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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Samenwerkingsverband Koers VO.  
 
Het Samenwerkingsverband Koers VO is het grootste samenwerkingsverband in Nederland binnen 
het voortgezet onderwijs. Het is een samenwerkingsverband waarbinnen onder de 
verantwoordelijkheid van 27 schoolbesturen op 111 vestigingen van voortgezet (speciaal) onderwijs 
aan ruim 53.000 leerlingen onderwijs wordt gegeven.  
 
Het jaar 2014 is het jaar waarin op 1 augustus het Passend Onderwijs van start is gegaan.  
 
2014 heeft de eerste zeven maanden dan ook in het teken gestaan van de voorbereiding op de 
invoering van Passend Onderwijs. In dit verslag wordt daarover en over de overige werkzaamheden 
van het samenwerkingsverband in 2014 verantwoording afgelegd.  
 
De scholen die bij het Samenwerkingsverband zijn aangesloten zorgen samen voor een dekkend 
aanbod van onderwijszorg in de regio. Dat betekent een specifiek aanbod op elke school en een 
toereikend aanbod van bovenschoolse voorzieningen waar deze nodig zijn. De onderwijsbehoefte van 
de leerling en de eventuele extra ondersteuning die de leerling nodig heeft staan in deze aanpak 
centraal.  
 
Uit dit verslag over 2014 wordt duidelijk dat het Samenwerkingsverband Koers VO goed voorbereid 
begonnen is aan de invoering van Passend Onderwijs. Daarvoor is veel werk verzet, door de 
betrokken directie- en bestuursleden maar ook door de medewerkers in de scholen en die van Bureau 
Koers VO. Ik denk dan aan de docenten, de zorgcoördinatoren, de begeleiders Passend Onderwijs en 
de consulenten van het Koersloket.  
 
Ook op grond van dit verslag kan de verdere invoering en uitvoering van Passend Onderwijs binnen 
het Samenwerkingsverband Koers VO met veel vertrouwen tegemoet worden gezien. 
 
J.M. van der Have 
Voorzitter College van Bestuur  

Samenwerkingsverband Koers VO 
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1. Het Samenwerkingsverband Koers VO 
 
In de regio Rotterdam functioneerden tot april 2013 formeel vier Samenwerkingsverbanden 
Voortgezet / Speciaal Voortgezet Onderwijs (VO / VSO) als een (federatief) Samenwerkingsverband 
onder de werknaam Koers VO. 
 
De invoering van Passend Onderwijs maakte het noodzakelijk de bestuurlijke structuur van het 
samenwerkingsverband aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen. In april 2013 zijn daarom de 
statuten van het Samenwerkingsverband Koers VO gewijzigd. Daarmee is de vereniging uitgebreid 
met een aantal leden en is ook de interne structuur van de vereniging anders vorm gegeven. In 
paragraaf 1.2. wordt dit nader toegelicht.  
 
2013 was voor Koers VO bestuurlijk gezien een overgangsjaar. 2014 is het eerste jaar dat er volledig 
in de nieuwe structuur is gewerkt.  
 

1.1. Wettelijke taken  
 
De Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs hadden tot de invoering van Passend Onderwijs 
de volgende wettelijke taken (art 10h Wvo): 
 
- Het gezamenlijk zorgdragen voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van 

het onderwijs voor leerlingen voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering 
is geboden, alsmede voor overdracht van de deskundigheid op dit gebied tussen de scholen in 
het samenwerkingsverband.  

- Het jaarlijks vaststellen van een zorgplan alsmede het jaarlijks vaststellen van een evaluatieve 
voortgangsrapportage.  

 
Bij de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is artikel 10h van de Wvo komen te 
vervallen. De Wet Passend Onderwijs stelt deels andere en ook nieuwe eisen aan het 
Samenwerkingsverband. De nieuwe wet is gefaseerd ingevoerd: voor een deel - met name de 
artikelen die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie – is ingevoerd op 1 januari 2013 en voor 
een ander deel op 1 augustus 2013. Een aantal artikelen is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. 
 
De belangrijkste eisen die de nieuwe wet aan het samenwerkingsverband en de betrokken scholen 
stelt, zijn terug te vinden in het nieuwe artikel 17a en - voor een deel nieuwe - artikel 17b van de Wet 
op het voorgezet onderwijs:  
 
- Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen; 

 
- Het samenwerkingsverband heeft in elk geval tot taak: 
 a. het vaststellen van een Ondersteuningsplan;  
 b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen 

aan de scholen, bedoeld in het tweede lid;  
 c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op 

verzoek van het bevoegd gezag van een school als bedoeld in het tweede lid waar de 
leerling is aangemeld of ingeschreven; 

 d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het 
bevoegd gezag van een school als bedoeld in het tweede lid waar de leerling is 
aangemeld of ingeschreven, en 

 e. het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg.  
 
- Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een Ondersteuningsplan vast.  
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- Het Ondersteuningsplan omvat in elk geval: 
 a. de wijze waarop het samenhangend geheel van voorzieningen gerealiseerd wordt; 
 b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van 

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, mede bezien 
in het perspectief van een meerjarenbegroting; 

 c. de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; 

 d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het 
voortgezet onderwijs van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de 
toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, twaalfde lid, van de Wet op de 
expertisecentra betrekking heeft, is verstreken;  

 e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende 
bekostiging; 

 f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de 
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden 
voor ouders. 

 
- Over het Ondersteuningsplan moet een op overeenstemmingsgericht overleg met de betrokken 

gemeenten gevoerd worden. Tevens moet over het plan met het samenwerkingsverband primair 
onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van Koers VO, 
overleg gevoerd worden. 

 
- Het samenwerkingsverband moet een Ondersteuningsplanraad instellen en het 

Ondersteuningsplan voorleggen aan deze raad. De Ondersteuningsplanraad heeft 
instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het Ondersteuningsplan; 

 
- Het samenwerkingsverband moet een commissie instellen die adviseert over de toelaatbaarheid 

en een commissie die adviseert over bezwaren die ingediend worden tegen besluiten met 
betrekking de toelating tot het speciaal onderwijs.  

 
- De scholen moeten ten minste eenmaal in de 4 jaar een Schoolondersteuningsprofiel 

vaststellen; 
 
Het kerndocument van het Samenwerkingsverband Koers VO is het Ondersteuningsplan. Dit 
Ondersteuningsplan geeft onder andere een beeld van de wijze waarop de ondersteuning voor 
leerlingen met specifieke hulpvragen binnen het Samenwerkingsverband is georganiseerd. Daarnaast 
zijn in het plan de lange termijn doelstellingen en beoogde resultaten opgenomen. De doelstellingen 
zijn in overleg met besturen en scholen naar activiteiten vertaald.  
 
Het is duidelijk dat het Ondersteuningsplan de functie overneemt van het zorgplan zoals Koers VO dat 
in het verleden opstelde. 
 
In 2013 en 2014 is in overleg met alle betrokkenen het concept-Ondersteuningsplan opgesteld. In 
hoofdstuk 2 wordt op het Ondersteuningsplan uitgebreid ingegaan. Hieruit blijkt dat het 
Ondersteuningsplan het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband is. Alle 
activiteiten van het Samenwerkingsverband Koers VO die met ondersteuning van leerlingen te maken 
hebben zijn gebaseerd op het Ondersteuningsplan. Alvorens in hoofdstuk 2 het Ondersteuningsplan 
te bespreken wordt hieronder de interne organisatie- en communicatiestructuur van het 
samenwerkingsverband geschetst en worden de communicatie met de externe partners, de 
verslaglegging en het afleggen van verantwoording, de klachtenafhandeling en de huisvesting 
besproken.  
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1.2. Interne organisatie- en communicatiestructuur 
 

De organen van de vereniging Samenwerkingsverband Koers VO 
 
Tot eind april 2013 was het Samenwerkingsverband Koers VO een vereniging van 19 besturen met 
ruim 90 vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs. Het betrof scholen van praktijkonderwijs 
tot en met gymnasium in de regio Rotterdam. Daarnaast waren er 5 VSO besturen die, via het 
bestuurlijk overleg Passend Onderwijs, intensief betrokken waren bij de voorbereiding op de invoering 
van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Vanaf eind april 2013 is de Vereniging uitgebreid tot 27 
leden, waarvan drie leden (buiten de regio) via het zogenaamde ‘opting-in’ systeem lid zijn geworden 
van de vereniging. Een overzicht van de leden op 31 december 2014 is te vinden in bijlage 1. 
De vereniging Samenwerkingsverband Koers VO kent sinds het inwerkingtreden van de nieuwe 
statuten als organen: 
 
a. het College van Bestuur (2 leden); 
b. de Raad van Toezicht (7 leden); 
c. de Algemene Leden Vergadering (27 leden). 
 
Het College van Bestuur functioneert als verenigingsbestuur. De Raad van Toezicht en de Algemene 
Leden Vergadering functioneren als intern toezichthoudend organen. In bijlage 1 is de samenstelling 
van de organen van de vereniging Samenwerkingsverband Koers VO per 31 december 2014 
opgenomen. In bijlage 2 is een verslag van de Raad van Toezicht over 2014 opgenomen. 
Naast de organen van de vereniging spelen een aantal andere gremia/organisaties een belangrijke rol 
binnen het samenwerkingsverband. Het gaat dan uiteraard allereerst om de scholen en daarnaast om 
de Ondersteuningsplanraad, de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, de gemeenten, de 
instellingen voor bovenschoolse zorg (OPDC), cluster 1 en 2 scholen en het MBO. 

 
De scholen 

 
De scholen vormen met elkaar het hart van Samenwerkingsverband Koers VO. Bureau Koers VO 
organiseert netwerkbijeenkomsten voor directeuren en zorgcoördinatoren waarin tezamen initiatieven 
voor beleid worden gemaakt en de vertaalslag hiervan naar de schoolpraktijk. 
Koers VO stimuleert het vinden van oplossingen in kleinere regio’s; het werkgebied is momenteel 
verdeeld in een aantal kleinere regio’s, waarin onder andere plaatsing overleggen van leerlingen 
worden georganiseerd.  
Samenwerkingsverband Koers VO zat in 2014 in een overgangsfase naar een nieuwe opzet van de 
bijeenkomsten met de scholen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen overleggen met directeuren 
(beleidsmatig) en directeuren verdeeld naar schoolsoorten. Nieuw in 2014 zijn de zogenaamde 
subregionale plaatsingsoverleggen, waarbij scholen afspraken maken over het plaatsen van moeilijker 
plaatsbare leerlingen. In 2014 hebben enkele expertise bijeenkomsten voor zorgcoördinatoren 
plaatsgevonden. Daarnaast presenteert bureau Koers VO vanaf augustus 2014 een aantal keer 
algemene bijeenkomsten, waarin het uitdragen van de visie van het samenwerkingsverband centraal 
staat.  
 

De Ondersteuningsplanraad 
 
Op basis van de Wet Passend Onderwijs is in de Wet Medezeggenschap op scholen het artikel 4a 
ingevoegd. Op grond van dit artikel zijn samenwerkingsverbanden sinds 1 januari 2013 verplicht een 
Ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In oktober 2013 is, na het houden van de eerste OPR-
verkiezing op grond van het door het bestuur in samenwerking met een werkgroep OPR vastgesteld 
reglement, de OPR ingesteld. Zie bijlage 1 voor de huidige (31 december 2014) samenstelling van de 
OPR. 
 
Eind 2013 werd een eerste versie van het concept-Ondersteuningsplan voorgelegd aan de 
Ondersteuningsplanraad. In 2014 heeft de OPR op 6 maart voor de periode van een jaar ingestemd 
met het Ondersteuningsplan. In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt hier verder op ingegaan.  
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Verder is in een vijftal vergaderingen van het bestuur met de OPR met name gesproken over de 
inhoud van het voorliggende OPR-reglement en het medezeggenschapstatuut van Koers VO. 
 

De samenwerkingsverbanden primair onderwijs 
 

Het College van Bestuur heeft in 2014 regelmatig overlegd met alle betrokken verbanden van het 
primair onderwijs. Vanzelfsprekend zijn de (wederzijdse) Ondersteuningsplannen aan de orde 
geweest. In de besprekingen met de verbanden gaat het verder met name over de overgang van het 
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De overgang van speciaal basisonderwijs naar het 
voortgezet speciaal onderwijs heeft daarbij speciale aandacht gekregen. Een aantal po-vo routes zijn 
ontwikkeld en afgesproken. 
Met het samenwerkingsverband primair onderwijs in Rotterdam Passend Primair Onderwijs (PPO) is 
gezien de grotere betrokkenheid intensiever contact dan met de andere verbanden primair onderwijs. 
In het kader van een mogelijk verdergaande samenwerking zijn er door de bestuurders van Koers VO 
en PPO in 2014 verkennende besprekingen gevoerd over een (eventuele) gezamenlijke huisvesting. 

