van 2017 van start gegaan. De eerste activiteiten betroffen vooral het 
inrichten van de raad, het doornemen van statuten en reglementen en het maken van een taakverdeling. 
De MRp heeft na de startperiode 6 keer vergaderd. De directeur voert, als vertegenwoordiger van het 
bestuur, het overleg met de MRp.  
Gespreksonderwerpen: 
Huisvesting 
Inrichting management en staf 
Eigen werkgeverschap van SPPOH 
Rechtspositie medewerkers 
Externe ondersteuning/scholing leden MRp 
 

Besluitvorming binnen de organisatie 
Wenselijkheid tevredenheidsonderzoek 
medewerkers 
Facilitering en richtlijnen bij festiviteiten 
Regeling mobiele telefonie 
 

2.1.5 Directie 

2.1.5.1. Directievoering 
De directievoering is opgedragen aan de directeur van het samenwerkingsverband. Er is sprake van een 
mandaatregeling die is vastgelegd in het directiestatuut. 
Van 1 januari tot 1 juni 2017 was de heer H.A. (Rick) de Wit (interim) directeur van het 
samenwerkingsverband. De heer de Wit was werkzaam vanuit het bedrijf Infinite b.v. 
Vanaf 1 juni 2017 is de directievoering opgedragen aan de heer E. (Bert) Klompmaker. 
Vanaf 1 augustus wordt de directeur ondersteund door drie managers, samen vormen zij het 
managementteam. De managers geven direct leiding aan hun team, in het organogram is dit 
weergegeven. 
De twee managers team en werkgebieden hebben als hoofdtaken: 

• Leiding geven aan een groep adviseurs passend onderwijs en daarmee intermediair zijn tussen 
de werkgebieden van deze adviseurs en het bureau van het samenwerkingsverband; 

• Leiding geven aan de beleidsmedewerkers/orthopedagogen; 
• Bevorderen, initiëren en borgen van samenwerking  op het terrein van passend onderwijs tussen 

kringen van intern begeleiders, directeuren en S(B)O)-scholen; 
• Vertaling van de strategie van het samenwerkingsverband naar deelstrategieën in de 

verschillende werkgebieden. 
De manager bedrijfsvoering heeft als hoofdtaken: 

• Leiding geven aan de stafleden: senior financieel medewerker, managementassistenten en de 
ambtelijk secretaris; 
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• Zorgdragen voor de inrichting en vlekkeloze werking van de bedrijfsvoeringsprocessen en de 
bedrijfssystemen; 

• Het voeren van de (financiële) administratie, het opstellen van de begroting en 
verantwoordingsdocumenten alsmede het monitoren en rapporteren over de kwaliteit; 

• Het bewaken van een juiste uitvoering van de privacy wetgeving. 
 

 

2.1.6 Personeel 

2.1.6.1. Aanstellingswijze 
Het bestuur heeft er bij de start van Passend Onderwijs en bij de oprichting van het 
samenwerkingsverband SPPOH voor gekozen het personeel niet in eigen dienst te nemen. Dit om de 
expertise vanuit de oude samenwerkingsverbanden en scholen te kunnen benutten en om de risico’s 
rond de verplichte invlechting van ambulant begeleiders uit het S(B)O te kunnen beheersen. 
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Momenteel zijn alle medewerkers van het samenwerkingsverband SPPOH op detacheringsbasis 
werkzaam. Medewerkers krijgen in eerste instantie een overeenkomst voor de periode van een jaar. Als 
tegen het eind van die periode blijkt dat samenwerkingsverband en medewerker met elkaar verder willen 
wordt de detachering verlengd met een periode van vier jaar. 
Inmiddels zien we steeds vaker dat nieuw personeel extern geworven moet worden en medewerkers 
vervolgens ondergebracht worden bij één van de aangesloten besturen. Dit is de reden dat in het 
Ondersteuningsplan 2017-2021 het voornemen is opgenomen om te onderzoeken of SPPOH zelf als 
werkgever moet gaan optreden. 
Het bestuur heeft in 2017 opdracht gegeven om de mogelijkheden en risico’s te laten onderzoeken voor 
het eigen werkgeverschap van SPPOH. Tevens is een organisatie in de arm genomen om de functies 
binnen de organisatie te beschrijven en te waarderen. 
 

2.1.6.2. Samenstelling personeelsformatie 
Formatie  (31-12-2017) WTF Personen 
  Vrouw Man 
Directeur 1,0  1 
Manager Team en Werkgebieden 2,0 2  
Manager Bedrijfsvoering  0,8  1 
Managementassistent  1,8 2  
Ambtelijk Secretaris 1,0  1 
Senior Medewerker Financiën 0,6 1  
Orthopedagoog/Beleidsmedewerker  3,8 4  
Adviseurs 15,1 18 1 
Totaal 26,1 27 4 

 
Binnen de formatie is 0,4 WTF ouderschapsverlof opgenomen, 0,2 WTF BAPO verlofrecht en 0,2 WTF 
compensatieverlof. 
 

 
 
In 2017 zijn 6 medewerkers bij SPPOH vertrokken: 2 coördinatoren, 3 adviseurs en 1 secretaris-
orthopedagoog. De functie van directeur en van de secretariaatsmedewerkers werden begin 2017 op 
interim basis vervuld. In het voorjaar van 2017 is een nieuwe managementstructuur en bureauorganisatie 
vastgesteld. In 2017 zijn 9 nieuwe medewerkers aangesteld om, conform de nieuwe organisatiestructuur, 
de vacatures te vervullen die in 2016 en 2017 zijn ontstaan: 1 directeur, 2 managementassistenten, 
1 manager bedrijfsvoering, 1 manager team en werkgebieden, 1 senior financieel medewerker en 
3 adviseurs.   
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2.1.6.3. Ziekteverzuim 
In 2017 was het ziekteverzuim onder de gedetacheerde medewerkers als volgt: 
 

 Ziektedagen Meldingen 
Kortdurend 8 4 
Langdurig 157 2 

 

Van de 42000 te werken uren door gedetacheerde medewerkers zijn 1400 uren door ziekte niet gewerkt 
(cijfers afgerond) Dat betekent dat het ziekteverzuimpercentage 3,33 % is. De meldingsfrequentie 
bedraagt 0,23. Het samenwerkingsverband SPPOH blijft hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde. 

 Wet Normering Topinkomens (WNT) 
Binnen het samenwerkingsverband SPPOH wordt geen van de bestuurders of directieleden betaald boven 
de maximumnorm van de WNT. Voor het samenwerkingsverband geldt binnen de WNT over 2017 een 
maximum salaris van 181.000 euro per jaar.  
De leden van het bestuur kregen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
De vergoeding aan de interim directeur, de heer H.A. de Wit, viel binnen de normen van het maximale 
uurloon WNT. 
De directeur, de heer E. Klompmaker, is aangesteld binnen de CAO Primair onderwijs en ontvangt geen 
bijzondere vergoedingen of toelagen. Zijn salaris ligt hiermee onder het maximum van de WNT. 

 Huisvesting 
Op 1 juni 2017 is samenwerkingsverband SPPOH verhuisd naar een nieuw locatie in een kantoorpand aan 
de Regulusweg 11 te Den Haag. Het kantoorpand aan de Binckhorstlaan werd verlaten vanwege de sloop 
van het gebouw in verband met de aanleg van de Rotterdamse Baan en de herinrichting van de 
Binckhorst(-laan). De nieuwe locatie is centraal gelegen, goed bereikbaar met auto/fiets en openbaar 
vervoer. Het nieuwe kantoor past qua uitstraling bij de organisatie: doelmatig, goede 
prijs/kwaliteitverhouding, eenvoudig maar netjes.  
De locatie beschikt over grotere en kleinere vergaderruimtes die we delen met SWV-ZHW. Tevens is er 
een grote ruimte met aanlandplekken waar adviseurs elkaar kunnen ontmoeten of tussen de afspraken 
door kunnen werken. Die ruimte wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten met alle medewerkers. 

 Klachten, Bezwaar en Beroep 
In 2016 is besloten de interne Bezwaar- en Adviescommissie op te heffen. Met ingang van 1 januari 
2017 heeft het samenwerkingsverband SPPOH zich daarom aangesloten bij de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). De LBT neemt, anders dan een interne 
Bezwaar- en Adviescommissie, uitsluitend geschillen in behandeling die betrekking hebben op de afgifte 
van toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis)onderwijs. Voor overige geschillen over bijvoorbeeld het 
toekennen van arrangementen of gegeven adviezen is de stap naar de landelijke Geschillencommissie 
passend onderwijs (GPO) mogelijk. Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht 
(AWB) van toepassing. Eventueel staat op een besluit in het kader van de bezwaarprocedure beroep bij de 
rechtbank, sector bestuursrecht open. 
In 2017 kreeg SPPOH te maken met een viertal geschillen: 
Bezwaar tegen toekenning TLV cluster 4. Het bezwaar is ingetrokken en de leerling zit op een school 
voor cluster 4.  
Bezwaar tegen toekenning van een TLV SBO. Het bezwaar is ingetrokken en de leerling geplaatst op een 
school voor SBO.  
Bezwaar tegen toekenning van een TLV SBO. Het bezwaar is ingetrokken en de leerling geplaatst op een 
school voor SBO.  
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Klacht omdat SPPOH geen verantwoordelijkheid zou hebben genomen voor het bieden van passend 
onderwijs. De klacht is ongegrond verklaard. 
Er zijn momenteel geen lopende procedures. 

 Activiteiten en Resultaten 
 Ondersteuningsplan 2014-2017 

Het Ondersteuningsplan 2014 – 2016 werd in 2016 met een jaar verlengd waarmee het ook in de eerste 
helft van 2017 nog van kracht was. De doelstellingen in de eerste helft van het kalenderjaar hebben 
vooral gelegen op het ontwikkelen van het nieuwe ondersteuningsplan. De focus lag op het 
implementeren van de nieuwe werkwijze, de overstap naar een vereenvoudigde versie van het digitale 
systeem in Onderwijstransparant en de communicatie hierover naar het scholenveld. 

3.1.1 Basisondersteuning en lichte interventies 
In 2017 hebben de scholen basisondersteuning inclusief lichte interventies georganiseerd. 
Het bedrag dat zij hiervoor in 2017 ontvingen was een vaste voet van € 7000,00 per school en € 106,00 
per leerling. Dit komt voor een school met 200 leerlingen gemiddeld op 141 euro per leerling. Alle 
scholen hebben per week de beschikking over een aantal uren van de adviseur passend onderwijs en 
kunnen gebruikmaken van de adviesfunctie van SO- en SBO scholen. 

3.1.2 Extra ondersteuning 
Aanvragen voor extra ondersteuning werden tot 1 augustus 2017 gedaan bij het Expertiseteam. 
Onderscheiden arrangementen in de regeling facilitering 2016 – 2017 zijn: individueel arrangement, 
groepsarrangement, O&B-arrangement en het JOKI-arrangement. Eind 2016 is door het bestuur besloten 
de regeling rondom groepsarrangementen te beëindigen. Reden hiervoor was dat de regeling te complex 
was opgesteld. Twee scholen hebben in plaats hiervan eenmalig een project bekostiging ontvangen.  
 
Op 1 augustus 2017 werd het nieuwe Ondersteuningsplan 2017-2021 van kracht en is deze werkwijze 
veranderd.  
De specificatie van de 223 tot 1 augustus 2017 afgegeven arrangementen is als volgt: 
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De hiermee gemoeide kosten bedragen tot 1 juli € 952.000 en worden als volgt gespecificeerd: 
 
 
 

 
 
  

3.1.3 Leerlingaantallen BaO, SBO en SO 
Onderstaand schema toont het aantal leerlingen in het basisonderwijs (BaO), speciaal basisonderwijs 
(SBO) en speciaal onderwijs (SO) afkomstig uit ons samenwerkingsverband. Voor al deze leerlingen 
betaalt1 het samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging en de overheid de basisbekostiging 
op basis van de teldatum 1 oktober en de peildatum 1 februari. Daarnaast kent ons samenwerkings-
verband eigen beleid waardoor elke leerling in het SO vanaf de eerste dag bekostigd wordt vanuit ons 
samenwerkingsverband. Hiernaast is een aantal kinderen uit onze regio opgenomen in een residentiële 
instelling. 
 
Leerlingen op teldatum 1 oktober 

 
 

 

1 De feitelijke wet- en regelgeving is ingewikkelder. Bovenstaande zin beschrijft het hoofdprincipe. 
 

€483.677 

€212.329 

€70.242 

€124.821 

€60.728 
Individueel arrangement SBO

Individueel arrangement SO
Cluster 4

Individueel arrangement SO LG

Individueel arrangement SO LZ

Individueel arrangement SO
ZMLK

Onderzoeks- en
begeleidingsarrangement

BaO SBO SO totaal Alle SO Resid. %sbo %SO
1-10-2014 54707 1312 737 56756 668 69 2,34% 1,32%
1-10-2015 55422 1281 741 57444 712 29 2,26% 1,31%
1-10-2016 55804 1372 753 57929 713 40 2,40% 1,32%
1-10-2017 56066 1495 835 58396 781 54 2,60% 1,45%
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Ontwikkeling in leerlingaantallen 
Het totaal aantal leerlingen in de regio stijgt met 0,8% naar 58.396 leerlingen. Het aantal SBO leerlingen 
stijgt met 123 naar 2,6%, het aantal SO leerlingen (exclusief residentiële leerlingen) stijgt met 68 naar 
1,45%.  
De procentuele groei is in het SBO bovengemiddeld. Het aantal SBO leerlingen ligt 0,26% hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Het percentage SO kinderen groeit iets sneller dan het landelijk gemiddelde maar 
blijft hier nog 0,16% onder. 
De groei in het SBO en SO is in opdracht van het samenwerkingsverband SPPOH onderzocht door B&T 
onderwijsadvies. De belangrijkste verklaring die uit het onderzoek naar voren komt is dat basisscholen 
geconfronteerd worden met meer kinderen met een zogenaamde multiproblematiek waar ook problemen 
in de gezins- en opvoedsituatie meespelen. Daarnaast zijn veel scholen door een afnemende bekostiging 
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uit de onderwijsachterstandsgelden en door de tekorten op de arbeidsmarkt minder goed in staat om de 
complexere onderwijszorg op de basisschool te bieden. Dit leidt sneller tot verwijzing naar het S(B)O. 
Veel SO scholen geven aan dat kinderen intensievere begeleiding nodig hebben om een goed antwoord 
te kunnen geven op de onderwijsvraag. Naast leer- en concentratiestoornissen zien we een toename van 
kinderen met gedragsproblematiek. Dit leidt binnen het SO ook tot verwijzingen naar SO scholen met 
een gedragsspecialisme. 
 
