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Inleiding
In het jaar 2019 hebben de scholen in Haaglanden zowel in de eigen school als gezamenlijk gewerkt aan
het realiseren van passend onderwijs. Het Ondersteuningsplan is inmiddels ingeburgerd en scholen

maken meer gebruik van de mogelijkheden die het biedt. Externe arrangementen worden meer ingezet
omdat het lerarentekort en de (zij)instroom van startende leerkrachten het realiseren van goed - en

passend onderwijs in veel scholen bemoeilijkt.

In 2019 is de groei van het aantal plaatsen in het SO en SBO doorgezet. De complexiteit van de

ondersteuningsvraag, veelal bestaande uit een combinatie van onderwijszorg en jeugdhulp, maakt dat
basisscholen de kinderen eerder verwijzen. Tegelijkertijd bieden basisscholen steeds meer

ondersteuning binnen de school aan, het aantal afgegeven onderwijsarrangementen is toegenomen.

De groei van het S(B)O geeft reden tot zorg. Enerzijds raken we verder af van het ideaal om alle kinderen
passend onderwijs in de basisschool te bieden, anderzijds stijgen de structurele kosten voor het S(B)O,
waardoor er op termijn minder geld beschikbaar is voor de basisscholen. De groei van het S(B)O en de
arrangementen maakt dat er dit jaar meer kosten gemaakt zijn dan begroot. De extra kosten zijn

grotendeels gedekt door een hogere rijksbijdrage en uit het eigen vermogen. In lijn met het beleid is het
ook dit jaar gelukt om het vrij besteedbare vermogen te verkleinen.

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 adviseurs 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.
Gegeven de krappe onderwijsarbeidsmarkt en de vele vacatures in de scholen zal het de komende jaren
voor scholen een uitdaging zijn om passend onderwijs te realiseren.

Het vergroten van de kwaliteit en uniformiteit van de adviezen van onze adviseurs werd als belangrijkste
aandachtspunt meegegeven in het tevredenheidsonderzoek uit 2018. Hieraan is dit jaar verder gewerkt
en het is goed te ervaren dat scholen onze inspanningen positief waarderen.

Ook dit jaar hebben we passend onderwijs samen vorm gegeven. We bieden u met veel genoegen ons
jaarverslag over 2019 aan.

G. van Drielen, voorzitter Dagelijks Bestuur

H. Medema, penningmeester Dagelijks Bestuur
B. Klompmaker, directeur
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BESTUURSVERSLAG
1

Algemeen beeld en ontwikkelingen

1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2019
1.1.1 Directievoering
In de directievoering zijn in dit verslagjaar geen wijzigingen aangebracht.
Het managementteam bestaat uit:
Dhr. drs. E. Klompmaker, directeur

Mw. mr. F.M. Rensenbrink, manager team & werkgebieden / plaatsvervangend directeur
Mw. I.M. van Harten, manager team & werkgebieden
Dhr. drs. S.B. van Rheenen, manager bedrijfsvoering

1.1.2 Ontwikkelingen Ondersteuningsplan 2017-2021;
‘Vertrouwen, Verbinden en Verantwoorden’

Het monitorverslag “TLV’s en Arrangementen” is voor schooljaar 2017-2018 opgesteld en in januari

2019 in de werkgebieden besproken en gedeeld. Deze werkwijze is positief gewaardeerd. Elk bestuur,
werkgebied en school heeft inzicht in de behaalde resultaten. Als uitvloeisel hiervan is een audit

uitgevoerd onder 30 scholen om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de ingezette arrangementen te
onderzoeken.

SPPOH heeft bij OCW projectgelden aangevraagd voor de ontwikkeling van passend onderwijs voor

(hoog)begaafde kinderen. De projectaanvraag is gehonoreerd. In de periode 2019-2022 zal jaarlijks circa

€ 600.000 beschikbaar zijn voor de ontwikkeling, 50% van de middelen zal door de scholen en het
samenwerkingsverband worden opgebracht.

1.1.3 Externe ontwikkelingen
Governance
Ten aanzien van de Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs zijn tussen de PO-raad en de minister
afspraken gemaakt rond het versterken van het onafhankelijk toezicht binnen de governancestructuur.
Het bestuur heeft dit jaar de statuten aangepast om de introductie van een onafhankelijk voorzitter
mogelijk te maken.
Aanbesteding Schoolmaatschappelijk werk.

De gemeenten Den Haag en Rijswijk hebben samen met de samenwerkingspartners een aanbesteding

uitgevoerd voor het schoolmaatschappelijk werk vanaf 1 augustus 2019. Besloten is dat de gemeenten
zelf fungeren als opdrachtgever en het samenwerkingsverband als gedelegeerd opdrachtgever. Met

ingang van 1 augustus 2019 is er hierdoor geen sprake meer van een subsidierelatie op dit onderwerp.
De aanbesteding is voor beide gemeenten gegund aan Xtra-plus te Den Haag.

Jaarverslag 2019 versie 0.71 (definitief)

pagina 6

2

Bestuur en Organisatie

2.1 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

Postadres

Postbus 32341, 2503 AA Den Haag

E-mail

info@sppoh.nl

Website

www.sppoh.nl

Telefoon

070 - 3156349

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 Ondersteuningsplan 2017-2021 heeft als titel “Vertrouwen Verbinden Verantwoorden”. Deze titel

geeft duidelijk aan waar in die periode de accenten 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.
c.

Arrangementen,

Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs.

Het Ondersteuningsplan 2017-2021kent een onderverdeling in programma’s. 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!
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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
o
o
o

Ouders als pedagogisch partner.

Samenwerking als professionele afweging.

Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.

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

3.

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

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

4.

faciliteert.

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
5.

6.

directeuren en intern begeleiders.

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.
Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus:

a.

Basisondersteuning, inclusief interventies.

c.

SBO en SO (extra ondersteuning).

b.

Arrangementen (extra ondersteuning).

Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant
uitgevoerd en geëvalueerd.

Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend, uitgevoerd
7.

en geëvalueerd.
De faciliterende rol van het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit:
a.

Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning

b.

Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld door inzet van de

c.

adviseur passend onderwijs).
Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.

e.

Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.

d.

8.

inclusief interventies.

Het faciliteren van arrangementen.

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
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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. 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 gemandateerd;
een Algemeen Bestuur dat de rol van toezichthouder op het Dagelijks Bestuur vervult.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wijzigde
in 2019:
•

De heer J. Willenborg, vertegenwoordiger van de Haagse Scholen, heeft per 23 januari 2019 zijn
taken overgedragen aan mevrouw J. van Beek

•

De heer M. Knoester heeft i.v.m. pensionering zijn functie als lid van het Dagelijks Bestuur per

31 juli beëindigd.

•

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft de heer R. de Vries, vertegenwoordiger van Octant, zijn

functie als voorzitter van het Algemeen Bestuur neergelegd en is toegetreden tot het Dagelijks

Bestuur.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur:
Naam schoolbestuur

Naam

Periode

Functie

Stichting Christelijk Onderwijs

G. van Drielen

1-1 t/m 31-12 2019

Voorzitter

Stichting School met de Bijbel

H. Medema

1-1 t/m 31-12 2019

Vicevoorzitter

Stichting De Haagse Scholen

J. Willenborg

1-1 t/m 22-1-2019

Lid

Stichting De Haagse Scholen

J. van Beek

23-1 t/m 31-12 2019

Lid

Stichting Lucas Onderwijs

E. van Vliet

1-1 t/m 31-12 2019

Lid

Laurentius Stichting

S. Schenning

1-1 t/m 31-12 2019

Lid

Stichting Het Rijnlands Lyceum

M. Knoester

1-1 t/m 31-7- 2019

Lid

Octant

R. de Vries

1-8 t/m 31-12 2019

Lid

Haaglanden

afgevaardigde

Penningmeester

In 2019 heeft het Dagelijks Bestuur tien keer vergaderd.
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Gespreksonderwerpen
Begroting 2020

Ontwikkelingen jeugdbeleidsplan

Aanpassingen statuten SPPOH

Proces jeugdhulp

Aangepast managementstatuut

Jaarverslag 2018

Subsidieaanvraag Begaafdheid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Faciliteitenregeling 2019-2020

Projecten

AVG beleid en protocollen

Ontwikkelingen SBO en SO

Onderzoek arrangementen

Jaarplan SPPOH 2019-2020

Uitgangspunten nieuwe

Thuiszitters

Beleidsrijke meerjarenbegroting

Ondersteuningsplan 2021-2025

/onderwijstrajecten (OJA)

Het Bestuur en het Algemeen Bestuur stonden tot 31 juli 2019 onder voorzitterschap van dhr. R. de

Vries, vertegenwoordiger van Octant. Vanaf 1 augustus 2019 is J. Taal, vertegenwoordiger van Resonans
Onderwijs ad interim voorzitter van het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur kent twee commissies die ondersteunen bij de toezichthoudende rol:
1.

De auditcommissie financiën adviseert het Algemeen Bestuur over financiële onderwerpen
waaronder de (meerjaren-)begroting en de jaarrekening. Leden in 2019 zijn S. Verheul en R. van
der Veer. De commissie heeft bij die adviezen een aantal concrete aanbevelingen gedaan.

2.

De auditcommissie kwaliteit adviseert het Algemeen Bestuur over allerlei zaken m.b.t. het
bewaken van de kwaliteit. Kwaliteit wordt hierin gezien als de mate waarin het

samenwerkingsverband SPPOH erin slaagt om de doelen uit het Ondersteuningsplan te realiseren
alsmede de kwaliteit van bestuur en organisatie. Leden zijn A. Maas en H. van der Vlugt. De
commissie heeft in 2019 adviezen met concrete aanbevelingen uitgebracht over het

bestuursverslag, wijzigingen in de governance en de statuten en het profiel voor een
onafhankelijk technisch voorzitter van het bestuur.

Samenstelling van het Algemeen Bestuur van SPPOH in

2019:

Naam schoolbestuur

Naam

Stichting HINDOE Onderwijs

F. van de Poll (tot 30-06-2019)

BSO Duinoordschool

C. Batenburg (nog niet officieel benoemd)

Isno Yunus Emre Den Haag

A. Maas )**

Samenwerkende Vrijescholen Z.H.

J. Gommers (tot 1-8-2019)

V. Jhinkoe (vanaf 08-10-2019)

P. Schreuder a.i. (nog niet officieel benoemd)

Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA

A. Walidin

Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland

S. Biharie

Montessori Stichting Vreugd en Rust

R. van der Veer *

Montessori Onderwijs Zuid-Holland

H. Plomp (tot 25-3-2019)

Stichting Librijn

J. van Loon a.i. (tot 1-4-2019)

P. Mos (vanaf 11-6-2019)

C. Versprille (vanaf 11-6-2019)

Stichting R.K. Alg. Bijz. O.P.O. PANTA RHEI

H. van de Kant

LEV Scholengroep West Nederland

E. van Pijkeren

Kronenburgh

P. Janssen

Resonans Onderwijs

J. Taal (a.i. voorzitter vanaf 1-8-2019)
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Stichting Het Rijnlands Lyceum

A. Kastelein (vanaf 08-10-2019)

Vereniging Willem de Zwijgerschool

O. van den Born

Octant

R. de Vries (voorzitter tot 1-8-2019)
N. van der Spek (tot 21-3-2019)

Schoolvereniging Wolters

F. van der Schoot a.i. (vanaf 11-06-2019)

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

)** Lid van de auditcommissie kwaliteit
In 2019 is het bestuur viermaal bijeengekomen.
Gespreksonderwerpen en besluiten:
Begroting 2020

Jaarverslag 2018

Aanpassingen governance en

Beleidsrijke meerjarenbegroting

Faciliteitenregeling 2019-2020

Aftredende en toetredende

en aan te houden vermogen

statuten SPPOH
bestuursleden

In 2019 is het Algemeen Bestuur viermaal bijeengekomen.
Gespreksonderwerpen en besluiten:
Conceptprofiel onafhankelijk

Aangepast managementstatuut

Project begaafdheid

Aftredende en toetredende leden

Onderzoek arrangementen

SMW+

Financiële rapportages

Ontwikkelingen SBO en SO

technisch voorzitter bestuur

Dagelijks Bestuur augustus 2019

2.1.4.1. Governance
Het bestuur van het samenwerkingsverband SPPOH heeft de governance vormgegeven volgens het ‘onetier’ 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 zeven 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 Algemeen Bestuur heeft een auditcommissie financiën ingesteld die het Bestuur adviseert over het
financieel beleid, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast adviseert de auditcommissie kwaliteit het
Algemeen Bestuur over de kwaliteit van de realisatie van het beleid in brede zin.

In oktober 2019 heeft het Bestuur besloten tot een statutenwijziging. Dit om te voldoen aan de

governance afspraken die landelijk gemaakt zijn door de PO-Raad. Het Bestuur heeft besloten tot het

introduceren van een onafhankelijk voorzitter van het (Algemeen) bestuur zonder stemrecht. Tevens zijn
de statuten geactualiseerd en is besloten tot het verlagen van het quorum bij besluitvorming. De nieuwe
statuten zijn op 26 november gepasseerd en van kracht. Uiterlijk 31 december 2021 vindt een evaluatie
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plaats van het governancemodel, waarbij de uitkomst van de evaluatie passend onderwijs wordt
meegenomen.

