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Voorwoord 
Voor u ligt het bestuursverslag 2016 van het Samenwerkingsverband Koers VO.  
 
Het Samenwerkingsverband Koers VO is het grootste samenwerkingsverband in Nederland binnen het 
voortgezet onderwijs. In ons samenwerkingsverband wordt, onder de verantwoordelijkheid van 27 
schoolbesturen op 111 vestigingen van voortgezet (speciaal) onderwijs, aan ruim 55.000 leerlingen 
onderwijs gegeven.   
 
De scholen die bij Koers VO zijn aangesloten zorgen samen voor een dekkend aanbod van 
onderwijsondersteuning in de regio. Dat betekent een specifiek aanbod op elke school en een 
toereikend aanbod van bovenschoolse voorzieningen. De onderwijsbehoefte van de leerling en de 
eventuele extra ondersteuning die de leerling nodig heeft staan centraal.  
 
Het jaar 2016 is het eerste jaar waarin het Passend Onderwijs volledig financieel zijn uitvoering heeft 
gevonden. Met ingang van 2016 zijn, als laatste stap van de invoering van Passend Onderwijs, ook de 
middelen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) aan de 
samenwerkingsverbanden toegewezen. Hiermee zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van het 
afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs en aanwijzingen voor het lwoo 
ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Een belangrijke stap om te komen tot het doel van 
Passend Onderwijs: elk kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Maar 2016 heeft ook in het 
teken gestaan van andere ontwikkelingen zoals capaciteitsproblemen in het speciaal onderwijs in de 
regio Rotterdam, de grote landelijke aandacht voor Thuiszitters en de rol die samenwerkingsverbanden 
hierin hebben ter voorkoming hiervan maar ook de eerste onderzoeksresultaten met betrekking tot 
Passend Onderwijs. In dit verslag wordt over de uitwerking van alle taken en verantwoordelijkheden die 
het samenwerkingsverband heeft verantwoording afgelegd.  
 
Uit dit verslag over 2016 wordt duidelijk dat het Samenwerkingsverband Koers VO druk bezig is met het 
verzorgen van Passend Onderwijs. Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om alles wat op het pad komt 
van de samenwerkingsverbanden te behandelen. Zowel door de betrokken directie- en bestuursleden 
maar ook door de medewerkers in de scholen en die van Bureau Koers VO. We denken dan aan de 
docenten, de zorgcoördinatoren, de begeleiders Passend Onderwijs en de consulenten van het 
Koersloket. Het doel is via samenwerking elke jongere een perspectiefrijke toekomst te kunnen bieden.  
 
Mede op grond van dit verslag kan de verdere uitvoering van Passend Onderwijs binnen het 
Samenwerkingsverband Koers VO met vertrouwen tegemoet worden gezien.  
 
Dhr. J.M. van der Have en mw. drs. M. Dekkers MME 
College van Bestuur Samenwerkingsverband Koers VO  
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1. Het samenwerkingsverband Koers VO 
1.1 Wettelijke taken 

De belangrijkste eisen die de wet bij de invoering van het Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 aan het 
samenwerkingsverband en de betrokken scholen stelt, zijn terug te vinden in de artikelen 17a en 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. 

 
- Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een Ondersteuningsplan vast.  
 
- 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. 
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- 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 daarmee 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.  
 
In 2016 is gewerkt aan de doelen die zijn gesteld in het Ondersteuningsplan 2014-2018. In hoofdstuk 2 
wordt daar verderop ingegaan. Alvorens deze uitvoering van het beleid 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 en de 
klachten/bezwaren afhandeling besproken.  
 
1.2 Interne organsiatie- en communicatiestructuur 

De organen van de vereniging Samenwerkingsverband Koers VO 
De Vereniging bestaat sinds de vaststelling van de statuten op 23 april 2013 uit 27 leden, waarvan drie 
leden (buiten de regio) via het zogenaamde ‘opting-in’ systeem lid zijn. Een overzicht van de leden op 31 
december 2016 is te vinden in bijlage 1. 
De vereniging Samenwerkingsverband Koers VO kent sinds het in werking treden van de nieuwe 
statuten als organen: 
 
a. het College van Bestuur (CvB, 2 leden); 
b. de Raad van Toezicht (RvT, 7 leden); 
c. de Algemene Leden Vergadering (ALV, 27 leden). 
 
Het College van Bestuur functioneert als verenigingsbestuur. De Raad van Toezicht en de Algemene 
Leden Vergadering functioneren als intern toezichthoudende organen. In bijlage 1 is de samenstelling 
van de organen van de vereniging Samenwerkingsverband Koers VO per 31 december 2016 opgenomen. 
In hoofdstuk 5.3 is een verslag van de Raad van Toezicht over 2016 opgenomen met hierin de 
belangrijkste besproken onderwerpen. 
 