Bij de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen SO zien we een hoger aandeel van de categorie midden 
en hoog ontstaan. Aan deze categoriën is een hogere vergoeding gekoppeld die wordt ingezet voor de 
extra, specifieke onderwijsondersteuning voor de kinderen. 
 

 
 
De hogere verwijzing naar SO en SBO levert voor het samenwerkingsverband hogere kosten op, we zien 
de uitgaven dit kalenderjaar flink stijgen. In 2016 bedroegen de uitgaven voor arrangementen € 
1.946.000, in 2017 zijn de uitgaven gestegen tot € 2.770.000. De hogere uitgaven zullen ook de 
komende jaren nodig zijn. Ten eerste omdat de toelaatbaarheidsverklaring voor meer jaren wordt 
afgegeven en ten tweede omdat de scholen aangeven dat de verwachting is dat de aanvragen in de 
categorieën midden en hoog nog zullen toenemen. Bij de start van schooljaar 2017-2018 zijn er 74 
toelaatbaarheidsverklaringen opnieuw beoordeeld en omgezet naar een hogere categorie. 

3.1.4 Arrangeren en indiceren 
Tot 1 augustus 2017 werden aanvragen voor zowel arrangementen als TLV’s beoordeeld door het 
expertiseteam. Na 1 augustus vindt consensus over arrangementen en TLV’s plaats in het MDO en 
vervullen de orthopedagogen -die voorheen deel uitmaakten van het expertiseteam- de wettelijke rol 
van eerste deskundige bij de aanvragen voor een TLV. Tot 1juli 2017 heeft het expertise team de in 
totaal 651 aanvragen afgehandeld. 
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3.1.5 Samenwerking in de werkgebieden 
Binnen alle 10 werkgebieden en in extra bijeenkomsten bij onder meer de grotere schoolbesturen is in 
de eerste helft van 2017 vooral aandacht geweest voor het nieuwe Ondersteuningsplan en de daaruit 
voortvloeiende gewijzigde werkwijze. Directeuren zijn geïnformeerd en de IB’ers hebben een uitgebreide 
instructie ontvangen over de nieuwe werkwijze, handelingsgericht arrangeren en besluitvorming in het 
MDO. 
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 Ondersteuningsplan 2017-2021 
3.2.1 Programma 1, Basisondersteuning 

De basisondersteuning is de kern van passend onderwijs. De scholen die participeren in het 
samenwerkingsverband hebben met elkaar een ambitieuze standaard afgesproken rondom het passend 
onderwijs dat men levert. Hierbinnen zijn afspraken gemaakt over de basiskwaliteit, het toepassen van 
de methodiek van handelingsgericht werken, de ondersteuningsstructuur in de school en de op afroep 
beschikbare preventieve – en licht curatieve interventies. 
De basiskwaliteit relateert aan het door de onderwijsinspectie opgestelde waarderingskader. Het 
samenwerkingsverband doet zelf geen onderzoek naar de basiskwaliteit van de scholen maar neemt de 
bevindingen en rapportages van de onderwijsinspectie als uitgangspunt. Op 1 oktober 2017 was er in 
het werkgebied één basisschool met aangepast toezicht (zwakke school). Het samenwerkingsverband 
werkt nauw samen met de scholen en heeft ook een signalerende functie ten aanzien van dreigend 
kwaliteitsverlies. 
Het handelingsgericht werken is als uitgangspunt genomen voor het systematisch volgen en begeleiden 
van leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband zijn de zeven uitgangspunten van handelingsgericht 
werken vastgelegd in een kader. Bijna alle scholen in het samenwerkingsverband werken inmiddels 
conform deze principes. Het samenwerkingsverband heeft scholing aangeboden aan Intern Begeleiders 
en onderwijsteams om te komen tot een goede basis in de scholen. 
De ondersteuningsstructuur in de school dient duidelijk beschreven te zijn en de uitvoering van de 
basisondersteuning te faciliteren. Samenwerking binnen alle geledingen van de school, met ouders, 
schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg is hierbinnen vormgegeven. In algemeenheid kan worden 
gezegd dat er sprake is van een adequate ondersteuningsstructuur in de scholen. Problemen ontstaan bij 
het (tijdelijk) wegvallen van Intern Begeleiders, veel personele wisselingen en onvervulbare 
(leerkracht)vacatures. In die situaties is het voor scholen erg moeilijk om het onderwijs en een adequate 
ondersteuning in stand te houden. Hoe meer scholen moeten improviseren om het dagelijkse onderwijs 
vorm te geven, hoe meer passend onderwijs in het gedrang komt. 
Binnen de basisondersteuning geeft de school ook vorm aan preventieve - en licht curatieve interventies. 
In veel scholen zijn er extra didactische mogelijkheden voor leerlingen of worden remediërende 
activiteiten uitgevoerd. Extra mogelijkheden in de school worden aangegeven in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben in 2017 het SOP 
vernieuwd. 
Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen voor de uitvoering van de basisondersteuning. In 2017 
werd per zelfstandige schoollocatie 7.000 euro ter beschikking gesteld. Daarnaast ontving elke 
ingeschreven leerling 106 euro. Een gemiddelde basisschool met 200 leerlingen ontving hiermee zo’n 
28.000 euro, gemiddeld 141 euro per leerling. Elke school kan verder beschikken over de ondersteuning 
van een adviseur van het samenwerkingsverband. (programma 2), ondersteuning van het 
schoolmaatschappelijk werk-Plus (programma 3) en kan een beroep doen op de advisering van de 
ambulante diensten van de SBO en SO scholen. 
 
 Jaardoelen programma 1 2017 2018 
1 Binnen de scholen is toegenomen kennis van basisondersteuning, inclusief 

interventies, in combinatie met toepassing in de praktijk (zie OP par. 5.2-5.4) 
Behaald  

2 Alle scholen hebben het SOP geactualiseerd en hierover gecommuniceerd, 
bijvoorbeeld naar ouders en binnen het werkgebied (zie OP par. 5.5) 

Gestart  

3 Er is een eenvoudige vorm van onderlinge verantwoording ten aanzien van de 
inzet van de gelden voor basisondersteuning, inclusief interventies 

 Start 

Jaarverslag SPPOH 25



 

 

4 De opzet van het onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of 
differentiatie van het bedrag per leerling voor basisondersteuning mogelijk 
en/of gewenst is, is gereed en in uitvoering genomen (zie OP par. 5.3) 

 Start 

 
Het eerste doel is behaald, doel 2 is gestart en zal naar verwachting in juni 2018 worden afgerond. 
De realisatie van de overige doelen staat gepland voor voorjaar 2018. 

3.2.2 Programma 2, Adviseurs Passend onderwijs 
Het samenwerkingsverband faciliteert elke school met een adviseur passend onderwijs. Elke school heeft 
een vaste adviseur. Basisscholen kunnen twee uur per week hun adviseur inzetten. Voor scholen met 
meer dan vierhonderd leerlingen is dat drie uur en voor SBO/SO-scholen is dat vier uur.  
De adviseur heeft vier rollen: 

• Inhoudelijk adviseur passend onderwijs 
• Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband 
• Makelaar 
• Critical friend  

Dit jaar kenmerkt zich door een ontwikkeling van de rol van de adviseur naar een professional die de 
school bijstaat en een ruime bevoegdheid heeft ten aanzien van het faciliteren van arrangementen. Er is 
met name na de zomervakantie ingezet op de professionele ontwikkeling van het team en het verder 
praktisch uitwerken van het Ondersteuningsplan. Op basis van het tweewekelijks bespreken van 
casussen wordt het éénvormig handelen en besluiten van de adviseurs bevorderd. 
 
 Jaardoelen programma 2 2017 2018 
1 De adviseurs passend onderwijs geven hun samenwerking met de scholen 

vorm op basis van start-, voortgangs- en evaluatiegesprekken. 
Gestart  

 
De cyclus die is afgesproken is van start gegaan en zal in schooljaar 2017-2018 een volledige cyclus 
doorlopen. Veel scholen geven aan dat meer ondersteuningsuren van de adviseurs zijn gewenst. In de 
evaluatie zal dit verder worden onderzocht. 

3.2.3 Programma 3, Schoolmaatschappelijk werk 
Schoolmaatschappelijk werkplus (hierna SMWplus) voorziet in een belangrijke behoefte van scholen. Dit 
blijkt onder meer uit evaluaties van Kwadraad, Schoolformaat en Xtra+. In Den Haag en Rijswijk stellen de 
gemeenten het subsidiebedrag ter beschikking aan het samenwerkingsverband en treedt het 
samenwerkingsverband op als opdrachtgever. In Leidschendam/Voorburg is de gemeente opdrachtgever.  
Toekenning van uren schoolmaatschappelijk werkplus aan scholen geschiedt volgens een staffel (uren 
SMWplus per type school per week, gebaseerd op de meest recente teldatum 1 oktober). Het SMWplus 
vervult ook de brugfunctie naar de Jeugdzorg. Veel scholen ervaren een toenemende problematiek rond 
leerlingen en gezinnen. Dit maakt dat het aantal beschikbare uren SMWplus vaak ontoereikend is. Met de 
gemeenten wordt daarom gesproken over een verhoging van het beschikbare budget. Tevens zijn er in 
een aantal wijken problemen met de aansluiting op (gespecialiseerde) Jeugdzorg. Dit wordt veelal 
veroorzaakt door de vele wisselingen in de personele bezetting en vacatures bij de zorginstellingen. Dit 
maakt dat van een stabiel netwerk rond de school geen sprake is. Eind 2017 heeft het bestuur van het 
samenwerkingsverband dit punt geagendeerd in de discussie rond het nieuwe jeugdbeleidsplan. De 
instemming op dit plan is aangehouden. 
 
 Jaardoelen programma 3 2017 2018 
1 Er heeft een evaluatie SMWplus plaatsgevonden en de aanbesteding voor de 

volgende periode is voorbereid.   
Gestart  
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Halfjaarlijks vindt er onderzoek plaats naar de tevredenheid rond het schoolmaatschappelijk werk. In 
algemeenheid zien we de tevredenheid stijgen. Een stabiel netwerk en korte lijnen zijn belangrijke 
factoren in het goed functioneren van schoolmaatschappelijk werk. 
De gemeenten Den Haag en Rijswijk hebben aangegeven weer zelf opdrachtgever te willen zijn voor het 
schoolmaatschappelijk werk. Dit betekent dat de rol van het samenwerkingsverband SPPOH bij de nieuwe 
aanbesteding verandert. De aanbesteding zal in 2018 plaatsvinden. 

3.2.4 Programma 4, Samenwerking 
Passend onderwijs kan alleen in samenwerking tot stand komen. Het samenwerkingsverband onderhoudt 
relaties met vele organisaties binnen het werkveld. Belangrijke partners die onderscheiden worden zijn 
ouders & kinderen, scholen, gemeenten, Jeugdzorgorganisaties, Clusterorganisaties 1 & 2, etc. 
In de afgelopen periode is veel geïnvesteerd in het geven van voorlichting over de nieuwe koers van het 
samenwerkingsverband SPPOH en de nieuwe werkwijzen. In algemeenheid wordt de nieuwe koers ervaren 
als een verbetering en een manier om vooruit te komen. Afstemming met het samenwerkingsverband VO 
Zuid-Holland West en andere regionale samenwerkingsverbanden PO vindt plaats. 
In 2017 is in het G-4 verband deelgenomen aan de Expeditie Thuiszitters met als doel om het aantal 
thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug te dringen. Dit heeft een aantal mooie resultaten 
opgeleverd ten aanzien van de (complexe) registratie van thuiszitten. Ook is de aanpak van thuiszitten 
met de betrokken partners geanalyseerd en is een nieuw plan van aanpak overeengekomen. In 2018 zal 
dit verder worden geïmplementeerd. 
De werkgebieden van het samenwerkingsverband zijn georganiseerd rond de gemeenten en wijken. 
Overleg tussen de schooldirecteuren en intern-begeleiders vindt met enige regelmaat plaats. In het 
najaar is de vorm van samenwerking in alle werkgebieden geëvalueerd en zijn voorstellen gedaan om tot 
een sterkere samenwerking te komen. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt. 
De in het Ondersteuningsplan opgenomen “aanjager” voor de werkgebieden is geschrapt omdat gebleken 
is dat een meer projectmatige vorm van ondersteuning van de werkgebieden meer recht doet aan de 
verscheidenheid in wensen. Ook de nieuwe managementstructuur en de ontwikkeling van het team van 
adviseurs draagt bij aan nieuwe energie in de werkgebieden. 
 
 Jaardoelen programma 4 2017 2018 
1 Alle werkgebieden hebben hun doelstellingen, uitgangspunten, enkele 

werkafspraken en de cultuur van waaruit men samenwerkt op papier gezet en 
in uitvoering genomen (OP par. 9.1). 

