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Toêllchtlng op ondêrdelen van het Jaarverslag
Geqevgna over de rechtoêraoon
Bêstuur6nummêr:
Naam instell¡ng:

21437
Stlchl¡ng Samenw€rkingsverband VO Wsstland 2808

Adrê8:
Postãdrca:
Postcode / Plaats:

Burgemæstor Elsnreg 8
P$tbus 2gg
2670 AH Nâaldwljk

Têlêloon:

0ô-4441 8388

Fax:
E-mã¡l:
I ntêrn6l€lte:

w.sw-w6llând.nl

Conlaclporsoon:
Telefoon:
Fax:
E-mall:

maasasw-re6t1ând.nl

R. Maa6
06 444 183 88

maaslasw-restlând.nl

Brin:

Naam:

Sector:

vo2808

Slichting Samenrerk¡ngsverbând VO Westland 2808

VO

Komgegevên6
De Stlchtlng r€gsll hâar doêlslêlllng voor de volgêndo bêsluren:
- Stichting Luæs OndeMils

- Stlchtlng Lont¡z OndeMlisoroêp
- Homan Broeronst¡chtlng
i st¡chl¡ng Responz
- Stichl¡ng J.C. P¡ôysle6chæl
- Stlchtlng Do Haâgsê Scholên
DEelnemêndo ocholen voor voortgêzetonderu¡ls
Nââm
vso
Hêman
14YD03
Lentlz
l4YD09
Lentlz
21HC00
ISW

2lHC0'l

tsw

21HC03

ISW

21HCAA

tsw

2'tHC05
21HC08
21HC12

lsw
tsw
tsw

Bealuur
PoBlcodê

Burgomæster Elsnweg 8
Profêssor Holwerdalaan 60
Profesor Holwêrdalaan 54
Hogê Wo6rd 2
Gasthulslaan 145
lron€slraat 35
Mâdereg 1
Lage Woerd 2
Sreel¡ncklêan 1

2671DC

26S4BE

W€stland
W€stland
We6tland
Wsstland
Wostland

2685C4

WeBtland

2681PJ

W€stland
W€stland
Wêstlând

2672tD
26721O
26710G

267140
269284
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Bê6luursveralag

VooMoofd
Voor dit bestuußvêßlag ¡s hêt Ondêrstêuningsplan dêt het SWV VO Wesilênd voor 20.14-2018 hêêft opqesteld, het u¡tgângspuñt. lh hêt
Ond€rsteuningsplan wordt het belêid per programma bêschrevên. Dôzê p¡ogramma's komên lorug in de ¡nricht¡ng van dê f¡nânc¡ölo administrâlie en dê
(meêrjaren)bêgrol¡ng.
ln h6t nâjaar van 2015 ¡s hêt Õndorstêun¡ngsplân 2014-2015 op punten ãangepast en u¡tgebre¡d. D¡t had o.a. te maken met de lnpas¡ng vân
lèeMêgondereleunend- en praktijkondeMij6 ¡n pãsnd ondeMij6. Daamãast zijn in de aangêpâste vêÉi€ ond€rerpen opgenomen dlê godurende het
eerste jêar pa$end ondeMljs verder zijn onlwikkeld ên/of zin aangepast.
Aên het eindê van hêt schooliêâr 2015-2016 ¡s, nêt als hêl jâar daaruoor, een ovâluãtie gêhouden onder d6 acholen m.b.t. de uitvoer¡ng vân pasend
ondeMijs. Aan de hand vên de ultkomst€n hieruan zljn re6r nisuwe speêrpunt6n geformule€rd voor het schooljaar 2016,2017.

Jurldiache alrucluur
Op 26 april 2013 is door €en ¡ntegÉlê stalulenwijz¡g¡ng van dê bostaande stiôhting, de Stichting Samenrerklngsvêrbând VO Westland ontstaên. Hêt
bestuur telt zos âangeslotên schoolbêsluren, waarvan drie bêsturen van bu¡len dê regio vrijwillig zijn aangeslotên.
Alle vrijwi¡lig aangêslotenen hebben e6n aanslultingsverêenkomst getêkend.

Be6luur ên toezlchl
Bij do ¡nvoering van do wel- en regêlgêving voor passnd ondêtuijs heeft hêl Samenwêrklngsverband VO Westlând (SWV) €eñ sche¡d¡ng gemaakl tussên
het uitvoerend (dagel¡jks) bestuur ên hêt tæz¡chthoudend (algêmêen) bestuur.
Het dagêl¡jks bestuur (DB) is b€last met het besturên van de slicht¡ng. Hêt DB hêeft daartoe een dlrêctour benoemd die le¡d¡ng geêft aân de dagelikæ
gang vân zakên binnen hêt SWV en d¡e belast is mot do voorbêre¡d¡ng ên u¡tvoering van het bele¡d ên d€ activ¡teiten. Zü ¡s bevoegd â116 daarvoor
noodzåkelüke handel¡ngên to v€rdchten. Het DB houdt toozicht op de dirêcteur.
ln hêt bêsluursreglement ên managemenlstâtuul zün do exacte taken vân zowel bestuur ãls

directêuf om6chrevên.
Het dãgolijks bestuur bêslond in 2016 u¡t:
. Tot 20 s€ptêmber 2016: Chils van lllechelen (St. Lent¡z OndeMilsgroêp), voou ¡tter
' Vanaf 20 æplembêr 2016: Jan El¡ens (St. Lênliz OndeMijsgroep), voozìtter
. Cor van Dalen (St. Lucas Onderuijs / ¡SW), pênn¡ngmee6ter
. Maarlen van Kestêrên (Hermân Broe¡enst¡cht¡ng), lid.
Volgens dê statulen (Art.6 lid 6) zijn dezê lêdon benoêmd voor een pêr¡ode van v¡erjaãr en treden zij af volgens een door hêt Bestuur vast te stelien
roost€r. Een volgêns het rooster afgêlrêdên bestuurslid is onm¡ddêllljk horbenoembâar. Hêt ¡n ssn tusntüdsè vaæture b6noemd bestuurslid neemt op hêt
rcostgrvan afhedên de plaals in van degênê ¡n wiêns vacature hlj werd benoemd.
Er is geen max¡mâlê zltt¡ngsduur vâstgêlêgd.
Cont¡nultê¡t ¡s belangrijk. Dâârcm moel wordên vemêden dat op een bêpaáld mom€nt een grcot deel vân hel bêstuur gelijktüd¡g aflrêedt. Omdat alle
besluurslêden tegel¡jKljd¡g zljn aangetreden, bestaat het govaar dat dêzê têgelijkertljd aftreden. Daârom houdt hêt SWV voor de eêrstê periode na de
oprichtlng van hêt SWV een vailabele bênoemingspéñode aan volgens ond€Etaande tabel:

2ôlgfiq
H. Broeren

I

åflred€n
ãflreden

tsw

I

Code goêd besluur
Door dê Vo-raad is een cod6 'Goed ondêMìjsbestuua ln het voortgezet ondemijs' opgesteld. Door middel van doze æde wìl de sector âangeven op een
verântwoorde wijze met dê b6leidsruimte om tê gâân 6n zich maximaal ¡n te spannen hâar zorgpllchten naar behoren u¡t te voerêñ.
ln hêt bêstuursreglement vân hot SWV VO Westland wordt in arl¡kêl 3 l¡d 4 gesteld dat het bestuur van hot SWV z¡ch conformeert ãêñ de Code Goed
8êstuurvan de Vo-raad.
ln de loop van hel jêar z¡ln gêên afwijk¡ngen geconstateerd.
Vêrgâdêrlngen
ln dejaêrplann¡ng slaat aangegeven op wolke data hêt DB en h6t AB vergêderen en wêlkê ondeeerpen tüdens die vêrgâdering in ieder geval bêsprokên
dionsn te worden. Do werkwijze ¡s dât hêt DB een voorstel vaststêlt, waama hêt ve¿oêk blj het AB wordt neergelegd dit good te keuren.
Het dag€lüks bêstuur is in 20'16 v¡er ke6r bü elkaar gereest.
Eéñ ingeplandê vêrgadoring is komen tê v€ruallen vanwege h6t vêz€tten van de voorgâânde vorgadering, waârdoor dê dãta zo dicht op elkãêr zalên, dat
de vergaderingeñ ine€ngeschoven zijn.
Het algemeen bêstuur iB ¡n 20'16 dr¡e keêr samongekomen met hêt dagelük6 bestuur.
De d¡recleur ¡s b¡j alle vergader¡ngen aânwêz¡g en heeft een advls€ronde en infomerondê functie.
Vier keer perjaârwordt aên de hand van kwartaalrapportages door ds directeur veßlag g6dâân van de financ¡ële en ¡nhoud6lijke ontw¡kkelingen vãn hêt

Tidens de vêrgãdêring€n zün de volgêndo boslullen genomenl

Jen

vooÈ¡ltsr dagêlüks bèstuut
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Ondêrateuningsplanf âád
Lorarên, ouders ên leorlingen hebben ¡nsprâák op de manier waarop pêssénd ondeMij6 en de ondêßtôuning van leerlingen ¡n dê reg¡o rcrdt
vomgegêven. Dâartoe ¡s 6on oñdersleuningsplånrâåd (OPR) opgêricht. ln dê ondsßteuningsplanrãad z¡jn d€ scholên met een vest¡ging in h€t Wostland
vêdêgenwoordigd, wâarbll dê VSO-æhod ook dê Vso-6cholen van bu¡ten de rogio vortegenrcord¡gt.
Elke schoolvostíg¡ng hêeft treê z€t€ls: één voor eên medêwôlker en één voor eên oudgr of leeling.
De voomaâmste taak van de ondersteuningsplanraad ¡s om ln lo stemmen met het Ondôrstouningsplan van hêt SWV VO Wostland. Op 1 oktober 201S
heeft dê OPR ¡ngestemd mêt het âangopaste Ondêrsteun¡ngsplãn.
De OPR is ¡n 2016 dr¡o keêr b¡j elkêar gêw6êst (17 maad, 26 mê¡ ên 24 november). De dlrectêur is bij deze bijeenkomsten ãânwêzig geweê6t.
De volgende besluitêñ z¡jn t¡jdens dêze b¡jeênkomsten genomên:

BESLUITENLUST OndeEteunlng6planÉad SWV VO We6ttand 2016

stêmt

stemt

graêg op

24-1 I -16

mêt

Gftce Mullêt, vooalttêt OPR vanaf 1 augustus

201

6

Aan het e¡nde vân hêl schooljaar 2015-20'16 wãrên €r v¡or vacatures in dê OPR; de voozitter ging met pens¡oen en de k¡nderen van driê
vertegenwoord¡gers in de oudergeled¡ng haddên hun diploma gehaald en g¡ngon van shool â1. celukkig z¡jn de vacâtures snel wê6r opgevuld, waardoor
het schooljâar 2016-2017 met eên volledlge OPR kon mrden gestart.
Na een gesprek m6t hêt Dagelijks Bestuur ¡n sêptomb€r 2015. heêft op 8 fêbruari 2016 een gesprêk plâatsgevonden lussen een âfvaardig¡ng van het
Algemeen Eestuur ên een afvaardiging vãn de OPR. Daarin is het volgondo besproken:
De ledên van de OPR herkennen het øocos vân de tolstandkoming vân hel ondeßteuningsplãn als êên oñvermüdelük top-doM-procos vanu¡t de
ov€rheid. Toch hebben zi het gevoel ¡n voldoônds mals meegenomên lo z¡jn. Zij 6taan poslt¡ef têgênovor de wijze van communi@ren en informeren door
de directeur van hêl samênwerk¡ngsverband. Nu, ru¡m één jaar nâ ¡nvo6ring, slellen zü dat Passênd Ondoruijs wêl leeft onder hêt porsoneêl en dât de
vriblÜvendhêld êr af ¡s (ook door de assêrt¡evo opslelling van o!ders). De scholen bouren aãn eên ondoEteun¡ngsslructuua en zijn l€vr€den over dè
aanmeldingsprocedu¡es voor extra ondêrstéuning. Wat nog gem¡st wordl, is het verantwoordelljk maken van gehele teâms voor Pasnd Ondeßijs, nu kan
het overgelalên word€n aan de docênt d¡ê toovallig een leerl¡ng mêt êxtø ondersteuningsbêhoeflo in de groep heeft. lnzetten op delen van experl¡se zou
een speeDunt mooten zijn volgens dê OPR{eden.

Klachtenprocedufes
Door hsl SWV VO Wêsllâñd zijn klachtênproædurês vâstgosteld m.b.t. 'school of oude6 zün het n¡et eens mêt ds toewij2¡ng van een ârângoment door
het SWV' ên 'æhool of oude6 hebben een gesh¡l mol het SWV over de toélâalbaarheid'. Dêamaãsl is d êên reget¡ng vastgestêld m.b.l. klachten
âangaande het handelen van medewerkers van het SWV VO Westlând. Allê klachtenprocedures z¡jn têrug tê vindon op de webs¡te van het SWV.
Hêt SWV VO Westland ¡s aañgesloten blj de Lândêlijkô Bezmarêdv¡esæmmisie foelêatbaarheidsverklâring (LBT) d¡e beMâßchriflên in b€handêling
kãn nemen over de TLV.
Er zljn in 2016 geên klâchlen binnengekomen b¡j hêt SWV.

Beoogdê rêaullalen
Amhil¡ê vân hol SWV VO Wesilênd
De $holên biñnen het SWV rêal¡serôn basisndeßleuning op eên hoog n¡veêu en z¡jn ¡n stâal om leerl¡ngen met speclfiêkê ondereteuningsbehoeflen
pâssend ondeMÜs te bieden. De expertise vanu¡t het SWV is er op gerichl om doænten ên léerlingen goed te onderstêunên ñet pasende
ondersteuning&rangementen op maat, maar ook door preventiêfto advisren en de êxpêrl¡s binnen de scholen te vêßpre¡den.
De gezamenlljke shoolbesturen ¡n hêt SWV hebben de ambitlê dât docenten goed zijn toêgèrusl en hêndel¡ngsbekMâm ziln in het omgaan met
veßchillen in de klas.
Het rêâl¡sêr€n van deze êmbitie moêt leidon tot een steeds m¡ndêr beroep doen op ext€ ondgrcteuning vênuit het SWV ên tot een gel¡jk blüven of
verm¡ndêdng van veMijz¡ngen naâr hêt voortgezel speciêal ondêtuijs.
Voor elke leerling rcrdt een pasendê plsk gegarandeerd; d¡t zâl voor bepaalde lêerl¡ngên wâarbij de ondersteuningsbehoêften de mogelükheden van dê
regul¡ere scholen onlst¡jgen, eên plok ¡n hot voorlgezet spec¡ãal ondoruijs zijn.

Bêoogde resullalon
Asnsluitend op het toéz¡chlkad€¡ van de lnspect¡e vân hot OndeMijs, rerkt hêt SWV toe nêar de volgendê Gsultaton:
1. Hot SWV rêal¡sært pâsende ondersteuningsvooÈ¡ênlngoñ voor âlle leerl¡ng6n d¡e oxtrê ondersteun¡ng nodig hebben;
2. Hot SWV real¡seêrt dê toewijzing van extra onderstouning en de plaatsing vâñ dg leert¡ng tüd¡g en effect¡ôf;
3. Het SWV zet zijn m¡dd6lon doelmatig in;
4 Het SWV realisêert dê beoogde kMl¡lat¡eve en kMnlltati€ve resultâten dlê hel voor leerlingen met ext€ onderateuningsbêhoeflên hêêfl opgosteld;
5. Blnnen het SWV ¡s zo min mogelük schoolveuuim door leerl¡ngen die (mogêlllk) exka ondersteuning nod¡g hobben;
ô. Hot SWV stemt goêd âf mot de jeugdzorg en WMO-zorg;

Kemactlv¡lêlten
Het SWV probeert bovênstaañde resultaten te veMezênlÜken door het orgên¡sêrên van een passend ondetuijsãanbod voor alle leerl¡ngên b¡nnen het
voortgezet ondeMljs ¡n h6t Westlênd, onalhankelllk van z¡jn of hêar ondetuljsbêhoafte, waardoor leerlingên eên ononderbroken ontwikkêl¡ngsproces
kunnen doormaken én zo min mogelük lêerlingen lhu¡s zittsñ.
H6t SWV doet dat door do samenwêrk¡ng tusn dê sholen te versterken en dê kwalitêit van de onderslêun¡ng in dê scholen te vergrôten, o.a, door de
¡nzot van zogenêamdê schoolondersteuneß met spec¡floke expedise op verschlllêndo gebieden.