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 
instelling(en) voor bovenschoolse zorg (OPDC), cluster 1 en 2 scholen en het MBO. 
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De scholen 
De scholen vormen met elkaar het hart van Samenwerkingsverband Koers VO. Bureau Koers VO 
organiseert daarom elk jaar netwerkbijeenkomsten voor alle betrokkenen bij het 
samenwerkingsverband.  
 
Afhankelijk van de schoolsoort en het onderwerp hebben er in 2016 diverse overleggen plaats gevonden 
tussen de medewerkers van het bureau en de scholen. Zo vinden er bijvoorbeeld subregionale 
plaatsingsoverleggen plaats, waarbij scholen afspraken maken over het plaatsen van moeilijker 
plaatsbare leerlingen. Daarnaast zijn er enkele workshops Ontwikkelings Persperctief Plan (OPP) en 
Samenwerken met ouders georganiseerd. Ook heeft Koers VO gestimuleerd dat er, in samenwerking 
met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, bezoeken tussen po en vo-scholen hebben 
plaatsgevonden. De Taskforce Thuiszitters, die is gestart in 2015 en waarin Koers VO samenwerkt met 
de gemeente, heeft in 2016 flinke slagen gemaakt. Daarnaast houdt bureau Koers VO algemene 
bijeenkomsten, waarin het uitdragen van de visie van het samenwerkingsverband centraal staat en ook 
nieuwe ontwikkelingen worden besproken.  
 
De Ondersteuningsplanraad 
In 2015 heeft de Ondersteuningsplanraad ingestemd met het Ondersteuningsplan 2014-2018 voor de 
gehele ondersteuningsplanperiode. In 2016 zijn er vier overlegvergaderingen van de OPR met het 
College van Bestuur geweest. De agenda-onderwerpen worden aan het begin van het jaar in overleg 
met de OPR vastgesteld. De volgende onderwerpen zijn in 2016 aan de orde geweest: 
- De TLV-procedures en de evaluatie daarvan 
- Het waarderingssysteem 
- Het privacy reglement 
- Hoogbegaafdheid  
- Kwaliteitsbeleid 
- Het vaststellen van het reglement van de OPR en het medezeggenschapsstatuut van het 

samenwerkingsverband 
- Projecten: Toekomst lwoo binnen Koers VO; Versterking Ondersteuningsteam op school; 

Begeleiding Passend Onderwijs 
- De Jaarstukken 2015 Koers VO 
- De meerjarenbegroting Koers VO 
- De evaluatie van de samenwerking tussen de OPR en het College van Bestuur 
 
Een aantal onderwerpen waren vooral informerend van aard. Bij andere onderwerpen is dankbaar 
gebruik gemaakt van de inbreng van de OPR-leden. De samenwerking wordt door de OPR-leden en het 
bestuur van Koers VO als zeer prettig en constructief ervaren. 
 
Tijdelijke bovenschoolse ondersteuning 
De bovenschoolse zorg van het samenwerkingsverband bestaat uit het Koersloket, een expertisepool 
vso cluster 3 en het orthopedagogisch centrum (OPDC). De werkzame deskundigen in de expertisepool 
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 
ondersteuning en expertise aan scholen. Het OPDC is een tijdelijke opvangvoorziening voor tijdelijk 
intensieve ondersteuning en Jeugdhulp. In 2016 is binnen Koers VO een adviesraad OPDC gestart, 
waarin twee schoolbestuurders vanuit de ALV en een beleidsmedewerker van Koers VO zitting hebben. 
Deze raad adviseert het College van Bestuur met betrekking tot alle zaken die het OPDC betreffen. 
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Bureau Koers VO 
Het Samenwerkingsverband Koers VO heeft een centrale dienst: bureau Koers VO. Bureau Koers VO 
ondersteunt de scholen bij de uitvoering van de taken van het Samenwerkingsverband. Dit betekent 
onder meer dat bureau Koers VO de beleidsthema’s met scholen en bovenschoolse voorzieningen 
voorbereidt, uitwerkt en afstemt onder aansturing van het College van Bestuur. Het College van Bestuur 
bestaat uit twee leden. 
 
De werkzaamheden van Bureau Koers VO richten zich op:  
- 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; 
-  het efficient inzetten van de beschikbare middelen en de verantwoording naar stakeholders. 
 
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 
schoolbesturen, de scholen, de voorzieningen voor bovenschoolse ondersteuning en de 
Ondersteuningsplanraad. 
 
Op 31 december 2016 waren er 28 medewerkers werkzaam binnen Bureau Koers VO, exclusief één 
consulent van het Koersloket die via een detacheringsovereenkomst bij Koers VO werkzaam is.  
 