Gestart  

 
 Jaardoelen Dekkend aanbod en thuiszitters 2017 2018 
1 Er is bepaald welke initiatieven in de komende jaren genomen zullen worden 

om het dekkend aanbod verder te versterken. 
 Start 

2 De in de ‘Thuiszittersaanpak G4’ geformuleerde doelstellingen worden 
nagestreefd, gericht op het behalen ervan in 2021 

Gestart  

 
In alle werkgebieden hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden rond de gewenste vorm van 
samenwerking. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt. 
De scholen hebben hun schoolondersteuningsplan (SOP) in het najaar herschreven. In het voorjaar van 
2018 zal een analyse plaatsvinden en beoordeeld worden of in Haaglanden en op het niveau van de 
werkgebieden een passend aanbod voor leerlingen beschikbaar is. 
De thuiszittersaanpak G4 heeft reeds een aantal resultaten opgeleverd. De nieuwe werkwijze zal voor de 
zomer formeel vastgesteld en geïmplementeerd worden. Zie hiervoor ook paragraaf 3.3 
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3.2.5 Programma 5, Arrangementen 
Een (onderwijsondersteunings)arrangement is een vorm van extra ondersteuning voor een individuele 
leerling, één of meerdere leraren en de ouder(s), dan wel een combinatie hiervan. We kennen vanaf 
1 augustus 2017 nog maar één type arrangement, namelijk het arrangement dat altijd een vorm van 
maatwerk is. Na 1 augustus 2017 zijn 274 arrangementen toegekend, het hiermee gemoeide budget 
bedroeg € 1.361.000. 
Het voorstel voor een arrangement wordt voorbereid in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van de 
school. Hier vindt overleg plaats tussen school, ouders, specialisten van het S(B)O en de adviseur van het 
samenwerkingsverband SPPOH. Deze laatste zal vanuit het samenwerkingsverband SPPOH consent geven 
op de financiële consequenties van de arrangementsaanvraag. Op het moment dat overeenstemming is 
bereikt over de inhoud en kosten van het arrangement wordt dit via het programma 1LoketPO ter 
formele vaststelling aangeboden aan het samenwerkingsverband. Binnen één werkweek wordt het 
voorstel vervolgens afgehandeld. 
De nieuwe werkwijze rond het afhandelen van arrangementen wordt door de scholen als prettig ervaren. 
Wel is het organiseren en uitvoeren van een MDO tijdrovend en voor sommige scholen nog een 
uitdaging. De input voor een arrangementsvoorstel bestaat in de basis uit de schooldocumenten die in 
het kader van het handelingsgericht werken zijn verzameld en opgesteld. Er worden geen extra 
documenten door het samenwerkingsverband SPPOH gevraagd. Toch blijven sommige scholen het 
aanleveren van documenten en evaluaties als ongewenst bureaucratisch ervaren. Arrangementen zullen 
na uitvoering geëvalueerd en verantwoord moeten worden. Hiervoor zal in 2018 een digitaal systeem van 
terugkoppeling worden ontwikkeld waarin ook de tevredenheid van ouders rond de uitvoering van het 
arrangement wordt meegenomen. 
 
 Jaardoelen programma 5 2017 2018 
1 Er is een breed scala aan arrangementen ontwikkeld en uitgevoerd Behaald  
2 De nieuwe werkwijzen met betrekking tot het voorstellen van, besluiten over, 

uitvoering, evaluatie en monitoring van arrangementen, zijn geïmplementeerd 
(OP hoofdstuk 11.) 

Gestart  

3 Kinderen vinden een passend onderwijsaanbod binnen een straal van 2 km. 
Van hun huis 

Niet 
behaald 

 

4 In 2018 is een samenhangende set van management informatie omschreven en 
zijn de eerste rapportages beschikbaar 

Gestart  

5 Er is een project uitgevoerd dat scholen concrete handreikingen biedt voor de 
omgang met ouders die het moeilijk kunnen accepteren dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft. 

 Start 

 
We zien door de nieuwe maatwerkarrangementen veel meer diversiteit in de arrangementen ontstaan. De 
vraag en behoefte is de leidraad. De nieuwe werkwijze is volop in uitvoering, in de loop van 2018 zal de 
monitoring en evaluatie ter hand genomen worden. Hiervoor zal de informatiebehoefte nader worden 
uitgewerkt. Hoewel veel van het aanbod in de eigen basisschool plaatsvindt zien we een hogere 
verwijzing naar het S(B)O. Dit is niet altijd thuisnabij aan te bieden. Het project voor de ondersteuning 
van scholen op het gebied van moeizame ouderbetrokkenheid wordt in 2018 gestart. 

3.2.6 Programma 6, SBO en SO 
De twaalf scholen voor SBO en negen scholen voor SO nemen een belangrijke plaats in binnen ons 
samenwerkingsverband. De lesplaatsen die zij bieden vormen een belangrijk deel van ons dekkend 
aanbod, samen met ruim twintig andere locaties voor SO in Nederland, waar ook leerlingen uit onze 
regio naar school gaan. 
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Ons samenwerkingsverband kent in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en SO. 
Het deelnamepercentage SBO en SO is het resultaat van: 

o Succesvolle invulling van basisondersteuning, inclusief interventies en arrangementen > minder 
leerlingen naar SBO en SO. 

o Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, zorggerelateerde dagbesteding 
en dergelijke) > meer leerlingen naar SBO en SO. 

Deelnamepercentages aan SBO en SO zijn idealiter het resultaat van beleid en geen beleidsdoel op zich. 
De deelnamepercentages bewegen zich al jaren tussen een bepaalde bandbreedte. De laatste twee jaar is 
er sprake van een sterkere groei in het SBO en groei in het SO. In het SBO is het percentage leerlingen 
hoger dan het landelijk gemiddelde. Het samenwerkingsverband SPPOH heeft adviesbureau B&T opdracht 
gegeven om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen. In 2018 zal het bestuur op basis van de 
resultaten besluiten op welke wijze aan de grotere behoefte aan S(B)O onderwijs wordt tegemoet 
gekomen.  
In de tweede helft van 2017 nam de vraag naar SBO plaatsen verder toe en ontstonden wachtlijsten. Een 
aantal scholen heeft hierop extra leerlingen aangenomen. Soms moesten leerlingen extra reizen en kon 
het SBO onderwijs niet thuisnabij worden aangeboden. De extra leerlingen in het SBO en SO hebben ook 
effect op de exploitatie, de onderwijskosten voor deze leerlingen komen ten laste van het 
samenwerkingsverband SPPOH. Doordat het samenwerkingsverband SPPOH ook een eigen interne 
groeiregeling kent is het effect direct merkbaar. 
Met de directeuren van de SO en SBO scholen wordt zes maal per jaar overlegd over de 
uitvoeringsvraagstukken, inhoudelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken. Dit jaar zijn de afspraken 
rond advisering vanuit de S(B)O scholen naar de basisscholen vernieuwd. Elke SBO school heeft ca. 0,2 
WTF formatie gekregen om de advies functie vorm te geven. Dit geldt ook voor de aangesloten scholen 
voor SO waarbij verrekend is naar het aantal kinderen uit Haaglanden. We zien in het MDO van de 
basisscholen dat de afstemming met het S(B)O hierdoor beter vorm krijgt. 
Besluitvorming over de aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO vindt plaats in het MDO, 
in sterke mate analoog aan de procedure rond arrangementen. Binnen de aanvraag zijn de adviezen van 
twee deskundigen opgenomen. Een van de deskundigen is een orthopedagoog die aan het 
samenwerkingsverband SPPOH is verbonden. Indien het MDO consensus heeft bereikt over de aanvraag 
dan wordt deze ter formele besluitvorming aangeboden aan de directeur van het samenwerkingsverband. 
Indien in het MDO verschil van mening is rond (delen van) de aanvraag dan kan de school gebruik maken 
van een bemiddelaar uit de poule van het samenwerkingsverband. Blijft er verschil van mening dan kan 
de school hiervan melding maken en verzoeken om een besluit van de directeur. Dit besluit staat open 
voor bezwaar en beroep. 
 
 Jaardoelen programma 6 2017 2018 
1 Het onderzoek naar de groei van het SO en SBO op teldatum 1 oktober 

2016/2017 is gereed en besproken. Mede op basis hiervan wordt de opzet van 
het onderzoek naar de toekomstig gewenste positie van het SO en SBO-
onderwijs in Haaglanden geformuleerd. 

Gestart  

 
Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd. Een aanvullend onderzoek is in het najaar uitgevoerd. Begin 2018 
worden de resultaten bestuurlijk besproken en wordt de koers opnieuw bepaald. 

3.2.7 Programma 7, Monitoring en verantwoording 
We beschikten nog niet of nauwelijks over data op basis waarvan we de effecten van onze beleidskeuzes 
en (extra) ondersteuningsactiviteiten konden evalueren. 
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Met ingang van 1 augustus is de ondersteunende software voorzien van een monitorfunctie waardoor er 
vanaf die datum actuele micro- en macro-informatie beschikbaar is over de toegekende arrangementen, 
onder meer ten behoeve van budgetbewaking. 
Op basis van verzamelde data kunnen tal van overzichten geproduceerd worden die input leveren voor 
beleidsevaluatie- en ontwikkeling.  
De eerste overzichten zijn in december beschikbaar gekomen en zijn gebruikt om met de adviseurs te 
spreken over het toekennen van arrangementen, TLV’s en budgetten. 
Ook de schoolbesturen hebben eerder en sneller inzicht gekregen in de toegekende arrangementen en 
de beschikkingen. Het geheel staat nog in de kinderschoenen en zal voor augustus 2018 op basis van de 
ervaringen en wensen verder uitgewerkt worden. 
 
 Jaardoelen programma 7 2017 2018 
1 Er is een set indicatoren en kengetallen gedefinieerd waarmee het 

samenwerkingsverband het monitoren van de beoogde resultaten kan 
realiseren. 

Gestart  

2 De aangeslotenen bij het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt 
over de wijze waarop onderlinge verantwoording vorm zal gaan krijgen. 

 Start 

 
In het programma 1LoketPO is een monitorfunctie ingericht, de rapportages worden vergeleken met de 
kengetallen en kaders die zijn geformuleerd. 
De verantwoording van de scholen en besturen over de realisatie van de toegekende arrangementen zal 
in het voorjaar van 2018 worden opgepakt. 

3.2.8 Programma 8, Projecten 
Het samenwerkingsverband initieert projecten en ondersteunt projecten vanuit de scholen. 
In de periode 2017-2021 ligt de nadruk op projecten die zich richten op situaties of ontwikkelingen 
waarop we nog geen of onvoldoende antwoord, kennis of vat hebben. Dit kunnen in de praktijk ervaren 
knelpunten of maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Ook willen we met projecten meer zicht krijgen op 
‘wat werkt nu in de praktijk wel en wat werkt niet’ (bewezen aanpakken). Projecten zijn niet bedoeld om 
ad-hoc-oplossingen voor incidenten te bedenken. 
In 2017 zijn, in projectvorm, enkele onderwijszorgarrangementen ontwikkeld. 
Elk project wordt door enkele samenwerkende scholen uitgevoerd. Monitoring en begeleiding is in 
handen van het HCO.  
De volgende projecten lopen: 
Consultatiearrangement en observatiearrangement kinderen met hersenletsel. 
Onderwijszorgarrangement Trauma en chronische stress. 
Zorgonderwijsarrangement overgang kinderen uit kinderdagcentra naar ZML-onderwijs. 
 
Verder zijn er projecten die voortkomen uit de oude regeling “Groepsarrangementen”. Deze lopen af in 
augustus 2018. 
De evaluatie van de onderwijszorgtrajecten zijn in gang gezet en zullen in het voorjaar van 2018 leiden 
tot een besluit over continuering of het omzetten naar een regulier aanbod. Ook zullen gesprekken 
gevoerd worden met de gemeenten daar waar sprake is van de bekostiging van de inzet van zorg (ZOA). 
 
 Jaardoelen programma 8 2017 2018 
1 Lopende projecten in het kader van onderwijszorgarrangementen zijn afgerond 

en geëvalueerd. Enkele nieuwe projecten zijn gestart. 
Gestart  

 
De evaluatie van de projecten is gestart en wordt in 2018 afgerond. 
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3.2.9 Programma 9, Bureauorganisatie 
Binnen dit programma valt de administratieve - en staforganisatie van het samenwerkingsverband. In 
2017 zijn de lijnen voor de nieuwe organisatie uitgezet. In hoofdstuk 2 is de huidige organisatiestructuur 
beschreven. De herstructurering heeft geleid tot nieuwe functies en personele wisselingen. Van de vijf 
bureaumedewerkers zijn er vier in 2017 aangesteld. Dit geldt ook voor het managementteam waarbinnen 
drie van de vier mensen nieuw zijn. In vele opzichten is er per 1 augustus 2017 een nieuwe start 
gemaakt. Inhoudelijk is de verdere uitwerking van de functieprofielen ter hand genomen. Daarnaast is 
veel aandacht gegaan naar teamvorming en samenwerking. Op dit moment kunnen we spreken van een 
enthousiast team dat de principes van de lerende organisatie als uitgangspunt neemt. 
Het team van de orthopedagogen/beleidsmedewerkers heeft aan het eind van 2017 afscheid genomen 
van een van de medewerkers die gebruik heeft gemaakt van de verlof- en pensioenregeling. De vacature 
die is ontstaan is in 2018 intern opgevuld. Ook inhoudelijk is er met de start van het nieuwe 
ondersteuningsplan een belangrijke wijziging doorgevoerd. De afgifte van de toelaatbaarheids-verklaring 
tot het S(B)O wordt niet meer gedaan door een expertiseteam. Op dit moment wordt de aanvraagtot 
afgifte van een TLV gedaan door het multidisciplinair overleg van de school. Uitgangspunt hierbij is dat 
de aanvraag gedragen wordt door alle betrokken partijen en dat twee extern deskundigen de aanvraag 
van een advies voorzien. De directeur van het samenwerkingsverband is gemandateerd om een besluit te 
nemen inzake de aanvraag. In het proces fungeren de orthopedagogen/beleidsmedewerker als eerste 
deskundige. Het proces rond de afgifte van een TLV is hiermee versimpeld terwijl de wettelijk vereiste 
advisering door twee deskundigen gegarandeerd is. De afhandeling van de aanvragen is tot tevredenheid 
van de scholen versneld en transparanter geworden. Omdat in een klein aantal gevallen in het MDO geen 
consensus kon worden bereikt heeft het samenwerkingsverband zogenaamde bemiddelaars aangezocht. 
Deze bemiddelaars kunnen door de school gevraagd worden om een bemiddelende rol in het MDO te 
spelen zodat consensus tussen de betrokkenen bereikt wordt.   
 