Aan de beidê schoolbesturen voor reguliêr ondetuijs is ñaa¡ ralo een onderslêuningsbudget toêgekênd om zo goed mogel¡jk êan de
ondersteun¡ngsbéhoeften
van de leerlingen legemoet t€ kunnen komen.
De schoolbêsturên hebb€n de toegekênde bedrâgên verantrcord êan hêt SWV in een vêst fomat, wâârb¡j zij in septêmber hebbên aangogeven wal ze
vân plan zijn om met de toegêkende m¡ddelen lê gâan doên en injul¡ aêngeveô of dit ook daêdwêrkêlljk gebourd is.
De middelen zÜn o.a, besteed aan hêt ¡nvoeren vân 'Leerling in Beeld' (een msthode om leerlingên m6t extra ondersteuningsbéhoefte vroogtüdig te
signaleren en dê juisle ondeßteun¡ng in le zetlon), do invoer¡ng vân gepersonal¡seerd leren en hêt âênst€llen van deskund¡gên binn€n de school
(dyslêxiecoâch, orlhop€dagoog, etc.).
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âsnmêld6n of staan lngeshr€ven.

ln 2016 z¡jn redercm êan allg regullsre schoìen binnen het SWV schoolonderstsung6 (P)AB tosgekend d¡e, afhankêUk van dê grootto van dê shool, het
nivoau dat geboden wordt ên do prcblomatisk dle b¡nnen de school sp€oll, lussen dE I en 18 uur pêrreek op de shool aanrez¡g zlln om d€ æhool, do
doænl€n ên/of de loerlingên op maat te ondersteunen.
De achoolondêrsteuners bêschlkkên over speciale oxpe¡l¡æ op het gêbled van lêôrontwikk€llng, op het g€bied van sclâal-êmolionêlê ontwlkkêllng en
gsdrâg of ovsr lærlingen mêl êên llchamôlljk€ oI vorstandet¡ikê bêpêrklng of mot ê€n langdur¡ge (chronische) z¡ekte.
S¡nds volig shooljaar kunn€n do scholen dê inz€l van doze æhoolondêrsteunêrs zêlf bepalen (voorhêen verliêp dit via dê ACTA), waârdoor de lnz€t h€el
a¡el en dâañge proventief ên êffê6,1¡êf kan rcrden ingezet.
Loa daaruan kunnen dê scholen op âfao6p gôbru¡k mak€n van sp€cialistên vân hêt SWV voor kortdurende ondersteun¡ng of ondeuoek
(BaBl$nder6teuning+).
ln 2016 is met de zorgcoörd¡nator€n, shoolond€Gteuneß en dlrêctiêsveêl gêsprokên ovgr de ¡nhoudelljke inzet van de sch@londersteune¡s. Er ¡s êen
duldelljkê kentoring ingezot vãn voomamelljk ind¡viduele begele¡ding van lêêrllngen door de schoolondeGleuneG naar een veel brcdêrc ¡nzêt blnnên dê
$hool, maóij €en belangrijk onderdeêl ls dat do deskund¡ghe¡d mrdt ovorgêdragen aan modeworksr6 van de school en daamee sholen stêeds mêer
slaat zull€n z¡jn om zellorthopedâgog¡sch sn odhodldactish te handelên.

¡n

ln 2016 hêbben vlor shoolondeßteunersverleggên plâatsgovond€n bü hel SWV op 4 februari, 21 ãpril, 23 junl en 17 novembsr.
Tljdèns dêzo overlsggon zijn alle æhoolonderstêuners (P)AB en B+ €n de dlrecteur van hel SWV aânwêzlg ên wordon o,a. do ontwikkellngen binnen hel
SWV ên dê êryaringen op de æholen met êlkaâr besprckôn. Daarnaast wordt êlt¡id t¡id ¡ngeruimd voor lntêryisle en sns ook voor eên presenlat¡ê over
een lntêrcsant ond€Mgrp of methode.
Nêast deze geæmenlllke ovôrleggon, voert do dirocteurvan het SWV ook iweo keer perjaar een indlv¡dueel voortgangsgespr€k met dê
schoolondeßleuneß.

shoolloæt¡6 zorgt actlsf voor €en

pasnd

ondêM|js- en onderst€uningsanbod voor leêrlingen die zlch bll haar aanmêldên of slaan ¡ngsshreven.

Eên speclalê vorm van breedt€ondeEteuning i6 VMBO4you. Bl] VMBo4you voigen leeilingen met zær emst¡ge gêdrãgsproblemat¡ek de lssên in eên
aparto afdol¡ng b¡nn6n Lôntlz Flora@llege. Dê klasen zljn kleln: maximaal l4 leellngen. De leêrllngen kr¡Jgon lês op hun ê¡gôn n¡veau (BUKUTL) ên
¡n oen ætting waar du¡delükhêld, structuur en conæquent handelen voorop staat. Er work€n h¡er spoc¡aal opgele¡de doænten d¡e
de klas 6llê lesn gevon, uitgszonderd de prêktïkvakkên en gymnâstiek.
ln de ondorboMz¡tt€n de loerlingen ¡n eên VlllBo4yoù-klâs, ln de bov€nbouw (vênaf klas 3) ¡ntegreren z¡j ¡n dê rêgul¡ere klassen op hun eigen n¡veau. De
leerllngen ên hln doænten krijgen daarblj ondeßteunlng vanull de sp€c¡al¡sten van VMBo4you.
Een bêlangrljk lndl€ti6criterium voor VMBo4you ¡s de lnshatt¡ng dat dê leed¡ng zonderdeze ¡nlênslevê vorm van ôxlra ond€rsteun¡ng geen dlploma zal
kunnen bohalên ln hôt regulier ondoilijs en dat hêt altêmallof het VSO zou zün.
Voor plaâlslng ¡n VMBO4you is eên bêshlkk¡ng vân de ACTA nodig.
ln het schooljaâr 2015-2016 h€bbon 42 leêrl¡ngên gêbrulk gomaâkt van VMBo4you. Dâaruan zatên 24 leêrllngên ¡n de onderbow on zün 18 leêrlingen (sn
hun doæntên) ln d6 bovonbouwbsg€lêid.

rcrden ¡ntênslêf begeleld

Voor smmigê leerl¡ngen ¡s hêt, om v€ræhlllsnd€ redenên, t¡jdelík niêl mogêll]k ondéMijs t€ volgon in do r€gulier€ klas. Voor dezê leêrllngên lê êr de
mogelÜkheid om ondeilijs te volgên ln 66n zogsnaamde tÞiectgroep. D¡t is een hêlê spêclallsl¡&he vorm van ondeßleuning op de regulleÉ schæ|, dlo ¡n
€eñ vroegtÜdig stad¡um kén wordên ¡ngôz€t voordat gedrag of sltuat¡es êscâlêrcn. Elkê schoollocat¡e (of cluster van schoollo€l¡es) bêsh¡kt ovêr oên
trajectg.oep.
H€t is êan de vêrsch¡llende schoolloætl€s hoe dsze lGjectgroêpen zo êff¡ciënt on effêctlôf mog€l¡jk wordsn ¡ngericht, aanslu¡tend op dê ovêrig6 ¡nlême
ondorsteuning, de v¡s¡ê en dê org¿n¡st¡ô van de shool.
Er kan worden gevarieerd ¡n dê mât€ vân ¡ntogratie: leerlingên volgên eên deêl vãn hêt ondoMjs in de lrajectgroep en een deêl vân hel prcgramma ¡n een
r€gul¡ers klas of (vrljwêl) het gêhelo programma wordt apart ¡n de tÉjectgroêp gêorgånls€rd. Ook kan gêvêrieerd worden in de duur vân hêt progrâmma:
van kortdurênd lot gedurendê dê gêhêl€ schoolperiodo. Kênmerken vãn do trâjêctgroêp: ondsrsteunlng op maat en flêxibll¡teit!
ln het shooÜaar 20'f5-2016 hebbên ln totaal 88 leerlingen gebruik gemaakt vân dê vêGchlllonds t.ajectgroepên. V€ru¡t hêt grootslo deel vãn doze leêrllng
is na hsi tGject voll€d¡g teruggekoerd nâar d€ Eigen klas. Eén leerl¡ng is overgêstâpt naÉr ôen añdêr€ localie van dozelfde $hool. Drlê Ieêrllngên z¡jn
overgeslêpt op een MBO{Gjec,l. Twêê leerllngen hebben de oveßlap gêmaakt n€âr hêt VSO.
Er is g€en enkêl€ leerling voor eên trajê61grosp aangemeld dle niet ¡s toegelaten.
Tweê keêr pêrjâar lnltl€ert de di¡eci€u¡ van het SWV eên overl€g met alie trajectgroepmêdererkêrs. Tüdêns dezê ovodôgggn worden oruadngen
u¡tgewisld ên êventuôlô vgrbeterpuntên benoêmd.

Voor leer¡ingen d¡e de vê¡llgheid van zlchzolf, msdeleerlingen ên/of medeworkêß ¡ô g6vãil brcngen, maar dl€ n¡êt ¡n aanmerking komen voor het clustêr4
ondeilij8, kan bij dê ACTA eên bêschlkklng rcrdon aangêvraagd voor ê6n Flêxcolleg6 ln de r€g¡o. Mêt de omliggendê samenwêrk¡ngÊvêrbandên (Dên
Haag, Dslft €n NieMê Walêileg-Noord) zljñ hior afspraken ovêr gêmaakt.
Doel van de FlextmJecten is têrugkêêr naar h€i rogulierondeMijs, b¡j voorkêur nâar dê æhool van hsrkomsl, maar als dat nlet mogêllJk blljkt, êên andêr€
vom van ondeilijs.
We volgen hiêr hêt principe 'geld volgt lesrllng': eên æhool die een le€rllng veMijst nããr sen Flsxcollege, draagt (een deel vên) de bâs¡sbêkosllg¡ng over.
ln schooljaar 2015-2016 hobbên ln totaal 3 loel¡ngen gebru¡k gemaakt ván êên plaats op het Fl€xcollege. Dèze leerlingen zljn allemaal op h6t Fl6xcollêgo
in Dên Haag goplaatsl. Treê lêerllngên hgbbsn hun MBO enlreê-d¡plomâ bêhââld op hot Flexcollege €n zün doorgestroomd naâr hêt MBO. De dêrdê
l€€.ling z¡t op dlt momênt nog op hot Flôxcollege.

Aanpaæ¡ng rcgioÊlø toêlallngscrltala clustet 3 en 4
ln dê aanloop naar pasend ondeMijs hebben de v¡er smenwêrkingsverbanden voorvoorlgêzêt ondêMjs in de regio (Den Haag, Delft, Zo€temeer ên
Wâslland) gezamonlijk eenduidlge toolatlngscrileris voor do ¡nd¡æliestell¡ng voor het voortgozol sÞêc¡ââl ondeMijs opgesteld. Sind6 de invædng van
pâsnd ondsruÜs hebben de SWV'S beslotên daarbij de richtlijn toelaâlbaârhêid EMB-leêrl¡ngen, u¡tgêbracht door de PO- en Vo-raad, le hânteren.
Na afloop van het go6te jaar pasnd ondêMijs zljn do toelal¡ng$rllêria Oeëvalueerd.
T¡jdêns dezg svalual¡ê i6 gebleken dat dezê richt¡ljn tot veel veNaning heeft goleid m.b.t. de ¡ndlællêstêlllng. Om die reden ¡s beslotên om de rlchtl¡jn niêt
ne6r t€ hanter€n voor de ind¡æt¡eslell¡ng, maar ult te gaan van dè'oude'cluster 3-ætegorlêën ZML, LZ, LG en MG en de cluslêr4-@tegode ZMOK. Mel
dezô indoling wordt du¡dêlïker ¡n wêlke @têgorie €€n l€erling valt ên wêlk€ bekosl¡g¡ng daâráân vêrbonden is.
Ultgssnde van bovengenoemdê €tegor¡eën zljn dE huidige toelat¡ngscriteria aangepâst.
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Voo¡ le€rlingen d¡ê in de nieuwe toelát¡ngs.ilêda vallen oñd€r de @t€goriê MG en ZML ¡s du¡dolljk dat zlj langdur¡g zijn êangêwêzen op inl€nsi€ve
onderstouning in het 6peciaal ondeMï6. Voor dêzê leêrllng6n ¡s afgosproken dât de Vso-scholen blj de ovêrstap van SO naar VSO €enmal¡g €en niêuwê
toêl6albaarho¡dsverklariñg aanvragên bij hèt smenrerk¡ngsvorband. Dsz€ TLV wordt afgegêven tot het schootlaâr wáar¡n dE l€orllng l8 jaa¡ rcrdt.
H¡êmeê rcrdt d6 adminiatratieve lêst voor ouders en VSO-$hool vêm¡nderd.
Er beslaâl eên mogoll.lkhê¡d om do indicatig to verlengên lot 20iaâr- Hêt ultgangspunt h¡Erbij is dat er goed afgewogen wo¡dl wat hot bêstê is voor de
leêrl¡ng: langêrverbl¡jf ln hét ondêtuijs of oen veruolgbestemm¡ng bu¡ten hêt ondeMijs. Dêz€ afweging ¡s gêbêseerd op hêt onhdlkkêllngsporspêct¡6f van de
l€erling en gêbeurt in overleg mêl dê oudêÉ.
De €ventuele verlênging kan op eenvoudlgê wijzô b¡j hsl SWV rcrden âangêvGagd door m¡ddêl van het ¡ndl€nen van het transitleplan Marin dê nog te
tEhalen doelen worden beschreven ên hêt standaárd d¡gitalo aanvraêgfomul¡er.
Dô aangepaste t@latingsiteriâ en bovenslâande rêgâllng zljn op 26 nêi 2016 door het bêstuu. va6tgêst€ld.
Comñlssiê

Hot SWV ls varanlrcordel¡jk voor de toêlaatbaarheld voor het Voorlgêzot Spoc¡aal Onderuij6 (VSO). Er ¡6 daartoe êén commisiô van d€skund¡gen
(ACTA) lngerichl, d¡e de aanvrâgen voor hel Vso beoordêêlt. Nâast de aanvragon voor het Vso, beoordeelt de ACTA ook do aanvragen voor de
Fl6xCollêgês en VMBO4you.
doss¡ers le
ên beoordêl6n

3

6.

L
11

Êrz¡jn in 2016 door hel SWV ¡n totaêl 96 toêlaatbaarhe¡dsvorklaringên voor het VSO afgegevên.
Dezê zijn als volgl ondetue.deeld (Mârb¡j dê c8têgori€'¡aag'veüijst naat ZML,ZMÕK eî12, d6 categorie'midd€n'naar

LG en de

ælegorie'hoog'nêar

schoôl
Er zün 2 aânvrâgen gedaan voor hot Flexcollôge €n deze zijn be¡den loegerezen.
Er zün 17 aanvragen gedaãn voor VMBo4you, waaruan er 16 zün toegêwozen.
Er zijn dr¡e do$iers t¡jdens de ee6t€ besprek¡ng aangehoudên, omdat de ACTA nadere informâliê of nader ondêzoêk nodig had om tot e€n weloveNogen
bêsluit tg kunn€n komen, Bij twee van deze doss¡ers ¡â dê TLV lnm¡dd6ls toegew€zen; hêt derde dos¡êr loopt momênloel nog.