In 2014 is de medezeggenschapsraad (MR) van Koers VO met drie leden gestart. In 2016 bestond de MR 
tot de zomervakantie uit twee leden, het laatste halfjaar was er sprake van een slapend lid. Het eerste 
half jaar hebben er twee overlegvergaderingen plaatsgevonden van het College van Bestuur met de MR. 
De MR heeft ingestemd met: de werkkostenregeling 2015, de notitie HR-beleid en de reiskostenregeling 
2016. In 2017 is wederom een volledige MR actief, bestaand uit drie leden. 
 
1.3. Communicatie en contact met externe partners 

Ouders 
Ouders zijn één van de belangrijkste stakeholders van het samenwerkingsverband. Koers VO ziet een 
goede relatie tussen ouders en school als essentieel voor het slagen van Passend Onderwijs. De school is 
het eerste aanspreekpunt als ouders vragen hebben over hun kind. Dit is een van de 'basis=afspraken' 
uit het Ondersteuningsplan: ouders betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind en bij de school. 
Uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn die op respectvolle en gelijkwaardige wijze met elkaar 
in gesprek gaan rond hun kind/de leerling. Scholen hebben aangegeven de samenwerking met ouders 
soms een uitdaging te vinden. Daarom is in 2016, samen met MEE Rotterdam Rijnmond, een workshop 
ontwikkeld voor zorgcoördinatoren en mentoren van vo-scholen: Samenwerken met ouders; hoe doe je 
dat?  
Daarnaast informeert Koers VO ouders over bijvoorbeeld de ABT-procedures via het Koersloket, 
www.koersvo.nl en brochures. Wat welke school aan onderwijsondersteuning biedt, kunnen ouders 
vinden op de website Schoolprofielen www.koersvo.schoolprofielen.nl. Deze website is speciaal voor 
ouders ontwikkeld. 
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Om te achterhalen of de procedures goed werken in de praktijk, en omdat ouders, naast de scholen, 
degenen zijn die dat ervaren, is in 2016 voor ouders het 'Meldpunt uit Koers’ ingericht. Via een digitaal 
formulier op www.koersvo.nl kunnen ouders vragen en verbeterpunten met betrekking tot de 
procedures vso 3 en 4, pro, lwoo en het OPDC doorgeven. Binnen drie werkdagen wordt er dan contact 
opgenomen.  
 
De samenwerkingsverbanden primair onderwijs 
Bij de besprekingen met de po-verbanden gaat het met name over de overstap van leerlingen vanuit het 
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In 2016 is er geen sprake geweest van structureel 
overleg met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Met samenwerkingsverband PPO 
Rotterdam is gezien de fysieke nabijheid (zelfde kantoorgebouw op de Schiekade in Rotterdam) veel 
contact en samenwerking. In 2016 is er in verband met de volgende onderwerpen met PPO Rotterdam 
samengewerkt: 
- Het voorkomen van thuiszitters in de Taskforce; 
- Het versterken van de contacten tussen Koersconsulenten en de Onderwijs Arrangeer Teams; 
- Het geven van gezamenlijke workshops op de POVO conferentie van FOKOR van 9 november 2016; 
- Het gezamenlijk initatief om scholen te stimuleren tot lesbezoeken om de kennis van elkaars 

schoolpraktijjk te vergroten; 
- Het geven van de gezamenlijke workshops ‘Adviseren in geval van twijfel’ voor intern begeleiders en 

schoolcontactpersonen. 
Ook met de andere samenwerkingsverbanden is in 2016 samengewerkt rondom de verstap van primair 
naar voortgezet onderwijs. Zo heeft Koers VO met samenwerkingsverband RiBA gewerkt aan een POVO 
conferentie aldaar en zo ook met het samenwerkingsverband Aan den IJssel. 
 
Capaciteitsproblematiek vso 4 
In het najaar van 2016 zijn er diverse overleggen geweest met alle betrokkenen (aanbieders vso 4, 
samenwerkingsverbanden po en vo, gemeente Rotterdam). Gezien het gebrek aan lesplaatsen en de 
financiële onmogelijkheid om een en ander te regelen bij een aanbieder vso is er constructief gewerkt 
aan een financiële oplossing en aan het daarmee samenhangende huisvestingsprobleem. In december 
2016 is dit onderwerp uitgebreid aan de orde geweest in de Algemene leden Vergadering (ALV) van 
Koers VO. De basisafspraken daarover zijn in 2016 gemaakt en worden in 2017 geëffectueerd. Om in de 
toekomst meer grip te krijgen op de dynamiek van de leerlingstromen en de daarmee samenhangende 
plaatsingsproblematiek is er door betrokken partijen een tijdelijke monitor (voortgezet) speciaal 
onderwijs ingericht. Koers VO hecht grote waarde aan het goed inrichten van een dekkend netwerk, 
daarbij is de mogelijkheid van het voorspellen van de vraag naar vso-plekken van belang. Zie ook de 
paragraaf inspectie. 
 