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. Binnen het samenwerkingsverband SPPOH vinden we het

belangrijk om regelmatig met ouders en personeel te spreken over de ontwikkelingen en de realisatie
van 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 vier 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 2019 niet gelukt alle
vacatures te vervullen, hoewel de OPR daar actief beleid op voert.
Samenstelling van de OPR in 2019:
Ouder /

Naam

Delegatie-groep

J. Koffijberg

Lucas Onderwijs

Ouder

Paradijsvogel

Vacature

Lucas Onderwijs

Personeel

--

personeel

School

Schoolbestuur
Lucas

Taak
Lid

Onderwijs
Lucas

Lid

Onderwijs
M. Kruidhof

SCOH

Ouder

Da Costaschool

SCOH

Voor-

D. Leder

SCOH

Personeel

Gerth van

SCOH

Lid

De Haagse

Vicevoor

zitter

Wijkschool
E. Dijkstra-Rurup

De Haagse

Ouder

Galvanischool

Scholen

-zitter

Vacature

De Haagse

Personeel

--

De Haagse

Lid

Vacature

A

Ouder

--

--

Lid

M. Weber

A

Personeel

Yunus Emre

Isno Yunus

Lid

scholen
Scholen

Scholen

Emre
L. Janse

B

Ouder

Sint

Panta Rhei

Lid

Maartensschool
I. Pronk

B

Personeel

Tandem

Panta Rhei

Lid

S. Pisam (tot 01-08-2019)

C

Ouder

Kronenburgh

Kronenburgh

Lid

Vacature

C

Personeel

--

--

Lid

Vacature

D

Ouder

--

--

Lid

J. Hoogendoorn

SO

Ouder

De Strandwacht

De Haagse

Lid

Vacature (vanaf 01-08-2019)

Vacature

D
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Lid

Scholen
K. ten Hoopen (vanaf 01-03-

SO

Personeel

De Strandwacht

M. Hofland

SBO

Ouder

De Bonte Vlinder

De Haagse

Lid

R. van Beek

SBO

Personeel

Het Mozaïek

SCOH

Lid

2019)

De Haagse

Lid

Scholen
Scholen

De OPR is in 2019 drie maal bij elkaar gekomen.
Gespreksonderwerpen
Begroting 2019 en

Stand van zaken

Vervulling vacatures in de OPR

Jaarverslag 2018

Projecten

Proces naar nieuwe

Faciliteitenregeling 2019-2020

Project hoogbegaafdheid

Wijzingen statuten SPPOH

Jaarplan SPPOH 2019-2020

Inhoudelijke casussen

Rol van de OPR

meerjarenbegroting

jeugdbeleidsplan

ondersteuningsplan 2021-2025

Medezeggenschapsraad personeel (MRp)
De MRp is het medezeggenschapsorgaan voor de interne organisatie en bestaat alleen uit

personeelsleden. De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is van toepassing. De directeur voert, als
vertegenwoordiger van het Bestuur, het overleg met de MRp.

De raad heeft ingestemd met de taken van de preventiemedewerker, het Plan van Aanpak Risico-

inventarisatie & evaluatie, beoordelingsformulieren en –criteria, wijzigingen in de samenstelling van de
formatie, AVG-beleid en protocollen. De MRp gaf een positief advies over aanpassing van het

Managementstatuut en over het profiel van de onafhankelijk technisch voorzitter Bestuur. Ook gaf de

MRp het managementteam ongevraagd advies over de sollicitatieprocedure en de concrete invulling van
een deel van de formatie.

De MRp is in 2019 zeven maal bijeen gekomen. In juni vonden er MRp-verkiezingen plaats, waarbij een

deel van de MRp is herbenoemd.

Samenstelling van de MRp in 2019:
Naam

Functie

A. de Konink

Voorzitter

C. Bongaerts

Lid (tot 1-8-2019 en vanaf

M. de Bruijn

Lid (tot 1-12-2019)

M. Meeuwissen

Lid (vanaf 30-09-2019)

C. Smit

Lid (tot 1-8-2019)

J. Spruijt

Lid (vanaf 1-3-2019 tot 16-

S. van der Kleij

Lid (tot 31-3-2019 en vanaf

1-12-2019)

9-2019)

1-8-2019)
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Gespreksonderwerpen:
Wijzigingen samenstelling

Aangepast managementstatuut

Conceptprofiel onafhankelijk

Beoordelingsformulieren met

AVG beleid en protocollen

Begroting 2020 en

Taakomschrijving

Evaluatie cafetariaregeling

Jaarverslag 2018

Plan van Aanpak Risico-

Sollicitatieprocedure

Evaluatie rol MRp

formatie
criteria

preventiemedewerker
inventarisatie & evaluatie

technisch voorzitter bestuur
meerjarenbegroting

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 managementstatuut. Het managementstatuut is in 2019
geëvalueerd en geactualiseerd.

De directeur wordt 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

•

Vertaling van de strategie van het samenwerkingsverband naar deelstrategieën in de

kringen van intern begeleiders, directeuren en S(B)O)-scholen;

verschillende werkgebieden.
De manager bedrijfsvoering heeft als hoofdtaken:
•

Leiding geven aan de stafleden: senior financieel medewerker, managementassistenten en de
ambtelijk secretaris;

•

Zorgdragen voor de inrichting en 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.
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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 samenwerkings-

verband voor gekozen het personeel niet in eigen dienst te nemen maar op detacheringsbasis in te
huren.
Met ingang van 1 januari 2019 treedt SPPOH op als eigen werkgever. Aan de medewerkers die op

31 december 2018 in dienst waren is een contract aangeboden op basis van de functie die ze conform
het functiebouwwerk vervullen. Het functiebouwwerk is in 2018 vastgesteld en kent alleen Onderwijs
Ondersteunende functies (OOP functies).

De CAO PO is van toepassing verklaard op de medewerkers, hierbinnen gelden de artikelen voor de
algemeen bijzondere stichtingen.

Het Dagelijks Bestuur vervult ten formele de werkgeversrol. De directeur heeft een mandaat om op te
treden als werkgever.
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In 2019 zijn 3 medewerkers van het samenwerkingsverband SPPOH op detacheringsbasis werkzaam, het
betreft 1 adviseur en twee medewerkers met projectaanstellingen.

2.1.6.2. Samenstelling personeelsformatie
In 2019 zijn er twee adviseurs en 1 orthopedagoog/beleidsmedewerker op eigen verzoek uit dienst

getreden. Eén adviseur kwam in dienst. De formatieomvang per functie is in 2019 aangepast, de formatie
voor de orthopedagoog/beleidsmedewerker is met 0,7 WTF teruggebracht. De formatie voor adviseurs is
verhoogd met 1,4 WTF en de formatie voor de ambtelijk secretaris is verhoogd met 0,1 WTF. De netto
verhoging van de formatie bedraagt 0,8 WTF. Hierdoor kan binnen de formatie verlof gecompenseerd
worden en hoeft niet extern te worden ingehuurd.
Functies en omvang (op 31-12-2019)

WTF

Personen
Vrouw

Directeur

1,0

Manager Team en Werkgebieden

2,0

Manager Bedrijfsvoering

0,8

Managementassistent

1,8

2

Ambtelijk Secretaris

0,7

1

Orthopedagoog/Beleidsmedewerker

2,6

3

Senior Medewerker Financiën

Man
1

2
1

0,6

1

Adviseurs

14,8

16

2

Totaal

26,6

25

4

Op 31 december was er 1 openstaande vacature bij de adviseurs (0,7 WTF). Deze werd op tijdelijke basis
vervangen.

Binnen de formatie maken vijf medewerkers gebruik van BAPO/DIP verlof (ca. 0,5 WTF) en één
medewerker van ouderschapsverlof (ca. 0,2 WTF)

Verdeling leeftijd 31 december 2019
10

9
8

8

7

6

5

4
2
0

0
20-29

30-39
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2.1.6.3. Ziekteverzuim en verlof
In 2019 bedroeg het totale ziekteverzuim 2,26%. Het kortdurend en middellang verzuim bedroeg 0,57%.

Er waren 2 collega’s langdurig ziek, op 31 december was het verzuim nog niet geëindigd. Het verzuim is
in beide gevallen niet werk gerelateerd. Het langdurig verzuim bedraagt 1,69%.
De meldingsfrequentie is 0,5.

Het samenwerkingsverband SPPOH blijft hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde.

Verzuim
Kortdurend verzuim
Middellang verzuim
Langdurig verzuim
Totaal

Verzuim %
0,41%
0,16%
1,69%
2,26%

Meldingsfrequentie

0,5

Twee medewerkers maakten in 2019 gebruik van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

2.2 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 2019 een
maximumsalaris van 194.000 euro per jaar.
De leden van het Bestuur kregen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De directeur, de heer E. Klompmaker, is aangesteld binnen de CAO Primair onderwijs en ontvangt geen
bijzondere vergoedingen of toelagen. Zijn salaris ligt hiermee ruim onder het maximum van de WNT.

2.3 Huisvesting
Sinds 1 juni 2017 is samenwerkingsverband SPPOH gehuisvest in een kantoorpand aan de Regulusweg
11 te Den Haag. De ruimtes worden gehuurd, er is een huurcontract tot juni 2022. De locatie beschikt

over grotere - en kleinere vergaderruimtes die we delen met het samenwerkingsverband VO (SWV-ZHW),

dat in hetzelfde pand is gehuisvest. Er is een aantal vaste werkplekken en tevens is er een grote ruimte

met werkplekken waar adviseurs elkaar kunnen ontmoeten of tussen de afspraken door kunnen werken.

2.4 Klachten, Bezwaar en Beroep
Zoveel als mogelijk proberen wij formele klachten te voorkomen door vroegtijdig in gesprek te gaan met
klagers en te trachten om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. In gevallen waarin

dit niet meteen lukt kan een bemiddelaar worden ingezet.

Het samenwerkingsverband SPPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Hier

kunnen door belanghebbenden klachten rond passend onderwijs worden ingediend mochten deze niet
naar behoren zijn opgelost.

Tegen besluiten van het samenwerkingsverband SPPOH is formeel bezwaar mogelijk. Eventueel kan na de
uitspraak op bezwaar beroep aangetekend worden bij de rechtbank. De AWB is van toepassing.

In 2019 is in drie gevallen bezwaar ingediend tegen de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
voor het S(B)O. De bezwaren zijn behandeld door de Landelijke bezwaaradviescommissie
toelaatbaarheidsverklaring (LBT).
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In alle gevallen adviseerde de commissie om het besluit tot afgifte van de TLV in stand te houden. (De
uitspraken waren in 2020, in 1 geval was nadere motivering nodig)
Bij het besluit op bezwaar heeft SPPOH de adviezen van de commissie gevolgd.

Verder heeft het samenwerkingsverband SPPOH in een viertal zaken die waren aangespannen tegen de

schoolbesturen opgetreden als informant voor de geschillencommissie passend onderwijs (GPO).
In 2019 heeft een ouder een klacht gedeponeerd bij de Kinderombudsman inzake het langdurig

thuiszitten van haar zoon. Het betreft de periode 2016-2018. Deze zaak is al eerder behandeld door de
Landelijke geschillencommissie passend onderwijs. De commissie heeft in 2018 uitspraak gedaan en de
klacht ongegrond verklaard. De Kinderombudsman heeft de klacht in behandeling genomen, er is nog
geen uitspraak.
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3

Activiteiten en Resultaten

3.1 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 voor de groeifinanciering van het S(B)O. Hiernaast is een aantal kinderen uit onze
regio opgenomen in een residentiële instelling.
Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Basisschool

54707

55422

55804

56066

56504

56630

SBO school

1312

1281

1372

1495

1648

1674

SO school

737

741

753

835

882

939

Ontwikkeling in leerlingaantallen S(B)O

1 De feitelijke wet- en regelgeving is ingewikkelder. Bovenstaande zin beschrijft het hoofdprincipe.
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Het totaal aantal leerlingen in de regio stijgt met 0,4% naar 59.243 leerlingen. Het aantal SBO leerlingen
stijgt met 26 naar 2,87%, het aantal SO leerlingen stijgt met 57 naar 1,61%.

De procentuele groei in het SBO is lager dan de landelijke groei. Het aantal SBO leerlingen ligt 0,38%
hoger dan het landelijk gemiddelde. Het percentage SO kinderen stijgt een fractie sneller dan de
landelijke groei maar blijft 0,05% onder het landelijk gemiddelde.

De groei in het SBO lijkt wat af te vlakken, dit heeft ook te maken met het feit dat de SBO groepen snel
vol zitten en het aanbod beperkt is. Het SO is verder gegroeid, met name cluster 4

(gedragsproblematiek). We zien 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/gewijzigde bekostiging uit de onderwijsachterstands-

gelden en door de tekorten op de arbeidsmarkt minder goed in staat om de complexere onderwijszorg in
de basisschool aan 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.

Binnen SPPOH is gekozen is voor een aanpak die gericht is op het versterken van het basisonderwijs en
het beheersen van de groei in het S(B)O.

De laatste drie jaar zien we de zwaarte van de benodigde onderwijsondersteuning in het SO toenemen. In
de categorie laag is het percentage flink lager dan het landelijk beeld (1,08% vs 1,43%), terwijl ten

opzichte van de landelijke verdeling opvalt dat Haaglanden steeds meer afwijkt in de categorie midden
(0,27% vs 0,17%) en in de categorie hoog (0,27% vs 0,16%).

Een verklaring dient gezocht te worden in de toename van de multiproblematiek bij kinderen in (met
name) Den Haag en in de toename van ernstige gedragsproblemen.

De hogere verwijzing naar SO en SBO en de toenemende zwaarte in het SO, leveren voor het

samenwerkingsverband hogere kosten op, we zien de uitgaven dit kalenderjaar wederom stijgen. De
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hogere uitgaven zullen ook de komende jaren nodig zijn. Ten eerste omdat de toelaatbaarheids-

verklaring S(B)O voor meer jaren wordt afgegeven en ten tweede omdat basisscholen meer gebruik zullen
maken van arrangementen om kinderen passend onderwijs in de basisschool te kunnen bieden.

3.2 Ondersteuningsplan 2017-2021
3.2.1 Algemeen
Een belangrijke doelstelling van het samenwerkingsverband SPPOH is om vanuit vertrouwen samen te

werken. De scholen zijn de spil bij passend onderwijs en het bureau van SPPOH ondersteunt de scholen
en besturen. Ook in 2019 is volgens de nieuwe doelstelling samengewerkt. We zien dat de bekendheid
met het ondersteuningsplan en de werkwijzen bij alle scholen aanwezig is. De wijze van werken rond

arrangementen en TLV-aanvragen is ingeburgerd. Het handelingsgericht werken vinden we nog niet in
elke school terug.