Over één aanvraag (Vl\48o4you) hêêfl dê ACTA negat¡ef bsschìK, omdat de (reguliêrê) school nog lang n¡et alle mogelijke onderstêun¡ng b¡nnen dê
school, zoãis âfgesproken b¡nnen hêt SWV, hâd ¡ngozei.
Eén êanvraag is door de ãânvrêgêr teruggêtrokk€n na bespreking ¡n de ACTA (and6re, bêtêr passende oplossing bedacht).
Dde doss¡e¡s z¡ln voor bespreking ¡n de ACTA afgs@zen omdat de aanvGag b¡j een ândêr sãmeñweftiñgsvsrband moesl worden ingedlend.
Alle aênvragen zün b¡nnen de aângegêvên têrmin afgehandeld.
E¡ zün geen geshillen oñlstaân.
Op 5 fêbruê.¡ 2016 heêft een tussenêvâluat¡ê met de ACTA plaatsgevonden. B¡j dêzê tusnêvâluatis Mren de directeur van het SWV, ãllê lêdên vân dê
ACTA ên de secretâris van de ACÍA âânwêzlg.
T¡jdens de evalualle zün de laêtstê ontwikkêllngoñ binn€n het SWV besproken en ¡s leruggêkêkon op de w€rkzaamheden van de ACTA, de procedúrês ên
de kwêl¡te¡t van de âangelêverde doss¡6rs gêduronde de eersle periode vên het shooljaår.
Op 1 juli 20'16 heeft de eindevaluat¡e 2015-2016 plaatsgevonden met dezelfde deelnemêrs ên môt dezelfdê ondeNêrpen. Conclusie wâs dâ|, mede dânkzll
de efliciënle maniervan werken van dê scrêtâr¡s van de ACTA, êt¡e zâken goed'lop6n'.

[4et ¡ngâng van 'l11/201ô vallen pro en lwoo onder de systemãt¡êk van passend ond€ruijs.
Dê RVC'S zijn opgehevon €n do smenwerkingsvêrbanden zlln vánãf dio datum voranlwoordêlilk voor de indlcatlê van lwoo gñ pro.
Voor het pro rcrdt êon toolaalbaarheid6vorklaring (TLV) afgegêvên, voor hot lrco een aanwijzing. Voor pro moet eên TLV zijn afgogeven, voordat de
school oen beslising nÊemt over plaatsing (net als b¡j hêt VSO). Voor lwoo ls de aañwijz¡ng n¡et gerelateerd aân toêlãt¡ng.

ln de âanloop naar de ¡ntegrat¡e is door het SWV gen werkgaoep gefomeerd met medêwêrkera van do pro- en lrco-scholen mel êls doel om lot eên
gêzamenl¡jk voorstel te komên m.b.l. dê nlêure proc€dure rondom pro en lwoo.
D¡t voorstel ¡s op 21 mei 2015 vastgêsleld door het bestuur, waarnê dê inricht¡ng ên ultvoêring van de n¡euwe p¡oædures geôtãrt kon worden.
Er ¡s een computersysteêm aãngêshâft dal de vortaling kon maken van OndêMüs Trânsparant naar gen proJlwoo-modulê.
Door middel van een brochure z¡jn âl¡ê VMBo-scholen en basischolen tljd¡g ge-rñformê6rd over dg nieure proædure, het opslellên van
OPP's/groepsplênnen en âlle andere vêøndêr¡ngen rondom pro en lrco.
Vanaf maarl 2016 slroomden dê êêrstê aanvragon pro en lwoo binnên b¡j het sêcrêtâriâat van d€ ACÍA.
Op 28 oktober 2016 is de gehélê lnpasing mot æn aantal VMBO-æholen, de ACTA ên het SWV g€ëvalueerd en bleek dât ¡edêrêen, op wãt klelnê (vooral
techn¡scho) opslartproblemen nâ, êrg tevredsn Es over hoe dit eerstêiaarverlopên ¡s. De kode lijntj€s tu$en de ACTA en de scholen wêaden zeêr
gewaardeed doo¡ dê aânvrâgêrs.
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zlJn n¡et tosg€@zen omdat zij n¡êt voldêden asn d€ crlteria.
Vljf aanvragen z¡jn op advlê8 van ds ACTA omgezêl vañ lwoo-aanvrâgon naar pro-âênvGgen ên z¡jn veryolgêns âlsog t@gorezen.
All€ âanvragen z¡jn b¡nnen do aangogov€n termün behandêld. Erzlln gê€n g€shillsn ontstaan.

Door de gemeents W€stlând zljn ln 2015 zogonaamde shodæntâc-lpê@nen aan allo scholen in het Westland gekoppeld, mêl als lnz€t om do lljntjes
ondsdijs ên jeugdhulp tê vorkort€n. H€laês re¡kle dlt nlet zo êffectlof ats vôn tqvoren bsdacht was.
Daârcp hogft dê gemêênto æn spêclalô projectlside. voor d6 verblnd¡ng tusn zorg en ondeMijs in de am genomen. Onder haâr leld¡ng hêeft €r op 24
mêl ôen blj€snkom6t plaatsgêvondên met all€ zorgæ¿irdlnator€n vân de scholen, de schoolonderateunêr6, ds medêwêrkers van hêt Soclâal K€rn T€am
(SKT) 8n d€ shoolmaat$happêlljk rerke6van Schoolfomaat. u¡lkomst van d¡t ov€leg was dst de shoolmâatschappêlljk wêrkêß van Schælfomaat de
lakên van de sch@lcontactpêrsonen blnnen ds scholon gaan ovememên. Têvens loggen zü do vsrb¡nd¡ng naa¡ hot SKT.
De schoolmaatschappêlük rerkêrs rcrden bgkosllgd vanu¡t do schoolbosturon. Vanuit de ggme€nts wordt nu per school êên aantal êxlrâ urên
shælmastshappell.lk wêrk bêkogtlgd om dê ñieuws opzêt in dê prakt¡jk gæd to laten wgrksn.
Aan hêt bogin vân hel 6chooUaâr hêeft op allo locaties een stârtgêsp.ok plaâtsggvondqn m6t alls betrokkenên ên ¡s eên stârt gêmaakt mêt doz6 n¡euws
manler van @rken. Langzaam msarzeksr krijgil dit stêeds bêter vom, maar het ¡s nog zoeken naar de meest êff€cl¡êve en êfllciëntê reg. Hôl verbotorcn
van de emenwerking tu66ên dejougdhulp 6n het ondeMij6 vêrdient nog st€êds vsel aandacht,

tusn

êa

Hêt ovêÈlcht van

thuiultlende leêrllngen, vrljstelllngen sn absoluut v€uuimers mdt twêêmâandôlljks doorgsg€ven aan dê lnspêctie van het Ondêtuijs.

Met belrêkk¡ng tol dê (drôigondo) lhuie¡tl€rs zljn ¡n 2016 goede afsprak€n gêmaakt m€l de sholen, d6 gemeênlê ên de jôugdhulp, l€dereen i6 h€t e¡ over
æns dat vroegl¡idlg slgnaleren en ingrljpen êssent¡æl ls bl het voorkomên van thuisitt€rs. Daarom stãat dlt ondêruerp prcm¡n€nt op dê agenda bil zowel
de zorgæördlnâlorcn als de shoolonderstêunê6.
Er is vorig shooljaar eôn l¡jst met eeßtê signalen dlê æn voorbods van ongeoodoofd vezu¡m kunnên ziln, vêrsprgld onder de scholen. De
veEu¡mcotird¡nâtor€n, dê zorg@ördlnatorên ên de schoolondoßlêunêrs zljn alert op de eê6te slgnâlên dlô kunn€n wijzen op (drsigend) ongeoorloofd
veEuim/thuieltten,
Mêt dê sholên ls afgôsproken dat thu¡slttê6 êlt¡jd zowel bll lsorpl¡cht al6 bij het SWVmrden gêmêld, E6ns ln dô twsg maanden v¡ndt êr ovêrleg plaats
over de thuis¡tteE tuse¡ de leamle¡deß van leêrpllcht en het SKT ên de d¡recteur van het SWV.
Op vercek van de lnspætie van hel OndeMjs, wordt ôen aantal malen pêrjaar op vaste tlldstlppên hêt aântal thulszltters (anoniem) aan hên
doorgegevên vla het lnternêt School Do$iêr.
Blj veru¡t het grootsto deel van dê thuleitters is spr6kô van @mplexo, meeruoudigê (psychlãlrl$hê ên/of systeoml prcblomat¡€k. Bij geen enkelê leêrl¡ng
in 20'16 was dê oouaak van het thu¡szittên dâl geên gôschlklo plek op een school gevonden kon wordên.
Gemiddêld wâs êr sprak€ van ongêveer v¡lf thu¡sz¡ttêrs op slk meetmoment. Hêt aantâl lhuislttêß ¡ñ hôt Westland is vergeleken m€t de landel¡jke clfêrs
laag.
Ook d¡t

shooljaar is door dê schol€n g€brulk gêmaakt va; hêl protoæl onvoldændo verklaard zieklêv€auim, waarbij school, leêrpllcht ên JGz ¡nt€nsiof

$mênwerk€n.

Nâast de bêstâândo afspraken over de ovêrdrãcht vãn loerlingon met ext6 ondersteuningsbehoêftên, ¡s ¡n hgt schoolaar 2015-2016 door hêt SWV PO en
VO gozâmenlük eôn ov€rlogorgaân PO-VO ln het lêvên goroepen. Medewerke6 van dê scholên dlo dlrêct t€ mak€n hebben mst de ov€r6tap PO-VO zün
ultgenod¡gd om zlch op t€ gêven om aan d¡t ovêrlegorgaan doel te nemen.
Dê opdracht âan hot overlegorgaan Ms om dê ovêßtap PO-VO t€ monitoren, eventuelê knelpunton tê s¡gnalercn qn met vooGtellen to komen om de
ovêEtap zo goed gn $epel mogelilk voorzowêl shool als l€erling to latên verlopên. Doêl was dat leêrllng€n vanaf dag één in het VO dê ondêr6teun¡ng
zouden krügên dle zo nod¡g hebben.
Er hêbbên ultêlndôlljk zeven medererkers vanu¡t h6t VO en vïf medswerkêE vanuìt hêt PO in hêt ovêrl6gdrgaan plaatsgsnomen. Dez€ groep ¡s op 28
jânuari 20'l 8, 17 maart 2016, I 6 jun¡ en 24 novêmbê¡ bll elksar gews€s{.
Tldêns dê vêrgâd€ring van 16 jun¡ ¡6 besprokên dât hêl ovorlsg PO-VO e¡genlilk over mær gaât d6n âllêên do leerllngen met extra
ondeßteunlngsbehoeften. Daarcm i6 besloten æn kênnlskrlng PO-VO op te richten met als doel dê k6nnlÊ van het PO sn VO breder en dieper mêl elkaâr
tê dêlen, zodât êr me€r b€grlp voor elkâarontslaât ên dô ovoßtap PO-VO zo soepel mogelijk kan vêrlopân.
ln dê kênniskrlng hôbbqn medêrerke6 vân dê PO- 6n Vo-scholen plaatsgenomên, d¡e direct belrokkên zljn blj de overstap PO-VO: leêrkrachten groep 8,
mentoren klâs 1, 18'06, toelal¡ngeoörd¡natoren, êtc., wâaNan qen groot de€l ook al in het overlegorgâân zlttlng had.
De k€nn¡skrlng PO-VO i8 op 13 splember voor hêt o€rst blj elkaar gewêest. De treedê b¡jænkomst ãl blnnenkort plaatsv¡nden.
Tljdens dê lââlst6 bljeenkomst van het overlegorgaan ¡s bôsloten om dit overleg op te heffen omdal êr nu twôô
æken mêl êlkaarrcrden bosproken. Het ovêrlêgorgâân ¡8 dus opgogaan ¡n het bredere ovedeg: dê k6nnlskring

Evaluailê pêssènd ondsry¡js sch@ljaat 2015-201 6
Om is nelên in hoeve¡re re âan onzs beoogde resultaten voldoen, is êr aan het elnd€ vañ het æhooljaar 2015-2016 wedê6m êên ênquêtê ultgôzet onder
de regull€re æholên. Voor dê Vso-scholen is €en aparte enquètê opgostêld,
De (ovsryegênd posltievê) ultkomsten van de enquètês z¡jn besproken ln het bssluur eñ zln m€ogenomen in de organisliê voor hêt schæljaar 20162017. Mede naâ¡ aanle¡d¡ng van de ullkomstsn uit de enquêlê z¡jn speêeunton goformul€erd voor het shooljaar 2016-2017. Dêzê sp6Êrpunten zin
besprckên met de (loætlê-)dlrecteuron van ds æholen, de zorgcoördlnatoron en de ehoolonderst€uners €n zullên gedurende hêt schooljaar 2016-2017
verder uitgererkt worden.
Hel voomaamste speerpunt ls do verd€r€ ontwikkel¡ng van dê baslsondêßteunlng op de sholen (handelingsgericht wêrkên, omgaan mot veBchlllen in de
klas, €tc.).
Dê rê8pon8 vanult dg Vso-scholen was dltjãår min¡maal. Daêrcm kunnen geên @nclus¡êÊ aan dôze u¡lkomsl€n worden v€rbonden. De enkelê VSOwl gersageerd haddên, gavên red€rom aan het SWV VO Weslland als een w6¡n¡g bur€aucrat¡sch en gemêkkelük benâderbaar SWV te

sholên d¡e
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Va

X*^n^*

Pâginå

I

van 27

ae@dgd4
Slichliñg SWV VO

Zotgæödlnatoßnovedeg
Om ds z€s {school-)wek€n vindt €r eên zorg@ördinalorênoverleg plâats, waaraan allo zorgcoörd¡natoren van dê rêgul¡êre âcholên
deoln6m€n. De d¡rect€urvân hêt SWV ls do vooE¡le¡ van dil ovedeg. ln ovêrlêg met de deelnemeG stêll zü de ágondá samên.

¡n het

21437
2608

wslland

Westland

Tljd€n6 het zorgcoörd¡nalorenovôrlêg wordon ontwikkelingen m.b.t. passênd ondomijs en het SWV bêsproken. Het ov6rlêg hooft eon tweeledlg doel: hêt
infom€ron van do zorgæördinatorên ên hêt ôphalon van ¡nfomatie ovêr hoê zak6n m.b.l. pasend onderuijs binnen de scholên lopeñ.
Nåâst dôze u¡twiseling van infomât¡ê vindt êr ¡nteNisie plaats waarbiJ dê zorgæördinator€ñ hun ervaringen kunnen delen. Ook wordt hot ovgrlsg soms
ingêvuld door een wêrksessie ov€r een bepââld ond€ruee,
Rêgolmât¡g sluiten €r ñênæñ aan voor een p¡êsnlãt¡ê of maken van de gêlegenhê¡d gêbrulk dat alle zorgcoörd¡natoren bü elkêa¡ zittên. Zo ls dê
gêmeeniê Wêgtland in 2016 aangeslolen om over de ¡nzet van het SKT met de zorgæörd¡nalorên van gedachten te wiGsêlen en heêfr Kenlalis 6ên
presental¡e gehoudên ovor clusler 2-p¡oblêmat¡êk en dê mogêlljkhodeñ voor ondeGteunlng.
ln 2016 zlJn de zorgæördinãtoren op de volgende datâ b¡l êlkââr ggkomen:

mãâfr

NêvênvêÊt¡ging Herman Btoerencollêge Wêslerhonk
De Herman Broêrênsllchtlng én 's H€e¡en Loo zün een uniêkê smênwerking âangegaên door ondêMijs €n zorg onder één dak aan te bieden. Om er voor
te zorgen dât lêêil¡ngên mêt êen ver6tañdelijke beperk¡ng hun schoolcârière succesvol kunnen afrondên, ¡s or op zorgpark Het Westerhonk ¡n oktober
2016 een nieuwê locâtlê van h6t Herman Broerencollegê, ¡n æmb¡nat¡e met dê dagbesteding, gêopênd,
Door deze smenrerk¡ng kunnen lqerlingen van de shool nâar de dagbesteding als de les te ¡ntens¡ôf wordt. Datzelfde geldt ook voor de leer¡lngen vân dê
dagbested¡ng nâar dê schoolklas. Daarnaast kunnen zorgmedêrerk€rs van Hêl Westeñonk de lêrâren en ondeMijss¡stenten ondersleunen ¡n de klâs.