 Jaardoelen programma 9 2017 2018 
1 De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband is in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht zo georganiseerd dat dit Ondersteuningsplan kan worden 
uitgevoerd 

Behaald  

2 De communicatiecampagne rondom de onjuiste beeldvorming over passend 
onderwijs is uitgevoerd (evaluatie begin schooljaar 2018-2019). 

Gestart  

3 De website van het samenwerkingsverband is geactualiseerd. Periodiek worden 
er interne en externe nieuwsbrieven gepubliceerd. 

Gestart  

 
Doel 1 is behaald met de reorganisatie en het samenstellen van het nieuwe team. Er zal verder gewerkt 
worden aan de functieprofielen en taakstelling. Doel 2 is ter hand genomen met de 
voorlichtingsbijeenkomsten voor de scholen en IB-ers. Ook zijn er nieuwe brochures voor ouders in het 
Nederlands en Engels gepubliceerd. Een onderzoek naar het effect is in voorbereiding. Doel 3 wordt 
gerealiseerd door het na elke vakantieperiode verspreiden van een nieuwsbrief. De website zal in het 
voorjaar van 2018 vernieuwd worden.  

 Thuiszitters 
De VNG, PO-Raad, VO-raad. en de ministeries van OCW, VWS en V&J hebben in juni 2016 het landelijke 
Thuiszitterspact gesloten. Hiermee verbinden zij zich aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind 
langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en, waar nodig, zorg. Om dat 
te realiseren zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden gestimuleerd om in elke regio een sluitende 
thuiszittersaanpak te realiseren. In Den Haag is in maart 2017 de Expeditie Thuiszitters van start gegaan. 
Met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden po en vo, het HCO en de afdelingen 
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Onderwijsbeleid, Jeugdbeleid, Leerlingzaken en CJG van de gemeente Den Haag is middels Opgave 
Gestuurd Werken gewerkt aan een sluitende aanpak om de doelstellingen uit het landelijke 
Thuiszitterspact te behalen. De Expeditie Thuiszitters heeft de landelijke doelstellingen vertaald naar de 
volgende doelen voor Den Haag: de aard en omvang van het thuiszitten in beeld brengen, een overzicht 
maken van ontbrekende voorzieningen en hiaten in het aanbod, impulsen geven om bestaande 
voorzieningen en lopende pilots te verbeteren, het verbeteren van de samenwerking, communicatie en 
attitude van en tussen de professionals en het communiceren met alle professionals over procedures, 
taken en verantwoordelijkheden. In december 2017 zijn op de Thuiszittersconferentie Haaglanden de 
opbrengsten tot dan toe gepresenteerd. Er zijn gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld, er ligt een 
voorstel om te komen tot één registratiesysteem voor alle regionale partners, er is een routekaart en 
routeboek in ontwikkeling waarin de stappen in het proces en de samenwerking wordt uitgewerkt 
(inclusief escalatiemodel) en er zijn oplossingsrichtingen benoemd voor de route tot 2020.  
Aantal thuiszitters in 2017 
Driemaandelijks worden door het samenwerkingsverband de cijfers rond thuiszitten aangeleverd aan de 
Inspectie van het onderwijs. Er wordt onderscheid gemaakt in een aantal categorieën. Het langdurig 
relatief verzuim kan gezien worden als het echte langdurige schoolverzuim. Het betreft kinderen die 
ingeschreven zijn op een basisschool maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen. De categorie 
Absoluut Verzuim betreft kinderen die leerplichtig zijn maar niet zijn ingeschreven op een basisschool. 
Deze cijfers geven geen reëel beeld van de leerlingen die daadwerkelijk niet naar school gaan. (Veelal 
betreft dit kinderen die verhuisd zijn of afkomstig zijn uit het buitenland/statushouders. Een deel van de 
AV’ers zijn leerlingen die om administratieve redenen nog in het systeem bij leerplicht staan). Uit 
onderstaande cijfers blijkt dat ten opzichte van de gehele populatie van ca 57.000 kinderen het aantal 
Relatief Verzuimers zeer laag is. Dit geldt ook voor de Absoluut Verzuimers. Ten aanzien van de absoluut 
verzuimers hebben de basisscholen en de gemeente Den Haag na de zomer van 2017 afspraken gemaakt 
om te zorgen dat deze kinderen sneller gesignaleerd worden en ook sneller op een basisschool geplaatst 
worden.  
De gemeenten kunnen een ontheffing van de leerplicht afgeven voor kinderen die op basis van 
lichamelijke of psychische beperkingen niet aan onderwijs kunnen deelnemen (art. 5a). In de 
leeftijdscategorie 4-12 jaar bedraagt het aantal afgegeven ontheffingen voor schooljaar 2017-2018 
(peildatum 15-12-2017)  in de gemeente Leidschendam-Voorburg 19 vrijstellingen, de gemeente Den 
Haag heeft 94 vrijstellingen afgegeven en de gemeente Rijswijk 7 vrijstellingen. 
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 Financiën 
In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten van Stichting SPPOH toegelicht. De 
cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 zoals deze in dit verslag is opgenomen. 
 

 Financieel beleid 
In het vigerende Ondersteuningsplan wordt het financieel beleid omschreven als alle voor passend 
onderwijs beschikbare middelen volledig en op de meest doelmatige manier in te zetten. Daarnaast 
wordt beoogd om een deel van het eigen vermogen in 2017 en 2018 in te zetten om nieuwe werkwijzen 
in het onderwijs te implementeren. Het financiële perspectief van het samenwerkingsverband is ultimo 
2017 gunstig. Dit komt enerzijds door de positieve exploitatieresultaten van 2014, 2015, 2016 en 
anderzijds door de positieve verevening waardoor het bekostigingsbudget van SPPOH tussen 2015 en 
2021 zal toenemen met € 6.000.000 per jaar. Gekoppeld aan deze gunstige uitgangspositie wordt 
beoogd de budgetten voor basisondersteuning, arrangementen en projecten naar een adequaat niveau te 
verhogen.  
In 2017 is het volledig inzetten van de financiële middelen als volgt vormgegeven: 
• In de begroting voor 2017 zijn de budgetten voor basisondersteuning, arrangementen en projecten 

toereikend begroot met respectievelijk € 7.200.000, € 2.375.0000 en € 750.000.  
• De verhoging van de basisondersteuning per 1 augustus van 2016 is gecontinueerd en voor het 

gehele kalenderjaar 2017 is een extra bijdrage van € 5 per leerling ter beschikking gesteld voor een 
totaal bedrag van € 290.000. 

• Het beschikbare budget van de extra bekostiging door DUO met betrekking tot schooljaar 2016 – 
2017 is dit jaar volledig aangewend voor de verhoging van de basisondersteuning voor een totaal 
bedrag van € 427.000. 

• Ten behoeve van de advisering van S(B)O scholen bij de totstandkoming van toelaatbaarheids-
verklaringen en expertise overdracht door S(B)O scholen aan het basisonderwijs is extra budget 
toegekend van respectievelijk € 200 per leerling van het S(B)O en € 15.000 per S(B)O school, in totaal 
€  720.000 voor het schooljaar 2017 – 2018. 

 
Geconcludeerd wordt dat het financiële beleid zoals vermeld in het Ondersteuningsplan is uitgevoerd. 
 
Voor wat betreft de doelmatigheid van de bestedingen geldt het volgende:  
• Qua besteding van middelen gerelateerd aan het Ondersteuningsplan zijn bijna alle begrote 

budgetten van de programma’s van het Ondersteuningsplan uitgeput en in die zin doelmatig besteed. 
Dit geldt niet voor de budgetten van programma 5 ‘Samenwerking’ en programma 7 ‘Projecten’. De 
verklaring hiervoor is bij Programma 5 dat de hiermee gemoeide activiteiten minder budget vergden 
en dat de functie van “Aanjager werkgebieden” is komen te vervallen. Voor programma 7 gold dat 
binnen het samenwerkingsverband SPPOH dit jaar minder projecten zijn geïnitieerd, er vanuit de 
scholen minder aanvragen waren voor de uitvoering van projecten en het volledige budget niet 
doelmatig aangewend kon worden. In de begroting 2018 zijn beide budgetten omlaag bijgesteld. 

• Het exploitatieresultaat over 2017 bedraagt € 890.149 negatief waardoor het eigen vermogen zal 
afnemen tot € 3.871.234. Het vermogen neemt voor het eerst in jaren af, het lukt beter om de 
beschikbare middelen aan te wenden voor passend onderwijs. 

• In augustus 2017 is de nieuwe werkwijze ingevoerd met betrekking tot het verstrekken van 
arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Vanaf dat moment wordt de uitgifte van nieuwe 
arrangementen gevolgd qua bestedingsbedragen en qua frequentie. In eerste instantie is dit met de 
betrokken adviseurs gedeeld en uitgewisseld en in tweede instantie met de betrokken 

Jaarverslag SPPOH 33



 

 

schooldirecteuren. In 2018 zal de monitoring worden uitgebreid met inzicht in de verstrekte 
schoolondersteuning en onderwijsondersteuning componenten, dit is technisch nog niet mogelijk. 

• Het is op dit moment nog niet mogelijk om de doelmatigheid van de uitvoering van de arrangementen 
systematisch te monitoren, dit zal in 2018 worden geïmplementeerd. 

 
De begrote budgetten zijn doelmatig besteed conform de doelstelling van het Ondersteuningsplan en de 
begroting. De monitoring op de doelmatigheid van de besteding van het budget gemoeid met 
arrangementen zal in 2018 verder zal worden ontwikkeld.  
 
Het financiële beleid wordt ondersteund door de Planning & Control cyclus voor wat betreft begroting, 
monitoring en verantwoording. In 2017 is dit vormgegeven door het opstellen van de meerjaren-
begroting 2017-2022 die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 2 februari 2017 en (bij de 
vaststelling van het Ondersteuningsplan 2017-2021) gewijzigd op 3 april 2017. 
Aan de hand van de 4 maand rapportages die zijn opgesteld door de externe controller is de cumulatieve 
voortgang van de besteding van middelen gemonitord en gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur voor 
de periode Januari - april, Januari – augustus en de voorlopige cijfers voor Januari – december 2017. 
In november 2017 is begonnen met het opstellen van de meerjarenbegroting 2018 – 2022, deze is 
formeel vastgesteld door het Algemeen bestuur op 17 januari 2018. 
Met het opstellen van jaarverslag 2017 is de eerste volledige doorloop van de vastgestelde Planning & 
Control cyclus voltooid. Alle elementen van de Planning & Control cyclus zijn uitgevoerd waarbij 
vastgesteld wordt het opstellen van de meerjarenbegroting niet in oktober dient te starten maar in 
augustus voorafgaand aan het boekjaar. In 2018 zal dit z’n beslag krijgen. 

Inrichting financiële functie. 
In 2017 zijn de nieuwe functies ‘manager bedrijfsvoering’ en ‘senior financieel medewerker’ ingevuld. De 
financiële administratie wordt per 1 januari 2017 niet meer uitbesteed maar in eigen beheer uitgevoerd. 
Het interne goedkeuringsproces inclusief de specifieke applicatie is hierop aangepast. Bij de uitvoering 
van de faciliteitenregeling bleek dat de regeling nog teveel mogelijkheden tot interpretatie bood. De 
regeling wordt in het voorjaar van 2018 concreter uitgewerkt en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur 
ter vaststelling. 

4.1.1 Risico’s 
In het vigerende Ondersteuningsplan zijn een aantal risico’s benoemd. Deze risico’s worden kort vermeld 
en toegelicht voor wat betreft actualiteit en impact in 2017. 
• Risico lerarentekort in het algemeen (en in het S(B)O in het bijzonder) 
Het risico is actueel en de impact betreft de kans dat eerder een beroep wordt gedaan op arrangementen 
en wellicht eerder een TLV wordt aangevraagd. Uit het onderzoek van B&T naar verwijzingen van scholen 
naar S(B)O blijkt inderdaad. dat scholen door personeelsproblemen eerder handelingsonbekwaam 
worden. In welke omvang valt niet te kwantificeren. 
• Risico onjuiste beeldvorming passend onderwijs bij leraren en ouders waardoor er te weinig beroep op 

wordt gedaan.  
Het risico is minder actueel gelet op de groei van SO en SBO en de uitputting van het budget voor 
arrangementen. 
• Risico schoolbesturen en scholen die feitelijk niet participeren in het samenwerkingsverband  
Het risico is actueel, de impact voor 2017 is niet zozeer financieel als wel inhoudelijk. Een aantal 
besturen participeert niet actief in het bestuur. De aangesloten scholen echter wel. 
• Risico Dalende inkomsten 
Het risico is nog niet actueel, vooralsnog is de verwachting dat op basis van de positieve verevening het 
budget tot het jaar 2021 zal toenemen. 
• Risico Dalende bekostiging gewichtenleerlingen  
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Het risico is actueel. De verwachting is dat dit zal blijven dalen waardoor de bekostiging van het 
samenwerkingsverband licht zal afnemen. In de meerjarenbegroting wordt hiermee rekening gehouden. 
Voor basisscholen geldt dat de vermindering van inkomsten hun mogelijkheden om passend onderwijs te 
bieden zal verkleinen. Hierdoor zal de vraag naar arrangementen en de druk op het S(B)O toenemen. 
• Risico Ontwikkelingen in populatie: verzwaring problematiek en geografisch meer verspreid  
Het risico is actueel, dit kan leiden tot extra arrangementen en/of groei S(B)O. 
• Risico Duur opvang in specifieke voorzieningen neemt af hierdoor sneller uitstroom naar het onderwijs. 
Dit risico is nog actueel, de impact is nog onbekend. 
• Risico Groei SBO en SO 
Het risico is actueel en heeft consequenties voor de uitputting van het budget wettelijke groeibekostiging 
en de interne regeling groeibekostiging. In 2017 betekende dit een forse overschrijding van het budget 
in programma 6 ‘SO en SBO’ en de afdracht S(B)O van in totaal € 550.000. In de begroting 2018 wordt 
met verdere groei rekening gehouden voordat dit zich zal stabiliseren in 2019 en verder. 
• Risico Veranderende rol intern begeleider 
Het risico is nog actueel en hierop wordt ingespeeld door specifieke scholing en instrumentarium ter 
beschikking te stellen. 
 