In algemeenheid geven scholen aan tevreden te zijn met de huidige manier van werken. Een aantal

scholen vindt de huidige werkwijze te bewerkelijk. Naast de administratieve last wordt de organisatie van
de MDO’s als te arbeidsintensief gezien. Soms zijn ook meer MDO’s nodig om tot resultaat te komen.
We zien in een groot aantal scholen de negatieve effecten van het lerarentekort. De inzet van Intern

Begeleiders en directeuren voor b.v. schoolontwikkeling en passend onderwijs staat onder druk omdat zij
nodig zijn voor het primaire proces in de klas. Dit omdat de formatie niet op orde is of veel startende
leerkrachten en zij-instromers in de school aanwezig zijn.

Dit jaar is gewerkt aan de zichtbaarheid van de adviseurs in de scholen, met elke school is een

startgesprek gevoerd. De adviseurs trachten op basis van casusbesprekingen hun werkwijzen rond het
verlenen van arrangementen te uniformeren.

Het schoolmaatschappelijk werk is in 2019 opnieuw aanbesteed. Hierdoor is er in Rijswijk per 1 augustus
een andere aanbieder actief, dezelfde als in Den Haag. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft niet

deelgenomen aan de aanbesteding. De tevredenheid in het veld over de maatschappelijk werkers blijft
onveranderd positief.

Niet elke school in Haaglanden voldoet aan de eisen van basiskwaliteit. De onderwijsinspectie heeft in
2019 vier scholen als onvoldoende beoordeeld. Daar waar het lacunes rond de zorgstructuur en/of
passend onderwijs betreft zal SPPOH hulp aanbieden aan het schoolbestuur.
De jaardoelen van - en de rapportage over het ondersteuningsplan zijn gebaseerd op schooljaren.

1

Jaardoelen algemeen

2018

De schoolbesturen, schooldirecteuren, leraren, intern begeleiders en overige

Behaald

medewerkers op de scholen, de adviseurs passend onderwijs en de overige
medewerkers van het samenwerkingsverband, de partners van het

2019

80%

samenwerkingsverband, zijn goed op de hoogte van de nieuwe werkwijzen
en werken aan de implementatie hiervan.

Er is verder gewerkt aan dit doel en er is in de bijeenkomsten feedback gevraagd. Er is een hoge
positieve respons.

3.2.2 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.
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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 2019 waren er in

het werkgebied vier basisscholen met aangepast toezicht. 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. 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 jeugdhulp 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).

Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen voor de uitvoering van de basisondersteuning. In 2019
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 werkplus (programma 3) en kan een beroep doen op de advisering van de
ambulante diensten van de SBO en SO scholen.

1

2

Jaardoelen programma 1

2018

Binnen de scholen is voldoende kennis van basisondersteuning,

Grotendeels

inclusief interventies, in combinatie met toepassing in de praktijk.

Er is structureel aandacht voor HGW en de organisatie van het MDO
De SOP’s zijn geanalyseerd. We hebben een duidelijk beeld van het
dekkend aanbod in haaglanden.

In de werkgebieden is dit op inhoud met de directies en IB’ers

2019

Behaald
Niet

behaald

besproken.

Differentiatie financiering o.b.v. van SOP’s bij minimaal 15 scholen in
3

Haaglanden op basis van heldere criteria

Aan het eind van het schooljaar 18-19 hebben de adviseur en de

Start

4

Preventieve en curatieve interventies, we hebben inzicht of onze

Behaald

5

Het bestuur ontwikkelt een eigen visie over onderlinge verantwoording.

Behaald

De opzet van het onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of

Niet gestart

6

school geëvalueerd op de standaard van passend onderwijs.
ambitie haalbaar en realistisch is.

differentiatie van het bedrag per leerling voor basisondersteuning

Behaald

mogelijk en/of gewenst is, is gereed en in uitvoering genomen
7

Er is bepaald welke initiatieven in de komende jaren genomen zullen
worden om het dekkend aanbod verder te versterken.
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Doel 1 is grotendeels behaald, we constateren dat een aantal scholen nog niet aan alle standaarden
voldoen.

Doel 2 is niet behaald, de insteek om dit via een SOP-analyse te realiseren bleek niet de gewenste

gegevens te leveren. In 2019 is in de wijk Escamp gestart met de ontwikkeling van een nieuwe vorm om
inzicht te krijgen in het dekkend aanbod.

Doel 3 is gerealiseerd via de nieuwe vorm van start- en eindgesprekken met de scholen. De adviseur

neemt hierbij de doelen uit het ondersteuningsplan mee.
Doel 4 is behaald, dit is uitgebreid besproken in de evaluatie- en verantwoordingssessies.

Doel 5 is behaald, het bestuur heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop schoolbesturen zich
verantwoorden over passend onderwijs.

Doel 6 is niet gestart omdat er te weinig onderscheidende criteria zijn om een onderzoek te
rechtvaardigen. Het DB heeft besloten dit doel in deze planperiode niet meer na te streven.

Doel 7 is gestart op basis van de signalen uit het veld. Met name voor (hoog)begaafde leerlingen bleken
er onvoldoende passende scholen. Na analyse is gekozen om voor een groep ‘dubbel bijzondere’

(hoog)begaafde leerlingen per 1 augustus 2019 een aanbod te creëren binnen het SBO. Dit in het kader
van het project (hoog)begaafden.

3.2.3 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

De rol van de adviseur heeft zich ontwikkeld naar een professional die de school bijstaat en een ruime
bevoegdheid heeft ten aanzien van het faciliteren van arrangementen. De uniformiteit van adviseren

wordt nagestreefd. Door het tweewekelijks bespreken van casussen wordt het éénvormig handelen en

besluiten van de adviseurs bevorderd. Alle adviseurs hebben de scholing ‘Effectief beïnvloeden’ gevolgd

om de adviesvaardigheid te vergroten. In 2019 is verder inhoud gegeven aan de inzet binnen netwerken

en het concept van de lerende organisatie.

1
2

Jaardoelen programma 2

2018

De adviseurs passend onderwijs geven hun samenwerking met de scholen

Behaald

De adviseurs passend onderwijs ontwikkelen zich:

Behaald

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

Wijkgericht werken, Specialisme inzetten, Adviesvaardigheden

2019

vergroten.

Doel 1 is behaald, met elke school zijn de gesprekken gevoerd. Ervaring leert dat de evaluatiegesprekken
samen vallen met de startgesprekken.

Doel 2 is behaald en blijft een constante factor. Alle adviseurs hebben de cursus ‘Effectief beïnvloeden’

gevolgd. Nieuwe medewerkers krijgen deze aangeboden. Vanuit het concept van de lerende organisatie
is vormgegeven aan de eerste ‘professionele leergemeenschappen’ (PLG)
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3.2.4 Programma 3, Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werkplus (hierna SMWplus) voorziet in een belangrijke behoefte van scholen. Dit

blijkt onder meer uit de evaluaties inzake schoolmaatschappelijk werk. Er heeft een aanbesteding

plaatsgevonden voor de jaren 2019-2023 en per 1 augustus 2019 is Extra-plus de aanbieder in Den

Haag en Rijswijk. Tot 1 augustus stellen deze gemeenten het subsidiebedrag ter beschikking aan het
samenwerkingsverband en treedt het samenwerkingsverband op als opdrachtgever. Met ingang van
1 augustus 2019 zijn de gemeenten zelf opdrachtgever en is SPPOH alleen voor het eigen deel
opdrachtgever. In Leidschendam-Voorburg is de situatie niet gewijzigd en is de gemeente
opdrachtgever, hier verzorgt Kwadraad het schoolmaatschappelijk werk.

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) en extra

toekenning op basis van schoolgewicht. Door wijziging in de berekening van het schoolgewicht zijn er
(grote) mutaties geweest in de omvang van het aantal toegekende uren per school. SPPOH heeft voor
schooljaar 2019-2020 verschillen van meer dan twee klokuur gecompenseerd. Hiervoor is € 50.000

extra budget vrijgemaakt. Het SMWplus vervult ook de brugfunctie naar het centrum Jeugd & Gezin (CJG).

Veel scholen ervaren een toenemende problematiek rond leerlingen en gezinnen. Dit maakt dat het

aantal beschikbare uren SMWplus vaak ontoereikend is. Met de gemeenten is daarom gesproken over een
verhoging van het beschikbare budget, helaas is dit niet gehonoreerd en is het budget ook voor de
planperiode 2019-2023 gefixeerd. In een aantal wijken spelen problemen met de aansluiting op

(gespecialiseerde) Jeugdhulp. Door de versterkte rol van de schoolmaatschappelijk werker komt de
toegang tot de Jeugdhulp sneller tot stand.
Jaardoelen programma 3

2018

1

Er heeft een evaluatie SMWplus plaatsgevonden en de aanbesteding voor

Behaald

2

Doorontwikkeling CJG, de vervlechting heeft een basis binnen alle CJG’s.

Deels

de volgende periode is afgerond.

Binnen CJG Escamp, Centrum en Laak hebben we een intensieve
samenwerking met diverse scholen in de wijk

2019

behaald

Doel 1 is behaald, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden met gunning per 1 augustus 2019.
Doel 2 is deels behaald, er is alleen in de wijk Escamp een project van start gegaan.

3.2.5 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

scholen, ouders & kinderen, gemeenten, Jeugdhulporganisaties, besturen/scholen SO cluster 1 & 2, etc.
Afstemming met het samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West en andere regionale
samenwerkingsverbanden PO vindt plaats.

Ook in 2019 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. In 2019 is met de gemeente Den Haag

verder gewerkt aan het opstellen van een ‘routeboek thuiszitters’. Dit is een moeizaam proces, naar
verwachting wordt dit in 2020 vastgesteld.

De werkgebieden van het samenwerkingsverband zijn georganiseerd rond de gemeenten en wijken.

Overleg tussen de schooldirecteuren en intern-begeleiders vindt met enige regelmaat plaats. Met de
S(B)O directeuren is tweemaandelijks overleg.
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Jaardoelen programma 4

2018

1

Uitwerken van een werkplan per werkgebied (SOP, dekkend aanbod enz)

Niet

2

Kerngroepen uit het veld betrekken bij vraagstukken SO/SBO

gestart
Behaald

3

Thuiszittersaanpak continueren: samenwerking met leerplicht, zorg en

Behaald

escalatie

2019

Doel 1 is niet behaald ( zie toelichting bij programma 1 )

Doel 2 is behaald, er is met een brede groep betrokkenen overlegd over dit thema.

Doel 3 is behaald, de landelijke coalitie heeft de definities en samenwerking aangescherpt.

3.2.6 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. Het arrangement is

toegesneden op de leerling en altijd maatwerk. In 2019 zijn 866 arrangementen toegekend, het hiermee
gemoeide budget bedroeg € 3.031.606.

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.

Deze werkwijze rond het afhandelen van arrangementen past bij het handelingsgericht werken dat als

uitgangspunt geldt voor de scholen. Ondanks het feit dat de documenten van de school de basis zijn van
de aanvraag wordt het organiseren en uitvoeren van een MDO door veel scholen als tijdrovend ervaren.
Arrangementen worden na uitvoering geëvalueerd en verantwoord. Gezamenlijk worden de uitkomsten
besproken in de zogenaamde ‘evaluatie en verantwoordingssessies’. Het digitale systeem van

terugkoppeling is nog niet opgeleverd, er is in 2019 opdracht gegeven voor de ontwikkeling hiervan.
Jaardoelen programma 5

2018

Er is een evaluatievorm voor arrangementen ontwikkelen.

Bepalen wat de inhoud van de samenhangende set evaluatiegegevens is

behaald
Behaald

3

De toegevoegde waarde van arrangementen is in kaart gebracht

Behaald

4

Kinderen vinden een passend onderwijsaanbod binnen een straal van 2

Niet

5

Er is een samenhangende set van management informatie omschreven

Behaald

6

Er is een project uitgevoerd dat scholen concrete handreikingen biedt

Deels

1
2

voor de werkgebieden/ wijken

km. Van hun huis

en de rapportages zijn beschikbaar

voor de omgang met ouders die het moeilijk kunnen accepteren dat hun
kind extra ondersteuning nodig heeft.

2019

behaald

behaald

Doelen 1,2,3 en 5 zijn in samenhang met elkaar behaald. Er is gekeken hoe de arrangementen het best

kunnen worden geëvalueerd en op basis hiervan is een gegevensset bepaald en zijn de overzichten per

school en werkgebied opgesteld. Om doelmatigheid en rechtmatigheid van de arrangementen nader te
onderzoeken is een audit uitgevoerd onder 30 scholen. De resultaten zijn positief.
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Doel 4 is niet behaald. 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 en door het beperkte aantal
plaatsen is een langere reistijd onvermijdelijk.

Doel 6 heeft een andere vorm gekregen. Een project voor de ondersteuning van scholen op het gebied
van moeizame ouderbetrokkenheid wordt niet meer nagestreefd. Wel is in het scholingsaanbod de

module “Basiscommunicatie” aangeboden. Daar waar problemen op dit vlak ontstaan wordt door de
adviseurs maatwerk geleverd.

3.2.7 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 maken een essentieel deel uit van ons

samenhangend aanbod, samen met ruim twintig andere locaties voor SO in Nederland waar ook
leerlingen uit onze regio naar school gaan.

Ons samenwerkingsverband kent in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en SO.
Gestreefd wordt naar thuisnabij onderwijs waarbij leerlingen passend onderwijs krijgen aangeboden op
de basisschool. Kinderen met een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning en extra
ondersteuning overstijgt, bieden we een plek binnen het S(B)O.