Jaarplan 2016-2017
Op 7 juni 2016 i6 hêt jâarplan voor schooljaar 20f6-2017 door het bêstuur vaslgest€ld. ln hêt jaarplan stãan doelen en âctlvitelt€n b€shreven, d¡ê nodig
zljn om de stêppen uit hêt ondersteunlng6plan te real¡seren. Het Onde6têuningsplan 2014-2018 vormt hêt kâdêr vân dit jaarplan. Per ondererp zijn de
doelen, de acties en doorwie de âctlê wordt ond€momên, beshrevên.

lnternat¡onall6êrlng
ln 2016 ls or bü het samenwêrkingsverband geên sprake gereest vên internat¡onêllsêring.
D6 kans dat h¡er in de komendejar€n rel sprãkê vãn is, wordt nagenoeg nihil geâcht.
F¡nanclële lnrlchtlng
Vãnaf âugustus 2014 is de financ¡ële adm¡n¡strål¡ê ¡n handen van Pl\,lOS ¡n Delft. D¡t bureau h€eft ook in 2016 de admin¡slrât¡e voor hêt SWV VO W€stland
Oêvoêrd. D€ administrâtie is zodanig ingêricht dat deze ovêreenkomt met de progrâmma's u¡t h€t Ondersleun¡ngsplan. Op dêzê mân¡êr haôgen het
OndeGteuningsplan, de financ¡ële rêpporlâgêÊ ên dsjaareken¡ng allêmââl mêt êlkaar smen.
Dê wêrkwijzg ñ.b.t. facturên is ê16 volgt dê d¡Gcteur aæordeert en ædeed een fâctuur 6n mailt deze naar PMOS. Z¡j veMêlkên dê fâctuur in hun systeem
Elvy, wâarna hij weêr terugkomt bij de direc,têur t€r goedk€uring, Veryolgens wordt dô betal¡ng door PMOS klaargêzet ln hêt bankpakket en kan ds
dlrêcteur dgzo verstuÍen.
Voor dlrecte betal¡ngen is ¡n hel bankpakket ingêstgld dat de direcleur altüd toêstêmming van de penn¡ngmeester nod¡g heêft om bêtâl¡ngen lo kunnen
doen, Anderæm is de afspraak dat de pennlngmoest€r nooil zonder ovorleg m6t dê dlrocteur een bêtâling u¡tvoert. Helaês kân dê bânk goen aysleem
b¡ed€n waardoordeze werkwilze ook daadwêrkôlljk afgedrcngen Mrdt.
ln 2016 is wederom een onãfhânkeuk @ltrollêr (MIJN accountanlskantoor) êân hêt SWV verbonden gêweest. Deze zorgt o.â. voor êlndejâârprognoses bii
de tussentijdse f¡nêncìële rappodages, toelst dê begrol¡ng en levert een aandeêl ln hêtjaatuer6lag.

lnkoopbelêld
Blj hôt verlenen van opdrâchlen neemt het SWV de aanbe6tedingsretgev¡ng in acht,
Voor hot verlenen van opdrêchlen aan de shoolondgrsteuneG houden w¡l ons âân d6 'tr¡partiele overeenkomst persnelê gêvolgên
zoâls ovgreenqekomên door OCW, de sectorraden €n de bonden.

pâsnd

ondeMijs'

lnvoster¡ngebeleid
Benodigde investerlngen voor het SWV d¡enen geautodseord lê wôrdên door de di¡ecteur. Dê directêur lêgt veryolgens hierover verantwoording af aan hêt
bêstuur.

Naast de l¡quidile¡ten op dê 8pâar€kening b¡j de Rêbobank, heeft hêt æmenrerkingsvêrband
¡n do toekomst niet g€bru¡kt zullen worden.
De liqu¡teiten op dê spâârêkên¡ng zijn vríj opneembêar.

geên ândêÞ financ¡ële inskum€nten. De veMachting ¡s dat

dezê in de ook

Prêalallebox
De Ggoling prestati€box is niet van toepass¡ng op het samenwerk¡ngsverband.
Beleld lnækê bêhêe6¡ng van ultkeringen na ont6lag
Omdal het SWV VO Wêstlând goen persneel in dienst heeft,

¡s ér gêên beleid

opgesleld met belrêkk¡ng tot beheeßing van uitker¡ngen na ont6lag.

Hul6ve6tlng
Hêt SWV VO Westland huurt voor onbepaãldê tüd oen ruimle binnên het Floracollege vân Lenl¡z Onderuijsg¡oep. Nâãr vêMachllng él hlêr ¡n de nabije
lo6komst geen wijziging ¡n p!âatsv¡nden. Voor de huu¡ van deze ru¡mte en hèt gebru¡k mãkên van de faciliteiten wordt door Lênt¡z OndêMijsgroêp € 5.000
pêrjaar ¡n rek€ning gebrachl. Jaarlllks rcrdt in onderling overleg vaôtgestêld of indexoring van de vergo€ding noodzakêllik ls.

Begrot¡ng 2017 en meedarenbegrotlng
De financiële pos¡tie van het SWV VO W6stland is op dit moment goed tê noemen- Hêt SWV beschikl over een redelük rulme r6séryê t,o.v. dô hu¡d¡ge
lasl€ñ. Wat €cht€r rel enigs¡ns zorgên bâart, ¡â dat het SWV, zoals hel er nu nâêr úitzl€t, pas vanaf 2O19 weer eên pos¡t¡êvê bêgrol¡ng zal hebbeñ. Op dêt
momênl koml eên groot deêl van dê middelon m.b.t. de vereven¡ng besh¡kbaar.
Tot dle t¡id zal €r êlkjaar een deêl van dê res€tuo ingezet worden om hêt tekort te comp€nseren. Dêarbij is een belângrijk âándachtspunt dât 6r alt¡jd
voldoende in kas blüfl om eventuelê t€gênvallers op te vangen. ¡n 2015 ¡s door de øntrolle. een risicoanalys u¡lgêvoêrd en daaruit ¡s gêbloken dat or
altljd rond € 300.000 in kas moêt z¡jn om eventuole financ¡ële tegenvalleß op te kunnen vangen.
VooEichtig financìeel bele¡d is dên ook gobodqn. Bêsluur en dhecleur z¡jn z¡ch h¡€rzoer van bewst.
l\4.b.t. dô mêérjârenbegrcling2017-2022 zi)n er een aantal zakon die on6 zorgen baren.
Ten eêrstê de âânwgz¡ghoid van het Westerhonk ('s Heoren Loo), een inslêlling voor m€næn m6t 6en v€rstandelüke beperking, ¡n l\ronster. Z¡j richtên zich
meêr on mêêr op rconzorg voorjongeren ên dat bréngl mogelijk een groei voor het speclâal ondêtuijs (€tegorie hoog) met zich mee. Het SWV houdt dê
ontwikkêllngen ln de galsn, maa. heeÍi hier geên dlrêctie ¡nvloed op.
Ten tw€êdo ¡s daar het hoge deelnemersantal ¡n hêt lwoo en pro. Bij lwoo en pro ¡s sprakê vên gebudgetteerde bêkostiging. Het aantal lwoo-/proleêrl¡ngen op 1/10/2012 vormt de basis. D¡t wordt uitggdrukt ìn eên deelnameperæntagê. Voor dê sholen geldt dat het aantal leerllngên op 1 oktobêr
bêpâlênd iÊ voor do bokosliging voor lwoo ên pro vânaf I januari in hêt kalenderjaar daaropvolgênd,
Concrêet bot€kent d¡t voor het SWV dat dê ¡nkomstên voor lwoo en pro aanzienlljk lagêr zljn dan de uitgav€n.
Dêzê beide zakon hebb€n (mogelljk) tol gevolg dat €r ¡n dq praktük steed6 minder m¡ddêlên ovêrblüven om aan het âanvankelllkê doel van pâssend
ondêMijs, ñamelijk zo veel mogelijk leerl¡ngen blnnên het regul¡er ondeMijs dê onderstêun¡ng bigdeñ dle zij nodlg hebben, legêmoet te komen.
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Slichlino SWV VO

Ontwlkkêllngon 20'17
2¡17

Baten
R¡Jksbüdragen

3.274.496
-319.900

Ov€rdrac¡t âan æholen
Vêmlndorl¡g Mrê ondeßleunlng
- PoMneel
- Matêrlêel
Overige overhe¡dsbljdragen
Ovêrigê bâten
Totaal baten

-1.867.584
-113.321

0
93.955
1.067.646

Laaten
Poßonelê laslên
Afschrljving€n

520.500

Hu¡svestlngslâsten
Ovêrlgê ¡nstelllngslsst€n

5,000
741.40ø

0

Tolaal last€n

I

266309

Sâldo belen ên lâ61ên

-1SS.263

Reaultaat

-.t99.263

Tot

slot

Na ru¡m twêeiåar pasnd ondsruijs kunnen we va6tstêllên dat wê de æken in hôt Weslland gosd op ord€ hebben. Organi6atod$h ên lnhoud€lljk'slaat'
de basis goed. Dlt wll echtgr n¡et zêggen dal wê nu âchtêrcvêr gaan lêun€ni ervalt ook nog stoeds genoeg lê onlwikkelen ên vêrbetêrenl
Onze zorg bluft do tlnanc¡èle kant van pas$nd ondêMJs en do velê (extra) takon €n koston dls het SWV op zün bordJ€ krijgt zonder dat daar €xlG balen
tegenover stâan.
Ook doorde ontwikkel¡ngen en bezu¡nigingen in dê zorgsector, ¡llken or stêeds mser koston b¡j hêt ondeMijs terechl te komên, zondâr dat het ondsruijs
daaruoor gêæmpens€erd rcrdt, D¡t zün zorgelljko onMkk6lingên.
Robyn Maas
Dlr€ctêur SWV VO Wesllând
deæmbêr 2016

KemcllteE
Flnancleel
Balen
Rljksbljdragen
Overdracht oan scholen
VemlndêrlnO Mr6 ondeBtêunlnq
- Pêmnod
- Mat€¡ieel
Overlge ov€rheídsbüdragen
Overige bat€n
Totaal baton

L¡atsn
PeMnels lasten
Afschriivingon
Hulsvestinqslasten
Overige instêlllnqslasten
Totaal last€n
Sâldô bâtên ên le.ten

2016

2015

3.210.949

2,047.152
-327 3A5

-313.431

106.083

-829.596
-119.322
0
92.315

924.435

905r64'

440.830
0
5.000

297.578
0

516.411
æ2,241
-3il08

433.378

-'1.959.255
-119.511

0

5.000

-ß7.n8
---73t956

1.689

ReBullaat

E¡gôn vermogen
Voou¡enlnqon
Solvablllt6itsrat¡o
Liquiditê¡t

Hulsvsstingsratio
Kapltallsallêtâctor
We€ßtandsvomoqon

-35.71'l

3.061

_______ll92eß_

959.969
0

99s.686
0

46,260/0

86,76y6

7,28

7,56
0.88%

0,520/o
120,33Vô

127,060/0

103,410/o

109,87ó/ô
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Flnanclële kêngetållên
Flnanclële analy6ê balân6
Ter analysê vân dê flnaclëls posltio dlent de volgende opstelling, reìke

¡s

gebãserd op de gêgevens uit de balan6,

op korte termijn beschikbaar
Liquide m¡ddelen
Vorderingen
Kortlopende Schulden
Werkkâpltaâl

31-12-2016

31-12"2015
1.075.860

s72.721
140.159

71.710
,151.884

-152.911
950.969

995.686

Va6tgelêgd op langê têrmun
0
Langloponde schuldon

0
0

Gefnanclerd mel op lange tem[n be6ch¡kbâre m¡ddêlen

059.969

Eigên vomogen
Voozlenlng€n

995.686

.

959.969

Balans

950.969

995.686
0
995386

31-12.2016

31-12-2015

0

0
71.710

Actlva
Vorderìng€n

140.159

Liquide ñ¡ddelen
r

972.721
l 2380

Pasa¡va
Vermogen

1.075.860

'L14r .5r0

1

995.686

959.969

Kortlopênde schuldên
1.

152.911

151.884

il2.080

1-147.570

ToêllchtlnE ôF enkele poaten van de balana
Llquldê m¡ddelen
Do afname vên de l¡quide mlddêleñ ìs reêrgegêvên ¡n h6t kasslroomoveE¡chl.

Vordeflngen
De vorder¡ngen nemen toe met € 68.449. Dê26 toenamo wordt voornamelijk verooøakt door de vo.dering op hêt RoC l\,londriaan, botroffend de VSVsubs¡die en erzijn iô 2016 meertacluGn betêâld waâruan de kostên betrêkk¡ng hebbên op 2017.

Korllôpênde schulden
Het saldo vên dê kortlopendê schuldên ls nâgênoeg h6lzelfdo g€bleven. Het Mldo cred¡teurcn is âtgenomen mêt€ 10.070, dê post ovorigo vordoringen ¡s
daarêntegen toegênomen mel € 1 1.097. Dlt wordt voomamelük veroozaakt door de vooruitontvangên besh¡kklng voor d6 Vsv-subs¡d¡e 2016/2017.

Eigen vemogen
Hêt ôigen v€mogon van 2016 is gêdaald ten opzicht vên het eigen vemogén in 20'15. D¡t is le verklaren door het negalieve resultaat vân 2016.
Finânc¡ële analyse exploltatle
Hét exploitatiesresultaat 2016 6luit met een negêt¡ef resultaat van
Baten
Rlksbljdrag€n
Ov€rdrachl aan scholen
Vem¡ndedng zmrê ondoEteuning
- Peræneel
- l\4ãtêrioel
Overige bãten
Totaal baten

€

-35.717

Reâlisatlê 2016
3.210.949

Begrotlng 2016

Verschll

3.112.179

9A.770

-313.431

-1.959.255

-121.573

--

34.028
so6-tzt

Laalen

Peenele lasten
Afschrijv¡ ngsn

,140.830

Huisvestingslasten
Ovêrigê inslellingslastôn

516.411
-------TñÃñ

-lIõ:îõ759.670

500.500

0
5.000

lotââl lâÊlên

5.000

564.140

-1¡se6-40_
---------=rersîtr

Sâldo baten en laÊlen

-rrzur

FInancìöle bátên

1.689
1.689

Exploilatiereeultaat

-35.717

-52.804
2.062
72.055

-1.906.451

-119.511

't06.083
924.835

-1.976

-31 1.455

.

47.729

zíãtf
-iõt:5õd

----------u

0
0

1.689

t.680

-262.512

227.195

uilgaven en ontvangEten over 2016 zIn vergelêkên mêt dê bêgrotlng van 2016 en de werkel[ke u¡tgaven ên ontvangôtên 2015.
R€sultaat

Het gereêl¡æêrde explo¡tatlerêsultaâl voor 2016 b€draagt æn overbesteding van € 34.217. ln 2015 bedroeg het
gereal¡serdê explo¡tatierosultaâl een ondêrbestediñg van € 170.269. T.o.v. de begroling 2016 betrêft d¡t een overshot
van € 228.695.