Tijdelijke bovenschoolse zorg 
 
De bovenschoolse zorg van het samenwerkingsverband bestaat uit het Koersloket, de expertisecentra 
van de drie grote besturen (BOOR, CVO en LMC), de onderwijsopvangvoorzieningen (OOVR) (tot 1 
augustus 2014), en na 1 augustus het OPDC. Vanaf augustus 2014 wordt er gewerkt aan het instellen 
van een expertisepool bij het samenwerkingsverband. De daarin werkzame deskundigen zijn 
verbonden aan het Koersloket en kunnen door scholen worden ingeroepen in geval van problemen 
die de andere ondersteunende gremia te boven gaan. Zij allen bieden samen de specialistische 
(zorg)ondersteuning en expertise aan scholen. 
 

Bureau Koers VO 
 

Het Samenwerkingsverband Koers VO heeft een centrale dienst: bureau Koers VO. Bureau Koers VO 
ondersteunt het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Algemene Leden Vergadering en de 
scholen bij de uitvoering van de taken van het Samenwerkingsverband. Het bureau ondersteunt de 
scholen met name bij de uitvoering van de bovenschoolse zorg. Dit betekent onder meer dat bureau 
Koers VO de beleidsthema’s met scholen en bovenschoolse zorgvoorzieningen voorbereidt, uitwerkt 
en afstemt met het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat vanaf 1 januari 2014 uit 
twee leden. 
 
Het College van Bestuur zet het bureau in bij zijn streven naar: 
 
- een maximale betrokkenheid van directies en draagvlak voor het beleid; 
- het maken van afspraken die effectief en uitvoerbaar zijn voor  

directies/zorgcoördinatoren/scholen; 
- een heldere communicatie over beleidsafspraken; 
- een vergroting van expertise en kennis op scholen.  
 
Bureau Koers VO speelt ook een belangrijke rol in de communicatie over besluitvorming binnen het 
Samenwerkingsverband. Zij zorgt ervoor dat er voldoende informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen 
de besturen, de scholen, de bovenschoolse zorg en de Ondersteuningsplanraad. 
 
Op 31 december 2014 waren afgezien van het College van Bestuur 20 medewerkers werkzaam 
binnen Bureau Koers VO, exclusief vier consulenten van het Koersloket. Deze consulenten hebben 
een aanstelling bij een schoolbestuur en werken via een detacheringsovereenkomst bij Koers VO. Als 
gevolg van de invoering van Passend Onderwijs werden de taken van de CvI’s (ECSO) in 2014 
overgeheveld naar het Samenwerkingsverband Koers VO. Om deze nieuwe taken te kunnen 
uitvoeren zijn dit jaar dan ook relatief veel nieuwe medewerkers aangenomen.  
 
Medio 2014 is de medezeggenschapsraad (MR) van Koers VO gekozen en benoemd. De MR bestaat 
uit drie personeelsleden van het bureau. In tweemaandelijkse overlegvergaderingen bespreken het 
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CvB en de MR, de lopende zaken betreffende het bureau, naast de behandeling van de onderwerpen 
waarover de MR advies moet geven of waarbij de instemming van de MR is vereist.   

Eén van de werkzaamheden die het bureau Koers VO uitvoert is de wettelijke taak om de 
toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) cluster 3 en cluster 4 te beoordelen. 

Tussen 1 augustus 2014 en 31 december 2014 heeft Koers VO in totaal voor 94 leerlingen een 
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hiervan zijn 84 
leerlingen toelaatbaar bevonden tot het vso cluster 4 (bekostigingscategorie laag). 10 leerlingen zijn 
toelaatbaar bevonden tot het vso cluster 3, waarvan 8 met bekostigingscategorie laag (6 ZMLK en 2 
LZK) en 2 met bekostigingscategorie hoog (MG).  

1.3. Communicatie met externe partners 
 
Koers VO neemt deel aan landelijke en regionale overleggen, zoals die voor 
samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs, de VO-raad, praktijkonderwijs en een werkgroep 
binnen FOKOR. Daarnaast werkt Koers VO samen met een groot aantal partners binnen en buiten de 
regio. Een overzicht van de partners is opgenomen in bijlage 3.  
 
Wanneer ouders vragen hebben is de school voor hen het eerste aanspreekpunt, de scholen hebben 
hiervoor eigen contactpersonen benoemd. Daarnaast geeft bureau Koers VO informatie aan ouders 
via het Koersloket, de website en brochures over het traject ‘De zorgleerling in beeld’. 
 

1.4. Verslaglegging/ verantwoording 
 
De verslaglegging geschiedt op een aantal manieren: 
- Het Samenwerkingsverband legt met het Ondersteuningsplan ook verantwoording af aan de 

overheid. Na vaststelling ontvangt de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW 
een exemplaar. Het ondersteuningsplan wordt eenmaal in de vier jaar vastgesteld; 

- Door middel van dit jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de 
activiteiten van het samenwerkingsverband in het verslagjaar. De jaarrekening en dit verslag 
vormen samen primair de verslaglegging over een kalenderjaar;  

- De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Koers VO stelt jaarlijks een verslag op van de 
werkzaamheden. Het jaarverslag wordt ter kennis gebracht aan het bestuur van het 
Samenwerkingsverband Koers VO, de schoolbesturen en de deelnemende scholen. Dit geldt 
ook voor het Koersloket;  

- De onderwijsopvangvoorzieningen (OOVR) (nu OPDC) worden in 2014 stand gehouden door de 
besturen van BOOR, CVO, LMC en Horizon. De OOVR/OPDC doen gezamenlijk verslag van de 
ontwikkelingen in het voorafgaande schooljaar. Het dient als inhoudelijke verantwoording naar 
de opdrachtgevers, Gemeente Rotterdam (dienst JOS), Samenwerkingsverband Koers VO en 
de scholen. In november 2014 hebben bij het OPDC betrokken besturen aan Koers VO het 
verzoek gedaan het OPDC integraal over te nemen. Eind 2014 zijn daarover de eerste 
verkennende gesprekken gevoerd; 

 

1.5. Klachtenafhandeling 
 
Bureau Koers VO heeft nog geen eigen klachtenprocedure opgesteld. Deze is in ontwikkeling en zal 
medio 2015 gereed zijn. Er zijn in 2014 overigens geen klachten binnengekomen.  
 
De klachtenprocedure van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Koers VO ziet er als 
volgt uit. Belanghebbenden kunnen een klacht indienen over de advisering en handelswijze van de 
PCL bij het bestuur van het Samenwerkingsverband Koers VO. Het College van Bestuur behandelt 
namens het bestuur de klacht. Belanghebbende ontvangt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht 
bericht over de afhandeling ervan. Ook de PCL heeft in 2014 geen klachten ontvangen. 
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Wanneer er klachten zijn in het kader van het al of niet toekennen van een TLV dan kunnen ouders of 
scholen daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Koers VO is bij 
deze organisatie aangesloten. 

1.6. Huisvesting 
 
Het samenwerkingsverband Koers VO huurt een kantoorruimte aan de Marshallweg 17 te Rotterdam. 
Hier zijn het bureau Koers VO en het College van Bestuur gehuisvest. Zoals eerder aangegeven is er 
in 2014 begonnen met het zoeken naar een, met name, grotere huisvesting. De verkenning, en de 
eventuele gezamenlijke huisvesting met PPO, wordt in 2015 gecontinueerd. 
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2. Het Ondersteuningsplan 
 

2.1. Inleiding 
 
In 2014 is er, net als in 2013, met alle betrokkenen hard gewerkt aan het uitwerken van een aantal 
inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs. Hoofdlijnen en 
uitgangspunten hebben een plek gekregen in de definitieve versie van het Ondersteuningsplan. In 
september 2013 is een nul-versie van het Ondersteuningsplan opgesteld, vervolgens is dat besproken 
met de schoolbesturen en op onderdelen met vertegenwoordigers van de gemeenten. Mede op basis 
van de feedback is de nul-versie van het Ondersteuningsplan en omgezet in een concept-
Ondersteuningsplan in januari 2014. In het voorjaar is het plan besproken met de 
Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR heeft in maart 2014, na verwerken van wijzigingen, voor een 
jaar ingestemd met het Ondersteuningsplan. 

2.2. De inhoud van het concept-Ondersteuningsplan, samenvatting 
 
Na een algemeen inleidend eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 van het concept-
Ondersteuningsplan de visie van het samenwerkingsverband op de ondersteuning van leerlingen 
geschetst. Er wordt uitgegaan van een basisondersteuning (basisplusondersteuning) die bestaat uit 
goed onderwijs en basisafspraken over o.m. heldere toelatingscriteria, leerlingvolgsystemen, de zorg 
voor veiligheid en welbevinden, en het betrekken van ouders en leerlingen. De basisondersteuning 
omvat ook lichte extra ondersteuning waar die nodig is. Naast deze basisondersteuning biedt elke 
school ook in meer of mindere mate extra ondersteuning. Er zal na de invoering van Passend 
Onderwijs een continuüm tot stand komen lopend van de basisondersteuning en extra ondersteuning 
(via arrangementen) binnen het reguliere onderwijs tot zware extra ondersteuning binnen het speciaal 
onderwijs. Daarnaast kan tijdelijk extra ondersteuning geboden worden in een OPDC. Het gaat Koers 
VO erom dat er een dekkend netwerk ontstaat waarbinnen alle leerlingen het onderwijs en de 
ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In hoofdstuk 3 wordt deze visie meer concreet uitgewerkt 
en in hoofdstuk 4 wordt de relatie tussen deze visie en zowel de budgettering als de kwaliteitszorg 
gelegd. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe vanuit het samenwerkingsverband de ondersteuning 
gefaciliteerd zal worden. Ook het afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal 
onderwijs (inclusief de procedures en criteria daarvoor) en de positie en taken van het OPDC komen 
hierbij aan de orde. In hoofdstuk 6 worden de samenwerking tussen de scholen, met het primair 
onderwijs en de afstemming met het MBO en met het cluster 1 - en cluster 2 – onderwijs besproken 
en wordt de rol van het Koersloket toegelicht. Hoofdstuk 7 richt zich op het informeren van en 
samenwerken met de ouders. Hoofdstuk 8 is gewijd aan de samenwerking met de gemeenten op de 
raakvlakken die er tussen de zorgplicht van scholen en die van de gemeenten liggen. Hoofdstuk 9 
gaat over de interne organisatie van het Samenwerkingsverband Koers VO, hoofdstuk 10 bespreekt 
de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem vorm gegeven zal worden en tenslotte komen in hoofdstuk 
11 de financiële consequenties van de invoering van Passend Onderwijs aan de orde, inclusief de 
wijze waarop binnen het Samenwerkingsverband Koers VO de middelen voor ondersteuning verdeeld 
zullen worden.  

2.3. De procedures rond de vaststelling van het Ondersteuningsplan 
 
Het Ondersteuningsplan wordt vastgesteld door het College van Bestuur nadat de Raad van Toezicht 
en de Algemene Leden Vergadering het goedgekeurd hebben. Voordat het College van Bestuur het 
ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Toezicht en de Algemene Leden Vergadering dient het ter 
instemming voorgelegd te worden aan de Ondersteuningsplanraad en moet er op 
overeenstemmingsgericht overleg met de gemeenten hebben plaats gevonden. Deze overleggen 
hebben in 2013 en 2014 plaatsgevonden. Op 1 mei 2014 is het eerste Ondersteuningsplan van Koers 
VO naar de Inspectie gestuurd. 
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2.3.1. Overleg binnen het Samenwerkingsverband 
 

Overleg met scholen en besturen 
 
In de loop van 2014 en zeker na 1 augustus 2014 is de uitwerking van de inhoud van het 
Ondersteuningsplan in diverse gremia aan de orde geweest. Daarbij is het met name gegaan over de 
zorgplicht, het maken van het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) en de nieuwe procedures met 
betrekking tot de toelating tot de OPDC en het speciaal onderwijs (TLV). 
 

Overleg met de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering 
 
In maart 2014 heeft de Raad van Toezicht het definitieve concept-ondersteuningsplan voorlopig 
goedgekeurd en de Algemene Leden Vergadering heeft in april 2014 zijn definitieve goedkeuring aan 
het plan gegeven. 
 