De laatste jaren is er sprake van groei in het SBO en het SO. In het SBO is het percentage leerlingen hoger
dan het landelijk gemiddelde, het SO blijft hier iets onder. Het aantal plaatsen in het S(B)O is flink

gegroeid maar niet altijd toereikend. Met name voor de bovenbouw van het SBO en cluster 4 van het SO
is de vraag groter dan het aanbod en ontstaan er in de loop van het schooljaar wachtlijsten.
Met de directeuren van de SO en SBO scholen wordt zes maal per jaar overlegd over de

uitvoeringsvraagstukken, inhoudelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken. Elke S(B)O school heeft
ca. 0,2 WTF formatie gekregen om de adviesfunctie naar basisscholen vorm te geven. 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.

1
2

Jaardoelen programma 6

2018

Uitwerking beleid in overleg met het veld
Er is een doelgroepenmodel SO ontwikkeld

Gestart
Besluit

2019

Doel 1 is in bewerking en zal zijn definitieve vorm krijgen in het ondersteuningsplan 2021-2025. Na een
uitgebreide consultatieronde in het veld is de koers bepaald en wordt deze verder uitgewerkt.

Doel 2 heeft geleid tot een keuze voor het doelgroepenmodel van Lecso. Dit model zal leidend zijn bij de
bepaling en beschrijving van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in het SO.

3.2.8 Programma 7, Monitoring en verantwoording
De afgegeven arrangementen en TLV’s worden op een aantal aspecten gemonitord. In 2018 is bepaald

hoe de rapportages vorm krijgen en op welke wijze de scholen zich kwalitatief ten opzichte van elkaar
verantwoorden.
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Met de besturen is afgesproken over welke aspecten van passend onderwijs zij zich in het jaarverslag van
het bestuur verantwoorden. Gegevens uit de systemen van SPPOH worden hiervoor ter beschikking
gesteld.

1

2

Jaardoelen programma 7

2018

Er is een set indicatoren en kengetallen gedefinieerd waarmee het

Behaald

samenwerkingsverband het monitoren van de beoogde resultaten kan
realiseren.

Onderlinge verantwoording vindt plaats in de evaluatiesessies in de
werkgebieden (dialoog) m.b.v. de analyse van de kengetallen.

2019

Behaald

Beide doelen zijn behaald.

3.2.9 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 2019 is bij het ministerie van OCW een subsidieaanvraag gedaan voor de ontwikkeling van een

passend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen. De aanvraag is goedgekeurd en bedraagt ca. 1.3 miljoen
euro in de jaren 2019 t/m 2022. Omdat SPPOH en de scholen eenzelfde bedrag moeten investeren

betekent dit een totaal bedrag van 2,6 miljoen euro voor de projectperiode, dat is ca. 650.000 euro per

jaar. In 2019 is gestart met informatie/scholing voor de scholen, een groep ‘dubbel bijzondere’ kinderen
in het SBO en een steunpunt Hoogbegaafden.
De volgende projecten lopen:
•
•

Een groep anderstalige kinderen met vermoedelijk een S(B)O profiel (De Springbok)

•

Opvang van kinderen met een ondersteuningsbehoefte op het niveau van SBO in de basisschool

•
•
•
•
•
•

1

Samenwerking Cluster 4 & 2 in aanbod kleuters onder de naam “Strandtaal" (SO De Strandwacht)

(Onze Wereld)
Ontwikkeling steunpunt (Niet) Aangeboren Hersenletsel (SO De Piramide)

Ontwikkeling steunpunt inzake kinderen met Trauma (SO De Strandwacht)

Project (Hoog)begaafdheid, w.o. gericht onderwijsaanbod in SBO en steunpunt HB.

Pilot JOA, zorg in onderwijssetting (SO cluster 3 scholen i.s.m. gemeente Den Haag)
Thuiszittersaanpak G4

Impulsproject versterking aanbod ZML in SBO (SBO Het Avontuur)

Jaardoelen programma 8

2018

We hebben een heldere en eenduidige werkwijze voor projecten.

Behaald

2019

Doel 1 is behaald, er is een format met toelichting gemaakt dat uitgaat van de principes van de Prince2
methodiek.
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3.2.10

Programma 9, Bureauorganisatie

Binnen dit programma valt de administratieve - en staforganisatie van het samenwerkingsverband.
SPPOH is per 1 januari 2019 eigen werkgever. De voorbereiding is in 2018 afgerond. In 2019 heeft

implementatie plaatsgevonden van de personele systemen en is verder gewerkt aan de inrichting van de
(administratieve) systemen.

In verband met het eigen werkgeverschap is gekozen voor een nieuw administratief ICT-systeem voor

zowel de personele - als financiële administratie: AFAS. Deze is met ingang van 1 januari 2019

ingevoerd. De implementatie van het werkgeverschap is per 1 maart 2019 afgerond. Het bedrijf
a/s Works ondersteunt ons bij de salaris- en personeelsadministratie.
De website is verder ontwikkeld en wordt regelmatig geactualiseerd.

De invoering van de privacywetgeving AVG heeft geleid tot aanscherping van de diverse bestaande

regelingen. Met behulp van een gespecialiseerd bureau zijn de benodigde stappen gezet om te voldoen
aan de standaarden. De ambtelijk secretaris fungeert als functionaris gegevensbescherming. Het AVG
project is in 2019 afgerond.

Jaardoelen programma 9

2018

2019

1

Het eigen werkgeverschap is ingevoerd, alle medewerkers zijn in dienst

Gestart

Behaald

2

helder voor iedereen.
Communicatie rond passend onderwijs is een doorlopend proces

Behaald

3

De AVG wordt verder uitgewerkt en ontwikkeld

Gestart

4

Proces OT is geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld

5

Er wordt een kwaliteitszorgsysteem opgezet.

van SPPOH. Het functiebouwhuis is afgerond en functies en taken zijn

Behaald
Gestart

Niet

gestart

Doel 1 is behaald, met ingang van 1 maart 2019 zijn alle systemen operationeel.
Doelen 2 en 3 zijn ook gerealiseerd

Doel 4 is gestart, er is een werkgroep die regelmatig meedenkt over de functionaliteit van het
maatwerksysteem onderwijstransparant (OT).

Doel 5 is niet gestart in verband met prioritering. Hoewel binnen SPPOH voor de meeste processen wordt
gewerkt met de PDCA cyclus en instrumenten uit de INK, moet er een samenhangende beschrijving
komen. Realisatie per 1 augustus 2020 wordt nagestreefd.

3.3 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

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.
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Sinds 2018 is het overzicht van thuiszittende leerlingen door de gemeenten verder verbeterd en

daardoor betrouwbaarder geworden. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen leerlingzaken en het
samenwerkingsverband SPPOH over de leerlingen die thuiszitten. In dit overleg worden afspraken

gemaakt over te nemen stappen. Een belangrijk aandachtspunt blijft de registratie van thuiszitters, het

samenwerkingsverband heeft geen toegang tot de bij DUO beschikbare informatie en is afhankelijk van
de informatie uit de drie gemeenten. Informatie rond ‘geoorloofd thuiszitten’ vanuit de scholen is niet

compleet en in die zin onbetrouwbaar. Het ‘routeboek thuiszitten PO’ is in een afrondende fase, de inzet
op preventie en het verbreden van de aanpak naar het ‘geoorloofd’ thuiszitten zijn hierbinnen
belangrijke doelstellingen.

Aantal thuiszitters in 2019
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 (LRV) 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 (AV) betreft kinderen die leerplichtig zijn maar niet zijn ingeschreven op een
basisschool. De AV-cijfers geven echter 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.) Het grootste 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 59.000 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 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 gemeente Den Haag is in 2018 een proef gestart waarbij het samenwerkingsverband SPPOH bij de

aanvraag tot vrijstelling (op verzoek) een advies uitbrengt over mogelijke vormen van passend onderwijs
voor het betreffende kind. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing van de gemeente
rond het verlenen van de vrijstelling.
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4

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 2019 zoals deze in dit verslag is opgenomen.

4.1 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 2019 in te zetten om nieuwe werkwijzen in het
onderwijs te implementeren.

In 2019 is het volledig inzetten van de financiële middelen als volgt vormgegeven:

4.1.1 In de begroting voor 2019 zijn de budgetten voor de programma’s van

basisondersteuning, arrangementen, SBO en SO en projecten toereikend begroot met

respectievelijk € 7.664.000,
€ 3.110.000, € 1.980.000 en €672.000.

4.1.2 Het beschikbare budget van de extra bekostiging door DUO met betrekking tot schooljaar

2018 – 2019 is in zijn geheel in 2019 doorbetaald aan de schoolbesturen voor een bedrag van €
596.000.

4.1.3 De faciliteringsregeling 2019- 2020 is uitgebreid met een faciliteit voor Jonge Kinderen in het SO
met bekostigingscategorie “Laag”.

4.1.4 De faciliteringsregeling 2019- 2020 is uitgebreid met een faciliteit Flexbudget waarmee
fluctuaties in de besteding van de faciliteringsregeling opgevangen kunnen worden. Het

achterliggende doel hierbij is dat het exploitatieresultaat in enig jaar niet enorm fluctueert. Hiermee
wordt voorkomen dat een gedeelte van het eigen vermogen onnodig wordt aangehouden als buffer
voor exploitaiterisico’s.

Geconcludeerd wordt dat het financiële beleid zoals vermeld in het Ondersteuningsplan is uitgevoerd.
Voor wat betreft de doelmatigheid van de bestedingen geldt het volgende:

4.1.5 Qua besteding van middelen gerelateerd aan het Ondersteuningsplan is er in totaal € 0,7

miljoen meer besteed dan begroot. De doorbetalingen in programma 1, 6, en 8 zijn hoger dan

begroot, de kosten voor Schoolmaatschappelijk werk zijn hoger dan begroot en de kosten voor de
bureauorganisatie zijn lager dan begroot. De budgetten van de programma’s van het
Ondersteuningsplan zijn meer dan uitgeput en in die zin doelmatig besteed.
begroting
realisatie
Lasten ondersteuningsplan

2019

2019

verschil
2019

Pr. 1 Basisondersteuning en lichte interventies

7.664.290

8.217.382

Pr. 2 Adviseurs Passend Onderwijs

1.423.000

1.401.859

21.141

Pr. 3 Schoolmaatschappelijk werk

1.881.000

1.977.997

-96.997

140.000

84.382

55.618

Pr. 5 Arrangementen

3.110.000

3.141.669

-31.669

Pr. 6 SBO en SO

1.979.996

2.121.290

-141.294

153.000

50.186

102.814

672.000

856.262

-184.262

1.299.000

1.146.622

152.378

Pr. 4 Samenwerking (ouders, werkgebieden, partners)

Pr. 7 Monitoring & verantwoording
Pr. 8 Projecten
Pr. 9 Bureauorganisatie
Totale lasten ondersteuningsplan
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-553.092

-675 . 361

•

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 846.000 (afgerond) negatief waardoor het eigen
vermogen zal afnemen tot € 2.353.000 (afgerond). Het vermogen neemt voor het derde

opeenvolgende jaar af hetgeen past in de het streven om de beschikbare middelen zoveel mogelijk
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. In 2018 is de monitoring uitgebreid met inzicht in
de onderwijsbehoeften en de componenten van de onderwijsondersteuning.

•

De aanwending van de budgetten voor arrangementen wordt stelselmatig geëvalueerd afloop van het
boekjaar.

•

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de doelmatigheid van de uitvoering van de arrangementen
per arrangement systematisch te evalueren, dit zal in 2020 worden geïmplementeerd.

Het financiële beleid wordt ondersteund door de Planning & Control cyclus voor wat betreft begroting,
monitoring en verantwoording.

Aan de hand van de 4 maand rapportages die zijn opgesteld in samenwerking met 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 januari - oktober 2019.

In november 2019 is begonnen met het opstellen van de (meerjaren)begroting 2020 – 2024, deze is
formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 december 2019.

Alle elementen van de Planning & Control cyclus zijn uitgevoerd waarbij vastgesteld wordt dat

opeenvolgende aanpassingen in de Rijks bekostiging en de berekeningswijze van de groeibekostiging
een adequate prognose frustreren.
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 2019.
• 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 in 2017 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 2019 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

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.
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• 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 minder actueel, de groei van het S(B)O vlakt in 2019 af. Dit heeft te maken met het feit dat
de scholen hun maximale capaciteit inzetten en uitbreiding van leerlingplaatsen gestuit wordt door

gebouwbeperkingen en het lerarentekort. In de begroting 2020 wordt met een kleine groei rekening
gehouden.
• Risico veranderende rol intern begeleider

Het risico is nog actueel en hierop wordt ingespeeld door specifieke scholing en instrumentarium ter
beschikking te stellen.

4.1.1 Treasurybeleid
De doelstellingen van het Treasurybeleid zijn vastgelegd in het Treasurystatuut 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 2018 is aan deze doelstelling voldaan.

b) Het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen.

In 2018 zijn de overtollige middelen op een spaarrekening bij de huisbankier ING gestald conform de
voorschriften van het Treasurystatuut. De renteopbrengst is nagenoeg nihil.

c) Het minimaliseren van de kosten van leningen;
In 2018 zijn geen leningen aangegaan.

d) Het effectief inrichten van het betalingsverkeer.

Voor het betalingsverkeer gemoderniseerd wordt gebruik gemaakt ING ‘Inside Business Payments’ (IBP)
met een uitgebreide verdeling van bevoegdheden tussen de uitvoeringsorganisatie en het Dagelijks
Bestuur. Wijzigingen met betrekking tot de inrichting van IBP worden gefiatteerd door de
penningmeester van het Dagelijks Bestuur die zelf geen wijzigingen kan initiëren. .