10lâ16 bêten

Do totale baten ¡n 2016, ¡nclùs¡êf d6 ov6rdracht aan scholen, zljn € 1 18.107 hoger t.o.v. dê begroting vãn 20'16. Dê
hogere opbrengsten M¡dên ondêr ândero verooøakt door hogere Rïksbidragen vân € 48.028. D¡t rcrdt m6t nâmê
veÌooEêakt door dê hogêre opbrêngÊt van de Ðare ondersteuning. B¡j hêt opstêllên van dê bogrotlng 2016 wâren dê
bedEgen van de R¡jksb¡jdrâgen nog n¡ôt prgcìes bekend. Tevens zün dê ovêrige bâtên € 72.055 hogêr dan begroot. ln
2016 heeft hêt min¡stêr¡e bêslotên dê tüdelijko subsidle VSV tot en met hêt shoolâar om te z6ttên ln êen slruclu6l6
subs¡d¡e. ln dê begrot¡ng was hiêr ge€n rekening mee gehouden, omdat op hêt momênt van het opslellên van d€
begrot¡ng dat nog nlêt bekênd Mq derhalvê is in 2016 € 37.715 meer ontvangên dân bêgrcot. ln 2016 z¡jn de koglên
van plaatsing Flêx Collêgê à € 15,690 geheql doorbelast aan de scholen. ln dê beg¡ollng waÊ hlêr gêên rekênlng mêê
gêhouden. Dáamaast ¡s êr nog êôn bodrag aan overige inkomsten ontvangen vân € 18.650 ¡näke de bldrage vân
regullere scholên voor tusnt¡jdse dooNeMijzing naêr hel VSO. Dlt bedrâg Ms nlêt opg6nomôn ln de begrot¡ng.

Ten opz¡chlê vân dê werkelljke baten 2015 zljn de de balen in 2016 gestegen m6t € 21.671. Dlt rcrdt voomãmêlljk
veroouaakt door het dooùêlasten van de kostgn van leed¡ngen die lusænt¡jds vân hêt rêgull6r ondêMüs naar hêt
speciaal ondeMijs z¡jn verezên, zoals vaatgest€ld ¡n het bestuuEbeslu¡t vân 1 6 Jun¡ 20 5 rondom dê groêlregêl¡ng.
Deze regellng is ¡n 2016 voor hêt êérsl toêgepast,
1

Pe6onêle lasten

Dê wêrkêlijko peßongl€ lasten zijn € 6'1.170 lager dân begroot, Mêt nâme do kosten van verpl¡chte herbeslsding AB
(progÉmmâ 28) zün te hoog ingeschat, de werkelüke kosten bedroegên € 54.183 lag€r dan b€groot. Dô dallng van d€
kostên vân vêrpllchte bestgd¡ng AB wordt mel name verooEaald door de lâgêÞ kostgn dl€ Ds P¡ramide ¡n rêkon¡ng
heeft gêbrachl 6n door mlndâr levering van ehoolondersteuning door RESPONZ ln schooljâar 2015-2016. Dâarnaast
werd ¡n dê begrol¡ng rêkên¡ng gêhoudôn mot kosten vên inhuurvan extrâ shoolondêßt6unêÊ diê uitoindélijk niêt
¡ngezêt zün.

Tevêns zün dê koslen van dê medêrerkêrc ván de ACTA € 14.778 lager u¡tgevâllen dân aãnvãnkel¡jk begroot. Dlt wordt
verooEêakt doordat ten tüdê van hêt opstêllen van d€ bogrot¡ng d€ kost€n voor ¡nhuur nog niêt bêkend warên.
Huisvest¡nOslasten

Oê wêrkêl¡lkê kosten voor huisvesl¡ng z¡jn conform de begrotlng.
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Ovêrige instelllngslast€n

Dê ovêrigo ¡nst€ll¡ñgslasten zijn € 47.729 lager dan begroot. Omdst êr mlnd€r loêrllngen naar het Flexcollego zijn
v€rezên dan begrcol, vislen in 2016 de ksten van plaatslng Flêxcollegê (programma 2G) € 23.350 lager ult. De
wèrkeukê kostên voor d6 groeh€gellng bsdrâgen (progÉmma 8) € 'f2.840 m€êr dên begroot. Olt wordt v€rooÈ6âkl,
doordêt de bêgrot¡ng was gêbåsêêrd op het aantal grogileerlingen in hêt voorgaandjaar. Hot veMhll tussên hêt aantal
vs lêerlingen op pêlldatum 1 februârl 2016 waÊ dltjaar êchter aanz¡enl¡jk grot€r dan op t€ldatum 1 oklober 2015.
De werkglljk€ rent€ inkomstên bedragen € 1.689. Doze wârên n¡€t begroot.

Flnanclële kengêtallen
De kengelall€n zlln al6 volqt
2016
-------6ffi

Solvablllteit I
Solvabllltê¡t 2
Hulsv€sl¡ngsratio
Kapltallsati€factor
Liqu¡dllêit
Rêntabillt€lt

2015

a6,260/0

0,52%

10,00%
3sô/. - 60v"
0,5 - 1,5

7,56
't8,85%

-3,86%

wêlke mête een organ¡st¡e op langêro temijn

50,000/0

127,060/o

7,28

¡n

30,00o/o

o,6svø

127,060/o

Solvab¡llte¡t
Solvabilile¡t
DE solvabllltslt gsoft aan
voldoen.

Norm

a6,76Vo
86,76o/6

¡n

0-5o/o

staat moet wordsn geacht haar verplicht¡ngen jegên6 derdên le kunnen

Solvsbll¡t€¡t I
lndlên het e¡gen vemogen wordt ultgedrukl in esn verhouding tot hêt totale vemogen geldt dåt de nom 33 1/3% (of mo€r) is.
Solvabìlltê¡t 2
lndl€n het EV inclusiefvoouieningen

wrdt

gesteld tegênovêr het totale vemogen vemogen, geldt dat de

nom 50% (of hoge¡) ls.

Llquldllê¡t
Do llquldllêlt van ê€n organisatlô rcrdt uitgêdrukt in eên v€rhoud¡ngsüfer, waarblj de vlottênde actlva rcrden gedeeld door de kortlopênde schulden.
O¡t cljfer geoft aan ln welke mate op korte t€rmijn aan de fnanclële verpllchtlngen kan word€n voldaan zonder dat dê cont¡nuite¡t van de organlst¡e in
gêvaar wordt gebracht.
ln het algemeen wordt een nom van 1,5 voldoênde geacht. Erzijn echler overige facloren Mamedê r€kêning d¡ent te rcrdgn g€houdon.
Voorbeêldên ziln de winstgevendhê¡d, de aârd van do bsdrijfsact¡viteiten, de kwâl¡teit van de vlo$€ndê âc-l¡vã en do loopt¡jd ten opzlchte van do looptljd
van dê kortlopende schuldên en dê ælzoenElnvlæden,
Hel kengêtal curent ratlo is lncluslêfvooradon ôn quick mtio is êxclusiêf vooraad. Dê St¡chling heêft gêên vooraden dus zijn do kengetallen aan slkaar

gelÍk.
HuiaveBllnqsrat¡o
De hui6vêst¡ngsrâtlo

geeft dê vêrhoudlng aan

tu&n

ds tolalê lasten vên de hulsvest¡ng ên d6 totâlê lâstên vân do stlchting.

Rêntabllltêlt
De renlabllltêlt geêfl do verhoudlng aan tu6sen het resultaat van de stichllng en dê batên.

Kap¡taliaal¡Efactor
De kapltâl¡st¡êfãctor wordt bêrekênd door het totals vsmogen le dêlên op de totale bãlen (TV/TB). Als slgnaler¡ngsgroñs
van 60% gêgêvên voor klêlnê shoolbesluren ôn s€n bov€ng.ens van 35% voor grotê shoolbêsturen,

rcrdt

hiorbij een bov€ngr€ns

lctiCdrf@L
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Trea6ufy veßlag
ln 2016 is or €en trea6ury statuul in hêt bosluur besprokên en vastgêsteld, Eên tr6asury slatuut rêg€lt de llqu¡d¡tejts- ên bêlegg¡ngsmogolljkhoden van de
stichling. Dê dag6lijks uitvoering is ¡n hând6n van de direclêur. ln 2016 z¡jn êr gêên wijzigingen opgetreden in de beleggingên op lângê t€rmljn. De
toêgestanê b6lêgg¡ngon bestaan u¡l r¡siævrljê obllgâtlos €n depos¡to's. Ult¡mo 2016 zljn 6r ge€n beleggingen.

Rl6lcobêhèeßing en toezlcht (Contlnullê¡lsparagraaf)
Het Ministerie van OC&W hêêft dê verplicht¡ng opgelegd om vanaf hot verslagjaar 2013 een contlnûltê¡tspárâgraaf op te nemen in hêt jaailêrslag. ln dêzê
6nt¡nuì.t€itsparagraãf moet êên mêêiarenparagrêaf rcrdên opgênomoñ mel gegevens over het veGlâgjaâr ên êên prcgnos over de komende 3jaar.
Dêamâåst moet er ook een pârâgraâfwordon opgenomen inzake het r¡sicomånagemont. Hierin moêt z¡jn opgenomên dê wijzê vân inrichting en
funct¡onêrên in de praktiJk van het inteme risl@behoeßings- en conlrclesystêêm én o€n beschrijving van de belângrijkslê r¡slæ's ôn onzekerh€den en
wèlkê maâlrêgel6n hieruoor zijn Oênomên.
Rl6lcomânâEement
Ten e¡ndê dê risico'8 t€ b€perken hanteert hêt smonrerkingsve¡bând eên planning on @ntrolcyclu6 waarbij de direct¡e dê ontwikkellng vân de linanciële
prêstâties monitorl en hior ook periodiek verantwoord¡ng aan het bêstuur ovêr aflegt. De basis voorde veranlwoording wordt nâasl dê Gallsâllo gevormd
door de begrotlng d¡e voorafgaand êan êlk jãâr door do directie rcrdt opgêsteld ên têr fiattering aan hêt besluur rcrdt voorgêlêgd. Het
smenwêillngsvêrband dient een zodanig vêrmogên (kapitaal) aan te houden dât dê âct¡v¡teiteñ kunnen worden geconllnuêêrd, ¡nvêslodngên kunnen
worden verlcht, aan bqtalingsvêrplichllngen kunnên worden voldaan en dslco's kunnôn wo.den opgevangen. Het samênwêrk¡ngsverband
maakt hi€rbij
gebruik vân dê kap¡talistiefactor. De kapltâl¡sãtlêfactor bsstaat u¡t de kansctlêfunct¡o, de flnanc¡edngsfunctie en de bufferfuncliê.
De buffêrfunctìe ls het vermogen dêt aanrez¡g dlênt tg zijn voor hêt opvangên vãn dê dsico's en onvoouiene calamltêltên.
Om do rlslco's to bepalen heeft hêt samênwe*¡ngsverband in 2015 een ¡islæanalys opgesteld, welk€ voor 2016 gehandhââfd is. ln dozê risi@analyse
zÜn dê rlslco's goiñventariseerd en hleraan e6n r¡s¡cobedrag gegêven. Hêt totâ16 risicobedrag uit deze analyæ vormt de buffêrfunct¡ê d¡e hot
samenwêrkingsverband aan wi¡ houden.

Rlôlco'âen ñaatfegelen
Na invêntarisat¡o onderkent het smenwêrklngâverband

de volgendê risico's:

Vsolêol¡hgen op toldalum
Het versh¡l tu$en hêt aantal v€Mezen Vso-leerlingén op teldatum kên afwi¡ken vân hêt bêgrotê aanlai. Hierdoor zal de afdrâcht vân d6 bekosliging
hoger uitvallen dan b€groot. B¡j €en stijging van het aântal Vso-leerl¡ngen op teldatum zâl als mâatregel hierop de uitgavên gereduæerd moêtên rcrden.
De prognoæcljfêß zïn hiorin de vooßpellende factor.
Voor dê prognosecljfers vaô h€t aanlâl Vso-leêdlngên voor de komendê jâren ls gêbrulk gêmaâkt va¡ d€ leerlingenprogno*s van de gêmêênte Westland.
Omdat hêt lotââl a€nlal loorling€n ¡n de prognoss redelük g€lük blïfi en er geên verandêring van beleìd ¡s m.b.t. het VSO, ¡s de vêMacht¡ng dat ook het
aanlal Vso]êérllngon op tsldatum de komendêjâr€n ongeveer gelijk zêl bl¡jvên,
's Hee¡ên Loo locat¡e hot Wesleahonk ìn l\ronstêr, êen ¡nslelling voor mensn met ê6n v6ßlandelüke bepêrk¡ng, heèft le keñnen gogêvôn zich mêer te
r¡chlen opjongore b6rc¡ê¡6. Dlt betekent dat mogeuk in do toekomst zi ook ondêr dô b€kostiging zullen vallen vên hel SWV VO Weslland.
VSO -loodingen op pê¡ldatú

ñ

Hel versch¡l tusn het aantêl leerl¡ngen op I oktober sn hel aanlal op pelld6tum 1 februar¡ bepaalt de door hel smenwerkingsverbând tê betalon
aanvullende bekost¡ging aan de VSO-$holên. Dezo overdracht gêldt voor hêt môler¡ël€ de€l voor het lopende kalendedaâr ên voor het ps&nele deel
voor hêt komonde schooljaar. Bü een st¡jg¡ng van het aanlal Vso]eerllngên op p6lldatum æl als maatregel h¡êrop de u¡tgavên géreduceord moeten
worden. Dê prcgnosecifer6 zün hierin dê voorspellende factor.
De inshatling ¡s, dat do komênde jar€n hêt aantal VsoIeêl¡ngon i€d€rjaar op peildatum met 5 leer¡ing6n is to€genom€n. Omdat het SWV hier g6ên
invloed op heeft, bl¡jft dlt eon zê$ onzok€re factor.

LWOO/P.O4aeil¡ngen
Vanaf 1 januarì 2016 wordt voor elko SWV per kâlenderjãár eên maximumbudget vastgesteld. Het deelnâmo porcontage LWOO en PrO per '1 oktobêr
2012 is lêidend voor dê bêkost¡g¡ng. Dit percentage wordt vêm€nigvuldlgd met het âanlal Vo-leerl¡ngên pêr 1 oklober van het voorafgaandê jãar. D6zê
u¡lkomst wordt vemenigvuldlgd mot oên landelijk vêstgestêld bedrag. Bü een 6tüging vân het aântal LWOO/Pfoleerlingen zal als maat¡egel hierop de
overige u¡tgâven van llchtê ondêr$touning ge.educeerd moêtên rcrdsn. De prognosecüfeß en het âannåmê beleid van de scholen zijn h¡erin de
voo6pellende fâctoren.
Dal¡ng Ieê ìl¡ngonaânlal
lndien hêt aântal loerlingen b¡nnen hêt samenwêrk¡ngsverband æl dalên dan zal d¡t tot gêvotg hebben dat de ¡nkomsten van hêt Rljk do komendsjar€n
zullên gâân dâlen. Op basis van de prognosec¡jfêß 4l dit zichtbaâr moetên zlln. Als maalrogel h¡erop zullen kostenbespar¡ngên ên bel€idsaanpasingen
doorgêvo€rd moelen worden.

Schadêcla¡ñs n.à.v. klechlên ven oudêß
Door k@lite¡tsbeleid ¡n te voêrên on t€ volg€n en daamaast eên open ømmun¡æliestructuur na te str€vên wordt mogelüke ontêvredenheid b¡j ouders, d¡ê
kunneñ leiden tot klâchten (schâdeclâims) vrcegl¡jd¡g gês¡gnalêêrd ên besproken. Eventuele klachtên rcrdên t.ânspârañt behandeld. Hêt overgeblevên
ris¡@ op schêdeclaims ¡s m¡ddêls 66n bostuurdersansprakêlljkhgidsvozekêring
en aansprakeukhe¡dsvêzêkêrlng bodrijven afgedeK.