Het overleg met de Ondersteuningsplanraad 
 
Na de instelling van de Ondersteuningsplanraad in oktober 2013 is de nul-versie van het 
Ondersteuningsplan aan de Ondersteuningsplanraad toegestuurd. Het concept-Ondersteuningsplan is 
in februari 2014 aan de Ondersteuningsplanraad ter instemming voorgelegd. Na enkele overleggen 
van de OPR met het bestuur van Koers VO heeft de OPR besloten in te stemmen met het 
Ondersteuningsplan voor de periode van één jaar. 
 

De Inspectie 
 
Het definitieve Ondersteuningsplan is op 1 mei 2014 naar de Inspectie gestuurd. 
Op 28 mei 2014 heeft de Inspectie een simulatie onderzoek verricht bij Koers VO. De aandacht was 
met name gericht op de in het Ondersteuningsplan genoemde ambities en de uitwerking daarvan. Het 
samenwerkingsverband heeft over dit bezoek een overwegend positief verslag ontvangen. De 
Inspectie heeft op 28 mei aangegeven medio 2015 bij Koers VO terug te willen komen voor een 
vervolgonderzoek. 
 

2.3.2. Afstemming met het primair onderwijs en de cluster 1- en cluster 2 - 
onderwijs 
 
Het eerste concept-Ondersteuningsplan is in december 2013 aan de samenwerkingsverbanden 
primair onderwijs en de besturen van het cluster 1- en cluster 2- onderwijs toegezonden. In januari 
/februari 2014 heeft hierover afstemmend overleg plaats gevonden. In 2014 zijn er, met name, met de 
samenwerkingsverbanden primair onderwijs een aantal overleggen geweest in verband met de 
uitwerking van de in de Ondersteuningsplannen genoemde ambities. 
 

2.3.3. Het overleg met de gemeenten, het OOGO 
 
Over het concept- ondersteuningsplan is op 16 december 2013 het wettelijk verplichte OOGO (Op 
Overeenstemming Gericht Overleg) met de 14 gemeenten in onze regio gevoerd. Dit overleg was 
ambtelijk voorbereid in een aantal overleggen. Naar aanleiding van het OOGO is het 
Ondersteuningsplan op diverse punten bijgesteld. Daarbij ging het met name om het versneld 
uitvoeren van een aantal voornemens zoals die in het Ondersteuningsplan geformuleerd zijn.  
In februari 2014 is er met de gemeenten, op grond van het bijgestelde Ondersteuningsplan 
overeenstemming bereikt met de 14 gemeenten. 
Gedurende 2014 hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden van medewerkers van Koers 
VO met beleidsmedewerkers van de 14 gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de in het 
Ondersteuningsplan beschreven doelen praktisch uit te werken. In 2014 ging het met name om het 
instellen van een ‘verbindingsofficier’ bij elke vo-school (verbinding onderwijs-Jeugdhulp) en het 
ontwikkelen van een protocol Thuiszitters.  
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3. Personeel 
 
Het Samenwerkingsverband Koers VO heeft eigen personeel als bedoeld in artikel 53b van de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs. Dat personeel is werkzaam binnen Bureau Koers VO en valt onder de cao-
vo. 

3.1 Doelstellingen 
 
Bureau Koers VO heeft de volgende kerntaken: 
 

- de regie en sturing van de beleidsontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband; 

- de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie; 

- het onderhouden van met externe contacten; 

- het uitvoeren van hiervan afgeleide en wettelijke taken. 
 
De kerntaken en daarvan afgeleide taken worden door de medewerkers van Koers VO uitgevoerd. 
Het aantal fulltime equivalent (fte) bedraagt 17,12 per 31 december 2014 met een totaal van twintig 
medewerkers. Naast de medewerkers die in dienst zijn van Koers VO, worden ook medewerkers 
ingehuurd. Daarbij gaat het om 2,46 fte voor drie consulenten en een controller, en om 6,8 fte voor 
schoolloopbaancoaches vanuit de plusvoorzieningen. Het College van Bestuur is verantwoordelijk 
voor besluitvorming over het beleid, de beleidsuitvoering, de dagelijkse gang van zaken binnen het 
samenwerkingsverband en voor de aansturing van de medewerkers. 
 

Professionalisering 
 

Bureau Koers VO streeft naar verdere professionalisering. Het doel is om te komen tot een proactieve 
en slagvaardige organisatie, waarin iedere medewerker kan bijdragen aan waar Koers VO goed in is, 
zoals ondersteuning verlenen aan de scholen zodat elke jongere boeiend en Passend Onderwijs 
krijgt. Dan kan Bureau Koers VO ook goed anticiperen op voortdurend wijzigende wet- en regelgeving 
en de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. De professionaliseringsactiviteiten richten zich op: 
- Professionaliseren competenties, op basis van kernwaarden; 
- Professionaliseren organisatieontwerp, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid;  
- Ontwikkelen van het functiebouwwerk middels de FUWA-waardering van de functies. 
 
Er is in 2014 een start gemaakt met het nadenken over een nieuwe organisatiestructuur. Passend 
Onderwijs stelt andere eisen aan de medewerkers van het bureau en dat vraagt om een andere 
organisatievorm. De kerntaken en verantwoordelijkheden moeten worden beschreven en in een 
helder organogram weergegeven worden. Er is in voorgaande jaren een set kernwaarden voor Bureau 
Koers VO bepaald en de inrichting van de gesprekscyclus wordt herzien, met daarin speciale 
aandacht voor de professionalisering van de medewerkers. Het personeelsbeleid zal in 2015 definitief 
vorm krijgen als alle processen zijn afgerond.  
 

Voorlopige uitgangspunten personeelsbeleid 
 
Bureau Koers VO heeft in 2012 kwaliteit, verbinding en ontwikkeling als kernwaarden voor het 
personeelsbeleid geformuleerd. Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt voor het op te stellen beleid 
en het handelen en zorgen voor een gemeenschappelijke identiteit van het CvB, de leidinggevenden 
& de medewerkers. Ze fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de organisatiecultuur. 
Koers VO wil werken aan een professionele HRM functie waarin op praktische wijze invulling gegeven 
wordt aan het strategisch personeelsbeleid. Koers VO streeft naar een goed functionerende 
gesprekscyclus als middel om ontwikkeling, functioneren en beoordelen te borgen. Op zo’n wijze dat 
de organisatie Koers VO en de mensen die er werken zich in samenhang ontwikkelen. Koers VO zet 
ontwikkeling van mensen daarbij centraal.  
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Zij wil het beste uit mensen halen en talent optimaal benutten. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 
competenties die bij de rol/functie horen van de medewerker. In de competenties liggen de 
kernwaarden, de visie en missie van Koers VO besloten.  
 

Functiebeschrijvingen  
 
In 2012 is een begin gemaakt met het maken van functiebeschrijvingen. Inmiddels is het aantal taken 
en het aantal medewerkers van het bureau toegenomen. Dat maakt dat er nieuwe FUWA-sys-
beschrijvingen moeten worden gemaakt. In 2013/2014 is daarmee gestart. Allereerst zijn vier nieuwe 
functies beschreven: lid en voorzitter College van Bestuur, directeur innovatie en bestuurssecretaris. 
Het CvB streeft ernaar dit proces af te ronden in 2015. Het is duidelijk dat de FUWA-sys-
beschrijvingen afgestemd worden en ook moeten worden op de taken en verantwoordelijkheden die 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Koers VO heeft.  
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4. Financiën 
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het financieel beleid van het samenwerkingsverband. Het 
hoofdstuk financiën is te verdelen in een viertal onderdelen te weten een bespreking van de financiële 
kengetallen, het treasurybeleid, een analyse van het financiële resultaat over 2014 en een 
toekomstparagraaf waarin de toekomstige ontwikkelingen en de financiële uitwerking hiervan worden 
weergegeven. 

4.1  Beleid 
 
Het boekjaar 2014 kan gekenmerkt worden door de invoering van het Passend Onderwijs. Hierdoor 
zijn per 1 augustus 2014 de taken van het samenwerkingsverband ingrijpend veranderd. Daarbij is 
tegelijkertijd de bekostigingssystematiek aangepast om deze taken en bijbehorende nieuwe structuur 
van het samenwerkingsverband te ondersteunen. Hiervoor bestaat echter, ondanks de grote 
hoeveelheid aan voorbereidingen die het samenwerkingsverband getroffen heeft, geen 
referentiemogelijkheden. De inrichting van de financiële administratie met daarbij horende de 
monitoring van het resultaat en het opstellen van de meerjarenbegroting zijn hierdoor ingewikkelde 
processen geworden. Hiermee is in 2014 veel ervaring opgedaan welk gebruikt zal worden om in de 
komende jaren dit proces verder te borgen binnen het samenwerkingsverband. Dit zeker gezien de 
toekomstige uitbreidingen van de taken van het samenwerkingsverband rondom onder andere het 
lwoo/praktijkonderwijs. Voorbeelden van de opgedane ervaring onderscheidt zich met name in een 
diepere kennis rondom de bekostiging vanuit het ministerie alsook een beter beeld rondom uitgaven 
behorende bij specifieke programma-uitgaven. 
 
In de zorgplannen 2013-2014 en het ondersteuningsplan 2014-2015 zijn de lange termijn 
doelstellingen en beoogde resultaten opgenomen. Tevens is hierin opgenomen wie per doelstelling 
het initiatief neemt en worden de doelstelling vertaald naar activiteiten. Een ander onderdeel van deze 
plannen is informatie over de bekostiging van het Samenwerkingsverband en de afspraken over de 
verdeling en inzet van de middelen. De beschikbare middelen waren tot 1 augustus 2014 onder te 
verdelen in een viertal budgetten, te weten het regionaal zorgbudget, rebound, subsidieregeling 
Passend Onderwijs en middelen voor plusvoorzieningen. De begroting januari tot en met juli 2014 is 
een afgeleide van het zorgplan 2013-2014.  
De begroting augustus – december 2014 is een afgeleide van de vastgestelde meerjarenbegroting. 
De ontvangen middelen zijn onder te verdelen in lichte ondersteuning, zware ondersteuning (inclusief, 
overgangsbekostiging leerling gebonden financiering) en middelen voor plusvoorzieningen. 
 
De berekening van het regionaal zorgbudget voor een schooljaar is gebaseerd op de T-1 systematiek. 
Voor 2013- 2014 was de basis het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2012 als werkelijk schoolgaand 
stond ingeschreven voor het 3e en 4e leerjaar vmbo van de scholen binnen het 
Samenwerkingsverband. De voor het Samenwerkingsverband bestemde zorggelden kwamen 
beschikbaar via vier kassier-scholen: Scheepvaart en Transport College, Comenius College, Nova 
College Rotterdam en de Roncalli mavo.  
 
Elke school die aangesloten is bij Koers VO ontving schoolbudget bestaande uit: 

 Zorgbudget. 
Dit zorgbudget gaf de school extra ruimte om de zorgcoördinatietaken bij een zorgcoördinator 
te leggen. De zorgcoördinator kan het Koersloket inschakelen voor advies bij handelings-
verlegenheid, ondersteuning bij preventief ambulante begeleiding, dreigende ‘thuiszitters’ en 
verwijzingen PO-VO en VO-VO. 

 Strippenkaart (50% regeling). 
Alle scholen konden gebruik maken van de strippenkaart. De strippenkaart kent een maximum 
en de school droeg ten minste de helft bij uit eigen middelen. De strippenkaart is voor: 
- Inkoop expertise bij Expertisecentra. 
- Verwijzing naar onderwijsopvangvoorziening of andere aanbieders van lesplaatsen.  
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Met de invoering van het Passend Onderwijs heeft het Samenwerkingsverband een eigen brinnummer 
(VO2810) gekregen en wordt vanaf 1 augustus 2014 de rijksvergoeding voor het 
samenwerkingsverband rechtstreeks vanuit het ministerie op de rekening van Koers VO overgemaakt. 
Hiermee is een einde gekomen aan het systeem van kassiersscholen. 
 
Elke aangesloten school krijgt in 2014-2015 per locatie de volgende bijdragen: 

 Basis(plus)ondersteuning.  
Dit bedrag van € 7,50 per leerling en minimaal € 4.000 per schoollocatie komt in plaats van de 
bijdragen zorgbudget en strippenkaart. In schooljaar 2014-2015 mag het resterende budget 
per school voor de strippenkaart besteed worden.  