Voor het aangaan van verplichtingen is het Dagelijks Bestuur gezamenlijk bevoegd. De directeur van het
samenwerkingsverband is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een maximumbedrag van €
100.000. In 2019 is besloten dat de voor het verrichten van betalingen de 2e handtekening van de

penningmeester van het Dagelijks Bestuur niet meer benodigd is, in lijn met de aanbeveling zoals
vermeld in het accountantsverslag van 2017.
In 2020 zal het Treasury statuut worden geactualiseerd.
.
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4.2 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 2019 en 2018 met elkaar zijn vergeleken.
31-12-2019

31-12-2018

mutatie

€ 68.447

€ 73.670

€ 322.351

€ 307.731

Liquide middelen

€ 3.378.579

€ 4.072.813

€ -679.614

Totaal activa

€ 3.769.377

€ 4.454.214

€ -684.837

Eigen vermogen

€ 2.353.424

€ 3.199.830

€ -846.406

Kortlopende schulden

€ 1.336.720

€ 1.174.384

Totaal passiva

€ 3.769.377

€ 4.454.214

ACTIVA
Materiele vaste activa
Vorderingen

€

-5.223

€

14.620

PASSIVA
Voorzieningen

€ 79.233

€ 80.000

€
€

-767

162.336

€ -684.837

Het balanstotaal van SPPOH is ten opzichte van 31 december 2018 met € 685.000 afgenomen tot
€ 2.353.000. 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.

4.3 Toelichting op de exploitatie

De exploitatie over het boekjaar 2019 ziet er, in vergelijking met 2018, als volgt uit:
Werkelijk 2019

Begroting 2019

Werkelijk 2018

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige Baten
Totaal baten

€ 31.795.773

€ 31.002.178

€29.353.050

€ 1.118.369
€
-

€1.913.600
€ 127.092

€ 33.287.209

€ 32.120.547

€ 31.393.742

€ 1.416.436
€
75.000

Afwijking
t.o.v.

begroting
€ 793.595

€
€

298.067
75.000

€ 1.166.662

Lasten
Personeelslasten

€ 2.221.978

€ 2.423.000

Afschrijvingen

€

13.030

€

14.000

Huisvestingslasten

€

65.350

€

83.000

Overige lasten

€ 2.358.513

€ 2.376.000
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€

€ 13.967

€

970

€ 71.738

€

17.650

€ 3.078.001

€

17.487
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-201.022

Doorbetaling

€ 29.473.451

€ 28.058.840

€ 26.662.013

€ -1.414.611

Totaal lasten

€ 34.056.264

€ 32.954.840

€ 32.064.242

€ -1.177.482

Saldo baten en lasten

€

-845.112

€

€

Financiële baten en lasten
Financiële baten

€

€

179

-1.473

€

-

€

-1.294

€

-

€

-846.406

Schoolbesturen

Financiële lasten

Netto resultaat

-834.293

€

€

-

-834.293

€

-670.500

€

-10.819

€ 290

€

179

€ -1.194

€

-1.473

€ -904

€

-1.473

-671.404

€

-12.113

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 Rijksbijdragen waren voor het jaar 2019 begroot op € 31,0 miljoen en komen in werkelijkheid uit op
€ 31,8 miljoen. De Rijksbijdragen zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot door aanpassing van de
bekostiging en de indexatie schooljaar 2018-2019.
Overige overheidsbijdragen

Deze post bestaat uit gemeentelijke bijdragen in de vorm van subsidies van de gemeenten Den Haag en
Rijswijk voor het uitvoeren van schoolmaatschappelijk werk. De realisatie is € 298.000 hoger dan
begroot als gevolg van extra subsidie OJA en de projectsubsidie Hoogbegaafdheid.
Overige baten
De overige baten bedragen € 75.000, dit betreft een inschatting van de opbrengsten, geen saldo, uit
grensverkeer.
Totale baten
De totale baten waren begroot op € 32,1 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 33,3 miljoen.
Daarmee zijn de baten ca. € 1,2 miljoen hoger dan begroot.
Personeelskosten
De personeelskosten hebben betrekking op de medewerkers van SPPOH die per 1 januari 2019 in dienst
zijn van SPPOH, de externe inhuur van adviseurs en wervingskosten en de kosten van uitbesteding van

schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De personeelskosten waren begroot
op € 2,4 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 2,2 miljoen.
Afschrijvingen

De afschrijvingen waren begroot op € 14.000 en bedragen in werkelijkheid € 13.030.
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Huisvestingslasten
De huisvestingskosten waren begroot op € 85.000 en bedragen in werkelijkheid € 65.350. Daarmee
blijven de huisvestingslasten keurig binnen de begroting. Voor de komende jaren worden de
huisvestingslasten structureel lager begroot op € 72.000.
Overige lasten
De overige lasten waren begroot op € 2.376.000 en bedragen in werkelijkheid € 2.359.000. Daarmee
zijn de overige lasten € 17.000 lager dan begroot.
Doorbetaling schoolbesturen
De doorbetalingen aan schoolbesturen worden 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 € 1,4 miljoen hoger dan
begroot. Dit komt voornamelijk door de doorbetalingen aan SBO & SO ad. € 0,1 miljoen, extra

doorbetaling basisondersteuning ad. € 0,6 miljoen, de wettelijke groeibekostiging S(B)O ad € 0,2

miljoen, doorbetaling inzake projecten 0,2 miljoen en de verhoogde rechtstreekse doorbetaling van DUO
aan het SO van € 0,3 miljoen.
Totale lasten

De totale lasten waren begroot op € 33,0 miljoen en komen in werkelijkheid uit op € 34,1 miljoen.

Daarmee zijn de lasten ca. € 1,1 miljoen hoger dan begroot, door met name de hogere doorbetaling SO
door DUO en een extra doorbetaling basisondersteuning.
Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten bedragen per saldo € -1.294.
Totaalbeeld

Het totaalresultaat over 2019 komt uit op € -0,85 miljoen, begroot was € -0,83 miljoen. De

Rijksbekostiging is hoger dan begroot en deze is volledig doorbetaald aan de schoolbesturen.

4.4 Resultaatbestemming
Het bestuur van SPPOH heeft besloten om het resultaat over het boekjaar te verrekenen met de algemene
reserve. Daarmee bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve per eind 2019 € 2,4 miljoen.

4.5 Kengetallen
Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal kengetallen becijferd. Deze zijn onderstaand

opgenomen. De commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft signaleringsgrenzen (normen)
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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

31-12-2019

31-12-2018

Kapitalisatiefactor

maximaal 35%

11,0%

14,1%

Solvabiliteit

minimaal 30%

62,4%

71,8%

Liquiditeitsratio

tussen 1,0 en 1,5

2,77

3,73

Weerstandsvermogen

€ 1.700.000

€ 2.350.000

€ 3.200.000

Rentabiliteit

langjarig gemiddeld 0-5%

-2,5%

-2,1%

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 geeft de mate weer waarin de organisatie in staat is om tegenvallers op te
vangen. De norm voor het weerstandsvermogen is vastgesteld op € 1.700.000

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 nauwelijks informatiewaarde omdat
gegeven de kapitalisatiefactor positieve rentabiliteit geen gunstige factor hoeft te zijn en vice versa.

Uit dit overzicht blijkt dat de solvabiliteit, de kapitalisatiefactor, rentabiliteit en eigen vermogen licht zijn
gedaald ten opzichte van de situatie per eind 2017 maar nog zeer solide:

• De kapitalisatiefactor is gestegen, maar valt binnen 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). 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. In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd
waarbij het eigen risico bedrag € 1,0 miljoen zou moeten bedragen. Besloten is het eigen vermogen
minimaal structureel 1,7 miljoen zou moeten bedragen. Aan deze voorwaarde wordt ruimschoots
voldaan.

• De rentabiliteit is negatief vanwege het negatieve exploitatieresultaat, die in de begroting 2019 al was
voorzien. 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 2019 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
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kunnen worden gedekt. Voor de verdere ontwikkeling van de kengetallen in meerjarenperspectief wordt
verwezen naar de continuïteitsparagraaf.

4.6 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

risicomanagement. Tot slot moet worden vermeld hoe wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de
governance code van het primair onderwijs. Voor de werking van de governance, de rollen van het

Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur 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 leerlingenpopulatie 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.
Leerlingen op teldatum
BAO
SBAO

1-10-2019
56.556
1.659

1-10-2020
56.839
1.676

1-10-2021
57.123
1.693

1-10-2022
57.409
1.710

1-10-2023
57.696
1.727

1-10-2024
57.984
1.744

totaal leerlingen BAO en SBAO
(2% deelname)

58.215
1.146

58.515
1.170

58.816
1.176

59.119
1.182

59.423
1.188

59.728
1.195

Woonachtig in gebied SWV
BAO
SBAO

55.706
1.659

56.839
1.676

57.123
1.693

57.409
1.710

57.696
1.727

57.984
1.744

Grensverkeer SBAO
indicatie saldo grensverkeer

0

0

0

0

0

0

1-10-2019
930

1-10-2020
940

1-10-2021
950

1-10-2022
961

1-10-2023
972

1-10-2024
983

SO lln op teldatum
Totaal SO

Peildatum 1-2
Groei Bekostiging SBAO

Peildatum 1-2

1-2-2020

50

1-2-2020

Totaal groeibekostiging SO
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1-2-2021

50

1-2-2021
50

1-2-2022

50

1-2-2022
50

1-2-2023

50

1-2-2023
50

1-2-2024

1-2-2024
50

1-2-2025

50

50

1-2-2025
50
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50

De tellingen op teldatum 1 oktober zijn gebaseerd op de Kijkglazen zoals gepubliceerd op de DUO – site.

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de leerlingaantallen:
• In het BAO in de jaren 2020 en verder met 0,5% per jaar zullen toenemen;
•
•

In het SBO in de jaren 2020 en verder met 1,0% per jaar zullen toenemen;

In het SO in de jaren 2020 en verder met 1,0% per jaar zullen toenemen;

Omdat het SO een regionale functie gaan we uit van de leerlingen er zijn die SPPOH bekostigd.
In de berekening van de wettelijke groeibekostiging S(B)O en de interne groeibekostiging S(B)O wordt
uitgegaan van de te bekostigen groei van het leerlingaantal, hierbij wordt alleen de scholen met

groeicijfers in de berekening meegenomen maar niet de scholen met afnemende leerlingaantallen. Dit

kan in de praktijk leiden tot grote fluctuaties qua doorbetaling. Om deze reden wordt bij de uitvoering
van de interne groeibekostiging daling en groei van leerlingaantallen per schoolbestuur gesaldeerd.

De netto groei is moeilijk te voorspellen, voor de te bekostigen aantallen is dit onmogelijk. Onze

aannames zijn per schoolsoort gespecificeerd, wat hierbij niet wordt meegenomen zijn eventuele
knelpunten qua aanbod van passend onderwijs.

4.6.2 Toekomstperspectief
In deze paragraaf wordt de meerjarige ontwikkeling (2020-2024) van de balans en staat van baten lasten
gepresenteerd en waar nodig toegelicht. De meerjarenbegroting is gekoppeld aan het opgestelde

Ondersteuningsplan 2017-2021 en heeft als beginwaarde de verwachte prognose 2019 zoals die bij het
opstellen van de meerjarenbegroting bekend was. 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 begroting van SPPOH voor de jaren 2020 tot en met 2024 is hieronder weergegeven. Bij het opstellen
van de begroting voor 2020 is gebruik gemaakt van een prognose gebaseerd op de 10-maandcijfers

over 2019.
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Vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2024
Baten
lichte ondersteuning
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning
regeling schoolmaatschappelijk we
overige baten
geoormerkte subsidies en bijdrage

2019
10.535.000 #
23.257.000
-2.761.000
764.000 #
256.000
1.035.000 #

2020
10.582.000 #
23.404.000
-946.000
789.000 #
780.000
0 #

2021
10.611.000 #
23.474.000
0
774.000 #
1.076.000
6.000 #

2022
10.664.000 #
23.594.000

2023
10.717.000 #
23.716.000

2024
10.771.000
23.838.000

774.000 #
866.000
6.000 #

774.000 #
405.000
0 #

774.000
405.000
0

Totale baten

33.086.000

34.609.000

35.941.000

35.904.000

35.612.000

35.788.000

afdracht so, teldatum, (via DUO)
afdracht so, peildatum, ondersteu
afdracht so, peildatum, basisbeko
overdrachtsverplichting aan sbo
totaal afdrachten

2019
11.549.000
610.000 #
240.000 #
2.842.000 #
15.241.000

2020
12.383.000
633.000 #
248.000 #
3.051.000 #
16.315.000

2021
12.948.000
633.000 #
248.000 #
3.141.000 #
16.970.000

2022
13.094.000
633.000 #
248.000 #
3.013.000 #
16.988.000

2023
13.244.000
633.000 #
248.000 #
3.068.000 #
17.193.000

2024
13.400.000
633.000
248.000
3.123.000
17.404.000

Programma 1 Basisondersteuning
Programma 2 Adviseurs Passend O
Programma 3 Schoolmaatschappe
Programma 4 Samenwerking Stake
Programma 5 Arrangementen
Programma 6 SBO en SO
Programma 7 Monitoring en Veran
Programma 8 Projecten
Programma 9 Bureauorganisatie
totaal programma's

8.239.000
1.404.000
1.841.000
97.000
2.966.000
2.027.000
66.000
585.000
1.248.000
18.473.000

8.682.000
1.708.000
874.000
157.000
3.110.000
1.646.000
155.000
1.441.000
1.182.000
18.955.000

8.479.000
1.708.000
874.000
157.000
3.110.000
1.971.000
155.000
1.711.000
1.182.000
19.347.000

8.387.000
1.708.000
874.000
157.000
3.110.000
2.052.000
155.000
1.626.000
1.182.000
19.251.000

8.084.000
1.708.000
874.000
157.000
3.260.000
2.059.000
155.000
905.000
1.217.000
18.419.000

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

8.145.000
1.604.000
874.000
157.000
3.260.000
2.067.000
155.000
905.000
1.217.000
18.384.000