Politiêk (wêt- en rcgelgsv¡ng)
De pol¡tiek is bêperkt @ns¡sl6nt tô noemen en juist op de momênton dat er geen consistent¡e is, kunnen êrllnanclëlê r¡si@'s ontstaan. Daarom zullen dê
politiekê ontwikkelingen goed g6vo'gd moêtên worden. Verdêr moeten afspraken goed vaslgelegd rcrdên on mrdên golden pas ¡ngêzet na ontvangst vên
de beschikking. lndlen nodlg mooton er ook ko6tenbespa¡¡ngên ên bsle¡dsaanpasingen doorgevoerd moêtên wordên,
Mel ¡ngang vân 'l januãri 2016 zün zowol privat€ als publ¡ekê orgån¡satiss die personsgegêvens veñêrkên vorpl¡cht om inb¡€uken op de beve¡l¡g¡ng tê
melden dle leiden tot verl¡ês of misbruik van per6oonsgegovêns van abonn€€ of gebruiker. Het doel vân dê moldpl¡cht is om tot een betere beschermlng
van persoonsgegeven6 te komon, Do sanc1¡e op niêt-nalevlng van de meldplicht is een geldboêle. Derhâlvê is ln 2016 het protocol meldpllcht dâlalêkkên
SWV VO Wesllênd opgêstêld. D¡t prctoæl vooziet op een gêstruclur€erde wijze in hêt melden van datálêkkên ¡n hot kadorvan de Wet besherm¡ng
persoonsgegevens (wbp).
Pêr I mêl 2016 is dê Verk¡êr¡ng Arbê¡dsrelatie (VAR) komen te veruãllen door dê komst van de wêt Dereguleing Beoordeling Arbeidsrelalio (DBA). Deze
wot moêt er voorzorgen dât het l¡nanc¡ëlê rlslco êerlijker verdeeld wordt âls er sprãkô is van êen verkapt dienstverband. Hot Sâmonwerkingsvsrband VO
Wêsllând maakt gebruik van freelancêrs ên dus loopt het samenwerk¡ngsvêrband ook risico op naheff¡ng van de loonhêffing. Tot 1 januari 20l8 heeft de
bêlaslingdionst zÜn repre$¡eve handhaving opgêschort, D¡t betêkent dat indlên dê bglast¡ngdi€nst achterâf constateêrt dat êr f6¡tel¡jk sprake is van eên
dlênslbêtrekk¡ng en er geen sprake is vãn kwâadwillendheid, er gêen nâhêlflngsânslag loonheffing wordl opgelegd. Vanâf schooljaar 2016-2017 werkt het
Samênwerk¡ngsvêrband VO Westland voor de f¡eolanceG mel de modelæntrâctên van de belêst¡ngd¡enst.

Conclusìe

Vour deze ris¡co's ¡s e6n r¡sicobedrêg bepaald. Al dêzê rlslcobedrâgen tezamen vormen het tolâ16 r¡siØprof¡€|. Het totale risicoprofie¡ voor het
smenwerkingsvêrband VO Westland bedrêagt € 3l 2.500. Dit is het kap¡taal wat nod¡g is voor het opvangen van de risico's en tegenvallêrs ¡n d6
explo¡tât¡e. D¡l wordt ook wel de bufferfunct¡e genoêmd,
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ln dêze rêpportage, ondordeol van hel besluursverslag, gêêft hêt looz¡chthoudend
over dè bele¡d6vräâgslukkén ôn de fnancìële problematiek.

orgaan aan op relke wijze zü hot bestuur ondorstôunt ên/of âdviseed

Rappoddgè loêz¡chthoudend oryaan
T¡jdêns de gezamenlüke vergadeñngên v6n hêt algomeen en dagelüks bêstuur, dle drle kee. pêrjââr plaatsvind€n, rcrden zowel de beleidsvraagstukkên
als dê tusntijdæ financ¡ële rapportages besprokôn. Hot alg€me€n bestuur heeft hierb¡l eên adv¡srêndo, k€urende en loez¡chlhoudêndê rot.
ln de jâãrplanning staat aang€geven op wêlkê dâtå hêt DB en hêl AB vergaderen en relke ondetuêrpen tildens die ve¡gaderingon in ieder geval besproken
d¡enên te worden. De werkwijze is dal het DB ¡n de e¡gên vêrgadering €en voorslel re€ds heeft vastgêstêld, Mâma het v€zo€k bij het AB rcrdt
neergêlegd d¡t goed lg kour€n, voorzover hel ondeñerpên betr€ft dio in dê statuten als zodênig benoemd z¡jn.

Hêt âlgemo€n bestuur (AB) heeft tot taêk het loêzlcht houden op het beleid van het bestuur ên op dê alg€msne gang van zâken binnen het SWV âlsmede
hêt u¡toofengn vên d¡e laken en bevoegdhedên d¡ê ¡n do statuten aên het AB zün opgedragen of toeg€kgnd.
Hel AB houdt toezicht op de r€chtmal¡ge ve@ru¡ng ên rcchtmat¡ge ên doelmallge besled¡ng vân dê ond6rsteuníngsm¡ddelen.
Zij doet dit met name door
elke dr¡e maanden kenni6 te nêmen van de kMrtaal- en managêmenlrapporlages waêrin slêat vemdd relkô midd€len zün ontvangen en hoe deze zün
bêsteêd. Daômaasl gev€n deze rapportages ook alt¡jd êên prognose voor de resterende mêandên van het bêtroffendejaar.
Hêt AB h€€ft beoordeêld dat de toegerezen mlddêlên in 2016 doêlmatig en rechtmat¡g z¡jn besteed, conform do opdracht van het samênwêrk¡ngsverbând.

Hol âlgem€en bestuur bestond in 2016 u¡t:
'Jo Willonborg (St. Dê Haagse Scholen), vooz¡ttêr
' Johan Taal (St. RESPONZ), l¡d
. Keês Richel (St. J.C. P¡eysieræhool), lid.

zïn weorgegoven ¡n de volgende vastgesteldê b6stuurlijke docum6nten van het SWV
VO Weslland:
L Stêtutên
2. BestuursGglêmênt
3. Manâgêmêntgtatuut
4. Treâsurystatuut
5. Doôumêntr Vormgsving Code Goed Bestuur en Plann¡ng & Controlcyclus
6. Ondêrstêuningsplan,
Aspeo'len vân de loêz¡chthoudoñdo rcl van zowel het DB êls h6t AB

Aanvullend hierop is in dê AB/DB-vergader¡ng van 13 juni 2016 het n¡euw opgêstêldê Toêzlchtkader b€sproken, vãstgêsteld en goedgêkêùrd. Dlt
loezichtkaderwil huidigê ên toekomst¡ge toezichthouder6 in slaât stellên om hun rol goêd t€ pakken doordat de toezichihouderwêel waâ6p h¡j/z¡j toezicht
houdt, wai wêl en n¡êt van hem/hâârwordt veruacht en hoe het loêz¡cht concGêt rcdt ingevuld. Daarnaêst wordt dê vêrhoud¡ng tuss6n h6t DB, AB gn de
direcleur nadea omshrevên.
ln dezelfde vêrgâdering ¡s ultgêbrê¡d gesproken over de (landêl¡jk) vêßchu¡vêndê lnz¡chlen inzake governance binnên de smênwerkìngsvôrbanden.
Beslolen is om d¡l vrãêgstuk nâârêen later tidslip le veDlêãtsên wânnêêr ê.ê.â. z¡ch land€lijk meêr u¡tgekristêll¡seerd heoft.
ln hêt Toezlchlkader ls op blâdzljdê 4 vastgelegd dat het Ag de êxtemê aæounlant bênoemd.
ln dê vergadêdng vãn 1 deæmber 2014 is door het AB Van Ree Aæountânls âls êxlgme accountanl aangewezen.
Hêt SWV veryult een maatschappel¡ikê opdrâchl, h6t realiseren van een dekkend aanbod âan
dê rêgio, zodanig dat êlke leerling die extra ondeÉteun¡ng nodig heeft die ook onlvangt op êên
van de leerling.
Dê toêz¡chthoud€r heêft als belangri¡ke taak erop too te zion dat het SWV doet wêailoor het ¡s opgêricht, namelijk het veNullen vên deze
maatschapp€like taak. Oê toezichthouder heeft dâarb¡j €en op€n oog en oorvoor dê behoeften vân dê samonleving en de êxteme omgeving: dit betêkent
ondêr meer dat het SWV zorgdraagl voor een act¡êvê dialoog met belanghebbenden (o.a. ouders, gêmêênto, veryolgondeMijs, ketenpaÉners).

Omdêt be¡dê besturen onbêzold¡gd z¡jn, is geen sprake vên wêÁgêvêrschåp vâñ hêt tooz¡chthoudend besluur t.o.v. hêt u¡tvôorênd bêstuur.
ln de statuten (ârt. 6 l¡d 2) ls vastgêlêgd dat het dagelüks besluur (Bestuur) wordt bênoemd door hêt dagelük6 bestuur ên dal hêt DB bêslaat uit e6n
veÉegenwoord¡gervân St¡chllng Lucas (lSW), een vertegenwoordtgêr vãn L€ntiz Onderuüsgroep en een vertegenrcodlgêr vân de Hêmân
Broerensl¡chting nam6ns hêt VSO (ád. 6 l¡d 3).
Er heeff ¡n 2016 eên vêrand6r¡ng pláåtsgevonden in de samenstell¡ng van het bostuur, wâarbij de vertegenwoord¡ger vân Lênt¡z OndêMijsgroeÞ, Chris van
Mechelen, is veilêng€n door zljn opvolgor, Jan Eliens. D¡t ls in dê DB-vêrgadêdng van 20 sptember 2016 vêstgesteld.
Het dagelÍks bestuur benoêmt dê diGct€urvan hêl smenwe*¡ngsvêrband (art. 7 lld ô) on funge€rt ê16 wêrkgêvêr voor dê pêßonêêlslêdên aan hgt
smenwerkingsverband vêrbondên (ârt. 7 l¡d 14).
¡tel DB fungeed êls ¡ntern to6zlchlhôudor en ziet toe op de u¡tvo6r¡ng vãn dê lâken 6n uitootoning van bevoegdheden wêlkê door hem âân dê d¡recleur zün
gemandâteerd (art. 7 l¡d 1 1),
De leden van hêt algemeên bêstuur worden benoemd en ontslagen door het algêmêên bêsluur (art. art. I lid 4). Het AB bêstããt uit een vêrlêgonwoordiger
vên de Sticht¡ng J.C. Plêysiêßchool, êên v€rlogenwoordiger van Stlcht¡ng RESPONZ gn eoñ vertegenwoordiger van St¡chtlng De Hâagse Scholôn (ad. I
rid 2).
Er hebben in 2016 geên verândêiingên ¡n de samênstelling van het AB ptaâtsgevondên.

ln de geæmenl¡lkê vergâdêring vsn l4 dec6mbe¡ 2015 ¡s het funct¡onerên ván zowel hol ultvoerend als loez¡chlhoudend besluú besprokên. DaãrbU stond
o.a. de vraag cenkâal ¡n hoêvêÍê dê bosluurd€rs het als een spagãat êtuaren on als achoolbe6tuurdêr deel uit te maken van hel bestuur van hêt SWV. Dê
leden vân het Dg merkten op dãt hot bêlâng vân dê school ook het belano van h6t SWV ¡s, duô dal daar n¡et zo veel ondêrscheid lussen z¡1. Dââmaást
werd vooral hêt belang vên goed smênwe.ken benadrukt. AB en DB z¡jn hot êr ovêr ôens dat de dynamìek en cultuu. lñ hêt Westland ãndêrs ls dân
bijvoorbeeld ¡n Den Hêag. Er wordt gezmenlijk alt¡jd wel een oploss¡ng gêvondên voor ôen probteêm. N¡ettemin ¡s het wel belangrijk om zâkén goed vast
te leggen.
Ve¡der i6 bêsproken dât êr êen dúldolük voßchil moet z¡jn tu6sên het DB en hêt AB. Het AB h€eft als toezichthouder een andere rol. Hêt DB vêilacht van
het AB dal z¡j, nêt als de lnspêcllê, kr¡t¡sch me€kijken. Het DB gaf aân dât ditwat hên betrefl sms best wat krit¡$her mêg. Z¡j vragen z¡ch âf of hêt AB wel
voldoêndè tlld heeft om âllê âångêlêvêrde slukken t€ lezen en dêar vêilolgêns kr¡t¡scho vragon over te stellen. Het AB geefl echler aan dât zü vooral op
hoofdlljnen toêz¡cht houdt ên ni6t in detalls treedt, Dat ¡s de taêk vân hêt DB.
Tot slot rerd nog opgem6rkt dat ds lnspectie voornemens
le laten veruullên.

¡s

om dê toêz¡chthoudeûol w€g te halen bü de schoolbesturen

en êen bêlangêlozê pârtlj doz€ rol

Voor het jaar 2017 staal een evaluatie van hêt eigên functlone¡en van het AB, los van het funclionêrên in samenwerk¡ng mêt het bestuur, gepland.
plâalsvindên onder begele¡ding vên een extern voo¿¡tlor.
Enkele ledên vên hêl DB en alle l6den van hel AB veruullên naast dé wêrkzaâmhod€n voor het SWV VO Westlând ook wôrftzââmhêdên
SWV'S ¡n dê reg¡o wêar do schol€n van de bestuurders onddvâllên.

D¡t

zâl

voor andere

Er hobben zich ¡n 2016 geen siluãlies voorgedaán waarbü sp¡ake was van (polent¡eel) tegênstrijdig belang.

Zowel de leden vân het AB êls de leden vân hêt DB ontvangen geen bezoldiging voor hun lak€n b¡nnen het SWV VO Westland.
BÉSLUITENLIJST
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Leerlingaantallen en personeel
0l-10-16
VO overigê
lêêrllngeñ Pro
loêrl¡nqên LWOO
totaal VO

Prognoôê
0l-10-17

5.311
141

821
6.273

5.348

145

U1
6.3U

Prognoae

Prognoae

0l-10-18

0t-10-19
5,337

5.343

1M

141
A21
6.209

147

147

16

16

U0
A327

.61

vSOllnteldâtuñ
€t€gorie 1 (laag)
€tegoriê 1 (midd€n)
@l6goríe I (Hoog)
Yo van totêal VO
Groel VSO lln op pê¡ldatum
€tegor¡ê 1 (laãg)
ætegoriê 1 (mlddên)
@têgor¡e I (Hoog)
totaal VSo
% vên totãâl VO

147

147

6

6

5
0
0

PeBoneel
lnhuur peMnêél

2A

5
0
0

0,08%

0,0870

0,0870

0,080/o

2016

2017

2018

2019

FTÊ

FTE

FTE

FTE

5,1250

5,1250

5,t250

Onlwlkkêl¡ng paßonoel
D€ dhecieur (1,000 FTE) wordt lngohuurd van de Lêntiz ondeMijsgroêp. Voor de ultvooring van dê verschillende
programma's mrdt er vãn vêMhlllendê part¡jen v@r 5,1250 FTE ¡ngohuurd. Do v€Machl¡ng is dat de totale omvang
van de inhuur n¡6t zal wüzlgén in de volgendejaren.
Ontw¡kkel ¡ng leê iingaêntallèn
Voor de leerl¡ngenaantallen is ¡n de mêerjarenb€groling g€bru¡k gemaakt van dê leêrllngenprognos VO 2016 zoals
deê ¡s opgesteld door Pronexus BV ¡n opdracht van de gemeente Westland.
Blj hêt opstollen van de prognose ¡s gêbru¡k gomaah vân gegêvens u¡l de gêmeentelllkê bêvolkingsêdm¡nistratie Vm
peildatum l/1/2015, vân woningvooraâdgeggvsns vanaf 2000. van een ãctuelê rcnlngbouwplanning, van 1
oktobort€llingen van de afgêlopen 4jaâr €n van herkomstgegevens van leêd¡ngên.