 Overgangsmaatregel schooldeel LGF. 
Het samenwerkingsverband keert het voormalige schooldeel voor schooljaar 2014-2015 
rechtstreeks uit aan de betreffende scholen. In 2015-2016 is deze bekostiging niet meer 
rechtstreeks te bepalen en zal (gedeeltelijk) worden overgegaan naar een 
waarderingssysteem per school. 

 
Het eigen vermogen van Koers VO bestond tot 1 augustus 2014 uit een algemene reserve en 
bestemmingsreserves. Met als doel de verschillende budgetten en geldstromen te kunnen volgen 
waren bestemmingsreserves gecreëerd. Deze bestemmingsreserves zijn met ingang van het Passend 
Onderwijs middels resultaatbestemming vrijgevallen. Ultimo 2014 zijn er geen bestemmingsreserves 
en zal het resultaat van het samenwerkingsverband direct ten laste of gunste van de algemene 
reserve komen. 

4.2 Analyse financiële positie 
 
Financiële kengetallen zijn getallen die uit de jaarcijfers van een instelling gehaald kunnen worden en 
waarmee de financiële positie kan worden beoordeeld door middel van een benchmark met landelijke 
gemiddelden of streefwaarden. Hierdoor kan een indicatie worden verkregen of de instelling al dan 
niet financieel gezond is.  
 
Voor Koers VO zijn vier kengetallen relevant. De kengetallen kapitalisatiefactor en daarbij horend de 
bufferfunctie, welk specifiek in de onderwijssector gebruikt worden en door de commissie Don zijn 
geadviseerd, worden in deze analyse niet besproken. Voor deze kengetallen zijn nog geen landelijke 
normen ontwikkeld die relevant zijn voor samenwerkingsverbanden.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het verschaft inzicht in de 
financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden 
voldaan. Er zijn twee kengetallen voor de solvabiliteit: 
• Definitie solvabiliteit 1: eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het  totaal vermogen, en 
• Definitie solvabiliteit 2: eigen vermogen en voorzieningen uitgedrukt in een percentage van het  
totaal vermogen. 
 
De Inspectie van het Onderwijs hanteert voor onderwijsinstellingen met betrekking tot de eerste 
definitie een ondergrens van 30%. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden 
voldaan. Liquiditeit wordt gedefinieerd als: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de 
liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt 
doorgaans gekwalificeerd als voldoende, omdat dan tegenover de snel vervallende schulden 
tenminste evenveel vlottende activa staan. 
 
Rentabiliteit 
De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel 
negatief resultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% verdedigbaar omdat het 
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onderwijs geen winstoogmerk kent. Rentabiliteit wordt gedefinieerd als: resultaat uit de gewone 
bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit de gewone bedrijfsvoering. 
 
Weerstandvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare vermogens zich verhouden tot de exploitatie 
om de niet met beheersmaatregelen afgedekte risico’s op te vangen. Naarmate de reserves groter zijn 
zal het weerstandsvermogen groter zijn. 
 

Kengetal 2014 2013 Norm 

Solvabiliteit 1 47,6 % 54,1 % 30% 

Solvabiliteit 2 46,9 % 54,6 % ---- 

Liquiditeit 1,85 2,14 0,5 – 1,5 

Rentabiliteit -4,1 % 0,2 % 0 % 

Weerstandsvermogen 29,8 % 40,3 % 10-40 % 

 

De bovenstaande kengetallen geven aan dat de financiële positie van het samenwerkingsverband 
solide is. Aan zowel de verplichtingen voor de korte als de lange termijn kan worden voldaan. Conform 
de begroting 2014 is de rentabiliteit in 2014 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedragen door de 
reserves van het samenwerkingsverband. De liquiditeit is in 2014 in relatieve zin afgenomen, in 
absolute zin is deze gestegen met omstreeks € 700.000. De liquiditeitsquote is een momentopname. 
Doordat in 2014 subsidiegelden zijn ontvangen welke pas in 2015 zullen worden besteed zijn zowel 
de vlottende activa (liquide middelen) als de vlottende passiva (vooruit ontvangen subsidies) 
toegenomen. Daarbij zijn er diverse kosten rondom onder andere het OPDC nog niet gefactureerd 
door de deelnemers waardoor de overlopende passiva nog verder zijn gestegen. Dit heeft tot gevolg 
dat het verhoudingsgetal naar beneden gaat, maar dat de liquiditeitspositie van Koers VO is gestegen. 
Het weerstandsvermogen is met 30% van een zodanige omvang dat deze toereikend wordt geacht.  
 
Het streven is om naast de normen die de inspectie hanteert (zijn niet specifiek voor 
samenwerkingsverbanden ontwikkelde normen) benchmarkgegevens te gebruiken van vergelijkbare 
samenwerkingsverbanden. Door de invoering van het Passend Onderwijs zijn deze 
benchmarkgegevens op dit moment nog niet beschikbaar. 

4.3 Treasurybeleid 
 
Het treasurybeleid  vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009.  Hierin staan regels voor het beleggen en belenen 
van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 
2010).  
 
Het samenwerkingsverband heeft in 2008 een treasurystatuut opgesteld. In dit statuut wordt het beleid 
uiteengezet en een beschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de 
treasuryfunctie gegeven. Het treasurystatuut is niet geheel in lijn met de Regeling Beleggen en 
Belenen. In het kader hiervan is het treasurystatuut in lijn gebracht met de actuele wet- en 
regelgeving. Overigens zijn de uitzettingen in 2014 en voorgaande jaren wel in lijn met de vigerende 
wet- en regelgeving verricht. Het nieuwe treasurystatuut zal in 2015 worden vastgesteld.  
 
In 2014 zijn er kortdurende gelden uitgezet op een tweetal spaarrekeningen van de ABN-AMRO. Deze 
gelden zijn ten allen tijde beschikbaar voor het bestuur. In verband met de invoering van het Passend 
Onderwijs en de afwikkeling van de voormalige bekostiging van het samenwerkingsverband middels 
kassierscholen zijn gedurende 2014 relatief weinig gelden uitgezet. De bekostiging van het 
samenwerkingsverband door het ministerie vindt plaats volgens een betaalritme waardoor in het 
laatste kwartaal van 2014 een groot bedrag is ontvangen door het ministerie aan het 
samenwerkingsverband. Deze middelen zijn nog niet volledig middels facturen van de scholen 
uitbetaald. Om deze reden zijn de liquide middelen ultimo 2014 gestegen ten opzichte van 2013.  
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Het beleid van het samenwerkingsverband is om de scholen op twee momenten in het schooljaar de 
diverse ondersteuningsbedragen over te maken. In december wordt 5/12e en in mei-juni wordt 7/12e 
overgemaakt. Hierdoor draagt het samenwerkingsverband geen risico in de liquiditeit. 
 
In 2015 zal aan het liquide middelenbeheer verder invulling gegeven worden om de rentebaten op een 
zo hoog mogelijk niveau te brengen.  

4.4 Analyse van het resultaat 
 
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een resultaat van € 284.097 negatief tegenover een begroot 
resultaat van € 372.729 negatief.  Het resultaat over 2013 bedroeg € 8.350 positief. Een eerste 
analyse van dit resultaat vertoont hogere baten van circa € 400.000. De lasten zijn eveneens hoger 
voor een bedrag van € 300.000. De financiële baten en lasten zijn conform begroting.   
 
De belangrijkste afwijkingen zijn hogere overheidsbijdragen enerzijds en anderzijds zijn de overige 
lasten hoger dan begroot. Hieronder zal dit resultaat per categorie verder besproken worden. In 
verband met de invoering van het Passend Onderwijs zal per categorie een splitsing gemaakt worden 
van de verschillen met de begroting voor en na 1 augustus. 
 

4.4.1 Toelichting baten 
 
Rijksbijdragen: 
In verband met de invoering van het Passend Onderwijs zijn de rijksbijdragen op totaalniveau begroot. 
Door een hoger vastgesteld aantal leerlingen wijkt de lichte ondersteuning positief af ten opzichte van 
de begroting. De zware ondersteuning wijkt negatief af van de begroting. Op totaalniveau wijken de 
rijksbijdragen € 75.000 positief van de begroting door hoger vastgestelde aantallen rugzak-leerlingen. 
 
De overige subsidies OCW wijken € 51.000 positief af van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door 
een herrekening van de doorbelasting van het regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen bij het 
Samenwerkingsverband Oost IJsselmonde over 2012 tot en met 2014. Samenwerkingsverband Koers 
VO heeft voor een aantal schoollocaties in Barendrecht de ondersteuning uitgevoerd. In 2014 is 
geconstateerd dat voor één locatie het bedrag niet is gefactureerd aan het samenwerkingsverband 
voor een bedrag van € 53.000. Dit is met terugwerkende kracht uitgevoerd. 

 

Overige overheidsbijdragen: 
Voor de uitvoering van het VSV-convenant worden gelden ontvangen vanuit de gemeente Rotterdam. 
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2014 was het precieze bedrag van de subsidie niet 
bekend en is uitgegaan van de bijdrage conform 2012-2013. Voor 2013-2014 en 2014-2015 is de 
bijdrage hoger vastgesteld. 
 
Overige baten: 
In verband met de invoering van het Passend Onderwijs zijn oude openstaande schulden afgeboekt 
ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 15.000. Tevens werden in voorgaande jaren de 
inkomsten voor het ISK in mindering gebracht op de kosten. Met ingang van 2014 worden ten 
behoeve van de inzichtelijkheid van de baten en lasten rondom het ISK deze afzonderlijk verantwoord 
in de financiële administratie. 
 

4.4.2 Toelichting lasten 
 
In verband met de invoering van het Passend Onderwijs is het tweede deel van de begroting 2014 op 
hoofdlijnen opgesteld. In verband met het niet aanwezig zijn van referentiemateriaal is een analyse 
van de afwijkingen op postniveau lastig op te stellen. De meerjarenbegroting is opgesteld in tien 
afzonderlijke programma’s. De analyse met betrekking tot de verschillen zal zich daarbij concentreren 
op de resultaten per programma-onderdeel.  
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De personele lasten wijken omstreeks €100.000 negatief af ten opzichte van de begroting. Binnen de 
personele lasten valt met name op dat de loonkosten € 80.000 lager zijn dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door het nog niet in dienst nemen van extern ingehuurd personeel. De post personeel niet 
in loondienst is om deze reden daardoor ook hoger dan begroot. Andere opvallende posten betreffen 
de hoger dan begrote dotatie voorzieningen en de post reiskosten. Deze posten zijn niet voldoende 
hoog begroot om rekening te houden met de stijging van het aantal FTE’s per 1 augustus 2014.  
 
De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot in verband met een grote investering in ICT in 2014 voor 
nieuwe apparatuur. 
 
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot in verband met afrekeningen voor de huur van het 
bureau over de periode 2013 en eerder door de verhuurder.  
 
Binnen de overige lasten is bij diverse posten een verschuiving zichtbaar van kosten ten opzichte van 
de begroting. Vanwege de begroting op hoofdlijnen is gedurende 2014 beter inzicht gekomen in de 
verwerking van diverse kosten. Voorbeelden hiervan zijn de verschuiving van deskundigenadvies naar 
extern personeel.  
 
Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn met name terug te voeren naar een viertal posten:  

- Strippenkaart. Deze post betreft de afwikkeling van de strippenkaart 2013-2014 en eerder. Het 
nog te besteden saldo van alle scholen is als kosten genomen in boekjaar 2014. De scholen 
hebben de mogelijkheid om in schooljaar 2014-2015 het resterende saldo volledig te 
besteden.  

- Koersloket. Onder deze post is het resultante van het Koersloket (programma 4) opgenomen. 
In verband met het invoeren van het Passend Onderwijs is aan dit programma meer geld dan 
begroot besteed.  

- Activiteiten overig. In de balans van 2013 is een verschil geconstateerd in een overlopende 
post. Door de invoering van het nieuwe administratiepakket is de balanspositie onjuist 
gepresenteerd in 2013. Deze post is in 2014 gecorrigeerd. Tevens zijn enkele openstaande 
vorderingen uit het verleden gecorrigeerd. 

- Calamiteiten. Onder deze post zijn calamiteiten begroot. In 2014 zijn hier geen uitgaven aan 
gedaan. 