4.1.2 Treasurybeleid 
De doelstellingen van het Treasurybeleid zijn vastgelegd in het Treasury statuut en worden hieronder 
beschreven.  
a) Het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige beschikbaarheid 

van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities.  
In 2017 is aan deze doelstelling voldaan. 
b) Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen. 
In 2017 zijn de overtollige middelen op een spaarrekening bij de huisbankier ING gestald conform de 
voorschriften van het statuut. De renteopbrengst is nagenoeg nihil. 
c) Het minimaliseren van de kosten van leningen; 
In 2017 zijn geen leningen aangegaan. 
d) Het effectief inrichten van het betalingsverkeer. 
In 2017 is het betalingsverkeer gemoderniseerd door gebruikt te gaan maken van ING ‘Inside Business 
Payments’ (IBP). Alle wijzigingen met betrekking tot de inrichting van IBP worden gesanctioneerd door de 
penningmeester van het Dagelijks Bestuur die zelf geen wijzigingen kan initiëren. De penningmeester 
tekent ook voor alle betalingen.  
Voor het aangaan van verplichtingen is het Dagelijks Bestuur gezamenlijk bevoegd. De bevoegdheid van 
de directeur van het samenwerkingsverband is in 2017 aangepast tot het doen van betalingen en het 
aangaan van verplichtingen tot een maximumbedrag van € 100.000. In het Treasurystatuut was de 
bevoegdheid gesteld op € 50.000. Het Treasurystatuut zal hierop worden aangepast. 
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 Toelichting op de balans 
De financiële positie van SPPOH komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte balans is hieronder 
weergegeven, waarbij de balanstotalen van de boekjaren 2017 en 2016 met elkaar zijn vergeleken. 
  

31-12-2017 31-12-2016 mutatie     

ACTIVA 
   

Materiele vaste activa  €           71.005   €          50.215      €            20.790  
Vorderingen  €          129.378   €        120.506      €              8.872  
Liquide middelen   €       4.667.935   €     5.625.814      €         -957.879   

   
Totaal activa  €  4.868.318   €  5.796.535   €   -928.217   

   
PASSIVA 

   
Eigen vermogen  €  3.871.234   €  4.761.382   €   -890.148  
Kortlopende schulden  €     997.084   €  1.035.153   €     -38.069   

   
Totaal passiva  €  4.868.318   €  5.796.535   €   -928.217  

 
Het balanstotaal van SPPOH is ten opzichte van 31 december 2016 met  € 928.217 afgenomen tot 
€ 4.810.297. De afname van het balanstotaal komt vooral tot uitdrukking in de daling van de Liquide 
middelen en de afname van het Eigen vermogen. Voor een nadere onderbouwing van samenstelling en 
verloop van de verschillende onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans 
zoals opgenomen in de jaarrekening. Verder op in dit hoofdstuk is een beschrijving en nadere analyse 
opgenomen van een aantal balans gerelateerde kengetallen. 
 

 Toelichting op de exploitatie 
De exploitatie over het boekjaar 2017 ziet er, in vergelijking met 2016, als volgt uit:  

Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016 
(presentatie conform 
RJO 2017) 

Afwijking 
t.o.v. 
begroting 

Baten       
 

Rijksbijdragen  €     26.418.277   €    25.655.108   €    24.517.475   €      763.169  

Overige overheidsbijdragen  €       1.736.752   €      1.726.000   €       1.679.874   €        10.752  

Overige Baten  €          126.582   €           76.901   €         140.819   €         49.681  
Totaal baten €     28.281.611   €    27.458.009   €    26.338.167   €      823.602   

      
 

Lasten       
 

Personeelslasten  €       5.157.262   €      4.946.000   €      4.951.498   €      211.262  

Afschrijvingen  €            10.938   €           50.000   €           10.028   €      -39.062  

Huisvestingslasten  €            80.309   €         115.000   €           35.842   €      -34.691  

Overige lasten  €          293.824   €         263.000   €         206.300   €          5.353  

Doorbetaling 
Schoolbesturen 

 €     23.629.592   €    22.289.232   €    19.910.611   €   1.340.360  

Totaal lasten  €     29.171.925   €     27.663.232   €     24.985.170   €    1.508.693  
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Saldo Baten en Lasten  €    -890.314  €  -205.223  €    1.223.889  € -685.091 

Financiële baten en lasten 
Financiële baten  €       786  €        -  €       2.420  €        786 
Financiële lasten  €         621  €        -  €           281  €        621 

 €        165  €       -  €        2.139  €      165 

Netto Resultaat  €   -890.149   € -205.223   €       1.226.028  €     -684.926

Rijksbijdragen OCW 
De Rijksbijdragen betreffen de gelden die afkomstig zijn van OCW. De Rijksbijdragen omvatten de lichte 
en zware ondersteuning (zowel personeel als materieel) alsmede de middelen voor de uitvoering voor 
schoolmaatschappelijk werk. De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is belangrijk gewijzigd. Met 
ingang van het boekjaar 2017 worden onder de Rijksbijdragen ook de bedragen verantwoord die 
rechtstreeks door DUO wordt doorgezet naar het SO. In 2017 bedroeg dit € 9,0 miljoen en in 2016 € 
8,64 miljoen. (Om een goede vergelijking tussen 2017 en 2016 mogelijk te maken hebben wij de cijfers 
over 2016 in de tabel gepresenteerd conform de voorschriften RJO 2017.) De Rijksbijdragen waren voor 
het jaar 2017 begroot op € 25,7 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 26,4 miljoen. De 
Rijksbijdragen zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk door aanpassing van de bekostiging. 
Overige overheidsbijdragen 
Deze post bestaat uit gemeentelijke bijdragen in de vorm van subsidies van de gemeenten Den Haag en 
Rijswijk ca. € 1,74 miljoen voor het uitvoeren van schoolmaatschappelijk werk nagenoeg conform 
begroting. 

Overige baten 
De overige baten bedragen  € 126.582. Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op grensverkeer en 
wijkt in geringe zin af van de begroting.  

Totale baten 
De totale baten waren begroot op € 27,4 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 28,3 miljoen. 
Daarmee zijn de baten ca. € 0,8 miljoen (2,9%) hoger dan begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt 
door indexering van de bekostiging, de correctie op de doorbetalingen en hoger uitvallende baten voor 
grensverkeer. 

Personeelskosten 
De personeelskosten hebben betrekking op de medewerkers van SPPOH die vanuit de schoolbesturen 
zijn gedetacheerd bij SPPOH en de externe inhuur van adviseurs en wervingskosten.  Deze post bevat 
ook de kosten van uitbesteding van schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. 
De personeelskosten waren begroot op € 4,94 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 5,16 miljoen 
met name gerelateerd aan extra inhuur van School Maatschappelijk Werk. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen waren begroot op € 50.000 en bedragen in werkelijkheid € 10.939. De afschrijvingen 
zijn daarmee lager dan begroot maar ongeveer gelijk aan het boekjaar 2016. De afschrijving zijn wellicht 
wat hoog begroot. In 2017 is geïnvesteerd in met name meubilair die halverwege het jaar is geactiveerd 
met een lage jaarlijks afschrijving. 

Huisvestingslasten 
In 2017 is het samenwerkingsverband SPPOH samen met het SWV-ZHW verhuisd van de locatie 
Binckhorstlaan 145 naar de locatie Regulusweg 11 waar beide organisaties een eigen etage huren. De 
kosten inclusief verhuizing waren begroot op € 115.000 en bedragen in werkelijkheid € 80.309. 
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Daarmee blijven de huisvestingslasten keurig binnen de begroting. Voor de komende jaren worden de 
huisvestingslasten structureel hoger begroot op € 100.000. 

Overige lasten 
De overige lasten waren begroot op € 263.000 en bedragen in werkelijkheid € 293.824. Daarmee zijn de 
overige lasten € 30.824 hoger dan begroot. 

Doorbetaling schoolbesturen 
Conform de eerder aangehaalde regelgeving worden de doorbetalingen aan schoolbesturen gerangschikt 
onder de lasten, inclusief de afdracht die rechtstreeks door DUO aan het SO worden doorgezet. Ook deze 
doorbetaling is een budgettaire verantwoordelijkheid van de Samenwerkingsverbanden en dient door hen 
te worden verantwoord. Daarnaast bevat deze post alle gelden die door SPPOH aan de aangesloten 
schoolbesturen zijn doorgezet. Het betreft o.a. de basisondersteuning, de uitvoering van de wettelijke 
2% regeling voor het SBO, de wettelijke en interne groeiregelingen voor SO / SBO en het uitvoeren van 
regeling conform de Regeling faciliteiten passend onderwijs (arrangementen, regeling voor Jonge 
Kinderen en vergoeding van kosten bij begeleiden in aan aanvragen). De doorbetaalde Rijksbijdragen zijn 
€ 1,3 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door het doorbetalen aan schoolbesturen van de 
verhoogde bekostiging van het schooljaar 2016/2017  ad. € 427.000, de doorbetalingen SBO/SO ad.  
€ 593.000, doorbetaling arrangementen ad. € 400.000 en de verhoogde rechtstreekse doorbetaling van 
DUO aan het SO van € 300.000. In 2016 hebben t.a.v. deze post enkele dubbele boekingen 
plaatsgevonden, deze zijn in dit boekjaar gecorrigeerd voor een bedrag van € -/- 400.000  
Het bestuur heeft er bewust op gestuurd dat de (negatieve) begroting gerealiseerd werd, hiervoor zijn 
ook extra doorbetalingen aan de besturen gedaan. De extra lasten voor het S(B)O werden in volle 
omvang pas eind november duidelijk, hierdoor is een hoger tekort ontstaan dan voorzien.  

Totale lasten 
De totale lasten waren begroot op € 27,6 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 29,2 miljoen. 
Daarmee zijn de lasten ca. € 1,5 miljoen (5,4%) hoger dan begroot, voornamelijk door de doorbetaling 
aan de schoolbesturen. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten bedragen per saldo € 165. 

Totaalbeeld 
Het totaalresultaat over 2017 komt uit op € 890.149 negatief  (begroot € 205.223 negatief). 

 Resultaatbestemming 
Het bestuur van SPPOH heeft besloten om het resultaat over het boekjaar volledig toe te voegen aan de 
algemene reserve. Daarmee bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve per eind 2017 € 3.871.234 

 Kengetallen 
Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal kengetallen becijferd. Deze zijn onderstaand 
opgenomen. De commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft signaleringsgrenzen (normen) 
geformuleerd voor deze kengetallen. Deze signaleringsgrenzen zijn bij deze kengetallen vermeld. 
Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat deze normen echter vooral bedoeld zijn voor 
reguliere schoolbesturen en niet specifiek voor samenwerkingsverbanden. De kengetallen en de normen 
geven als gehele overigens wel een goede indicatie van de financiële positie van een 
samenwerkingsverband. 

Indicator Norm 31-12-2017 31-12-2016 
Kapitalisatiefactor maximaal 35%  17,2%  22,0% 
Solvabiliteit minimaal 30%  79,5%  82,1% 
Liquiditeit tussen 1,0 en  1,5  4,81  5,55 
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Weerstandsvermogen 10%  13,7%  18,1% 
Rentabiliteit langjarig gemiddeld 0-5%  -3,1%  4,6% 

 
De kapitalisatiefactor (balanstotaal minus vastlegging in gebouwen en terreinen gedeeld door totale 
baten) geeft een indicatie of onderwijsinstellingen wellicht een deel van het kapitaal niet - of inefficiënt 
benutten voor de vervulling van hun taken. 
De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) geeft de verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen aan, geeft inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre SPPOH op langere termijn 
in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. 
De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende schulden) geeft aan in 
hoeverre SPPOH op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) geeft de mate weer waarin de 
organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief resultaat in relatie tot de totale baten 
(totaal resultaat gedeeld door de totale baten) Dit gegeven heeft geen informatiewaarde omdat gegeven 
de kapitalisatiefactor positieve rentabiliteit geen gunstige factor hoeft te zijn en vice versa. 
 
Uit dit overzicht blijkt dat de solvabiliteit, de liquiditeit en eigen vermogen licht zijn gedaald ten opzichte 
van de situatie per eind 2016 maar nog zeer solide: 
• De kapitalisatiefactor is gedaald, maar ligt ruim boven de norm. Als de kapitalisatiegraad. boven deze 

norm uitkomt kan de afdeling Rekenschap van de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek instellen.  
• De hoge solvabiliteit wordt verklaard 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 
(bijvoorbeeld leningen bij een financiële instelling). Het bedrag aan vreemd vermogen is dan ook 
relatief laag (en gedaald ten opzichte van eind 2016). Gezien de financieringsstructuur van SPPOH zal 
dat ook de komende jaren zo blijven. 

• De hoge liquiditeit heeft vooral als oorzaak dat vrijwel alle reserves in liquide middelen worden 
aangehouden en dat slechts een beperkt bedrag is vastgelegd in materiële vaste activa. 

• Het kengetal van het weerstandsvermogen is flink afgenomen en nadert de grens van 10%. Hierbij moet 
bedacht worden dat door de gewijzigde verantwoordingsvereisten de noemer van het kengetal met € 9 
miljoen is verhoogd voor 2017 en € 8,6 miljoen voor 2016. Zonder deze wijziging zou het kengetal 
voor 2017 en 2016 respectievelijk  20,1% en 26,9% bedragen, nog steeds een forse afname maar ruim 
boven de gestelde ondergrens. 

• De rentabiliteit is negatief vanwege het negatieve exploitatieresultaat, die inde begroting 2017 was 
voorzien maar dan in mindere mate. In de meerjarenbegroting (zie continuïteitsparagraaf is 
opgenomen dat in meerjarenperspectief wordt gestreefd naar een financieel resultaat rond de nullijn. 