A2

Balans
Actlva
Mate.lele vâsl6 âct¡vâ (-/- ogalisl¡e)
Vlottendê activa
L¡quidê middêlên

Paaiiva
E¡gen vêmogen
Kortlopêndê shuldeñ

2016

Werkelük

00
140.159

2017

2018

2019

bêgrôllng

bEgrotlng
0
140.159

begrollng

140.159

0
140.1s9

972.721
1.112.880

773.45a
913.617

709.205
8¡f9.364

795.470
935.629

959.969
152.911
1.112.880

760,706
152.911
913.617

696.453
152.911
849.364

782.71A
152.911

935.629

Oe liquidê m¡ddelon nomen af, dit is voomamêlük hêl gevolg van het negalieve resu¡laat.
Naâr veMåchl¡ng zullen €r geên veranderingên plâaisv¡nden Mt botrêft ontwikkelingen o.g.v. dê l¡nênc¡êringsstructuur,
het hu¡svêstlngsbeloid (e¡gendom, huur, doordecênkallsat¡o, voorg€nomen bouwprcjecten, f¡nanc¡êdng) én mulal¡es van
reseilos, fondsen on vooEiên¡ngen.

Exploltalle

2016
WêrkelUk

2018

begfôt¡ng

begroting

20t9
bêgrotlng

3.274.496
-319,900

3.326.033

3.476.551

2017

Baten
RiJksblldragên

Overdrachl aan scholen
Vemindêrìng ære ondersteuning
- Persneol
- Mater¡eêl

Overige ovêrhêidsbidrageñ
Overigê baton
Lasten
Peßonelê lâsten
Afschrllv¡ngên
Hulsvestingslâst6n
Over¡ge ¡nstêll¡ngslasten

3.210.949
-313.431

-1.959.255 -1.867.584 -1.775.989

,t40.830 520,500 525.500
0000
5.000
5.000
5.000
516.411 741.409 741.409

1.689

-35.717

-199.263

-319.900

-1.775.989

19.511 -113.321 -113.321
0000
106.083 93.955 90.833

-1

-37.406

Reaultaat

-319.900

-113.321

90.833

525.500
5.000
741.409

44.253

86.265

ôt.253

86.265

0
.199.263

Dê vêMachllng ¡s dat de rijksbjldragon zullên stijg€n, dit rcrdt verooøaK door dê dârê ondeßteuning ên dê
verêvên¡ng h¡sruan. De verêvêning vân dê eâre oñde6teuníng neemt jaarlijks met l5olo af. De ãfdrachl VSO neemt
vanaÍ 2017 aÍ, Dit wordt verooEaakl door éen aanpaslng in de grondslagen. De inkomstên diê rcrden ontvangon, van
hêt ROC Mondriaan, zullen vanãf 2017 dal6n.
Hot bêdrag voor het schooljaar 20'16/2017 ls vastgsstold op € 46.184. Vanaf hêt schoolJaar 2017/2018
€ 40.833.

æl dit dalen naêr
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Kengetallên
Kapltallsatlefactor

norm

35,00%

2016
2O1Z
2O1B
2019
Werkellk bêqrôllng begrot¡ng begrot¡ng
120,1o/o
85,67o
70,3o/o
6a,9o/o

Pêrcênlags lotale baten (lotaal kapltaâl -/- boekwaarde gebouren/terê¡neô €n ander€ bsdr¡jfsmiddel€n/ totalê batên+ rêntobatgn

Îrânsacliefunctie

nom

8,û%

16,50%

14,32Vo

't2,66to

11,260/.

Middelên voor het betâlen van korllopendê schuldêô (llquiditeit)

Flnanclerlng.functle

norm

20,ûyo

0,00o/o

0,00%

0,00%

norñ

5,00%

103,61%

71,25./õ

57,670/0

57,63ô/o

norm

30,00%

86,26%

83,28%

82,00%

83,66%

0,00o/o

Middêlen voor hêt flnancl€rôn van vastê actlvê

Bufferfunctlê

Middel€n ter dêkklng vân

rls¡ø

Solvabllltelt
Eigen vermogen/totaal

L¡qu¡dltolt

vemogen

norm

1"2

7,28

5,97

5,55

norm

O/*'oh

-3,86o/o

-18,66%

-5,32o/o

6,350lo

norm

10%

0,52o/o

0,39%

0,397o

0,39o/o

6,12

Vlottende ac{iva/kortlopendê 6chulden

Rentabllltelt
Exploltatleresultaavbatên

Hu¡Bve8llngsratlo
Tolale

lê61ên

hul8vôstlng/totale lasten van de stlchtlng.

Kengetallên
SionâlednosMârdên
(eigên

ÐovaDilfo[ z
vêmogsñ + vooz¡êningen) / tolâal

L¡quid¡têlt (curênt rallo)
vlottende acl¡va/ko.llop6nde schuldên

Hulsvestlngsratlo
(huisvestlngslast€n + afschr¡jv¡ngen gebouren ên
lerêlnênì/tôtâle lâslên
Weêßlandavômogen
e¡gên v€rmogen/totalo batên
Renlãb¡llte¡t

<300/0

20151 86,76Yo
20'l61 86,39%

>100h

2015:7,56
2016:7,35

3-jar¡g < 07o

z)arlg <

-5o/o

<

-5o/o

2015: 0,88o/o
20161 0,52o/o

2015i

lOS,ATo/o

20161 103,77o/o

2015:
2016:

18,85õ/ô
-3,70õ/o

Van
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W6lád

2008

Jaarrokening

B1
31-12-2016

31-12-2015
EUR

EUR

1.2

Máteriéle vaslo acllva
Tolââl vaste acllva

0

Vlottende act¡va
'1.5

1.5.1
1.5.5

1,7

2

2.'l
2.1.2

Vorderinoen
Debltêuren
Ov€rlgê vordêringen

0
140.159

71.710

972.721

1.075_860

Totaal vlottêndê actlvâ

1.112.440

1.147.570

Totaal åctivá

1.112.880

1.117.570

Liqu¡de mlddôlen

Paaslva

Eloen v€amooen
AlgêmÊn€ rôs€Ne

31-12-m16

31-12-2015

EUR

EUR

959.969

Totaal vermogen
2.6
2.6.3
2,6.9

71.710

140.159

995.686
959.969

995.686

Kortloænde schulden
Crêd¡têuren

Ovsrlopêndê pas¡va

120,001

130.071
21.A13

32.910
152.911

Totââl passiva

1.112.880

151.884

1.147.570

,,n)äounun,
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3

Batên

3,1

Rljksbijdrag€n
Ovê¡drecht âân sholân
Vamlndgring zMrô onde6teun¡ng
- Porene€l
- Mâtêrlêêl
Ovsrige bâlên

3.1.3

3.5

20í6

Begroting 20'16

20t5

EUR

EUR

EUR

3.210.94ø

3.112.179

-313.431

-31 1.455

-'1.959.255
-119.511

Totaal bâten

4

Laaten

4.1

P€ßonolê lastên
Hulsvêslinoslâstên
Ov€rlgê lnstelllnqslast€n

4.4

-829.696
-119.322
92.315

-1.s06.451

-121.573
34.028
924.835

,140.830

808.728

903.164

500.500
5.000
564.140

5.000
5.t6.41,1

Totâal lâ8len

2.087.152
-327.385

962.241

297.578
5-000

ß3.374
735.956

1.069.640

-37.406

-282.912

1.689

0

_-_-_4sf,!

-262.912

.t5,717

-262.912

167.204

5
5.

Financiölê bat€n

Exploitat¡ercsultaat

't.689

3.061
3.061

________-129¿99_

170.2ßS

,"tiduu'fiþ,

vaÃccounta

nts
Pâglnâ 18 vâô 27

B@d gq

Süohüns gWV VO

B3

Kasstroomovêlzlcht

?1437

Wdld 2m

201 6

m1g

2016

EUR

Kâlslfooñ ult oþorâllonole acllv¡tellen
Reeltsat sldo bat€n en lsst€n
Kapllaalstortlng

Mutâtlês rerkkâpltoal
- Voomdon
- Vord€rlnggn

- Ellêdon
- Kortlop€nd€ &huldsn

Ontvanoen on botâalde lntf€st
Ontvangon lnt€fosl
Bgtaâlde lnt€reel

-

-37.406
0

170.289
(,

€7,40ã-

170.269

-68,449

-61.7ß

't.027

-s7.4n

0
-10.204
-62¡OO

't.689

3.061

0

3.061

ftlutatle lloulde mlddelen
Boglnstand llqulds midd€len
Mutiatle llquld€ middelen

E¡¡rlsle¡luss¡de¡üdltelen

-103.139

-1i-Bg
1.076.860
-.t 03. I

1

11.330

ß7.651

39

108.269

t72.721

1.075.860

l€r hentlf@lie
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Toel¡chting behorende tot de jaarrekening 2016
Aldêñêên
Oo rêchtsp€rs@nlijkhsid van hêl

smenrerkingsv€rband is eên st¡cht¡ngsvorm.

K€rnactlvltsiten
D€ stichting stelt zich tên doel het vormen en in 6lând holden van êgn smenw€rkingsvorband ¡n de z¡n van artik€l 1 8 van do WPO, gericht op het
rêâllsren vañ €gn aamenhangend gêheel van zorgvooE¡êningên blnnen en tusñ bâsi$cholen en ¡n samenwerk¡ng mêt de spec¡ale æhool voor
baslsondeMijs en w€l zodanig dal zoveêl mogelljk leerl¡ngen eên onondêrbrok€n ontwikkâllngsproc€s kunnen doomaken. Doze doêl6tslling omvat het

vêrlchlên van rerkaamhoden lor veueksring van de goêde gêng van h€t ondorwüs als bodoeld in artlkel 8 van ds WPO.
loegepaste standaarden
DêJaârekenlng is opgestêld ovsrqenkomst de Regellng JaaNêrslaggevinq Onderwljs (RJO). Op grond van de RJO zijn tev€ns van lo€pa$ing do
R¡chtlïnon voor dê Jåatuêrslâggev¡ng (RJ) in hst bijzondêr RJ 660 en BW 2 T¡lêl L
Oe grondslâgên dlê rcrdên loegopast voor ds mardering van activa en pass¡vã ên dê resultaatbepal¡ng zün gêbaæord op hlstorishg ko6t€n.
Grondalagen voordê wâarderlng van activa en pa6slva en de reôultaåtbêpallng
Voorzovêr nlêt andeÉ lê v6meld, rcadon activa €n pas¡va opgênomen lêqên nom¡nâlê

Earde.

Eên act¡êfMrdt ¡n de bâlâna opgenomsn wann€er het waaMhünlljk ls dât de toêkomst¡ge eænom¡shê voordolsn ñaar ds organlst¡ô zullen toevloelen ên
dê Mardê dââtuan b6trouwbaar kan rcrden vastgêstêld. Een verpllcht¡ng wordt ¡n do bâlâns opgênomên mnnear hot waarschijnlük ¡s dat dg åfwikkqllng
dâatuãn gêpâârd zãl gaân mot oen ultstrooñ van m¡ddelen en de omvang vân het bedrâg dââruan betrcuwbaar kan wordgn vastgesteld.
Dê batên én lasten wordon toegersk€nd aan de perlode waarop z¡l betrekk¡ng hebbên.

D€jaar€ken¡ng wordt geprêsenteerd

¡n

eu6's.

Vordêringon
Vord€rlnggn wordgn gowaardgerd op dê nominalê waardê onder âft¡êk vân êên vooE¡ening voor oninbaarh€¡d- Voou¡êningen wordên bêpaald op bas¡s
van lndivlduele beoordel¡ng van de inbaarhe¡d van de vordêdngên.

Liquide m¡ddêlên
De llquide m¡dd€lên 6taan, voor zov€r nlêt andêß

vemêld, ter vri.iê bê$h¡kking van de slichting,

Eigon v€rmog€n
Ondgr het oigen vemogen wordên dê algemene rêseruês, dê bêstemmingsres€tues en de bêstemmingsfondsen gepresnteerd.
(publiek) bsstaat uit de ¡esêrues d¡e têrvr¡je bêschlkklng staân van hgt Bostuur.

Dê âlgêmênê reærue

Kortlopênde schuld€n
Schulden mêt een op balansdatum restêrênde looptljd van ien hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopênd. Schulden rcrdên n¡êl gêsldeerd mel
acl¡vå. Schuldên worden gêwaardeerd têgen dê rcëlô waardo.
Ov€rlopend€ pasiva bêlrêffen voorultonlvângon bedragen (Marondor geoomêrkte bijdEgen) €n nog te bêtalen bedrãgên le¿âk€ van lâstên diê aan eên
ve6treken periode zljn toegekênd. Vân bêdrâgen dlê voor moerd€rejaron beæhikbaar z¡jn gesteld, rcrdt hêt nog n¡êt bêstedê gedeêlto op dêzê post
aangehouden. Vrljval ten gunsle vân do siaat van batên en lasten g€schiedt naa¡ rato van de b€sted¡ng.
Opbrêngstwaarderlng

Rljksbijdrag€n, overigê overhèidsb¡jdraqên ên -subsldlô8
Rüksbijdragen, ovêrige overhe¡dsbljdragên en -subsldles ult hoofde van de basi6bekostiging rcrden ¡n hetlâarwaârop de toekênnlng bêtr€kklng heêft,
volledig veeerkt als baten in de slaat vân bâtên ên lasten. lndien deze opbrêngstên bêtrekking hebb€n op een spec¡fiêk do6l, dân rcrdeñ dezê naâr rato
van d€ v€raichte re¡kzaêmheden ãls bâlên vêranlwoord.

Kâstroomovêzlcht
ll€t kasstroomovezichl

¡s opgesteld

op bas¡s vãn dê lndlr6cte methodo.

Van
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Toelicht¡ng op de ondersche¡den posten van de balans

1.2

@ 2016

Verkrijg¡ngE- Afschrljv¡ngên Boêkwâardo
pdjs

31-12-15
EUR

Um

31-12¡5

31-12-20'15

EUR

Mutat¡es 2016

2016

BoekMard€
31-12-2016

Afschrljv¡ngô-

rinqon 2016
EUR

EUR

EUR

%

ËUR

o

1.5

Vorder¡noen

1.5.1

D€bitêuren

1.5.2

Kollopende vordsringên op OCW

1.5.5

Ov€rlgê vorderingeñ
Rento
VSV
Vooru¡t ontvêngen facturên
u¡lgêstelde omzqt

31-12-2015

0

192
57.850
76.678
5.440

770

22.U7
37.U3
10.250
140.1

s9

71.710

'140.159

Totaal vordêdnqên

-u9-

Liduidê middelen
31-12-2016
EUR

1.7.1
1.7.3

gênkên

31-12-2015
EUR
230.905

336.3'12

74L.8L6

D€posito's
Tôtaal llqu¡de middelon

2

Passlva

2.1

E¡dên vêrmodên

7

39.548

____1,02Þ.890-

________972J21-

Mulatlss 2016
Ovorige

Bestemmlng

Kâpltâal6lortlng
31-12-2015

Rosultaâl

EUR

2.1.2

Þerc€nlagê

0

31-12-2016
EUR

1.7

wdând 2&8

EUR

Algem€ne rêseNê (publlek)

995.68ô

Tolaal elqên vêrmogên

995.686

-35.717

Saldo
31-12-2016
EUR

Mutât¡êg

EUR
0

959.969

0

959.969

R6aullaalbestemming
lngêvolge de Wet op hot voortgêzet ondêrwlJ6 wordt hot ro6ultaat van hel verslagiaarvêrokênd
D6 boslemming van hel resultaat tot en mêt 2016 18 als volgt:

2,6

Algemeno reserye

-35.717

Totaal

-35.717

m€t dq ro6erue van de in6telling.