 

4.4.3 Toelichting financiële baten en lasten 

 
De liquide middelen zijn ten opzichte van 2014 toegenomen. Echter in verband met het moment van 
ontvangen via de kassier-scholen (voor 1 augustus) en het betaalritme (na 1 augustus) zijn deze 
gelden niet gedurende het gehele jaar beschikbaar geweest voor het samenwerkingsverband. Dit in 
combinatie met de lage rente zorgt voor een beperkte hoeveelheid aan rente-inkomsten. In 2015 zal 
door het samenwerkingsverband extra aandacht besteed worden aan de liquiditeitspositie om een zo 
gunstig mogelijk resultaat te behalen. Overigens is met de lagere baten rekening gehouden in de 
begroting 2014. 
 

4.4.4 Toelichting op de balans 

 
Ten opzichte van 2013 hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de balans. Opvallende zaken zijn 
de afname van de vorderingen in verband met het beëindigen van de functie van de kassier-scholen 
waardoor de liquide middelen per einde 2014 zijn toegenomen. Tevens zijn er enkele subsidies 
vooruit ontvangen waardoor de vlottende passiva zijn toegenomen. 
Overige opvallende zaken zijn de toename van de Materiele Vaste Activa in verband met 
investeringen in ICT en toename van de voorzieningen (jubilea) in verband met een groter aantal 
FTE’s ultimo 2014. 

4.5 Toekomstparagraaf 
 
2014 heeft in het teken gestaan van de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. 
Met de invoering is de financieringssystematiek ingrijpend gewijzigd.  
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De vastgestelde meerjarenbegroting op hoofdlijnen, zoals vermeld in het ondersteuningsplan en de 
jaarrekening 2014, is vooralsnog niet gewijzigd. In april-mei 2015 wordt een nieuwe 
meerjarenbegroting opgesteld. Conform de afspraken met de Raad van Toezicht is het negatieve 
resultaat over 2015 uit de meerjarenbegroting geanalyseerd op mogelijke besparingen. Het resultante 
is een gedetailleerde begroting 2015 welk op een neutraal saldo uitkomt. Deze besparing is 
gerealiseerd door te besparen op programma 3 en programma 6. Tevens zijn door hoger vastgestelde 
leerlingaantallen de rijksbijdragen hoger dan begroot. 
 
Voor de komende periode worden geen significante mutaties in de balans verwacht. Eind 2014 is 
geïnvesteerd in de ICT-omgeving met als doel een doelmatiger gebruik van ICT welk tevens leidt tot 
lagere ICT-lasten in 2015 en verder. In 2015-2016 zal gekeken worden naar een nieuwe locatie voor 
het bureau Koers VO. Uit de eerste analyse van de kantoormarkt is de verwachting dat dit niet tot 
grote investeringen alsook fors hogere huurlasten zal leiden. 
De personeelsbezetting is gedurende 2014 gestegen van 10,79 naar 17,12 FTE. In 2015 zal de 
bezetting verder toenemen door de insourcing van personeel dat voorheen extern werd ingehuurd en 
het op projectbasis aannemen van personeel in verband met de extra taken van het 
samenwerkingsverband. 
Het samenwerkingsverband zal in de komende jaren niet afhankelijk zijn van derden inzake 
financiering van haar taken. De financiering vindt plaats door de rijksoverheid en de gemeente inzake 
specifieke projecten. In het geval van specifieke projecten worden, afhankelijk van het project, tevens 
beheers- en algemene lasten toegerekend. Voor de tot op heden specifieke projecten was dit niet van 
toepassing.  
 

 

Meerjarenbegroting kalenderjaar

Baten 2015 2016 2017 2018 2019

lichte ondersteuning algemeen 4.473.540 4.473.540 4.473.540 4.473.540 4.473.540

lichte ondersteuning LWOO 25.264.240 25.264.240 25.264.240 25.264.240

lichte ondersteuning PrO 6.951.939 6.951.939 6.951.939 6.951.939

verevening lichte ondersteuning algemeen 300.594 150.297

zware ondersteuning 12.770.411 25.899.740 25.899.740 25.899.740 25.899.740

verevening zware ondersteuning -1.522.882 -3.250.875 -2.834.414 -2.323.940 -1.585.033

overige baten 0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 560.000 0 0 0 0

Totale baten 16.581.662 59.488.881 59.755.044 60.265.518 61.004.425

Lasten 2015 2016 2017 2018 2019

afdracht LWOO (via DUO) 24.659.361 24.659.361 24.659.361 24.659.361

afdracht PrO (via DUO) 7.296.179 7.296.179 7.296.179 7.296.179

maximering afdracht LWOO/PrO, dit bedrag t.l.v. lumpsum schoolbesturen (indien van toepassing)0 0 0 0

afdracht VSO, teldatum, (via DUO) 8.294.679 18.788.741 18.788.741 18.788.741 18.788.741

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging149.915 359.796 359.796 359.796 359.796

afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging 0 0 0 0 0

lasten ondersteuningsplan 8.647.107 9.035.623 8.829.167 9.117.167 9.849.417

verplichte besteding AB (pers) bij VSO In Programma's In Programma's

progr1Aen1B: Basis(plus)ondersteuning 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

progr2A.1: Overgangsmaatregel LGF AB (cluster 4 en zmlk) 464.087 649.722 0 0 0

progr2A.2/2A.3: Begeleiders passend onderwijs, incl. coördinatie 359.696 285.324 25.000 25.000 25.000

progr2B:Expertisepool 127.083 305.000 305.000 305.000 305.000

progr2C.1:Overgangsmaatregel schooldeel LGF 1.347.491 658.077 0 0 0

progr2C.2/3H:Budget voor scholen voor extra ondersteuning (incl. AWBZ) 438.750 1.520.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000

progr3D,E,G:Werzaamheden toelaatbaarheidsverklaringen 720.000 1.083.333 1.200.000 1.200.000 1.200.000

progr3F:OPDC 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

progr4:Koersloket en overgangen van leerlingen 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

progr5:Projecten 760.000 200.000 241.667 300.000 300.000

progr6:Monitoring en Kwaliteitszorg 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

progr7:Beleidsintensiveringen 0 0 7.500 237.167 969.417

progr8:Budget voor calamiteiten en crisismaatregelen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

progr9: Overige overgangsmaatregelen (afbouw SRA) 230.000 134.167 0 0 0

progr10: Bestuur, management, beleid, administratie 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Totale lasten 17.091.701 60.139.700 59.933.244 60.221.244 60.953.494

Resultaat -510.039€           -650.819€         -178.200€           44.275€           50.931€           
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5. Bedrijfsvoering en interne beheersing 
 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bedrijfsvoering en de interne beheersing van Koers VO. 

5.1 Bedrijfsvoering 
 
Koers VO streeft naar een professionele bedrijfsvoering die een heldere en daadkrachtige 
besluitvorming en sturing mogelijk maakt. Dit veronderstelt onder meer dat er sprake is van: 
geformaliseerde en gestandaardiseerde instrumenten en procedures ten behoeve van de beleids- en 
begrotingscyclus (een planning en control cyclus), een adequate organisatie van de bestuurlijke 
informatievoorziening, een jaarlijkse analyse en borging van het risicomanagement in de organisatie, 
een heldere, efficiënte en gecontroleerde administratieve organisatie, de beschikbaarheid van de 
benodigde deskundigheid en de beschikbaarheid van adequate managementinformatie op alle 
niveaus.  
Om te komen tot een professionelere bedrijfsvoering is op al deze onderdelen een kwaliteitsslag 
gemaakt. 2015 zal verder gebruikt worden om de kwaliteit op de aangegeven punten verder te 
verhogen. Hierbij moet gedacht worden aan het driemaal per jaar opstellen van een 
managementrapportage inclusief eindejaarsprognose en het opstellen van een beleidsrijke 
meerjarenbegroting in april-mei 2015. 
 
Een optimale bedrijfsvoering is:  

 doeltreffend (ondersteunend aan primair proces);  

 doelmatig (met minimale middelen);  

 transparant (voor iedereen helder); 

 flexibel (in staat in te spelen op de veranderende omgeving). 
 
De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed bij OSGMetrium 
vestiging Rotterdam. De accountantscontrole op de jaarstukken is uitbesteed aan Deloitte 
accountants. ICT werkzaamheden zijn uitbesteed bij Fitsz en schoonmaakwerkzaamheden bij ISS. 

5.2 Beleidsprocessen 
 
Koers VO heeft een besturingsstructuur geïmplementeerd waarbij de Code Goed bestuur van de VO 
Raad is toegepast. Koers VO heeft gekozen voor het Raad van Toezichtmodel waarbij er sprake is 
van scheiding tussen bestuur en toezicht in twee verschillende organen. Het College van Bestuur 
wordt gevormd door twee personen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door 7 personen. 
 
De interne organisatie van het Bureau Koers VO is tegen het licht gehouden en er is gekeken hoe 
Koers VO de interne organisatie van het samenwerkingsverband ingericht dient te hebben om de 
huidige taken te kunnen behandelen en tevens goed voorbereid te zijn op de verdere ontwikkelingen 
rondom Passend Onderwijs. Ten opzichte van 2013 is het aantal FTE’s toegenomen van 10,79 eind 
2013 naar 17,12 eind 2014. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening wordt een nieuw 
organogram opgesteld van het samenwerkingsverband Koers VO. Daarnaast is een start gemaakt 
met het beschrijven van de administratieve organisatie van het samenwerkingsverband. De afronding 
hiervan wordt in 2015 verwacht.  

5.3 Beheersprocessen en risicoanalyse 
 
Het jaar 2014 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de voorbereiding op en de invoering 
van het Passend Onderwijs. Eind 2013 is het eerste concept van het ondersteuningsplan besproken in 
de Raad van Toezicht en de ALV en in mei/juni 2014 is het ondersteuningsplan vastgesteld.  
 
Eind 2014 is samen met het externe bureau Infinite Financieel B.V. een risicoanalyse opgesteld 
omtrent de ter verwachten risico’s voor het samenwerkingsverband. 
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Waar mogelijk zijn aan deze risico’s een indicatie aangegeven van het aan te houden 
weerstandsvermogen. De opgestelde risicoanalyse zal jaarlijks worden geüpdate. In de notitie worden 
drie typen risico’s onderscheiden: 
1. Risico’s die voortvloeien uit het door Koers VO geformuleerde beleid en de uitvoering hiervan 
2. Risico’s die voortvloeien uit het beleid van de overheid 
3. Risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van Koers VO 
 
Conclusie uit de opgestelde risicoanalyse is dat, indien alle risico’s tegelijkertijd zich zullen voordoen, 
er een weerstandsvermogen van € 3.750.000 aanwezig dient te zijn. Ultimo 2014 heeft het 
samenwerkingsverband een eigen vermogen van ruim € 2.000.000. Dit is onvoldoende om alle risico’s 
af te dekken. Gedurende de komende jaren zal het eigen vermogen moeten worden vergroot. 
Overigens is de kans dat alle risico’s tegelijkertijd zich voordoen laag. In 2015 zal de risicoanalyse 
worden uitgebreid waarbij per risico tevens de kans wordt bepaald dat deze zich zal voordoen en wat 
het gevolg van de mitigerende beheersmaatregelen zijn op het risico. Naar verwachting zal de hoogte 
van het benodigde weerstandsvermogen hierdoor dalen en een beter beeld geven van de werkelijk 
benodigde hoogte van het weerstandsvermogen voor de komende jaren. 
 
Het belangrijkste risico voor het samenwerkingsverband bevindt zich voor de komende periode in de 
deelname aan het VSO. Indien het aantal leerlingen in het VSO sterk toeneemt nemen de verplichte 
uitgaven door het samenwerkingsverband aan het VSO toe. Hierdoor kan er druk ontstaan op de 
andere activiteiten van Koers VO. Dit risico wordt gemitigeerd doordat Koers VO de instroom middels 
de afgifte van het aantal TLV’s beheerst. Op de aantallen afgegeven TLV’s vindt een directe 
monitoring plaats. Voor 2016 en verder geldt een zelfde risico en beheersing van de instroom van het 
aantal leerlingen naar het LWOO/PrO.  
 
Het samenwerkingsverband is de uitkomsten van de risicoanalyse verder aan het inbedden in de 
structuur van het verband zodat risico’s en de daarbij horende financiële invloed tijdig wordt 
geconstateerd zodat hierop tijdig kan worden geacteerd. 
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6. Bestemmingsreserves 
 
Koers VO heeft een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves benoemd. Dit zijn 
reserves ontstaan door het gebruik van publieke gelden die gekoppeld zijn aan projecten en doelen. 
Door invoering van het Passend Onderwijs zijn de bestemmingsreserves behorende bij de voormalige 
structuur afgebouwd en zijn deze toegevoegd aan de algemene reserve. Deze afbouw heeft plaats 
gevonden middels een besluit van het CvB.  
 