 
Op basis van de kengetallen kan geconcludeerd worden dat SPPOH er eind 2017 financieel zeer gezond 
voor staat en de vermogenspositie ruimte biedt voor het opvangen van mogelijke financiële tegenvallers 
in toekomstige jaren dan wel investeringen in beleidsspeerpunten die niet vanuit de reguliere exploitatie 
kunnen worden gedekt. Voor de verdere ontwikkeling van de kengetallen in meerjarenperspectief wordt 
verwezen naar de continuïteitsparagraaf. 
 

 Continuïteitsparagraaf 
De continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen 
voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. 
Ten tweede bevat de paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risico-
management. Tot slot moet worden vermeld hoe wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de 
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governancecode van het primair onderwijs. Voor de werking van de governance, de rollen van AB en DB 
en de wijze waarop het intern toezicht is georganiseerd, wordt verwezen naar paragraaf 2.1.4. Aan de 
accountant is opgedragen de continuïteitsparagraaf te toetsen. 
 

4.6.1 Ontwikkeling leerlingaantallen en landelijke verevening 
Naast de inhoudelijke ontwikkelingen, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken en opgenomen 
in het Ondersteuningsplan 2017–2021, zijn in financieel opzicht vooral de omvang van de leerlingen-
populatie en de verevening bepalend voor het financieel perspectief voor SPPOH in de komende jaren. 
 
De verevening zware ondersteuning betreft de tijdelijke korting die op de Rijksbijdragen in mindering 
wordt gebracht. De verevening zware ondersteuning daalt jaarlijks en is met ingang van 2021 voltooid. 
Daarmee komen per saldo meer middelen voor SPPOH beschikbaar ter besteding aan de doelstelling. Ten 
aanzien van de leerlingaantallen geldt dat de meerjarenbegroting  is gebaseerd op de volgende 
leerlingaantallen op teldatum 1 oktober. 

 
De tellingen per 1 oktober 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de Kijkglazen zoals gepubliceerd op de DUO 
– site.3 Er is begrotingstechnisch vanuit gegaan dat de leerlingaantallen: 
• In het BAO in de jaren 2017 en verder met 1% per jaar zullen toenemen; 
• In het SBO stijgen naar 1.571 per 1 oktober 2018 en vervolgens stabiliseren maar wel evenredig 

meegroeien met de stijging van het leerlingaantal; 
• In het SO (bekostigingscategorieën Laag en Hoog) stijgen naar 850 per 1 oktober 2018 en vervolgens 

stabiliseren rond het landelijk gemiddelde. 
De prognose van de leerlingaantallen is lastig te maken. De bij de vorige begroting gemaakte inschatting 
dat de componenten SBO en SO als onderdeel van het totale leerlingenaantal zullen groeien is bevestigd 
maar de stijging is groter geweest dan werd voorspeld. Of die stijging zich ook in alle komende jaren zal 
doorzetten, is onzeker. Voor het SO hebben wij de groei na 2018 niet laten doorlopen omdat enerzijds 
de realisatie van extra SO groepen veel tijd vergt en anderzijds het geprognosticeerde aantal qua omvang 
het landelijk gemiddelde benadert. De ontwikkeling zullen we nauwgezet volgen omdat het denkbaar is 
dat de druk op het S(B)O ook toeneemt door het stijgend lerarentekort. In de Haagse Educatieve Agenda 

 

2 (S)BAO = (Speciaal) Basisonderwijs, SO = Speciaal onderwijs 
3 In Kijkglas was de omzetting in het SO en de groei in het SBO niet verwerkt, dit is aangepast. 

Leerlingen op teldatum 1-10-
2016 

 1-10-
2017 

 1-10-
2018 

 1-10-
2019 

 1-10-
2020 

 1-10-
2021 

BAO 2   55.804  56.060  56.621  57.187  57.759  58.336 
SBAO   1.372  1.495  1.571  1.586  1.602  1.618 
              
totaal leerlingen BAO en 
SBAO 

57.176  57.555  58.191  58.773  59.361  59.954 

(2% deelname)  1.144  1.151  1.164  1.175  1.187  1.199 
              
SO jonger dan 8 jaar 224  283  293  293  293  293 
SO 8 jaar en ouder  529  552  557  557  557  557 
   753  835  850  850  850  850 
              
Totaal leerlingen  57.929  58.390  59.041  59.623  58.465  60.804 
              
Totaal schoolgewicht 4805  4300  4300  4300  4300  4300 
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2018 t/m 2022 wordt uitgegaan van een groei van de basisschoolpopulatie met ca. 1% per jaar. Dit 
uitgangspunt is meegenomen in de meerjarenbegroting. De ontwikkelingen in het S(B)O zijn mede 
afhankelijk van de beleidskeuzes die SPPOH in 2018 gaat maken. Ook hierdoor kan in de komende jaren 
een verschuiving plaatsvinden tussen BAO en S(B)O. 

4.6.2 Toekomstperspectief 
In deze paragraaf wordt de meerjarige ontwikkeling (2017-2022) van de balans en staat van baten lasten 
gepresenteerd en waar nodig toegelicht. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het opgestelde 
Ondersteuningsplan 2017-2021. De implicaties van de keuzes die in het nieuwe ondersteuningsplan zijn 
gemaakt, zijn verwerkt. In vergelijking met de eerdere versies van de begroting, worden op basis van het 
nieuwe ondersteuningsplan middelen ingezet voor het verhogen van het bedrag voor basisondersteuning 
voor bepaalde of alle scholen, het verhogen van het budget dat beschikbaar is voor arrangementen en 
het budget voor innovatieve projecten. 
De totale begroting van SPPOH voor de jaren 2018 tot en met 2022 ziet er, uitgesplitst naar 
programma’s, in aansluiting op de interne inrichting, en in vergelijking met de begroting 2017 als volgt 
uit: 
 

 
 

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. Voor de continuïteitsparagraaf is een vertaling gemaakt naar de wettelijk verplichte indeling; 
deze ziet er als volgt uit: 
  

Baten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
lichte ondersteuning 9.182.557 # 9.525.518 # 9.592.101 # 9.688.022 # 9.784.902 # 9.882.751
zware ondersteuning 20.289.661 21.109.498 21.425.338 21.651.571 21.868.087 22.086.768
verevening zware ondersteuning (pers) -3.963.805 -3.384.130 -2.356.980 -874.087 
verevening zware ondersteuning (mat) -454.476 # -371.616 # -189.914 # # #
verevening zware ondersteuning -4.418.281 -3.755.746 -2.546.894 -874.087 
grensverkeer SBAO in 76.901 # 79.306 # 79.306 # 79.306 # 79.306 # 79.306 #
overdrachtsverplichting van SBAO 0,0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 #
regeling schoolmaatschappelijk werk 601.171 # 533.155 # 498.972 # 498.972 # 498.972 # 498.972 #
overige baten 1.726.000 1.726.000 0 0 0 0
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ond 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 #

Totale baten 27.458.009 29.217.731 29.048.822 31.043.783 32.231.266 32.547.796

2017 2018 2019 2020 2021 2022
afdracht SO, teldatum, (via DUO) 8.666.542 9.684.525 10.580.848 10.734.032 10.734.032 10.734.032
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbekostiging 655.158 # 440.797 # 261.016 # 261.016 # 261.016 # 261.016
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbekostiging 262.528 # 186.247 # 115.347 # 115.347 # 115.347 # 115.347
grensverkeer SBAO uit 0 # 0 # 0 # 0 # 0 # 0
overdrachtsverplichting aan SBAO 1.428.005 # 1.958.180 # 2.015.471 # 1.849.296 # 1.796.037 # 1.740.056

Programma 1 Basisondersteuning en lichte interventies htbaar 7.212.000 # 7.572.000 # 7.918.140 # 9.661.093 # 10.851.835 # 11.274.345
Programma 2 Adviseurs Passend Onderwijs htbaar 1.050.000 # 1.341.000 # 1.341.000 # 1.391.000 # 1.391.000 # 1.391.000
Programma 3 Schoolmaatschappelijk werk htbaar 2.430.000 # 2.600.000 # 874.000 # 874.000 # 874.000 # 874.000
Programma 4 Samenwerking (ouders, werkgebieden, partners) htbaar 115.000 # 25.000 # 50.000 # 75.000 # 75.000 # 75.000
Programma 5 Arrangementen htbaar 2.375.000 # 2.410.000 # 2.510.000 # 2.710.000 # 2.710.000 # 2.710.000
Programma 6 SBO en SO htbaar 1.100.000 # 1.520.000 # 1.545.000 # 1.545.000 # 1.545.000 # 1.545.000
Programma 7 Monitoring & verantwoording htbaar 50.000 # 83.000 # 63.000 # 63.000 # 73.000 # 63.000
Programma 8 Projecten htbaar 750.000 517.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Programma 9 Bureauorganisatie htbaar 1.569.000 # 1.383.000 # 1.275.000 # 1.265.000 # 1.305.000 # 1.265.000
totaal programma's 16.651.000 # 17.451.000 # 16.076.140 # 18.084.093 # 19.324.835 # 19.697.345

Totale lasten 27.663.234 # 29.720.750 # 29.048.822 # 31.043.783 # 32.231.266 # 32.547.796 #

Resultaat -205.225 -503.019 0 0 0 0
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 Prognose 
2018 

Prognose 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Baten           
Rijksbijdragen € 27.491.731 € 29.048.822 € 31.043.783 € 32.231.266 € 32.547.796 

Overige 
overheidsbijdragen 

  1.726.000 - - - - 

Overige Baten - -  -  -  -  
Totaal baten € 29.217.731 € 29.048.822 € 31.043.783 € 32.231.266 € 32.547.796       

Lasten 
     

Personeelslasten € 5.111.000 €3.410.000 €3.485.000 €3.485.000 €3.485.000 

Afschrijvingen    14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Huisvestingslasten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Overige lasten 382.000 254.000 244.000 294.000 244.000 

Doorbetaling 
Schoolbesturen 

24.113.750 25.270.822 27.200.783 28.338.266 28.704.796 

Totaal lasten € 29.720.750 € 29.048.822 € 31.043.783 € 32.231.266 € 32.547.796       

Saldo Baten  
en Lasten 

€    -503.019 €                 0 €                 0 €                 0 €                   0 

 

De Rijksbijdragen 
Deze bestaan uit de bekostiging van de lichte en zware ondersteuning en een aanvullende subsidie voor 
schoolmaatschappelijk werk. De Rijksbijdragen zijn gebaseerd op de leerlingaantallen (en de leerling – 
gewichten) per 1 oktober 2016 respectievelijk per 1 oktober 2017 en berekend op basis van de tarieven 
zoals door OCW per eind oktober gepubliceerd voor het schooljaar 2017 – 2018 (personele bekostiging)  
respectievelijk 2018 (materiële bekostiging); de tarieven voor schooljaar 2018 – 2019 en verder zijn nog 
niet bekend, er is vanuit gegaan dat deze gelijk zijn aan de tarieven voor 2017 – 2018. De gebruikte 
tarieven zijn voor verdere jaren niet geïndexeerd. Bij de verevening zware ondersteuning is de tijdelijke 
korting op de Rijksbijdragen in mindering gebracht 

Overige overheidsbijdragen 
Dit betreft gemeentelijke bijdragen in de vorm van subsidies van de gemeenten Den Haag en Rijswijk 
voor het uitvoeren van activiteiten m.b.t. schoolmaatschappelijk werk ad. ca. € 1,726 miljoen. In 2019 is 
de bijdrage op nul gesteld omdat de Gemeente Den Haag en Rijswijk hebben aangegeven de subsidie 
stop te zetten en de uitvoering zelf uit te gaan voeren. De verlaging van de bijdrage wordt volledig 
gecompenseerd met een verlaging van de uitvoeringskosten(personeelslasten) en is budgetneutraal. 

Totale baten 
Mede door de stijging van de leerlingaantallen na 1 oktober 2016, is de verwachting dat de totale baten 
na 2017 jaarlijks met ca. 4% stijgen. Dat komt vooral omdat de verevening zware ondersteuning (die op 
de Rijksbijdragen in mindering wordt gebracht) jaarlijks daalt en met ingang van 2021 nihil is. Ervan 
uitgaand dat er geen gemeentelijke bijdragen voor schoolmaatschappelijk werk in meerjarenperspectief 
te verwachten valt, is de verwachting dat de totale baten in de komende jaren stijgen naar ca. € 32,547 
miljoen in 2022. 
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Personeelslasten 
Dit betreft in hoofdzaak de detacheringskosten van de medewerkers van SPPOH vanuit de schoolbesturen 
en de kosten van uitbesteding van de uitvoering van  de activiteiten voor schoolmaatschappelijk werk 
(ca. € 2,4 miljoen). In 2019 wordt de uitvoering overgenomen door de gemeenten en is daarom niet 
(meer) begroot. 
In 2017 zijn, in lijn met het nieuwe Ondersteuningsplan, wijzigingen in de personele bezetting 
doorgevoerd. In 2018 is de formatie 27,4 FTE groot, dit betreft de structurele bezetting. In meerjaren-
perspectief zal de omvang niet sterk wijzigen. 
Daarbij de volgende kanttekeningen: 
• SPPOH heeft geen medewerkers in dienst maar maakt uitsluitend gebruik van gedetacheerde 

medewerkers die bij één van de aangesloten schoolbesturen in dienst zijn, om deze reden is er geen 
meerjarig overzicht van de bezetting opgesteld; 

• Alle medewerkers behoren tot de categorie OOP (zij hebben immers geen lesgevende taken), hoewel zij 
bij hun werkgever in formele zin soms een aanstelling als Onderwijzend Personeel hebben. 

• Onderzocht wordt of het voor het samenwerkingsverband SPPOH wenselijk is om in 2019 het eigen 
werkgeverschap in te voeren. 

Afschrijvingen 
Dit betreft de afschrijving op meubilair en ICT van SPPOH. SPPOH kent een terughoudend 
investeringsbeleid. In de komende jaren worden geen majeure investeringen meer verwacht en zullen 
vrijwel uitsluitend vervangingsinvesteringen worden gedaan. 