KortloDsnde achulden
31-12-2016
EUR

2.6.3
2.6.8

Cred¡teurên

2.6.9

Ovêrlopende passlva
A@ountanlskostên

31-12-2015

120.001

130.071

Ovêrige kortlopsndo shuldên
Gêmeente
0

Ultgostolde

4.456

3.146

24.454

11.522
7.145

k6ten

Overigê schulden

32.910

21.813

_______J52s1L

_______l5t!!ì4_

ter iclerìllfìcAlie
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Modêl G qeldend vanaf hêt vorclao¡aar 2016

Vefãnlwoordlng vân 6ubsidíos waaryan het ove6chol vrï besteedbaar ls (Regol¡ng Ocw-subs¡dles art.13. l¡d 2 sub a)

ÌoewIzlng

Bedrag van dê Kost€n t/m
toewllzlng € vêfslagiaar€

omschrljv¡ng Kênmêrk dãtum

de actlvltelten z|ln ultlmo vêElâg¡aar confom de
subs¡d¡obesch¡kklng geheel ultgevoêrd en âlgêrond

Toteâl
Att,: Dsze subsidle6 wordên O!Cl! afg€rekênd op bas¡s vân de werkelllke kostên. Er kan eventuêêl êên prsstatieverk¡arlno of een
andere vêrântwoording ovêr de prestâllês word€n verlangd. Ziê tekst subsldiêboschlkk¡ng,

VéEntwoordlng van subsldlos dle volledlg verpllcht bêsteed mosten worden aan hêt ln dê subs¡d¡ebe8chlkklng
8¡tuâlie

l:

aflopend per ultlmo venlagjaa¡
Toêw¡lzlng

Om6chdlvlng Kenñerk

datum

Bêdragvande OntvangenUm
toew¡lz¡ng veElaglaar totâle ko6tên

om6chrêvên doel

têverêkenenulllmo
vê61âg¡aar

Toewll¡lng
Bedråg van

de

Onlvangen Um

toêwl¡zing veElaglaar

Om6chruvlng Kenmelk datum

€€€
00

lê verokenen ultlmo

fofâlêkôÉlên

veßlag¡aar
€
0

0

¡

Totaal

Att.: doze 6ubsidies wordên sfgerekend op bas¡s vân de workelllkê kosten. Er kan bovend¡ên prestali€ver*la¡lng of een
andêrê vêrantwoording over dê prêstatlôs mrden verlangd. Zlê teksl subs¡dlebesch¡kking.
Overlcht geoormefkte doelsubsid¡e6 OCW PO
3

Gêooñerkt en dóórlooend nã 2016
Jaar en
kenmerk

Bedrag

loewiizing

Ontvâng6n
2018

l,/m

Saldo
31-'t2-201ê

Beslêed Vm

2016

Ontvangen

¡n

201A
Ft tÞ

T.b.v.
exploltatie

T.b.v. ¡nveÊt.

Sâldo
31-12-2014

F[Þ

Ft tÞ

FI IÞ

0
Totaal doorlopend

B6

Niet uit de balans blijkende verplicht¡ngen
Meeúar¡ge f¡nanc¡êle verplicht¡ngen
Huurovereenkoms[
Er ia €sn ov€r€enkomst gosloten lusen Lenl¡z OndêrwlJsgro€p on hot SWV VO Westland dat dê dlrgcteurvan het SWV voor onbepââlde tljd gebrulk kan
maksn van de kantoorulmtê ¡n h€t Floraællege. Voor gêbrulkmaking van het kanloor en de lacllltêlten rcrdtjaarlljks door Lent¡z OndeMljsgro6p oen
b6drâg vên € 5.000 ln rekêning gobracht.
Jaarllks rcrdt in onderllng ovorlêg b€paald of indêxering van dg vergoedlng noodzakel¡jk is.

Ds volgondo honoGria van vân Res Accountants z¡Jn tên lâste gsbracht van dê organ¡st¡ê, haâr dochteñaatschappüên ên anderê maâl$hâpp¡jen dlê
@nsolidsêÉ, een en ândêr zoala bodoeld in arlike¡ 2:382a BW.

Van Reê Accounlanta BV

Speclf câtlê honorarluñ
Ondszoek jaarekenlng
Anderen @ntrolêopdrcchtsn

Fl*âlê

âdv¡êz€n

Het vorshll tuæn de a@unlantskost€n
laag gor€ærv€erd warên.

2016
€
6.181
€
998
€142€-

€€-

volgens het mod6l en de a@unlantskosten

¡n de

€
€

zï

2õr53.804

908

V&W, botroft de acæuntant6kostên van 2016. d¡ê in 2015 tê

Gebeurleni3sen na balânsdatum
Na balansdatum hebben z¡ch gêên gobeurten¡sn voorgêdâân mot een significante invloed op het rêsultaat en hgt vemogen van de organisat¡ê.

Van
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WNT-vêrantwoordlng

2016 St¡chtlng Samênwêrklngsvêrband

VO

WÉild

21437

2¡04

VO Wostland 2808

H€t bezoldig¡ngsmax¡mum ¡n 201ô voor Samenwêrk¡ngsve¡band
VO Wostlãnd 2808 ¡s € 179.000. Het @ergegevsn indlviduêl€ WNT-maximum is
borek€nd naar rato van de omvang (€n voortopfunctionadssên têven6 dê duur) vân het dlonstverband, waarbij voor ds berêkening do omvang van het
d¡ênstvêóand noo¡t grotêr kan z¡jn dên 1,0 ft€. H6t ind¡v¡duele WNT-maximum vooor de led€n vân doledon vãn het ålgeme€ñ bestuur bêdraagt voor de
v@u lttêr 157ô en voor de ov€rige ledên 10olo van hot bezoldlgingsmaximum, b€rêk€nd naar rato van dê duur van het dl€nstv€òand,

Bezoldlglng topfunctlonârlssên
R. Maas
Bedragen x €

C. van Dalen

1

1t1 -31t12

Duur dlên8tvôrband in 2016

Omvang d¡enstverband

(¡ñ

fte)

1t1

-31t12

M. vân
Keslêßn

1t1 -51t12

C.J. van
Mocholen
1t1

-20t9

J,A.G. Eliêns

mtg - 31t12

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Gêwozên topfunctlonaris

neo

neo

næ

nêê

neô

Echle of flctlevê dlenstbotrekking?

nae

nee

ne€

nêo

nêe

ja

ja

la

ia

ia

€ 179.000

€ 179.000

€ r79.000

€ 179.000

€ 179.000

e.91.527

€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0

€0

€0

Zo niol, langer dan 6 maandên

lndlvldueêl bgzold¡g¡ngamaxlmum
Bezoldlg¡ng
Bêlonlng
Bêlastbar€ onkostênvergoêdlngen
Bêlonlng€n bgtaalbaar op term¡jn

-/- onvêrschuldlgd betaald bedrag

Gegêvên8 2015
Ouur dionsþerband ¡n 2015
Omvanq dlenstvêrband 2015 (ftê)

€0

€0

€0

t

1)

2\

1t1 - 31t12

1t1 -

€0
€0

c87.743

€0
€0

€0

c87.743

Tot.âl bezoldlglng 2015
201 5

c

t78.000

3112
0

1

Bêzoldlg¡nE 2015
Beloning
Belaslbare onkostênvergoedingên
Belonlngên betaalbaar op termijn

lndlviduêel bezold¡qingsmãx¡mum

e91.527
c 91.527

€0
€

178.000

€0
€0

€0

€0

4)

1t1 -31t12
0

1t1 -31t12

€0
€0
€0

€0
€0
€0

ru
€ t78.000

ëo
€ 170.000

u"^^'*').","ä.rr,r, nts
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Toezlchthoudêndê topfunctlônarlasen
Bedragen x €

1

Functie

J.D.H,M. Wlllonborg

J. Taal

K. Rlchêl

VooEitter

tId AB

Lid AB

Duur dlenslvêrbând

1t1 -31t12

1t1

Omvang dlonstvsrbañd (lñ fto)

0,000

0,000

-31t12

0,000

lndlvidueêl wl{T.mexlmum

€ 26.850

€ 17.s00

€ 17.900

€0
€0

€0
€0

€0
€0

1t1 -31t12

Bezoldlging
Bolon¡ng

BelaslbaÞ onkoslênvêrgoêd¡ngon
Belonlngen b€laalbaar op têrm¡jn

€0

Suó¿otaâ/

€0

-/- onverschuldlgd beiaald bedrêg

lotaal bezoldlglng

Gegêvêns 2015
Duur dlenstvêrband ln 2015
Omvanq diênstverband 2015 (fte)

€O

CU

1)

2\

'v1
0

€u

1t1 -31t12
0

0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€o

eo

C26,7OO

€

s1t't2

1t1

31t12

Bêzoldlglng 2015
Belonlng
Bela6tbare onkostsnveÌgoed¡ngên
Bêlonlngên bôtaalbaar op termün

lndlvidueel bezoldlglngsmâx¡mum

2015

17.800

€ 17,800

lrltkerlngên wegên6 bêit¡ndlging dlaFlveÉând ssn toptunctionârl6ôen zi¡¡ ni€t van toepåsBlng
Ovorlgo râppoÉâgeveapllchtlngen

op grond vôn do WNT

Naast dê hiêÈovên vêmêldê lopfunclionâri6æn zün er geen ovedgê functlonarlsên d¡ô in 2016 æn bezold¡ging bovên het ¡ndiv¡duêlê
WNT-max¡mum hêbbên ontvangen. Ër zijn ¡n 2016 geen ontslâgultkêrlngên bôlaald aan ov€Íge funcl¡onari$ên d¡e op grond van dê
WNT dlent te mrdên vemêld, of dlo in €€rdero jar€n op grond van dê WOPT of de WNT v€mêld zün of hadden moelên rcrdên.
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Overzicht verbonden partijen
Nlet van

B8

g@21437
Wdbñd 2808

læpaslng

Toêl¡chting op dê onderscheiden posten van de exploitatierekening

3

Baten

3.'t

R¡iksbiidraqen OCW
Begrot¡ng

3.'1.1

2016

2016

EUR

EUR

Rljksb¡jdrâgon

VO

3.210.949

3.'t12.179

2.047.152
3.112.179

3.210.94S

3,1.2

2015
EUR

(Normatlove) Rilk6bljdrâgê OCW

Overige subsidies OCW
Geoomerkt6 sub8idle8
Nlet-gooomerlde 6ubsldies

0
0

2.087.152

0
0

0
3112179

3,1.3

2.047.152

Ovêrdrâchten aan acholen
Bedrâg per leeri¡ng

-313.431

-327.385

-311.455
-313.431

-311.455

-327.385

Vêmlndêf lng zware onde6teunlng
PêÉon6êl
-1.326.999
-128.936
-503.320

Laag
N4lddên

- Hoog

-1290276
-130918
445257

-560.108
-67.623
-201.467

-1,959.255
Materieel
- Laag
- [¡¡dden
- Hoog

-1906451

-119.51l

Totaal rilksb¡idrasen

-84.565
-9.151

-25.606
-121573

-119.322

_ry

_______318:152-W

OCW

-829.596

-87096
-6544
-27933

'86.076
-4.755
-28.680

-1.276.303

_______Jl2lû_

________8.19.849_

Dê c¡jfers van 2015 wljkên af tên opzichte van de gêmâmêrklê jaarr€kenlng 2015. Dlt wordt verooEaakt door eên gowijzigde prosentatie van de
rijksb¡jdragen ilarê ond6rstêuning. Dlt b€treÍt voor zowêl peßoneel en mâlerleel. Pêr sldo z¡jn de riJksb¡jdrâgen OCW nlet gowljz¡gd.

3.2

Ovsrioe overheidBb¡¡draqen
Begrot¡ng

m16
3,2.1

3.2.1.3

Gêmeêntêlljko bidragen
Ovorige gemeenlel¡jke bljdragon
Gemeênle Delft

m15

2018
EUR

FIIR

0

EUR

0
0

Totaâl gemoentolljke büdragen

0

Tolââl ovef ¡ge overheldÊbljdragen

3.5

0

_______________o-

Over¡oe balen
Begrot¡ng

3.5.8

Overige
Ovêrlgê ¡nkomslen
Kênniskles

2016

2016

m15

EUR

EUR

EUR

34.028
0

106.083

0
106.083

Totaâl overige baten

________Í6,$9-

92.31s
0
34.028

92.315

_________1492!_

__________92tts_

*,^î,.y
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4

Lasten

4.1

PeÌaonele lasten

Begrotlng
2016
EUR

2016
EUR

4.1.3
4.1.3.3

Ovêrlge pêrsonele lasten
Ovôr¡gq

Dlr€cteur

peMnde

85.500
415.000

91.527

Overigèpeßonêlêlâston
Totaal overige
4.1.4

_______j4q99g

87,743
209.835

440.830

500.500

________.:r49.83q-

___100é90

lasten

297.578

Ultkêringên (-/-)

Totâal

Þef

Bonele la6ten

4.2

Afschfliv¡ngen

4.3

Hu¡avootlngskoslen

4.3.1

Hu¡sves,t¡ngskostên

5.000

Totaal hul6veatlngskoaten

5.000

4.4

2015
EUR

________2978!3_

5,000

5.000

__________1.099_

___________5.004_

Ovêrlgê ¡n8têll¡ngalaaten
Begrct¡ng

2016
EUR

2016
EUR

2015

4.4.1

Accountanlskost€n
Ov€rlgê

9.142

6.000

7.M'l

3.750

5.968
4.712
0
9.750

13.583

4.4.4

10.680

Overigê

SOP's speciâle oxpert¡6e
T€jectgroepen Lênt¡z
Trôjectgro€p€n ISW
Plaatsing Flex College
Arrangement€n AWBZ
Kosten groeiregêl¡ng
Ovêrig€ koston

223.500
69.996
140.002
1 t.650
0
43.980

223.500
70.000

142.667

140.000

140.000
10.870
14.583

69.998

35,000
0

0
4.580

3'1.'140

54.750

13.700
502.82A

lotaal over¡se

¡nalelllns6lasten

________El0lL1_

554.390

422.698

________s64/4o_

________4tlg.Azg_

ln de ovêrige kosten, bêgrotlng 2016, ms € 20.000 opgenomôn voor onvooulene kosten, ln dê rerkelljkheid z¡jn de onvoouiene kosten € 1.361 gêblekên. T6vens z¡jn er 6r
nagenoeg geên koslen gawest voor sxtêrne €xpert¡sê en sct¡v¡leitenkost€n, ¡n dê bêgrot¡ng Ms hlêr ¡n totâal een bedrag van € 25.000 opgenomên.

5

Financiëlê baten en lasten

5.1
5.1.1

Financiële balen
Rênlêbalen

2016

2016

EUR

EUR

2015
ETJR

1.689

3.061
1.ô89

0

3.061

__________Lgg9_

ler ldontifìcslío
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Gontroleverklaring van de onafhankelijke accountant

Leidse Schouw 2

2408 AE Atphen aan den Rijn
Postbus 552

Aan: het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband VO Westland

A.

2400 4., Atphen aan den Rijn

T (01721782130

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Samenwerkingsverband VO Westland
te Naaldwijk gecontroleerd.

www.vanreeacc.nt
KvK

Naar ons oordeel:
. geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Samenwerkingsverband VO Westland op 31 december 2016 en van het

resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;

. zijn de in de jaarrekening verantwoorde

baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3. 1 Referentiekader van het Onderwijsaccou nta ntsprotocol OCW I EZ 201 6.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ
2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband VO Westland

zoals

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (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.

Van Ree Accountants ìs een handeLsnaam van Vân Ree Accountanls West BV

0p aI onze diensten zijn de SRA-AlSemene v00&aarden van toep¿ssing die gedeponeerd zijn onder nummer 4048149ó bij de Kamer v¿n KoophandeL te utrerhl.
0p verzoek worden deze kosteloos toegezonden.

ff.
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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;

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 2.2.3 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccou nta ntsprotocol OCW I EZ 20 1 6 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 nform atie m ateriële afwij ki n gen bevat.
i

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere

informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en 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. ln 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 continuileit voort te zetten. Op

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur

de
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jaarrekening opmaken op basis van de continuiTeitsveronderstelling, tenzij het
dagelijks bestuur het voornemen heeft om de ondenruijsinstelling 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 continuiteit 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 zt¡n op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende añrijkingen
op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.

Alphen aan den Rijn, 3 maarl2017
Van Ree Accountants
Was getekend: drs. J. Bergman RA
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Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ 2016,
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, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

I

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