Bestemmingsreserve 31-12-2013 Resultaat 2014 31-12-2014 

Schoollijn 721.254 -721.254 0 

Dekkend onderwijszorgaanbod 663.506 -663.506 0 

Elke leerling op de juiste plek 34.734 -34.734 0 

Totaal 1.419.494 -1.419.494 0 
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Bijlage 1 De samenstelling van de Organen en van de 
Ondersteuningsplanraad  

 
Samenstelling op 31 december 2014 
 
A. Het College van Bestuur 
 
Voorzitter:   J.M. van der Have 
 
Lid (vanaf 1/1/2014): M. Dekkers  
 
B. De Raad van Toezicht 
 
Voorzitter:   W.P. Littooij (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.) 
 
Leden:  C. Goverde (Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)  
   M.J.W. van der Knaap (Stichting LMC VO te Rotterdam) 
   C. Kuiper (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs) 
   G.D.N. van Uitert (Stichting VO Capelle aan den IJssel) 
   L.J. van Heeren (Stichting OVO Hoeksche Waard) 
   (1 vacature) 
 
C. De algemene ledenvergadering 
 
Voorzitter:  W.P. Littooij 
 
Leden: - De Stichting Christelijke Scholengroep De Waard 
  - De Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
  - De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 
  - De Stichting Edudelta Onderwijsgroep 
  - De Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs 
  - De Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam 
  - De Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs 
  - De Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Ibn Ghaldoun 
  - De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam 
  - De Stichting Krimpenerwaard College 
  - De Stichting LMC VO te Rotterdam 
  - De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 
  - De Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
  - De Stichting voor Protestants Christelijk Basis- en Ortopedagogisch Onderwijs te 

Rotterdam-Zuid 
  - De Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor 

Noordelijk Rotterdam 
  - De Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs 
  - De Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam 
  - De Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel 
  - De Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland 
  - De Stichting Wellant 
  - De Stichting Yulius 
  - De Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 
  - De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. 
  - De Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland 
  - De Aloyisius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse) 
  - De Hoenderloo Groep (Hoenderloo College) 
  - ‘s Heeren Loo (Emaus College in Ermelo) 
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D. De Ondersteuningsplanraad 
 
Voorzitter:  D. Oosthoek (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.) 
Vicevoorzitter M.R. Eerhart (Stichting Krimpenerwaard College) 
 
Leden:  H. van Asch (Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland) 

O. Beumer (Stichting LMC VO te Rotterdam) 
A.J.T. Buschmann (Stichting Grafisch Lyceum) 

   A. von Eugen (Stichting Wellant) 
Y.C. Pieterson - Anes (Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan de IJssel) 
P.Q. Rijsdijk (Stichting Yulius) 

   J. Vermeer - Mens (Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam) 
   T. Roos  (Vereniging Geref. VO West Ned.) 
   G. Schaap  (Martinusstichting)\ 
   J. Valk (Stichting Horizon) 
   E. Vos (Stichting OVO Hoeksche Waard) 
   E .Rietveld (Stichting BOOR) 
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Bijlage 2.  Externe partners 
 
Raad van Toezicht Koers VO 
Koers VO heeft sinds 23 april 2013 (statutenwijziging) een Raad van Toezicht. De Raad bestaat uit 
zeven leden. Zes daarvan zijn tevens bestuursleden van de Algemene leden vergadering (ALV), 
waaruit het samenwerkingsverband bestaat. Het zevende lid van de Raad wordt bindend 
voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Koers VO. 
 
Overleggen Raad van Toezicht met College van Bestuur 
In 2014 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd met het College van Bestuur. Daarnaast is er 
in het najaar van 2014 twee maal een bijeenkomst geweest onder leiding van een extern deskundige 
over de invulling van het Toezichtkader Koers VO. Het Toezichtkader is in december 2014 door de 
ALV vastgesteld. 
 
Tijdens de overleggen van de Raad met het College van Bestuur zijn in grote lijnen de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest: 

- Het Ondersteuningsplan, dat op 18 maart voorlopig is goedgekeurd door de RvT; 
- De groei van het vso (cluster 3) voor invoering van passend onderwijs en de groei van cluster 

4 na invoering van passend onderwijs en de maatregelen die naar aanleiding daarvan worden 
genomen; 

- Bespreking en (al of niet voorlopig) goedkeuren van de reglementen van de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur; 

- Vaststelling van het profiel van een lid van de Raad en het benoemen van een vicevoorzitter; 
- De Jaarstukken van 2013, zowel met als zonder de accountants van Deloitte besproken en, 

indien  aan de orde, voorlopig goedgekeurd; 

- De risicoanalyse Koers VO is besproken en bekeken is hoe het best met de genoemde 
risico’s kan worden omgegaan; 

- In 2014 is een tijdpad lwoo-pro voorgesteld en uiteindelijk door de ALV in december 
geaccordeerd.  

 
Samenstelling Raad van Toezicht  Koers VO in 2014 
Begin 2014 bestond de Raad uit zes leden. De OPR heeft in het voorjaar van 2014 een lid 
voorgedragen.  Deze heeft  na de zomer van 2014 bedankt voor het lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht. In december 2014 was er dan ook een vacature in de Raad van Toezicht.  
 
Leden Raad van Toezicht 2014: 
 

- Wim Littooij (CVO), voorzitter 
- Marcel van der Knaap, LMC, vicevoorzitter 
- Cees Goverde, (Martinusstichting) 
- Chris Kuiper, (Horizon) 
- Nico van Uitert, (St. VO Capelle a/d IJssel) 
- Luc van Heeren, (St. OVO Hoeksche Waard) 
- Cora Hensems (voorgedragen door de OPR)  
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Bijlage 3.  Externe partners 
 
Regionale Expertise Centra Cluster 1, 2. 
Middelbaar Beroeps Onderwijs Albeda/Zadkine 
Jeugdzorg 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 
Jongerenloket 
Dienst sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Rotterdam (SOZAWE) 
Regionale Verwijzings Commissie (RVC) 
Organisaties voor schoolmaatschappelijk werk 
Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR) 
Gemeenten 
Stadsregio 
Provincie 
Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschap 
Inspectie van het Onderwijs 
Bureau Jeugdzorg 
Gemeentelijk Geneeskundige Dienst (GGD)  
Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 
Platform samenwerkingsverbanden 
Primair Passend Onderwijs (PPO) 

VO-raad 

PO-raad 
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Bijlage 4.  Verantwoording inzake continuïteitsparagraaf 
 
Conform de brief van 20 december 2013 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
zijn onderwijsinstellingen verplicht in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op te nemen. Koers 
VO dient met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 aan deze verplichting te 
voldoen. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2014 waren diverse gegevens nog niet 
beschikbaar om te komen tot een volledige continuïteitsparagraaf waaronder een uitwerking van de 
balanspositie gedurende de begrotingsperiode. Een aangepaste meerjarenbegroting inclusief balans 
zal opgesteld worden in de periode april/mei 2015. Daarbij zijn de diverse verplichte onderdelen apart 
besproken in de gehele verantwoording. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting worden de 
diverse onderdelen apart hieronder weergegeven en wordt indien noodzakelijk verwezen naar de 
onderdelen van het verslag. 
 

A. Gegevensset 
 
A1. In het jaarverslag worden de navolgende kengetallen opgenomen 
 

Kengetal (31-12) 2014 2015 2016 2017 

Directie 2,0 2,0 2,0 2,0 

Onderwijzend personeel - - - - 

Overige medewerkers 15,1 15,1 15,1 15,1 

Totaal 17,1 17,1 17,1 17,1 

Leerlingaantal (T-1) 53.287 53.287 53.287 53.287 

 
Verwacht wordt dat de personele inzet gedurende de komende jaren gelijk zal blijven. De begroting 
van de leerlingaantallen voor zowel het VO als het VSO (gezamenlijk) zal naar verwachting constant 
blijven. De opgenomen leerlingaantallen zijn op basis van het peilmoment van 1-10-2013. 
 
A2. Meerjarenbegroting 
 
Balans 
 

 2014 2015 2016 2017 

Vaste Activa     

Materiele Vaste Activa 123.496 123.496 123.496 123.496 

Financiele vaste Activa 18.749 18.749 18.749 18.749 

Totaal Vaste Activa 142.245 142.245 142.245 142.245 

     

Vlottende Activa 4.185.159 3.675.120 3.024.301 2.846.101 

     

Totaal Activa 4.327.404 3.817.365 3.166.546 2.988.346 

     

Eigen vermogen     

Algemene Reserve 2.027.800 1.517.761 866.942 688.742 

Bestemmingsreserves - - - - 

     

Voorzieningen 31.566 31.566 31.566 31.566 

     

Kortlopende schulden 2.268.038 2.268.038 2.268.038 2.268.038 

     

Totaal Passiva 4.327.404 3.817.365 3.166.546 2.988.346 

 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2014 was er geen aangepaste meerjarenbegroting 
beschikbaar. Op basis van de onder paragraaf 4.5 opgenomen meerjarenbegroting (exclusief de 
aanpassing in de begroting 2015) is de balans verder opgenomen waarbij slechts de algemene 
reserve en liquide middelen muteren met het exploitatiesaldo. 
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De financiële positie van de vereniging is gezond. Het eigen vermogen laat in de meerjarenbegroting 
een daling zien met de negatieve exploitatiesaldo’s in de komende twee jaar. Het eigen vermogen 
verandert daarbij ten gevolge van het exploitatieresultaat daar de financieringsstructuur geen 
wijzigingen ondergaat. 
 
In 2015 wordt gekeken naar een nieuwe locatie voor het kantoor in verband met ruimtegebrek (zie 
paragraaf 1.6). 
 
Staat van Baten en Lasten 
 
Voor de staat van baten en lasten over 2014 verwijzen wij naar pagina 38 van de jaarstukken. De 
raming voor de jaren 2015 tot en met 2017 is niet van eenzelfde format en detaillering en is gebaseerd 
op een uitvoering van de werkzaamheden in programma’s. Hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 4.5. 
In verband met de verplichte opname is deze voor zover mogelijk opgenomen volgens het 
vastgestelde format. De stijging van de uitgaven in de diverse categorieën zijn opgenomen onder de 
overige lasten.  
 

BATEN 2014 2015 2016 2017 

Rijksbijdrage 6.397.519 8.002.901 8.384.804 8.650.967 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 467.538 134.167 - - 

College-, cursus- en examengelden - - - - 

Baten werk in opdracht van derden - - - - 

Overige baten 39.461 - - - 

TOTAAL BATEN 6.904.518 8.137.068 8.384.804 8.650.967 

     

LASTEN     

Personeelslasten 1.435.688 1.435.688 1.435.688 1.435.688 

Afschrijvingen 22.457 22.457 22.457 22.457 

Huisvestingslasten 125.578 125.578 125.578 125.578 

Overige lasten 5.620.868 7.063.384 7.451.900 7.245.444 

TOTAAL LASTEN 7.204.591 8.647.107 9.035.623 8.829.167 

     

Saldo Baten en lasten - 300.073 -510.039 -650.819 -178.200 

Saldo financiële bedrijfsvoering 15.975 - - - 

Saldo buitengewone baten en lasten - - - - 

TOTAAL RESULTAAT - 284.098 -510.039 -650.819 -178.200 

Incidentele baten en lasten in resultaat - - - - 

 

 B. Overige rapportages 
 
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
Voor deze rapportage verwijzen wij naar paragraaf 5.1 op pagina 21 van de jaarstukken. 
 
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
Voor deze rapportage verwijzen wij naar paragraaf 5.3 op pagina 21/22 van de jaarstukken. 
 
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan. 
 
Meerdere malen per jaar wordt door het toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht) overlegd met 
het College van Bestuur. Van dit toezicht worden verslagen gemaakt. De Raad van Toezicht 
ondersteunt en adviseert het College van bestuur inzake beleidsvraagstukken en de financiën. 
Middels aparte commissies wordt indien noodzakelijk in kleinere kring gesproken over specifieke 
vraagstukken. Voor een verslag over van de financiële commissie van de RvT wordt verwezen naar 
bijlage 2.  



Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2014 2013

Solvabiliteit 47,6% 54,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is aan 

haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 25% á 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de vereniging

in staat om aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit excl. Voorzieningen 46,9% 54,1%

Liquiditeit (Quick ratio) 1,85 2,14

Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is aan

haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de

vereniging in staat aan haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.