Huisvestinglasten 
Dit betreft de huur, energie en schoonmaakkosten van het huidig pand aan de Reguslusweg 11. 

Overige lasten 
De overige lasten betreffen inzet van middelen in innovatieve projecten, de kosten van inhuur voor 
uitvoering van SOVA – trainingen en steunpunt autisme, en diverse materiële organisatiekosten. 

Doorbetaling Schoolbesturen 
Dit betreft alle middelen die door of via SPPOH ter beschikking worden gesteld aan schoolbesturen. Deze 
doorbetalingen bestaan uit: 
• Een bedrag van ca. € 9,7 miljoen dat direct door DUO wordt doorgezet naar het SO (deze gelden 

worden niet door SPPOH ontvangen maar worden op voorhand op de bekostiging in mindering 
gebracht) 

• De doorbetaling, € 0,62 miljoen, van de wettelijke bekostiging van S(B)O. 
• De doorbetaling, € 13,82 miljoen, op basis van 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 gesteld. 

Totale lasten 
De totale lasten nemen na 2018 toe tot € 32,4 miljoen en lopen gelijk op met de stijgende 
Rijksbekostiging. De toenemende Rijksbijdragen worden volledig ingezet ten behoeve van de 
aangesloten scholen o.a. door de toenemende afdracht aan SO- en SBO – scholen, het verhogen van het 
bedrag voor basisondersteuning voor bepaalde of alle scholen en het verhogen van het budget dat 
beschikbaar is voor arrangementen. 
 
Meerjarenbalans 
De balans voor SPPOH voor de jaren 2018 tot en met 2022 wordt hieronder weergegeven. Het eigen 
vermogen neemt af in 2018 tot 3,4 miljoen en blijft daarna constant. 
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Totaalbeeld in meerjarenperspectief 
Voor het jaar 2018 wordt een tekort voorzien van ca. € 500.000, het eigen vermogen is van een 
dusdanige omvang dat de financiële positie solide blijft. 

4.6.3 Risico’s en onzekerheden 
Risicomanagementsysteem 
De genoemde risico’s worden bij het opstellen van het Ondersteuningsplan in kaart gebracht en worden 
vervolgens 5 x per jaar beoordeeld op relevantie en impact. Deze beoordelingen vinden plaats tijdens het 
opstellen van de viermaandrapportages en bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. 
Bij de beoordeling van de risico's, groei van het  SBO en SO en het lerarentekort, zijn aanvullende 
onderzoeken gedaan naar het ontstaan en de impact. In de meerjarenbegroting 2018 - 2022 is 
vervolgens met uitkomst rekening gehouden. De ontwikkeling van het SBO en het SO wordt in de 
viermaandsrapportages gemonitord en geanalyseerd. Dit geldt ook voor de uitvoering van de 
arrangementen, niet alleen de uitputting van het budget wordt gevolgd maar ook het proces van 
toekennen van arrangementen. De inhoudelijke criteria voor het toekennen van arrangementen wordt 
eveneens geëvalueerd om op deze wijze de besteding van het budget te sturen. De evaluatie van het 
risico met betrekking tot de participatie heeft ertoe geleid dat gezocht is naar andere wijze van overleg 
met scholen die beter aansluit bij hun wensen. Dit wordt in het schooljaar 2018 - 2019 
geïmplementeerd. 
 
Een belangrijk risico voor wat betreft de sturing is gelegen in de mutatie van het S(BO) die middels de 
wettelijke groeiregelingen en interne groeiregelingen doorbetaald wordt aan de schoolbesturen. De 
hoogte van de uitbetaling is niet gelimiteerd, een groei van het S(B)O leidt hierdoor automatisch tot 
hogere uitgaven voor deze sector. 
De mutatie wordt enerzijds gevoed door de groei van het S(B)O en anderzijds door fluctuaties in 
populatie omdat de aanwas per school niet wordt verrekend met een daling per school. Het is hierdoor 
mogelijk dat bij een gelijkblijvende populatie van het aantal leerlingen in het SO, zoals voorzien in de 
meerjarenbegroting na 2018, toch een doorbetaling plaatsvindt. 
In de meerjarenbegroting is met het optreden van deze situatie geen rekening gehouden. 
Gelet op de omvang van het eigen vermogen zijn deze risico’s momenteel goed afgedekt. Als gevolg van 
de landelijke verevening is er voldoende regeltijd om het risico’s te beheersen en maatregelen te nemen. 
Ook wordt binnen het samenwerkingsverband SPPOH gemonitord hoe de leerlingaantallen en 
samenhangende uitgaven zich ontwikkelen. Daar waar mogelijk wordt gestuurd op de gewenste 
ontwikkeling. Overigens geldt voor alle regelingen uit het Ondersteuningsplan dat er geen taakstellend 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVA
Materiele vaste 
activa 71.005          71.005         71.005          71.005         71.005          71.005          
Vorderingen 129.378        129.378       129.378        129.378       129.378        129.378        
Liquide middelen 4.667.935     4.164.916    4.164.916,0  4.164.916    4.164.916     4.164.917     

Totaal activa 4.868.318  4.365.299 4.365.299 4.365.299 4.365.299 4.365.300  

PASSIVA
Eigen vermogen 3.871.234     3.368.215    3.368.215     3.368.215    3.368.215     3.368.216     
Kortlopende 
schulden 997.084        997.084       997.084        997.084       997.084        997.084        

Totaal passiva 4.868.318  4.365.299 4.365.299 4.365.299 4.365.299 4.365.300  
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budget is gesteld of als zodanig wordt uitgevoerd. Gecombineerd met het feit dat mutaties lastig zijn te 
voorspellen, betekent dit dat bij het opstellen van een prognose een ruime bandbreedte moet worden 
aangehouden voor het exploitatieresultaat om zowel positieve als negatieve fluctuaties te kunnen 
opvangen. 
Het sturen met een ruime bandbreedte qua exploitatieresultaat impliceert dat het eigen vermogen van 
een dusdanige omvang moet zijn dat de uiterste waarden van de bandbreedte volledig kunnen worden 
geabsorbeerd. Het accepteren van een hoger risicoprofiel impliceert het aanhouden van meer eigen 
vermogen. Een lager risicoprofiel houdt in dat een gedeelte van het eigen vermogen kan vrijvallen en aan 
de doelstelling van het samenwerkingsverband SPPOH kan worden besteed in plaats van dit als buffer 
aan te houden.  
Op dit moment zijn er voldoende middelen beschikbaar om het voorgestane beleid te realiseren en is er 
geen noodzaak om het risicobeleid te wijzigen. Wel zal in 2018 worden onderzocht welke maatregelen 
kunnen worden genomen om de doorbetaling van mutaties in de leerlingaantallen in het S(B)O beter te 
kunnen voorspellen en beheersen. 
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Jaarrekening 
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JAARREKENING 

 Jaarrekening 2017 
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Balans (na resultaatverdeling)

EUR EUR EUR EUR
1 Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 71.005 50.215

Totaal vaste activa 71.005 50.215

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 129.378 120.506
1.7 Liquide middelen 4.667.935 5.625.814

Totaal vlottende activa 4.797.313 5.746.320

Totaal activa 4.868.318 5.796.535

2 Passiva
2.1 Eigen vermogen 3.871.234 4.761.382
2.4 Kortlopende schulden 997.084 1.035.153

Totaal passiva 4.868.318 5.796.535

31-12-2017 31-12-2016
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Staat van baten en lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen 26.418.277 25.655.108 24.517.475
3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 1.736.752 1.726.000 1.679.874
3.5 Overige baten 126.582 76.901 140.818

Totaal baten 28.281.611 27.458.009 26.338.167

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 5.157.262 4.946.000 4.951.498
4.2 Afschrijvingen 10.938 50.000 10.028
4.3 Huisvestingslasten 80.309 115.000 35.842
4.4 Overige lasten 293.824 263.000 206.300
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 23.629.592 22.289.232 19.910.611

Totaal lasten 29.171.925 27.663.232 25.114.279

Saldo baten en lasten -890.314 -205.223 1.223.889

5 Financiële baten 786 0 2.420
Financiële lasten -621 0 -281
Financieel resultaat 165 0 2.139

Totaal resultaat -890.149 -205.223 1.226.028
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Kasstroomoverzicht

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -890.314 1.223.889

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 10.938 10.028

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-) -8.872 -34.913
Schulden -38.068 -785.107

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -926.316 413.897

Ontvangen interest 786 2.420
Betaalde interest (-/-) -621 -281

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -926.151 416.036

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -31.728 -1.401

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -31.728 -1.401

Mutatie liquide middelen -957.879 414.635

2017 2016
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Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO).
Op basis van de RJO worden de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek toegepast 
(behoudens afwijkingen en aanvullingen in de RJO).
De jaarrekening is opgesteld in (hele) euro’s.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

De rubricering is aangepast m.b.t. de volgende onderdelen:
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

In de voorgaande jaren werden de doorbetalingen aan de schoolbesturen, die door het Ministerie van
OCW rechtstreeks werden uitgevoerd, gerubriceerd cq gesaldeerd onder Baten Rijksbijdragen (3.1).
Met ingang van het boekjaar 2017 worden deze bedragen gerubriceerd als kosten.
Dit heeft geen invloed op de resultaatbepaling, maar wel op de kengetallen.
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn overeenkomstig aangepast.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing de bijzondere waarde verminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met de eventuele
restwaarde.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-
termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Inventaris en apparatuur:
- Meubilair 240 5 500
- Bureaustoelen (Arbo) 120 10 500
- ICT 60 20 500

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na
eerste verwerking worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit (spaar)banktegoeden en evt. deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en evt. bestemmingsreserve (publiek). 
De algemene reserve betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheids-
instellingen gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de SPPOH.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Mede doordat er bij de SPPOH formeel geen personeel in dienst is en er ook geen zieke medewerkers 
waren per 31-12-2017 zijn de personele voorzieningen in 2017 gesteld op nihil. Er zijn geen andere
voorzieningen gevormd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben op balansdatum resterende looptijd van korter dan één jaar.
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Deze zijn (meestal) gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemmings) reserve(s) die door
het bestuur is/zijn bepaald.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft en voor zover bekend op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeentes, provincie
of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door gemeentes, provincie
of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Lasten

Personele lasten

Onder personele lasten worden de doorbelaste kosten voor de lonen, salarissen en sociale lasten 
opgenomen van de medewerkers die op detacheringsbasis werkzaam zijn voor SPPOH.
De medewerkers worden gedetacheerd vanuit de schoolbesturen, die aangesloten zijn bij SPPOH.
Onderdeel van de doorbelaste personele kosten vormen de pensioenlasten.
De uitleners hebben voor hun werknemers een toegezegde pensioenregeling. De verplichtingen, welke 
voortvloeien uit deze rechten voor het personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP.
Voor deze regeling betalen de schoolbesturen aan het ABP de premies, waarvan een deel als werkgevers-
lasten wordt aangemerkt en een deel wordt gedragen door de werknemers. Behalve de betaling van premies 
hebben de uitleners geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Behalve de kosten van de gedetacheerde medewerkers zijn ook de kosten van extern personeel, scholing, 
werving van personeel en personeelskantine opgenomen onder personele lasten.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de lasten met betrekking tot huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit de aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van SPPOH. De lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.

Doorbetalingen aan schoolbesturen

De doorbetaling aan schoolbesturen is opgebouwd uit een aantal componenten: de verplichte afdrachten
via DUO/OC&W voor zware ondersteuning, de doorbetaling van de wettelijke groeiregelingen SO en SBO
en doorbetaling van de interne en specifieke regelingen conform de bepalingen in het Ondersteuningsplan
van SPPOH.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt tevens rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op rekeningen-courant.
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GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het nettoresultaat als basis genomen en aangepast voor de posten, die invloed hebben
op de cash-flow van de organisatie (niet zijnde resultaat).
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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Vaste activa
Aanschaf Afschrijving Boek- Inves- Aanschaf Afschrijv. Afschrij- Aanschaf Afschrijving Boek-

prijs cumulatief waarde teringen desinves- desinves- vingen prijs cumulatief waarde
1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 teringen teringen 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2 Materiële vaste activa
1.2.2 Inventaris en apparatuur 73.677 23.462 50.215 31.729 0 0 10.938 105.406 34.401 71.005

Materiële vaste activa 73.677 23.462 50.215 31.729 0 0 10.938 105.406 34.401 71.005
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Voorraden & vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

1.5 Vorderingen
1.5.7 Overige vorderingen 90.000 116.008
1.5.8 Overlopende activa 39.378 4.498

Vorderingen 129.378 120.506

1.5.7 Uitsplitsing:

1.5.7.2 Overige vorderingen 90.000 116.008
Overige vorderingen 90.000 116.008

1.5.7.2 Nog te ontvangen grensverkeer 90.000 116.008

1.5.8 Uitsplitsing:

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 23.078 0
1.5.8.3 Overige overlopende activa 16.300 4.498

Overlopende activa 39.378 4.498

1.5.8.1 Licentie 1Loket 2018 18.492 0
1.5.8.3 Borg pand Binckhorstlaan 0 2.079
1.5.8.3 Nog te ontvangen terugbetaling arrangementen 15.514 0
1.5.8.3 Nog te ontvangen rente 786 2.419
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Effecten & liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 4.667.935 5.625.814

Liquide middelen 4.667.935 5.625.814
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Eigen vermogen 

Stand per Resultaat Overige Stand per
1-1-2017 mutaties 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen Vermogen
2.1.1 Algemene reserve 4.761.382 -890.149 3.871.234

Eigen vermogen 4.761.382 -890.149 0 3.871.234
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Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

2.4 Kortlopende schulden 
2.4.3 Crediteuren 697.576 579.787
2.4.9 Overige kortlopende schulden 299.508 455.366

Kortlopende schulden 997.084 1.035.153

Uitsplitsing:

2.4.9.2 Nog te betalen (interne) regelingen 223.442 210.726
2.4.9.2 Nog te ontvangen facturen 68.066 233.660
2.4.9.2 Nog te betalen accountantskosten 8.000 10.981

Overige kortlopende schulden 299.508 455.366
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Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art.13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

Omschrijving   Bedrag Ontvangen Prestatie
Kenmerk Datum van de t/m afgerond?

toewijzing verslagjaar Ja/Nee
EUR EUR 

Niet van toepassing

Totaal 0 0

Toewijzing
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Afl opend per ultimo verslagjaar

Omschrijving   Bedrag Ontvangen Totale Te verreke-
Kenmerk     Datum van de t/m kosten nen ultimo

toewijzing verslagjaar verslagjaar
EUR EUR EUR EUR 

Niet van toepassing

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving   Bedrag Saldo Ontvangen Lasten in Totale Saldo nog
Kenmerk    Datum van de 1-1-2017 t/m verslagjaar kosten te besteden

toewijzing verslagjaar 31-12-2017 ultimo
verslagjaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Niet van toepassing

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In overeenstemming met de Faciliteitenregeling 2017-2018 (gebaseerd op het Ondersteunings-
plan 2017-2021) zijn naar de aangesloten schoolbesturen ultimo 2017 beschikkingen verstuurd m.b.t. 
de doorbetalingen (m.u.v. de individuele arrangementen), die betrekking hebben op het volledige 
schooljaar 2017-2018. Daarmee resteert een verplichting van €7,2miljoen, dat in 2018 opeisbaar is.