Totale lasten

33.714.000 #

35.270.000 #

36.317.000 #

36.239.000 #

35.612.000 #

35.788.000

-628.000

-661.000

-376.000

-335.000

Resultaat

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

0

0

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:
Rijksbaten
Rijksbaten

2020
33.829.000

2021
34.859.000

2022
35.032.000

2023
35.207.000

2024
35.383.000

Overige baten
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal baten

655.000
125.000
34.609.000

857.000
225.000
35.941.000

722.000
150.000
35.904.000

405.000
0
35.612.000

405.000
0
35.788.000

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

2020
2.675.000
24.000
72.000
1.544.000
30.955.000
35.270.000

2021
2.675.000
24.000
72.000
1.544.000
32.002.000
36.317.000

2022
2.675.000
24.000
72.000
1.544.000
31.924.000
36.239.000

2023
2.604.000
24.000
72.000
1.521.000
31.391.000
35.612.000

2024
2.604.000
24.000
72.000
1.417.000
31.671.000
35.788.000

-661.000

-376.000

-335.000

0

0

Resultaat
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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 2019 en berekend op basis van de tarieven zoals door OCW per eind oktober
gepubliceerd voor het schooljaar 2019 – 2020 (personele bekostiging) respectievelijk 2019 (materiële
bekostiging). De tarieven voor schooljaar 2020 – 2021 en verder zijn nog niet bekend, er is vanuit

gegaan dat deze gelijk zijn aan de tarieven voor 2019 – 2020. 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 de subsidie OVW ten behoeve van het project Hoogbegaafdheid, de gemeentelijke subsidie
inzake de jeugdhulp arrangementen JOA en een subsidie t.b.v. ondersteuning passend onderwijs,
Voorheen HCO.
Totale baten

De verwachting is dat de Baten tot en met 2021 met ongeveer 4% blijven toenemen en daarna

stabiliseren of lichtjes afnemen. De toename wordt veroorzaakt door de korting op de verevening en de
meerjaren projectsubsidie Hoogbegaafdheid. De korting op de verevening stabiliseert na 2021 en het
project is na 2022 afgelopen. Hierdoor dalen de totale baten enigszins. In de deze verwachting wordt

geen rekening gehouden met indexatie van de rijksbekostiging die positief zal uitwerken op de baten.
Exclusief indexering zullend e baten stijgen naar meerjarenperspectief te verwachten valt, is de
verwachting dat de totale baten in de komende jaren stijgen naar ca. € 35,4 miljoen in 2024.
Personeelslasten

De personeelslasten betreffen de loonkosten van de medewerkers van SPPOH, de kosten van inhuur voor

uitvoering van SOVA – trainingen/steunpunt autisme en de kosten van uitbesteding van de uitvoering van

de activiteiten voor schoolmaatschappelijk werk, in totaal ca. € 3,5 miljoen. De verlaging ten opzichte van
2019 heeft te maken met de inhuur voor schoolmaatschappelijk werk die nu grotendeels rechtstreeks
door de Gemeenten wordt bekostigd.

De formatie neemt iets toe, zie onderstaand overzicht.
2019

Totaal

26,8

2020

27,5

2021

27,7

2022

27,9

2023

2024

28,1

28,3

Afschrijvingen

Dit betreft de afschrijving op meubilair en ICT van SPPOH. SPPOH kent een terughoudend

investeringsbeleid. In 2019 is een RI&E uitgevoerd die heeft geleid tot voorgenomen investeringen in
kantoormeubilair. Het budget is hiermee rekening houdend verhoogd.
Huisvestinglasten

Dit betreft de huur, energie en schoonmaakkosten van het huidig pand aan de Regulusweg 11.
Overige lasten

De overige lasten betreffen inzet van middelen in innovatieve projecten 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:
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• Een bedrag van ca. € 12,4 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, € 3,9 miljoen, van de wettelijke bekostiging van S(B)O.

• De doorbetaling, € 14,6 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 2020 toe tot € 35,8 miljoen in 2024 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.

4.6.2.1. Effect van de Coronacrises
Op het moment van schrijven van het jaarverslag zijn wij geconfronteerd met een uitbraak van het
Covid-19 virus dat een pandemie veroorzaakt.

Er is een lange periode van scholensluiting afgekondigd waarin de scholen trachten het onderwijs zo

goed als mogelijk op afstand te verzorgen. Dit geldt ook voor de extra ondersteuning aan kinderen die

zoveel mogelijk op afstand via de digitale media wordt verzorgd. Daar waar nodig worden kinderen in de
school opgevangen.

Ook SPPOH heeft zich aangepast aan de restricties die zijn afgekondigd en voert de werkzaamheden

momenteel uit met gebruikmaking van de digitale infrastructuur. De ICT infrastructuur van SPPOH is zo
vormgegeven dat elke medewerker gebruik kan maken van de netwerkvoorzieningen, software en

webapplicaties. De werkzaamheden kunnen gewoon doorgang vinden en noodzakelijk overleg met
scholen, collega’s en andere partners vindt op afstand plaats met digitale middelen.

Met scholen is afgesproken dat aanvragen voor arrangementen en TLV’s zo veel als mogelijk digitaal
worden afgehandeld. De zorgvuldigheid rond de aanvragen blijft hierbij voorop staan.

Op het moment van schrijven constateren wij dat het werk binnen SPPOH grotendeels voortgang vindt en
dat ook de uitvoering van arrangementen -zo goed als kan- ter hand is genomen. Hoewel het niet goed

te overzien is, verwachten wij geen grote implicaties voor de inkomsten en uitgaven voor boekjaar 2020.
Wellicht dat een verschuiving zal plaatsvinden in de aanvraagmomenten maar het is duidelijk dat na een

lange periode van thuisonderwijs veel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben om hun ontwikkeling
op een normaal peil te brengen. Eventuele extra uitgaven zullen opgevangen worden binnen begroting.

4.6.3 Vermogenspositie
De totale omvang van de algemene reserve per eind 2018 bedroeg € 3,2 miljoen (op een balanstotaal

van € 4,5 miljoen). Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat zowel kapitalisatiefactor als solvabiliteit van SPPOH
voldoen aan de landelijke normen.

Bij het opstellen van de meerjaren begroting is uitgegaan van het geprognosticeerde resultaat over

boekjaar 2019 van € 0,63 miljoen negatief. Gecombineerd met het begrote negatieve resultaat van €

0,66 miljoen voor 2020 zou de omvang van de algemene reserve per 31 december 2020 afnemen naar
ca. € 1,9 miljoen.

Naast het eigen vermogen wordt in 2020 een bestemmingsreserve gevormd van maximaal € 0,5 miljoen.
De bestemmingreserve zal in 2021 worden doorbetaald naar de Schoolbesturen. De verschillende
kengetallen zullen hierdoor geen majeure wijzigingen ondergaan.

Het resultaat over 2019 bedraagt € 0,85 miljoen negatief waardoor in combinatie met het begrote
resultaat van 2020 het eigen vermogen ultimo 2020 uit zo komen op € 1.69 miljoen exclusief
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bestemmingsreserve van € 0,5 miljoen. De beoogde afname van het eigen vermogen zou op deze manier
eerder kunnen worden gerealiseerd.

In opdracht van het Dagelijks Bestuur is in 2018 de bestaande risicoanalyse geactualiseerd met het oog
op de vast te stellen omvang van het eigen vermogen in relatie tot de meerjarenbegroting van 2019-

2023. De risico analyse is uitgevoerd door een externe accountant van WIJS accountants en hieruit bleek
dat het eigen vermogen op basis van de risicoanalyse ongeveer € 1,0 miljoen zou moeten bedragen.
Besloten is om de norm van de minister van 5% van de opbrengsten aan te houden. Gelet op de
opbrengsten ultimo 2023 volgt hieruit dat de gewenste vermogensomvang (in relatie tot de

geïdentificeerde risico’s) € 1,7 miljoen bedraagt. Afgesproken is dat de risicoanalyse periodiek zal
worden geactualiseerd.

In de onderstaande meerjarenbalans is de vermogenspositie opgenomen voor de periode 2020-2024
2020
2021
2022
2023
2024
ACTIVA
Materiële Vaste Actia
71.000
71.000
71.000
71.000
71.000
Vorderingen
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
2.707.000
2.331.000
1.996.000
1.996.000
1.996.000
Liquide middelen
Totaal Activa
2.908.000
2.532.000
2.197.000
2.197.000
2.197.000
PASSIVA
Eigen Vermogen (EV)
EV bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

1.911.000
500.000
997.000
2.908.000

1.535.000
500.000
997.000
2.532.000

1.200.000
500.000
997.000
2.197.000

1.200.000
500.000
997.000
2.197.000

1.200.000
500.000
997.000
2.197.000

Totaalbeeld in meerjarenperspectief

De algemene reserve is per eind 2020 naar verwachting € 1,9 miljoen, exclusief bestemmingsreserve, en

voldoet aan de doelstelling van de verlaging van de omvang van het eigen vermogen. Dit geldt evenzeer
voor de totale looptijd van de meerjarenbegroting zodat de financiële positie structureel gezond is.

4.6.4 Risico’s en onzekerheden
Een belangrijk risico is gelegen in de mutatie van het S(BO) die middels de wettelijke groeiregelingen. Het
is mogelijk dat bij een gelijkblijvende populatie van het aantal leerlingen in het S(B)O, zoals voorzien in

de meerjarenbegroting na 2019, toch een doorbetaling plaatsvindt. In de meerjarenbegroting is met het
optreden van deze situatie rekening te houden door de te bekostigen groei hoger te stellen dan de
daadwerkelijke groei.

In de faciliteringsregeling 2019-2020 is de fluctuatie van de interne groeibekostiging geëlimineerd
doordat voorafgaand het begrotingsjaar wordt vastgesteld welke groei na 1 februari zal worden
gefinancierd.

Overigens geldt voor alle regelingen uit het Ondersteuningsplan dat er geen taakstellend 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 bandbreedte moet worden

aangehouden voor het exploitatieresultaat om zowel positieve als negatieve fluctuaties te kunnen
opvangen.

Om niet onnodig bandbreedte te moeten reserveren is in de faciliteringsregeling het flexbudget

geïntroduceerd. Hiermee kunnen fluctuatie in de doorbetalingen worden opgevangen waardoor het

exploitatieresultaat beter beheerst kan worden. Het niet bestede flexbudget wordt in het daaropvolgende
jaar doorbetaald waardoor het budget beleidsmatig beter kan worden ingezet.
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In feite ontstaat er een lager risicoprofiel waardoor 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. Als gevolg van de landelijke verevening is er voldoende

regeltijd om het risico’s te beheersen en maatregelen te nemen.

In de in 2018 uitgevoerde risicoanalyse voor 2019 is met deze en andere risico’s rekening gehouden bij

het vaststellen van het weerstandvermogen van het samenwerkingsverband. Het eigen vermogen voldoet
aan die doelstelling van het weerstandsvermogen in 2019 en op de lange termijn.

Jaarverslag 2019 versie 0.71 (definitief)

pagina 43

5

Toezichthouder

5.1 Verslag toezichthoudend orgaan
Het Bestuur en het Algemeen Bestuur stonden tot 31 juli 2019 onder voorzitterschap van dhr. R. de

Vries, vertegenwoordiger van Octant. Vanaf 1 augustus 2019 is J. Taal, vertegenwoordiger van Resonans
Onderwijs ad. interim voorzitter van het Bestuur en Algemeen Bestuur.

Het algemeen bestuur heeft de toezichthoudende rol binnen het zogenaamde ‘one-tier’ bestuursmodel,

het dagelijks bestuur is het uitvoerend deel van het bestuur. In de statuten zijn de verantwoordelijkheden
van het algemeen - en dagelijks bestuur vastgelegd. In het managementstatuut is het mandaat van de
directeur vastgelegd.
Het Algemeen Bestuur kent twee commissies die ondersteunen bij de toezichthoudende rol:
1.

De auditcommissie financiën adviseert het Algemeen Bestuur over financiële onderwerpen
waaronder de (meerjaren-)begroting en de jaarrekening. Leden in 2019 zijn S. Verheul en R. van
der Veer. De commissie heeft bij de uitgebrachte adviezen in 2019 een aantal concrete
aanbevelingen gedaan.

2.

De auditcommissie kwaliteit adviseert het Algemeen Bestuur over allerlei zaken m.b.t. het
bewaken van de kwaliteit. Kwaliteit wordt hierin gezien als de mate waarin het

samenwerkingsverband SPPOH erin slaagt om de doelen uit het Ondersteuningsplan te realiseren
alsmede de kwaliteit van bestuur en organisatie. Leden zijn A. Maas en H. van der Vlugt. De
commissie heeft in 2019 adviezen met concrete aanbevelingen uitgebracht over het

bestuursverslag, wijzigingen in de governance alsmede de statuten en het profiel voor een
onafhankelijk technisch voorzitter van het bestuur.

5.1.1 Samenstelling van het Algemeen Bestuur van SPPOH in 2019:
Naam schoolbestuur

Naam

Stichting HINDOE Onderwijs

F. van de Poll (tot 30-06-2019)

BSO Duinoordschool

C. Batenburg (nog niet officieel benoemd)

Isno Yunus Emre Den Haag

A. Maas )**

Samenwerkende Vrijescholen Z.H.