Weerstandsvermogen (VO) 21,1% 25,7%

Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de totale baten inclusief rentebaten

en de waardeveranderingen en overige opbrengsten financiële vaste activa

Weerstandsvermogen 29,8% 40,3%

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen.

Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de vereniging als

aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van 

de vereniging en over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

Rentabiliteit -4,1% 0,1%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is

van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt 

uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat 

(het "exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

Kapitalisatiefactor inclusief privaat 62,5% 75,9%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de

organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de

taken van de organisatie.  De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale

kapitaal minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief

de financiële baten.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.

35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)

60% voor kleine besturen (<5 mln)

Aantal FTE (inclusief vervanging) 13,96                           10,79

Personeelskosten per FTE  €                      83.517  €                 70.247 

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 19,9% 14,5%
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A1   Grondslagen

1                    Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Koers VO verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. 

Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een 

inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 

balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest 

recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Financiële instrumenten

Koers VO heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt verwezen naar de behandeling per post.

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van 

toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden opgenomen onder de vorderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is 

aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt 

onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt 

onder de financiële vaste activa.
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Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Koers VO

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en 

werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare 

middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel 

publiekrechtelijke middelen.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een 

inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. De 

bestemmingsreserve wordt nader nader toegelicht in hoofdstuk 6 van het bestuursverslag.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op 

activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die 

voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een 

deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van 

toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, 

gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (4,00 %). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening 

gebracht.

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste 

verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen 

bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten 

en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. 

Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 

verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van 

baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) 

worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het 

deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten 

verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende 

passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige exploitatiesubsidies

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de 

gesubsidieerde lasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, 

provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de 

overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en 

bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen 

Koers VO heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd 

op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 

Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

Per november 2014 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 102,4%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 

"verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 

last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval 

van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 

van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van 

investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 

waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van 

onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Model A:  Balans per 31 december 2014  (na resultaatverdeling)

1. Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa 123.496                 104.871                  

1.3 Financiële vaste activa 18.749                   18.749                    

Totaal vaste activa 142.245                     123.620                     

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 619.126                 1.298.502               

1.7 Liquide middelen 3.566.033             2.853.415               

Totaal vlottende activa 4.185.159                 4.151.917                 

Totaal activa 4.327.404                  4.275.537                  

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.027.800             2.311.898               

2.2 Voorzieningen 31.566                   21.498                    

2.4 Kortlopende schulden 2.268.038             1.942.141               

Totaal passiva 4.327.404                  4.275.537                  

31 december 2014 31 december 2013

31 december 2014 31 december 2013
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2014

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 6.397.519                 6.269.434                      5.477.403                 

3.2 Overige overheidsbijdragen 467.538                    241.308                         141.558                    

3.5 Overige baten 39.461                      -                                      930                            

Totaal baten 6.904.518                 6.510.742                      5.619.891                 

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.435.688                 1.338.627                      817.449                    

4.2 Afschrijvingen 22.457                      20.798                           23.697                      

4.3 Huisvestingslasten 125.578                    121.750                         116.189                    

4.4 Overige lasten 5.620.868                 5.418.796                      4.665.472                 

Totaal lasten 7.204.591                 6.899.971                      5.622.807                 

Saldo baten en lasten (300.073)                   (389.229)                        (2.916)                       

5 Financiële baten en lasten 15.975                      16.500                           11.265                      

Resultaat (284.098)                   (372.729)                        8.349                         

Resultaat na belastingen (284.098)                   (372.729)                        8.349                         

Nettoresultaat (284.098)                   (372.729)                       8.349                        
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Model C:  Kasstroomoverzicht

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten (300.073)               (2.916)                    

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 22.457                   23.698                   

Mutaties voorzieningen 10.068                   2.072                     

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 679.376                 574.894                 

Schulden 325.897                 1.284.439             

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 737.725                 1.882.187             

Ontvangen interest 16.445                   11.854                   

Betaalde interest (-/-) (470)                       (589)                       

15.975                   11.265                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 753.700                 1.893.452             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) (41.082)                  (16.237)                  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: (41.082)                  (16.237)                  

Mutatie liquide middelen 712.618                 1.877.215             

Beginstand liquide middelen 2.853.415             976.200                 

Mutatie liquide middelen 712.618                 1.877.215             

Eindstand liquide middelen 3.566.033             2.853.415             
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1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 1 januari 

2014

Cumulatieve 

afschrijvingen tot 

en met 1 januari 

2014

Boekwaarde per 

1 januari 2014

Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 december 

2014

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2014

Boekwaarde per 

31 december 

2014

1.2.2

Inventaris en apparatuur 213.389           108.518           104.871          41.082                   -                               22.457                 254.471           130.975          123.496          

Materiële vaste activa 213.389           108.518           104.871          41.082                   -                               22.457                 254.471           130.975          123.496          

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.

De cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen zijn gecorrigeerd met de inmiddels niet meer aanwezige activa. Voor de 

inzichtelijkheid is dit verwerkt in de beginpositie.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Inventaris en apparatuur 10 jaar

Meubilair 15 jaar

ICT 3 jaar

Mutaties 2014

Model VA: Vaste Activa
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde 

per 1 januari 

2014

Investeringen 

en verstrekte 

leningen

Desinvesteringen 

en afgeloste 

leningen

Resultaat 

deelnemingen

Boekwaarde per 

31 december 

2014

1.3.7 Overige vorderingen               18.749 -                       -                              -                                                 18.749 

Financiële vaste activa 18.749             -                       -                              -                               18.749                 

Mutaties 2014
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Model VV: Voorraden en vorderingen

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 499.045              -                          

1.5.2 OCW / EZ 85                        -                          

1.5.7 Overige vorderingen 4.776                  816.270             

1.5.8 Overlopende activa 115.220              482.232             

Vorderingen 619.126              1.298.502          

Uitsplitsing 

STC -                           513.107             

SWV VO Oost-Ijsselmonde -                           188.784             

SWV Voorne Putten -                           41.216               

Gemeente Rotterdam -                           55.250               

Te ontvangen rente 4.776                  4.530                  

Te ontvangen bedragen -                           13.383               

1.5.7 Overige vorderingen 4.776                  816.270             

Vooruitbetaalde licenties functionaliteiten -                           53.787               

Vooruitbetaald zorgleerling in beeld -                           214.617             

Overige -                           213.829             

OPR 2.718                  -                          

Vooruitbetaalde facturen 112.502              -                          

1.5.8 Overlopende activa 115.220              482.232             

31 december 2014 31 december 2013
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 41                        8                         

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 3.565.992          2.853.407          

Liquide middelen 3.566.033          2.853.415          

Uitsplitsing 

ABN-AMRO rekening-courant 184.783              1.538.397          

8.491                  8.333                  

3.372.718          1.306.677          

1.7.2 3.565.992          2.853.407          

31 december 201331 december 2014

ABN-AMRO vermogensspaarrekening

ABN-AMRO Private banking spaarrekening

Tegoeden op bank- en girorekeningen
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Model EV: Eigen vermogen

Stand per Resultaat Stand per

1 januari 2014 31 december 2014

2.1.1 Algemene reserve 892.404                       (284.098)         1.419.494       2.027.800                    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.419.494                    -                        (1.419.494)      -                                    

Eigen Vermogen 2.311.898                    (284.098)         -                        2.027.800                    

Uitsplitsing

Algemene reserve 892.404                       (284.098)         1.419.494       2.027.800                    

2.1.1 Algemene reserve 892.404                       (284.098)         1.419.494       2.027.800                    

Schoollijn 721.254                       -                        (721.254)         -                                    

Dekkend onderwijszorgaanbod 663.506                       -                        (663.506)         -                                    

Elke leerling op de juiste plek 34.734                         -                        (34.734)            -                                    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.419.494                    -                        (1.419.494)      -                                    

Overige 

mutaties
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 1 

januari 2014 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rente mutatie (bij 

contante waarde)

Stand per 31 

december 

2014

Kortlopend 

deel

< 1 jaar

Langlopend 

deel 

> 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorziening 21.498                  10.068            -                           -                             -                             31.566            -                         31.566            

Voorzieningen 21.498                  10.068            -                           -                             -                             31.566            -                         31.566            
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Model KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 502.814                 904.432                 

2.4.4 OCW/EZ 365.790                 -                              

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 66.571                   46.593                   

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 33.872                   14.675                   

2.4.9 Overige kortlopende schulden 792.608                 131.184                 

2.4.10 Overlopende passiva 506.383                 845.257                 

Kortlopende schulden 2.268.038              1.942.141              

Uitsplitsing

Reservering CIC 121.210 83.739

Administratiekantoor -                              8.458

Nog te betalen facturen 63.343 14.623

Accountantskosten 13.028 9.946

Kosten beheer en bestuur -                              6.250

Te betalen netto lonen 2.214 8.148

Bankkosten 206 20

OPDC Tijdelijke lesplaatsen 2014/2015 500.000 -                              

Vakantieuren + persoonlijk budget 68.107 -                              

Faciliteringen schooljaar 2013/2014 24.500 -                              

2.4.9 Overige kortlopende schulden 792.608 131.184

Passend onderwijs -                              299.256

Vooruitontvangen plusvoorzieningen 427.549 427.549

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 43.455 29.852

St. Rec Rijndrecht/subs st autisme 14-15 34.000 -                              

Bindingstoelage 1.379

Subsidie pilot Veilige Publieke Taak -                              88.600

2.4.10 Overlopende passiva 506.383 845.257

31 december 2014 31 december 2013
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Model G:  Verantwoording subsidies
G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

bedrag ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond

€ € Ja/nee

totaal -                                    -                                    

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

bedrag ontvangen t/m totale te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

totaal -                                    -                                    -                                    -                                    

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1 januari 2014 verslagjaar verslagjaar 31 december 2014

€ € € € € €

Het bestuur heeft geen subsidie ontvangen met betrekking tot Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 3.447.183                3.370.536              -                                  

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 2.950.336                2.898.898              5.477.403                  

Rijksbijdragen 6.397.519                6.269.434              5.477.403                  

Uitsplitsing

Lichte ondersteuning VO (Regionaal Zorgbudget) 2.384.286                2.236.770              -                                  

Zware ondersteuning SWV VO 350.531                    1.133.766              -                                  

Overgangsbekostiging SWV exclusief AB 706.805                    -                              -                                  

Zware ondersteuning materiële instandhouding SWV VO 5.561                        -                              -                                  

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 3.447.183                3.370.536              -                                  

Regionaal Zorgbudget 1.248.870                1.216.177              2.732.923                  

Reboundvoorzieningen 514.885                    501.407                 1.048.899                  

Plusvoorziening 732.940                    731.715                 1.038.332                  

Passend Onderwijs 299.256                    299.256                 720.404                     

Correcties 2012 -                                 -                              (63.155)                      

SWV Zorgbudget/rebound 154.385                    150.343                 -                                  

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 2.950.336                2.898.898              5.477.403                  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 467.538                    241.308                 141.558                     

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 467.538                    241.308                 141.558                     

Uitsplitsing

VSV-convenant 2012-2015 378.938                    152.708                 138.125                     

Restitutie premies -                                 -                              3.433                          

Subsidie pilot Veilige Publieke Taak 88.600                      88.600                   -                                  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 467.538                    241.308                 141.558                     
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Model AB: Opgave andere baten
3.5 Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

3.5.6 Overig 39.461                      -                              930                             

Overige baten 39.461                      -                              930                             

Uitsplitsing

Correctie overlopende passiva voorgaande jaren 14.983                      -                              -                                  

ISK 24.478                      -                              -                                  

3.5.6 Overig 39.461                      -                              -                                  
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

4.1.1 Lonen en salarissen 1.165.674                1.244.427              757.968                     

4.1.2 Overige personele lasten 270.014                    94.200                   59.481                        

Personele lasten 1.435.688                1.338.627              817.449                     

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 928.780                   1.244.427             601.433                     

4.1.1.2 Sociale lasten 98.157                     -                             61.858                       

4.1.1.3 Pensioenpremies 138.737                   -                             94.677                       

Lonen en salarissen 1.165.674                1.244.427             757.968                     

4.1.2.1 dotaties voorzieningen 10.068                     750                        2.072                         

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 212.774                   61.250                   35.680                       

Cursuskosten 6.956                        1.200                      858                             

Studiedagen en conferenties 2.444                        4.750                      4.700                          

Reiskosten 24.315                      18.000                   12.110                        

Personeelskantine 5.043                        3.500                      3.382                          

Activiteiten personeel 3.372                        4.250                      

Bedrijfsgezondheidsdienst 3.378                        500                         -                                  