Meerjarige financiële verplichtingen
Per 1 juni 2017 is met Platina Argenta Event & Business Company BV een huurovereenkomst 
afgesloten voor een kantoorpand aan de Regulusweg 11 te Den Haag door SWV ZHW, 
waarbij een deel van het pand in gebruik is door SPPOH middels een onderverhuurcontract.
De huurovereenkomst eindigt op 31 december 2022.
De huurprijs t.b.v. de SPPOH bedraagt €53.000 per jaar en zal jaarlijks worden aangepast conform de 

in de overeenkomst opgenomen algemene bepalingen.

Met Canon Nederland is in 2015 een leasecontract inzake kopieerapparatuur afgesloten.
De huurprijs bedraagt €3.757 per jaar, einddatum contract is 30 april 2020.

Jaarverslag SPPOH 62

j.alok
SPPOH stempel



Overheidsbijdragen

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 26.418.277 25.655.108 24.517.475

Rijksbijdragen 26.418.277 25.655.108 24.517.475

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
3.2.2 Overige overheidsbijdragen/subsidies overige overheden 1.736.752 1.726.000 1.679.874

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 1.736.752 1.726.000 1.679.874
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Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

3.5 Overige baten
3.5.10 Overige 126.582 76.901 140.818

Overige baten 126.582 76.901 140.818

Andere baten
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Lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

4.1.2 Overige personele lasten 5.157.262 4.946.000 4.951.498
Personeelslasten 5.157.262 4.946.000 4.951.498

4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst 5.092.390 4.901.000 4.897.549
4.1.2.3 Overig 64.872 45.000 53.949

Overige personele lasten 5.157.262 4.946.000 4.951.498

41231 Nascholing/cursussen 20.477 45.000 24.141
41233 Werving en selectie personeel 25.666 0 17.303
41234 Reiskosten 549 0 515
41230 Personeelskantine 7.758 0 2.314

Overige personeelslasten 10.422 0 9.676
Overig 64.872 45.000 53.949

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 10.938 50.000 10.028

Afschrijvingen 10.938 50.000 10.028

Uitsplitsing:

42235 Afschrijvingslasten meubilair 2.311 5.000 1.723
42250 Afschrijvingslasten ICT 8.627 45.000 8.305

Afschrijvingen materiële vaste activa 10.938 50.000 10.028

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huurlasten 43.156 50.000 29.564
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 196 0 1.274
4.3.4 Energie en water 2.250 0 0
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.842 15.000 4.684
4.3.8 Overige huisvestingslasten 32.865 50.000 320

Huisvestingslasten 80.309 115.000 35.842
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Lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheer 84.692 158.000 38.785
4.4.2 Inventaris en apparatuur 132.944 0 41.028
4.4.4 Overige lasten 76.188 105.000 126.487

Overige lasten 293.824 263.000 206.300

Uitsplitsing:

44105 Accountant 13.143 75.000 12.967
44108 Deskundigenadvies 17.264 50.000 0
44110 Telefoon/fax 10.808 18.000 14.843
44120 Porti 2.749 0 3.783
44122 Drukwerk 15.882 0 3.694
44125 Kantoorbenodigdheden 5.440 15.000 3.498
44160 Public relations en marketing 5.247 0 0
44155 Vergaderkosten 14.159 0 0

Administratie en beheer 84.692 158.000 38.785

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 13.143 75.000 12.967
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 0 0 0
4.4.1.3 Adviezen op fiscaal terrein 0 0 0
4.4.1.4 Overige niet-controlediensten 0 0 0

Accountantslasten 13.143 75.000 12.967

44211 ICT 79.798 0 34.189
44220 ICT software 30.434 0 155

44240 Reproductie 4.494 0 1.309
44210 Klein inventaris 18.218 0 5.375

Inventaris en apparatuur 132.944 0 41.028

44442 Contributies 2.859 0 2.278
44443 Representatie 10.558 0 81.498
44444 Medezeggenschap- en ouderraad 35.822 45.000 41.486
44445 Overige verzekeringen 4.624 0 0
44511 Overige lasten 1.410 60.000 1.225
44489 Correcties voorgaande jaren 20.915 0 0

Overige 76.188 105.000 126.487
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Lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdrachten door OCW 8.954.413 8.666.542 8.558.239
4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari 2.298.906 2.345.690 1.970.547
4.5.3 Overige doorbetalingen schoolbesturen 12.376.273 11.277.000 9.381.825

Doorbetalingen schoolbesturen 23.629.592 22.289.232 19.910.611

45111 Overdracht budget zware ondersteuning 8.954.413 8.666.542 8.558.239
Verplichte afdrachten via OCW 8.954.413 8.666.542 8.558.239

45211 Overdracht SO groei (wettelijk) 707.123 917.685 573.907
45212 Overdracht SBO groei (wettelijk) 1.591.783 1.428.005 1.396.640

Doorbetaling op basis van 1 februari 2.298.906 2.345.690 1.970.547

45311 Doorbetalingen schoolbesturen SPPOH 12.376.273 11.277.000 9.381.825
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 12.376.273 11.277.000 9.381.825
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Realisatie Begroot Realisatie
2017 2017 2016
EUR EUR EUR

5 Financiële baten
5.1 Rentebaten 786 0 2.420

Financiële baten 786 0 2.420

Financiële lasten
5.5 Rentelasten/bankkosten 621 0 281

Financiële lasten 621 0 281

Financiële baten en lasten 165 0 2.139

Financiële baten en lasten
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Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden Partijen

Nr. Naam   

20281 Stichting Lucas Onderwijs
30709 Stg Hindoe Onderwijs Nederland
30968 Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
31227 Ver. Voor Prot. Chr. Basisonderwijs Duinoord
34932 Stichting School met de Bijbel
38209 Herman Broerenstichting
40272 ISNO Yunus Emre
61960 Samenwerkende Vrije Scholen Zuid Holland
40389 IQRA
40740 Ver Alg Hindoe Onderwijs
40928 Laurentius Stichting
41081 Montessori Stichting Vreugd en Rust 
41324 Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland
41441 Stichting Librijn openbaar onderwijs
41447 Stichting Panta Rhei
41572 Stichting De Haagse Scholen
41646 Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland
42573 Stichting Responz
42679 Stichting Kronenburgh
46879 Stichting Het Rijnlands Lyceum
70176 Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
72100 Vereniging Willem de Zwijgerschool
78782 Octant
95681 Schoolvereniging Wolters
95694 Stichting Haagsche Schoolvereeniging
95746 Vereniging Montessorischool Waalsdorp
95785 Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Al deze organisaties zijn schoolbesturen van scholen voor het Primair Onderwijs,
die aangesloten zijn bij SPPOH.
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WNT-verantwoording 2017 SPPOH

Bezoldigingsmaximum 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 is €181.000. Dit bedrag behoort tot het algemene

bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 H.A. de Wit
Functiegegevens wn directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/4 - 31/05
Deeltijdfactor in fte 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Bezoldiging 29.527

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0
Subtotaal 29.527

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.704

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt

Totale bezoldiging 29.527

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan nvt

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 nvt
Deeltijdfactor 2016 in fte nvt

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0
Totale bezoldiging 2016 0

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling
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bedragen x € 1

Functiegegevens 2017 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/3 1/4-31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling 3 9
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief kalenderjaar € 176 € 175

Maxima op basis normbedragen per maand 55.500 141.425
Individueel toepasselijk maximum 

kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan maximumtarief?
Bezoldiging betreffende periode 55.145 102.030
Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

bedragen x € 1 E. Klompmaker
Functiegegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/6 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling 7
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief kalenderjaar € 176

Maxima op basis normbedragen per maand 155.700
Individueel toepasselijk maximum 

kalendermaand 1 t/m 12
155.700

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan maximumtarief? ja
Bezoldiging betreffende periode 60.276
Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
60.276

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt

Totale bezoldiging 60.276

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan nvt

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand                   

1 t/m 12 van de functievervulling

H.A. de Wit

196.925

157.175

nvt

ja

157.175

nvt
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Naam topfunctionaris Functie
G. van Drielen voorzitter dagelijks bestuur
M. Knoester lid dagelijks bestuur
H. Medema lid dagelijks bestuur
S. Schenning lid dagelijks bestuur
E. van Vliet lid dagelijks bestuur
J. Willenborg lid dagelijks bestuur
R. de Vries voorzitter algemeen bestuur
N. van der Spek lid algemeen bestuur
H. v.d. Vlugt lid algemeen bestuur
B. Bakker lid algemeen bestuur
J. Jansen lid algemeen bestuur
O. van den Born (vanaf 1-8-2017) lid algemeen bestuur
D. van Arkel (tot 1-8-2017) lid algemeen bestuur
C. Sonneveld (vanaf 1-8-2017) lid algemeen bestuur
E. van Pijkeren (vanaf 1-8-2017) lid algemeen bestuur
J. Taal lid algemeen bestuur
P. Janssen lid algemeen bestuur
E. Klompmaker (tot 1-4-2017) ) lid algemeen bestuur
A. van der Lelij (1-4 tot 1-9-2017) lid algemeen bestuur
M. Veldhuis (vanaf 1-9-2017) lid algemeen bestuur
A. Hagedooren (tot 1-2-2017) lid algemeen bestuur
H. v.d. Kant (vanaf 1-2-2017) lid algemeen bestuur
E. van Veen lid algemeen bestuur
H. Plomp lid algemeen bestuur
S. Biharie lid algemeen bestuur
R. Ramnewash lid algemeen bestuur
S. Verheul lid algemeen bestuur
R. Fabrie lid algemeen bestuur
M. van Kesteren lid algemeen bestuur
A. Maas lid algemeen bestuur
J. Gommers lid algemeen bestuur

 

Niet van toepassing.

 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke  drempelbedrag 
hebben ontvangen.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder
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In onderstaand overzicht zijn de in boekjaar 2017 ontvangen doelsubsidies van de Gemeente Den Haag opgenomen, die middels de opname in de jaarrekening
formeel verantwoord worden. 

Toegekend Ontvangen Realisatie Verantwoord Terug
 bedrag voorschot bedrag te betalen

Type VOS-nr Activiteitnummer/naam
EUR EUR EUR EUR EUR 

P&M Onderwijs OCW/VOS-1238 06.03.01 Schoolmaatschappelijk werk + voor PO 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 0

Totaal Gemeente den Haag 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 0

Verantwoording subsidies gemeente den Haag
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel van de resultaatbestemming is als volgt:

Onttrokken aan de algemene reserve -€ 890.149

Resultaat 2017 -€ 890.149
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum.

Jaarverslag SPPOH 75

j.alok
SPPOH stempel



Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Namens het voltallige bestuur,

R. de Vries, voorzitter

H. Medema, penningmeester

Getekend te Den Haag op 13 juni 2018
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Controleverklaring
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Overige Stukken 
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OVERIGE STUKKEN 

6 Overige stukken 
6.1  Accountantsverklaring 

6.2  Accountantsverklaring subsidies 

6.2.1  Schoolmaatschappelijk werk Den Haag  
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VAN REE ACCOUNTANTS 
registeraccountants en belastingadviseurs 

Rapport van bevindingen inzake de subsidieverantwoording 2017 

Aan het algemeen bestuur van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 

Opdracht 

Wij hebben de jaarrekening, waarin opgenomen de verantwoording van de subsidies 

die ontvangen zijn van de gemeente Den Haag, over 2017 van uw stichting 

gecontroleerd. Op 13 juni 2018 hebben wij bij de jaarrekening 2017 een 

goedkeurende controleverklaring verstrekt. Op grond van de subsidievoorwaarden 

van de gemeente Den Haag hebben wij ook een rapport van bevindingen opgesteld. 

Beschrijving specifieke bevindingen 

Knelpunten in de administratieve organisatie en interne beheersing met betrekking tot 

subsidiestromen van de gemeente Den Haag 

Geen bevindingen. 

Knelpunten in de resterende administratieve organisatie en interne beheersing 

Geen bevindingen. 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

Geen bevindingen. 

Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik 

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor uw instelling en de gemeente Den Haag 

en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

V.:rn Ree Arcount,.:ints is een handelsnaam va11 Van Ree Accounl;mts West BV. 

Leidse Schouw 2 

2408 AE Alphen aan den Rijn 

Postbus 352 

2400 AJ Alphen aan den Rijn 

T (0172) 78 21 30 

alphenaandenrijn@vanreeacc.nl 

www.vanreeacc.nl 

KvK nr. 64599892 

Op al onze diensten zijn de SR/1.-Algemene voorwaarden van toepassing dîe gedeponeerd zijn onder nummer 40Lf81496 blj de Kame1 van Koophandel te Ulrechl. 

Op verzoek wo1den deze kosteloos toegezonden. 
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