V. Jhinkoe (vanaf 08-10-2019)

J. Gommers (tot 1-8-2019)

P. Schreuder a.i. (nog niet officieel benoemd)

Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA

A. Walidin

Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland

S. Biharie

Montessori Stichting Vreugd en Rust

R. van der Veer *

Montessori Onderwijs Zuid-Holland

H. Plomp (tot 25-3-2019)

Stichting Librijn

P. Mos (vanaf 11-6-2019)

J. van Loon a.i. (tot 1-4-2019)

C. Versprille (vanaf 11-6-2019)

Stichting R.K. Alg. Bijz. O.P.O. PANTA RHEI

H. van de Kant

LEV Scholengroep West Nederland

E. van Pijkeren

Kronenburgh

P. Janssen

Resonans Onderwijs

J. Taal (a.i. voorzitter vanaf 1-8-2019)

Stichting Het Rijnlands Lyceum

A. Kastelein (vanaf 08-10-2019)
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Vereniging Willem de Zwijgerschool

O. van den Born

Octant

R. de Vries (voorzitter tot 1-8-2019)

Schoolvereniging Wolters

N. van der Spek (tot 21-3-2019)
F. van der Schoot a.i. (vanaf 11-06-2019)

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

)** Lid van de auditcommissie kwaliteit
Geen van de leden van het (algemeen) bestuur ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. (zie
ook jaarrekening)

5.1.2 Gespreksonderwerpen en besluiten:
In 2019 is het (algemeen) Bestuur viermaal bijeengekomen:
•

Het jaarverslag over 2018 is vastgesteld

•

De faciliteringsregeling is vastgesteld

•
•

De begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting zijn vastgesteld
De accountant voor 2019 is benoemd

•

De statuten zijn aangepast aan de nieuwe eisen rondom governance, deze zijn vastgesteld en

•

Er is een conceptprofiel voor een onafhankelijk technisch voorzitter voor het (algemeen) bestuur

per 26 november 2019 gepasseerd.

•

vastgesteld.
Er is door het algemeen bestuur een aangepast managementstatuut vastgesteld

•

Er is door het algemeen bestuur besloten inzake aftredende - en toetredende leden van het

•

Beleid rond (hoog)begaafde leerlingen en aanvraag projectsubsidie OCW

•

Aanbesteding SMW+ en voortgang van de uitvoering

•

Er is door het bestuur besloten inzake aftredende - en toetredende bestuursleden

dagelijks Bestuur
Verder zijn een aantal beleidsthema’s in het bestuur besproken
•
•
•

Onderzoek naar effectiviteit van arrangementen t.b.v. basisscholen
Financiële rapportages

Ontwikkelingen in het SBO en SO

5.1.3 Ondertekening
De voorzitter van het (algemeen) bestuur verklaart hierbij namens het voltallige Bestuur het verslag naar
waarheid te hebben opgesteld.

Den Haag,

27 maart 2020

J. Taal,

voorzitter (algemeen) bestuur

(Was Getekend)
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JAARREKENING
6

Jaarrekening 2019

6.1 Balans (na resultaatverdeling)
31-12-2019
EUR
1

EUR

EUR

EUR

Activa
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

68.447

Totaal vaste activa
Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.7 Liquide middelen

2

31-12-2018

73.670
68.447

73.670

322.351

307.731

3.378.579

4.072.813

Totaal vlottende activa

3.700.930

4.380.544

Totaal activa

3.769.377

4.454.214

Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva
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2.353.424

3.199.830

79.233

80.000

1.336.720

1.174.384
3.769.377

4.454.214
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6.2 Staat van baten en lasten
Realisatie
2019
EUR

Baten
Rijksbijdragen

Begroot
2019

Realisatie
2018

EUR

EUR

31.795.773

30.239.178

29.353.050

1.416.436

1.881.369

1.913.600

33.287.209

32.120.547

31.393.742

2.221.978
13.030

2.423.000
14.000

5.031.093
13.967

2.608.466
29.223.498

2.376.000
28.058.840

32.954.840

285.431
26.662.013

32.064.242

-845.112

-834.293

-670.500

Financiële baten
Financiële lasten

179
-1.473

0
0

290
-1.194

Financieel resultaat

-1.294

0

-904

-846.406

-834.293

-671.404

Overheidsbijdragen en -subsidies overige
overheden

Overige baten
Totaal baten
Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal resultaat
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6.3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor:

Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)

-845.112

-670.500

13.030
-767

13.967
80.000

-14.620
162.336

-178.352
177.301
-685.133

179
-1.473

Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten

-577.584
290
-1.194

-1.294

-904

-686.427

-578.488

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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6.4 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.

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

Inventaris en apparatuur:
- Meubilair
- Bureaustoelen (Arbo)
- ICT

afschrijvings

afschrijvings-

Activerings

maanden

termijn in

percentage per
jaar

grens in €

240

5

500

120
60

10
20

500
500

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
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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.
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 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.
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.

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
Jaarverslag 2019 versie 0.71 (definitief)

pagina 51

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

De medewerkers zijn met ingang van 1 januari 2019 in dienst bij SPPOH, enkele projectaanstellingen
worden op detacheringsbasis vervuld.

Onder personele lasten worden de lonen, salarissen en sociale lasten opgenomen van de medewerkers
die in loondienst zijn bij SPPOH.

Onderdeel van de doorbelaste personele kosten vormen de pensioenlasten, SPPOH volgt de CAO voor het
Primair Onderwijs, hierin is een pensioenregeling opgenomen.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten voor het personeel, zijn ondergebracht bij het
pensioenfonds ABP.

Voor deze regeling betaalt SPPOH de premies, waarvan een deel als werkgeverslasten wordt aangemerkt
en een deel wordt gedragen door de werknemers.

Behalve de betaling van premies zijn er 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 terug storting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Behalve de kosten van de medewerkers zijn ook de kosten van gedetacheerd - en 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
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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.
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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6.5 Toelichting balans
Vaste activa
1.2

Materiele vaste activa

Inventaris en

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 01-01-2019

Investeringen

apparatuur

122.040
-48.370
73.670
7.807

Desinvesteringen
Afschrijvingen

0
-13.030

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen

129.847
-61.400

Mutaties 2019

Boekwaarde per 31-12-2019

-5.223

68.447

Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

213.885
108.466

276.273
31.458

Nog te ontvangen subsidies

187.885
0

153.331
122.942

Totaal overige vorderingen

213.885

276.273

28.932

24.027

1.5

Vorderingen

1.5.7
1.5.8

Overige vorderingen
Overlopende activa

1.5.7

Uitsplitsing:

Totaal vorderingen

Nog te ontvangen grensverkeer
Nog te ontvangen Vervangingsfonds

1.5.8

Uitsplitsing:

Vooruitbetaalde kosten

Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa

Jaarverslag 2019 versie 0.71 (definitief)

EUR

322.351

26.000

79.534
108.466

EUR

307.731

0

7.431
31.458
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Liquide middelen
31-12-2019

31-12-2018

3.378.579

4.072.813

EUR

1.7

Liquide middelen
Tegoeden op bankrekeningen
Liquide middelen

EUR

3.378.579

4.072.813

Eigen vermogen
Stand per

2.1

Eigen Vermogen

2.1.1

Algemene reserve
Eigen vermogen

1-1-2019
EUR
3.199.830
3.199.830

Resultaat

Overige

Stand per

EUR

mutaties
EUR

31-12-2019
EUR

-846.406
-846.406

0
0

2.353.424
2.353.424

Voorzieningen

Personele
voorzieningen

2.2.1

2.2.1.4

Voorziening gewezen

2.2.1.4

Voorziening jubilea

personeel
personeel

Stand per
01-012019

Dotaties

80.000

Onttrek
kingen

Vrijval

Stand per
31-122019

Kort-

lopend

deel <
1 jaar

Lang-

lopend

deel > 1
jaar

6.422

18.728

54.850

0

54.850

0

24.383

0

0

24.383

0

24.383

80.000

24.383

6.422

18.728

79.233

0

79.233
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Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.7.1
2.4.7.3

Uitsplitsing:

Loonheffing

Premies sociale verzekeringen

Totaal belastingen en premies sociale
verzekeringen

31-12-2019

31-12-2018

91.926

0

EUR
322.301

EUR
655.255

26.339
896.154
1.336.720

0
519.129
1.174.384

80.488

0

11.438

0

91.926

0

Uitsplitsing:
2.4.9.2
2.4.9.2

Nog te betalen (interne) regelingen
Nog te ontvangen facturen

154.900
413.684

92.937
418.192

2.4.9.2
2.4.9.2

Nog te betalen accountantskosten
Nog te besteden subsidies

11.435
210.804

8.000
0

2.4.9.2

Vakantiegeld en -dagen

57.046

0

2.4.9.2
2.4.9.2

Nog te betalen grensverkeer

Overige
Totaal overige kortlopende schulden

44.918

3.367
896.154

0

0
519.129

Onder de overige vorderingen en overige schulden zijn de te verwachten afrekeningen van het

grensverkeer over de eerste 5 maanden van het schooljaar 2018/2019 en de eerste 5 maanden van
2019/2020 opgenomen.

Het samenwerkingsverband heeft voor het SBO nog te maken met het zogenaamde grensverkeer. Dat

houdt in dat een samenwerkingsverband voor een basisschoolleerling die naar een SBO gaat die behoort

tot een ander samenwerkingsverband, daarvoor ook bekostiging overdraagt aan dat andere

samenwerkingsverband voor de betreffende SBO. Gaat de leerling over vóór of op 1 oktober van een jaar
dan wordt in het schooljaar daarna de personele ondersteuningsbekostiging overgedragen en in het

kalenderjaar na die 1 oktober de materiële ondersteuningsbekostiging. Gaat de leerling na 1 oktober

over dan moet in het daaropvolgende schooljaar resp. kalenderjaar ook de basisbekostiging personeel

resp. materieel worden overgedragen. Dit onderscheid met betrekking tot ‘voor of na 1 oktober’ hangt

samen met de basisbekostiging die door het Rijk wordt bekostigd wanneer de leerling al op de reguliere
teldatum 1 oktober is geteld.

Voor het bepalen of een leerling is overgegaan naar een een SBO die behoort tot een ander

samenwerkingsverband, is informatie nodig, die vanwege privacyregelgeving niet openbaar beschikbaar
is. Het samenwerkingsverband is afhankelijk van de aanlevering van informatie hierover van de scholen

en andere samenwerkingsverbanden. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2019 heeft
het samenwerkingsverband nog geen informatie ontvangen om een inschatting te maken over de te

ontvangen of af te dragen bekostiging inzake het grensverkeer voor de resterende 7 maanden van het
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schooljaar 2018/2019.
Op basis van de openbare informatie uit 'het kijkglas' van DUO kan een grove schatting worden gemaakt.
Het samenwerkingsverband verwacht op basis hiervan per saldo nog circa € 97.000 te ontvangen over

deze periode. Deze inschatting is echter onvoldoende betrouwbaar om op basis hiervan een vordering en
bate te verantwoorden. Derhalve is er geen vordering en bate opgenomen in de jaarrekening 2019.
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Model G Verantwoording subsidies
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art13, lid s sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Regeling subsidie

begaafde leerlingen

HBL19075

Toewijzing

Bedrag

datum

toewijzing

05/09/2019

Ontvangen

Prestatie

t/m

Afgerond?

verslagjaar

EUR

EUR

1.321.950

330.487,50

1.321.950

330.487,50

Ja/Nee

po en vo

Totaal

G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2 A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing

Bedrag

datum

Ontvangen

Totale

Te

t/m

kosten

verrekenen

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

toewijzing

verslagjaar

Niet van

toepassing
Totaal

G2 Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Totale

Saldo nog

31-12-

besteden

EUR

EUR

EUR

0

0

0

Saldo

Ontvangen

Lasten

01-01-

verslag-jaar

verslag-

EUR

EUR

EUR

0

0

0

Bedrag

toewijzing

201X

in

in

jaar

kosten

201x

te

31-12201x

Niet van

toepassing

Totaal
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6.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In overeenstemming met de Faciliteitenregeling 2019-2020 (gebaseerd op het Ondersteuningsplan

2017-2021) zijn naar de aangesloten schoolbesturen ultimo 2019 beschikkingen verstuurd m.b.t. de

doorbetalingen (m.u.v. de individuele arrangementen), die betrekking hebben op het volledige schooljaar
2019-2020. Daarmee resteert een verplichting van € 7,8 miljoen, dat in 2020 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. SPPOH bedraagt € 53.000 per jaar en zal jaarlijks worden aangepast conform de in de
overeenkomst opgenomen algemene bepalingen.
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6.7 Toelichting staat van baten en lasten
Overheidsbijdragen
Realisatie
2019

EUR

3.1
3.1.1

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW/EZ

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.