Overige 1.664                        -                              678                             

Overige personele lasten 270.014                   94.200                   59.481                       

4.2 Afschrijvingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

4.2.2 Materiële vaste activa 22.457                      20.798                   23.697                        

Afschrijvingslasten 22.457                      20.798                   23.697                        

Uitsplitsing

Afschrijvingskosten meubilair 5.328                        5.328                      5.127                          

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 7.354                        7.396                      7.354                          

Afschrijvingskosten hardware en randapparatuur 9.775                        8.074                      11.216                        

4.2.2 Materiële vaste activa 22.457                      20.798                   23.697                        
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4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

4.3.1 Huur 86.772                      82.937                   81.247                        

4.3.3 Onderhoud 3.249                        1.000                      815                             

4.3.4 Energie en water 6.280                        6.548                      6.719                          

4.3.5 Schoonmaakkosten 23.844                      23.915                   23.267                        

4.3.6 Heffingen 3.018                        6.000                      3.382                          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 2.415                        1.350                      759                             

Huisvestingslasten 125.578                    121.750                 116.189                     

4.4 Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 94.909                      188.595                 85.521                        

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 127.820                    115.277                 33.810                        

4.4.4 Overig 5.398.139                5.114.924              4.546.141                  

Overige lasten 5.620.868                5.418.796              4.665.472                  

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 16.542                      14.946                   18.812                        

4.4.1.2 Andere controle opdracht -                                 -                              5.336                          

Accountantslasten 16.542                      14.946                   24.148                        

Uitsplitsing

Bijdrage aan het administratiebureau 23.892                      28.424                   22.973                        

Accountantskosten 19.530                      14.946                   24.148                        

Telefoonkosten 17.566                      16.625                   16.530                        

Portikosten 4.138                        5.500                      5.245                          

Vergaderkosten 8.251                        6.250                      6.526                          

Kantoorbenodigheden 5.723                        6.000                      6.186                          

Drukwerk 5.507                        4.500                      3.902                          

Deskundigenadvies 2.165                        106.250                 11                               

Beheer en bestuur 8.003                        -                                  

Overige administratiekosten 134                           100                         -                                  

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 94.909                      188.595                 85.521                        

Kleine inventaris en onderhoud inventaris 2.566                        500                         414                             

ICT aanschaf/onderhoud hardware 565                           8.050                      6.465                          

ICT aanschaf/onderhoud software 113.957                    101.310                 5.460                          

Website 3.591                        -                              16.543                        

Reproductiekosten 7.141                        5.417                      4.928                          

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 127.820                    115.277                 33.810                        

Schoollijn 641.310                    678.510                 1.162.105                  

Dekkend onderwijszorgaanbod 778.326                    849.363                 2.522.158                  

Elke leerling op de juiste plek 854.271                    897.103                 850.169                     

Projecten 1.095.531                1.239.923              -                                  

Koersloket 258.735                    97.574                   -                                  

Zorgteams (LGF, AWBZ, basis (plus)) 983.335                    897.573                 -                                  

Calamiteiten -                                 122.917                 -                                  

Protocollen en activiteiten 69.796                      125.580                 -                                  
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Sociaal Regionaal  Arrangement 57.593                      95.833                   -                                  

Strippenkaart 425.704                    75.000                   -                                  

PCL inkoop deskundigen 7.236                        6.488                      -                                  

Activiteiten overig 213.379                    17.810                   -                                  

Representatiekosten intern/extern 8.138                        8.500                      9.242                          

Abonnementen/tijdschriften 1.184                        1.750                      1.668                          

Verzekeringen 3.601                        1.000                      799                             

4.4.4 Overig 5.398.139                5.114.924              4.546.141                  
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Model FB: Financiële baten en lasten

5 Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2014 2014 2013

5.1 Rentebaten 16.445                      16.500                   11.854                        

5.5 Rentelasten (-/-) (470)                          -                              (589)                            

Financiële baten en lasten 15.975                      16.500                   11.265                        
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Model E:  Overzicht verbonden partijen

Het bestuur is niet verbonden met andere partijen.
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Naam Voorzitter J/N Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning 

betaalbaar op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het 

dienstverband

Motivatie 

overschrijding 

van de norm en 

andere 

toelichtingen

J.M. van der Have J 14 oktober 2005 1,0000 107.692                                 1.261                                16.630                                   N.V.T. N.V.T.

M. Dekkers N 1 januari 2014 0,8000 / 1,0000* 72.643                                   8.208                                11.400                                   N.V.T. N.V.T.

* 1,0000 per 1 augustus 2014

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)

Naam Voorzitter J/N Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning 

betaalbaar op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het 

dienstverband

Motivatie 

overschrijding 

van de norm en 

andere 

toelichtingen

N.V.T.

Vermelding alle toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)

Functie of functies Voorzitter J/N Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning 

betaalbaar op termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van 

het 

dienstverband

Motivatie 

overschrijding 

van de norm en 

andere 

toelichtingen

Raad van Toezicht Voorzitter W.P. Littooij N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Raad van Toezicht Lid C. Goverde N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Raad van Toezicht Lid M.J.W. van der Knaap N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Raad van Toezicht Lid C. Kuiper N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Raad van Toezicht Lid G.D.N. van Uitert N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

Raad van Toezicht Lid J. Rath N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T. N.V.T.

4.2: Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functie of functies Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in 

FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen beloning 

betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging van het 

dienstverband

Motivatie 

overschrijding 

van de norm

nvt
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Contract                              Bedrag op jaarbasis     Einde looptijd 

Huur bedrijfsruimte             € 83.600                       30-09-2016 (Inclusief 1 jaar opzegtermijn)

Systeemonderhoud             €   6.400                        Op jaarbasis met stilzwijgende verlenging

Administratie                      € 25.200                        Op jaarbasis met stilzwijgende verlenging

dienstverlening

Schoonmaak                       €  23.700                       Op jaarbasis met stilzwijgende verlenging
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2014

-284.098€                  wordt onttrokken aan de algemene reserve

-284.098€                  totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op

de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur/RvT:

- J.M. van der Have

Voorzitter College van Bestuur

- M. Dekkers

Lid College van Bestuur

- W.P. Littooij

Voorzitter Raad van Toezicht

- C. Goverde

Lid Raad van Toezicht

- M.J.W. van der Knaap

Lid Raad van Toezicht

- C. Kuiper

Lid Raad van Toezicht

- G.D.N. van Uitert

Lid Raad van Toezicht

- J. Rath

Lid Raad van Toezicht

[datum]Datum vaststelling jaarrekening:
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 06125

Naam instelling Koers VO

Adres Marshallweg 17

Postcode 3068 JN

Plaats ROTTERDAM

Telefoon 010-4842576

Fax 010-4842839

E-mailadres info@koersvo.nl

Website www.koersvo.nl

Contactpersoon J.Snoeijenbos

E-mailadres snoeijenbos@koersvo.nl
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.644.944                 4.403.953                 5.477.403                 

3.2 Overige overheidsbijdragen 274.969                    145.475                    141.558                    

3.5 Overige baten 13.727                      -                                 930                            

Totaal baten 2.933.640                 4.549.428                 5.619.891                 

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 645.343                    634.648                    817.449                    

4.2 Afschrijvingen 13.321                      12.108                      23.697                      

4.3 Huisvestingslasten 76.849                      70.667                      116.189                    

4.4 Overige lasten 2.507.524                 2.749.558                 4.665.472                 

Totaal lasten 3.243.037                 3.466.981                 5.622.807                 

Saldo baten en lasten (309.397)                   1.082.447                 (2.916)                       

5 Financiële baten en lasten 6.303                         16.500                      11.265                      

Resultaat (303.094)                   1.098.947                 8.349                         

Resultaat na belastingen (303.094)                   1.098.947                 8.349                         

Nettoresultaat (303.094)                   1.098.947                 8.349                        

Exploitatie en Balans

AB73 Koers VO
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 50.865                       34.172                       -                                  

4.4 Overige lasten 247.563                     236.661                     -                                  

Totaal lasten 298.428                     270.833                     -                                  

Saldo baten en lasten (298.428)                   (270.833)                   -                                  

Resultaat (298.428)                   (270.833)                   -                                  

Resultaat na belastingen (298.428)                   (270.833)                   -                                  

Nettoresultaat (298.428)                   (270.833)                   -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P1 Basis(plus)ondersteuning
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.447.183                 1.133.766                 -                                  

3.5 Overige baten 25.734                       -                                  -                                  

Totaal baten 3.472.917                 1.133.766                 -                                  

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 322.792                     222.783                     -                                  

4.2 Afschrijvingen 9.136                         8.690                         -                                  

4.3 Huisvestingslasten 48.730                       51.083                       -                                  

4.4 Overige lasten 296.504                     71.610                       -                                  

Totaal lasten 677.162                     354.166                     -                                  

Saldo baten en lasten 2.795.755                 779.600                     -                                  

5 Financiële baten en lasten 9.671                         -                                  -                                  

Resultaat 2.805.426                 779.600                     -                                  

Resultaat na belastingen 2.805.426                 779.600                     -                                  

Nettoresultaat 2.805.426                 779.600                    -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P10 Bestuur en management
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 21.271                       35.179                       -                                  

4.4 Overige lasten 1.142.744                 789.478                     -                                  

Totaal lasten 1.164.015                 824.657                     -                                  

Saldo baten en lasten (1.164.015)                (824.657)                   -                                  

Resultaat (1.164.015)                (824.657)                   -                                  

Resultaat na belastingen (1.164.015)                (824.657)                   -                                  

Nettoresultaat (1.164.015)               (824.657)                   -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P2 Ondersteuning binnen de reguliere scholen
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 76.093                       114.730                     -                                  

4.4 Overige lasten 631.181                     726.936                     -                                  

Totaal lasten 707.274                     841.666                     -                                  

Saldo baten en lasten (707.274)                   (841.666)                   -                                  

Resultaat (707.274)                   (841.666)                   -                                  

Resultaat na belastingen (707.274)                   (841.666)                   -                                  

Nettoresultaat (707.274)                   (841.666)                   -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P3 Ondersteuning buiten de reguliere scholen
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 216.023                     196.449                     -                                  

4.4 Overige lasten 259.978                     116.051                     -                                  

Totaal lasten 476.001                     312.500                     -                                  

Saldo baten en lasten (476.001)                   (312.500)                   -                                  

Resultaat (476.001)                   (312.500)                   -                                  

Resultaat na belastingen (476.001)                   (312.500)                   -                                  

Nettoresultaat (476.001)                   (312.500)                   -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P4 Koersloket en leerlingovergangen
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 305.392                     731.715                     -                                  

3.2 Overige overheidsbijdragen 192.569                     95.833                       -                                  

Totaal baten 497.961                     827.548                     -                                  

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 41.175                       38.931                       -                                  

4.4 Overige lasten 363.047                     444.403                     -                                  

Totaal lasten 404.222                     483.334                     -                                  

Saldo baten en lasten 93.739                       344.214                     -                                  

Resultaat 93.739                       344.214                     -                                  

Resultaat na belastingen 93.739                       344.214                     -                                  

Nettoresultaat 93.739                       344.214                    -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P5 Projecten
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 62.125                       61.734                       -                                  

4.4 Overige lasten 114.732                     146.599                     -                                  

Totaal lasten 176.857                     208.333                     -                                  

Saldo baten en lasten (176.857)                   (208.333)                   -                                  

Resultaat (176.857)                   (208.333)                   -                                  

Resultaat na belastingen (176.857)                   (208.333)                   -                                  

Nettoresultaat (176.857)                   (208.333)                   -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P6 Monitoring en kwaliteitszorg
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.4 Overige lasten -                                  41.667                       -                                  

Totaal lasten -                                  41.667                       -                                  

Saldo baten en lasten -                                  (41.667)                     -                                  

Resultaat -                                  (41.667)                     -                                  

Resultaat na belastingen -                                  (41.667)                     -                                  

Nettoresultaat -                                  (41.667)                     -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P8 Calamiteiten
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Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

4. Lasten

4.4 Overige lasten 57.594                       95.833                       -                                  

Totaal lasten 57.594                       95.833                       -                                  

Saldo baten en lasten (57.594)                     (95.833)                     -                                  

Resultaat (57.594)                     (95.833)                     -                                  

Resultaat na belastingen (57.594)                     (95.833)                     -                                  

Nettoresultaat (57.594)                     (95.833)                     -                                  

Exploitatie en Balans

AB73P9 Overige overgangsmaatregelen
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