Totaal Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies

31.795.773

Begroot
2019

Realisatie
2018

EUR

EUR

30.239.178

29.353.050

31.795.773

30.239.178

29.353.050

1.416.436

1.881.369

1.913.600

1.416.436

1.881.369

1.913.600

Realisatie

Begroot

Realisatie

EUR

EUR

EUR

Andere baten

2019

3.5.
3.5.10

Overige baten
Overige

Overige baten

75.000
75.000

2018

2019

0

127.092

0

127.092

Lasten

Realisatie

Begroot

Realisatie

EUR

EUR

167.000

2.238.523

1.550.767
202.698

0
0

0
0

87.279
252.735

0
0

0
0

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen en salarissen

2.149.928

2.256.000

4.1.3

Af: uitkeringen
Personeelslasten

-29.380
2.221.978

0
2.423.000

4.1.2

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Overige personele lasten

2019

EUR

101.430

2019

2018

0

0
2.238.523

Uitsplitsing:

Lonen en salarissen
Sociale lasten

Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenlasten
Totaal lonen en salarissen
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0

2.149.928
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0

0

Realisatie

Begroot

Realisatie

EUR

EUR

EUR

2019

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.2

Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Extern personeel

5.655
0

2019

2018

0
0

80.000
2.092.490

72.282

60.000
40.000

41.105

Bedrijfsgezondheidsdienst
Werving en selectie personeel

7.786
2.138

0
0

0
1.734

Personeelskantine

1.375

0

7.996

Nascholing/cursussen/studiedagen

Reiskosten

Doorbelasting personeel

31.808

0

-20.000

0

0
0

1.611

0

Overige personeelslasten
Totaal overige personele lasten

386
101.430

0
100.000

13.587
2.238.523

4.1.3.2
4.1.3.3

Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
Overige uitkeringen

-26.000
-3.380

0
0

0
0

4.2
4.2.2

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen meubilair

3.280

3.000

3.264

4.2.2

Afschrijvingen ICT
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa

9.749
13.030

11.000
14.000

10.703
13.967

4.3
4.3.1

Huisvestingslasten
Huurlasten

63.551

100.000

67.265

4.3.3
4.3.4

Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water

1.798
0

0
0

0
-2.070

65.350

100.000

71.738

4.3.8

Totaal ontvangen vergoedingen

Overige huisvestigslasten
Totaal huisvestingslasten
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6.543

Lasten
4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2

Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur

4.4.4

Overige lasten
Overige lasten
Uitsplitsing:

Administratiekantoor
Accountant
Deskundigenadvies
Juridische kosten

Realisatie
2019

Begroot
2018

Realisatie
2018

EUR

EUR

EUR

149.762
138.294

163.000
136.000

99.365
149.918

2.320.410
2.608.466

2.077.000
2.376.000

2.828.718
3.078.001

8.449

21.000

22.084

25.000

16.335
71.861

0

20.000
25.000

13.461
46.604

0

Telefoon/fax
Porti

9.248
1.746

52.000
0

11.718
1.266

Kantoorbenodigdheden

3.377

20.000

4.899

0
16.541

0
0

162
19.365

149.762

163.000

99.365

16.335

20.000

13.461

Drukwerk

PR en marketing
Vergaderkosten

Overige administratielasten

Totaal administratie en beheer

0

121

0

1.890

0

0

Specificatie honorarium accountant
Onderzoek jaarrekening

Andere controle opdrachten
Adviezen op fiscaal terrein

Overige niet-controlediensten

0
0

0

0
0

0
0

0

0

Accountantslasten

16.335

20.000

13.461

ICT
ICT hardware

43.347
0

50.000
0

139.528
2.997

ICT software
ICT licenties

0
67.110

0
50.000

653
0

0

0

3.283

138.294

136.000

149.918

Website

Reproductie

Klein inventaris
Overige

Totaal inventaris en apparatuur
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3.457
0

Realisatie
2019

Begroot
2019

Realisatie
2018

2.501
6.648

0
0

0
5.936

18.070

0

13.340

10.636
2.029.738

12.000
2.055.000

10.692
2.792.570

1.106

10.000

8

EUR

Abonnementen
Contributies
Representatie

Medezeggenschap- en ouderraad
Overige verzekeringen
Inhuur derden (expertise)

Project hoogbegaafdheid po/vo
Overige lasten

Correcties voorgaande jaren
Totaal overige lasten

4.5

1.758

249.953
0

EUR

EUR

0

0
0

6.171

0
1

2.320.410

2.077.000

2.828.718

11.548.634

11.255.734

10.135.031

29.223.498

28.058.840

26.662.013

10.646.502

10.356.802

10.135.031

827.911
2.758.965

627.045
1.958.180

834.543
2.206.331

14.087.988
14.087.988

13.426.286
13.426.286

13.486.108
13.486.108

Doorbetalingen aan schoolbesturen

4.5.1 Verplichte afdrachten door OCW

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari
4.5.3 Overige doorbetalingen schoolbesturen
Doorbetalingen schoolbesturen

3.586.876
14.087.988

3.376.820
13.426.286

3.040.874
13.486.108

Uitsplitsing:

Overdracht budget zware ondersteuning
Overdracht budget materiele ondersteuning
Totaal verplichte afdrachten via OCW
Overdracht SO groei (wettelijk)
Overdracht SBO groei (wettelijk)

Totaal doorbetaling op basis van 1 februari
Doorbetalingen schoolbesturen SPPOH
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen

902.132
11.548.634

3.586.876

898.932
9.684.525

2.585.225

0
10.135.031

3.040.874

Specificatie doorbetaling schoolbesturen 2019
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Doorbetaling 2019
Herman Broerenstichting
IQRA
ISNO Yunus Emre
Laurentius Stichting
LEV Scholengemeenschap West-Nederland
Librijn openbaar onderwijs
Lucas Onderwijs
Montessori Stichting Vreugd en Rust
Octant
Resonans speciaal onderwijs
Samenwerkende Vrije Scholen Zuid Holland
Schoolvereniging Wolters
St. Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
St. Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
St. VAHON
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Stichting De Haagse Scholen
Stichting Haagsche Schoolvereniging
Stichting Hindoe Onderwijs
Stichting Kronenburgh
Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland
Stichting Panta Rhei
Stichting Rijnlands Lyceum
Stichting School met de Bijbel
Stichting Vrije Scholen ZWN
Ver. Voor Prot. Chr. Basisonderwijs Duinoord
Vereniging Montessorischool Waalsdorp
Vereniging Willem de Zwijgerschool
Yulius Onderwijs
Totaal

Advisering
SBO

29.683
223.833

27.818

Arrangementen

Basisonder
steuning

13.000
8.892
33.005
17.872
152.260
170.262
386.851
11.200
27.544
40.040
183.817
859.949 2.247.198
97.818
111.897
111.748
139.212
15.627
12.030
38.468
3.744
57.947

Interne
regeling
SBO

Interne
regeling
SO

JoKi

OPR

4.375
3.480

37.273
106.494

153.164

25.125
173.375

62.306

1.250
149.567
311.883
33.533

15.768
61.000
477.460 1.351.503
692.605 2.029.255
61.107
177.334
2.640
56.653
1.655
40.785
14.078
74.097
297.652
531.965
44.414
216.883
53.024
80.041
5.665
68.807
35.362
7.753
41.618
11.230
58.253

776.318 3.031.606 8.217.382
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15.771
165.065
74.546

96.282
26.613

137.125
161.125
55.125

6.960
1.450

3.480

399.148

338.365

557.500

15.370
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Doorbetaling 2019

Overdra cht
SBO
(wettelijke
regeling)

Herman Broerenstichting
IQRA
ISNO Yunus Emre
Laurentius Stichting
LEV Scholengemeenschap West-Nederland
Librijn openbaar onderwijs
142.210
Lucas Onderwijs
1.043.015
Montessori Stichting Vreugd en Rust
Octant
Resonans speciaal onderwijs
Samenwerkende Vrije Scholen Zuid Holland
Schoolvereniging Wolters
St. Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
St. Prof. Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
St. VAHON
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
636.398
Stichting De Haagse Scholen
802.051
Stichting Haagsche Schoolvereniging
135.292
Stichting Hindoe Onderwijs
Stichting Kronenburgh
Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland
Stichting Panta Rhei
Stichting Rijnlands Lyceum
Stichting School met de Bijbel
Stichting Vrije Scholen ZWN
Ver. Voor Prot. Chr. Basisonderwijs Duinoord
Vereniging Montessorischool Waalsdorp
Vereniging Willem de Zwijgerschool
Yulius Onderwijs
Totaal
2.758.965

Overdra cht
SO
(wettelijke
regeling)

Project HB

Projecten

SOVA

27.525

58.944

16.398
4.505
8.295

222.882

3.542
28.336

45.000

15.598
23.728
22.789
671.757

161.390

97.559
236.076

3.542
30.389
10.626

601.516

76.435

4.484
7.569
827.911

195.071

Steunpunt
autisme

Eindtotaal

44.900
41.897
173.612
557.113
38.744
461.690
5.133.587
214.220
259.255
15.417
166.168
50.498
61.691
15.598
24.978
76.768
2.994.955
5.289.659
547.563
59.293
42.440
88.175
833.097
261.297
133.065
74.472
35.362
53.855
69.483
7.569
15.417 17.811.005

Financiële baten en lasten
5

5.1

5.5

Financiële baten
Rentebaten

Financiële lasten
Bankkosten

Totaal financiële baten en lasten
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1.473
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-1.294

0
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6.8 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 ZuidHolland
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 Resonans

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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6.9 WNT-verantwoording 2019 SPPOH
De WNT is van toepassing op Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het voor SPPOH

toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2019 is € 194.000 (2018: € 189.000). Dit bedrag behoort tot het
algemene bezoldigingsmaximum.
1 Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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1d. Topfunctionarissen en gewezen functionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
Functie
G. van Drielen

voorzitter dagelijks bestuur

H. Medema

vicevoorzitter/penningmeester dagelijks bestuur

M. Knoester

lid dagelijks bestuur

S. Schenning

lid dagelijks bestuur

E. van Vliet

lid dagelijks bestuur

J. Willenborg

lid dagelijks bestuur

J. van Beek

lid dagelijks bestuur

R. de Vries

lid dagelijks bestuur

R. de Vries

voorzitter algemeen bestuur

J. Taal

a.i. voorzitter algemeen bestuur

J. Taal

lid algemeen bestuur

F. van de Poll

lid algemeen bestuur

V. Jhinkoe

lid algemeen bestuur

C. Batenburg (nog niet officieel benoemd)

lid algemeen bestuur

A. Maas

lid algemeen bestuur

J. Gommers

lid algemeen bestuur

P. Schreuder a.i. (nog niet officieel benoemd)

lid algemeen bestuur

A. Walidin

lid algemeen bestuur

S. Biharie

lid algemeen bestuur

R. van der Veer

lid algemeen bestuur

H. Plomp (tot 25-3-2019)

lid algemeen bestuur

P. Mos (vanaf 11-6-2019)

lid algemeen bestuur

J. van Loon a.i. (tot 1-4-2019)

lid algemeen bestuur

C. Versprille (vanaf 11-6-2019)

lid algemeen bestuur

H. van de Kant

lid algemeen bestuur

E. van Pijkeren

lid algemeen bestuur

P. Janssen

lid algemeen bestuur

A. Kastelein (vanaf 08-10-2019)

lid algemeen bestuur

O. van den Born

lid algemeen bestuur

N. van der Spek

lid algemeen bestuur

F. van der Schoot a.i.

lid algemeen bestuur

H. v.d. Vlugt

lid algemeen bestuur

B. Bakker

lid algemeen bestuur

J. Jansen

lid algemeen bestuur

S. Verheul

lid algemeen bestuur

M. van Kesteren

lid algemeen bestuur

1. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing.
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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6.10 Verantwoording subsidies gemeente Den Haag
In onderstaand overzicht zijn de in boekjaar 2019 ontvangen doelsubsidies van de Gemeente Den Haag
opgenomen, die middels de opname in de jaarrekening formeel verantwoord worden.
SPPOH

Subsidies 2019

58372
Subsidie
vorm

ASV
exploitatie

Subsidie
jaar

2019

Datum

beschikking

31/7/2019

Kenmerk

Omschrijving
Subsidie-

beschikking

ABBA/9011473/VOS-1988

subsidie

Subsidie
2019

Verleende

Verstrekt

subsidie

voorschot

Te

ontvangen
/te

betalen

131.250

131.250

0

93.750

93.750

0

31.148

31.148

0

256.148

256.148

0

935.000

935.000

Zorgmede-

werker

Cluster 3
scholen

2019

31/7/2019

ABBA/9011473/VOS-2045

Subsidie
2019

Zorgmede-

werker

Cluster 3
scholen

2019

31/7/2019

ABBA/9011473/VOS-2002

Subsidie
2019

onderwijsinzet op

KDC Middin
P&M

onderwijs

2019

05/02/201

9

Totaal ASV exploitatiesubsidie
ABBA/VOS-1872

Subsidie

2019 SMW+

tot 1

augustus
2019
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Totaal P&M onderwijs

935.000

935.000

0

Eindtotaal subsidies 2019

1.191.148

1.191.148

0
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BESTUURSVERKLARING ASV SUBSIDIES
Het bestuur van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) te ‘s Gravenhage verstrekt deze
bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2019 tot en met 31

december 2019 met betrekking tot de gemeentelijke subsidie betreffende ASV exploitatie subsidie en
P&M Onderwijs toegekend met kenmerken:
•
ABBA/9011473/VOS-1988 d.d. 31/07/2019
•
•
•

ABBA/9012221/VOS-2045 d.d. 31/07/2019

ABBA/9012881/VOS-2002 d.d. 31/07/2019
ABBA/VOS-1872 d.d. 05/02/2019

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording

overeenkomstig de ASV en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking met

bovengenoemde kenmerken. Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording conform deze vereisten te
hebben opgemaakt.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de

Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de

subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming met de begroting en de ASV. Het bestuur

verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig zijn verantwoord in de
subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd
in artikel 18, lid 3 van ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.
‘s Gravenhage, 9 juni 2020
Namens het voltallige Bestuur,

J. Taal, voorzitter
(Was Getekend)

H. Medema, penningmeester

(Was Getekend)
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6.11 Resultaatbestemming en gebeurtenissen na balansdatum
Het resultaat wordt als volgt verrekent met het eigen vermogen:
Onttrokken aan de algemene reserve
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve (publiek)
Resultaat 2019

-€ 846.406
€0

-€ 846.406

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

Ondertekening door bestuurders
Namens het voltallige Bestuur,

J. Taal, voorzitter
(Was Getekend)

H. Medema, penningmeester

(Was Getekend)

Den Haag op 9 juni 2020
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Overige Stukken
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OVERIGE STUKKEN
7

Overige stukken

7.1 Controleverklaring
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Aan het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL ALKMAAR

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden op 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019;
• is de subsidie van de Gemeente Den Haag zoals verantwoord in de jaarrekening op bladzijde 69 en 70 juist en
rechtmatig besteed overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014(ASV) en de Subsidieregeling Onderwijsbeleid Den Haag 2014 (OWB).

•

De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

de balans per 31 december 2019;
de staat van baten en lasten over 2019; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen;
in de jaarrekening opgenomen "verantwoording subsidies Gemeente Den Haag".

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag
2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens;
• de bijlagen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

•
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW weten regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

•

•

•

•
•

•
•

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

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Amsterdam, 9 juni 2020
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
(Was getekend)
Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant
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