Gemeenten 
In 2016 is er, conform de afspraken in het Ondersteuningsplan, regelmatig contact geweest met alle 14 
gemeenten waarmee Koers VO te maken heeft. Niet gezamenlijk, zoals dat tijdens de besprekingen in 
verband met het Ondersteuningsplan in 2014 het geval was, maar op basis van een regionale verdeling 
van gemeenten. Ook in 2016 zijn de onderwerpen die in het Ondersteuningsplan worden genoemd, 
jeugdhulp, OPDC, leerplicht/thuiszitters, leerlingenvervoer/onderwijshuisvesting, besproken. In de Koers 
VO-notitie ‘Evaluatie afstemming gemeenten en Koers VO, 2014-2016’, 15 december 2016 is een 
weerslag te vinden van de behandelde onderwerpen. In hoofdlijnen kan, voor wat betreft de vier 
genoemde onderwerpen, het volgende worden gezegd: 
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Jeugdhulp 
De afspraken en de invulling daarvan over een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp 
verschillen per gemeente. Het samenwerkingsverband wordt daar nauwelijks bij betrokken. De 
randvoorwaarden voor een optimale verbinding onderwijs-jeugdhulp zijn binnen het regulier onderwijs, 
met uitzondering van de BAR-regio en Langsingerland goed geregeld. In het speciaal onderwijs is dat nog 
niet het geval. Koers VO maakt van de positionering van het vso dan ook een van de speerpunten van 
het beleid voor 2017, naast het werk maken van een gemeente-overstijgende aanpak op het gebied van 
onderwijs-zorgarrangementen.  
 
OPDC 
De samenwerking tussen de gemeenten en Koers VO in verband met het OPDC betreft met name de 
jeugdhulp die, via de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling (GR), binnen het OPDC wordt ingezet. 
In 2016 is het OPDC een Rotterdamse aangelegenheid. Het is de wens van het samenwerkingsverband 
om de verantwoordelijkheid voor het jeugdhulpdeel van het OPDC bij alle gemeenten te beleggen. 
In 2016 was er sprake van een onderbezetting van het OPDC. Besloten is dan ook om leerlingen die een 
Toelaatbaarheidsverklaring voor het vso hadden tijdelijk te plaatsen binnen het OPDC. Dit omdat een 
aantal vso scholen (moeten) werken met een wachtlijist voor leerlingen. 
In 2016 is daarnaast een adviesraad OPDC opgericht, waarin twee bestuurders en een 
beleidsmedewerker van Koers VO zitting hebben. De adviesraad adviseert het College van Bestuur over 
zaken als: een toekomstbestendig OPDC, dat recht doet aan regionale behoeften; een dekkend netwerk 
en de samenwerking met het vso. 
 
Leerplicht/thuiszitters 
In 2016 is in alle gemeenten het in 2015 opgestelde ‘Protocol thuiszitters’ geimplementeerd. In vrijwel 
alle gemeenten heeft Koers VO een vast contactpersoon bij de afdeling Leerplicht waarmee gegevens 
over thuiszitters worden uitgewisseld. Dit jaar zijn er ook in alle gemeenten duidelijke afspraken 
gemaakt over de inzet van professionals binnen de school in verband met het voorkomen van het niet 
naar school gaan van leerlingen. Daarmee is de afspraak, die hierover is gemaakt in het 
Ondersteuningsplan, uitgevoerd. Eind 2015 is, ter voorkoming van dreigend thuiszitten, een 
bovenregionale doorzettingskracht voor Koers VO, door de gemeenten en het samenwerkingsverband 
geregeld. In 2016 is daar door de Taskforce Thuiszitters in verband met zeven leerlingen gebruik van 
gemaakt. In vijf gevallen heeft dit geleid tot een plaatsing op een school. Wanneer dit niet het geval is 
betreft het een grotere ondersteuningsvraag en wordt er een jeudhulptraject ingezet.  
Ook is in 2016 begonnen met een monitoring door middel van periodieke rapportages per gemeente 
met een analyse en verbeterpunten met betrekking tot het aantal thuiszitters. Er wordt daarbij gewerkt 
in subregio’s.  
 
Leerlingenvervoer/onderwijshuisvesting 
In het Ondersteuningsplan zijn voor wat betreft het leerlingenvervoer geen concrete afspraken 
gemaakt. Het elkaar wederzijds informeren over dit onderwerp werd als afdoend beschouwd. In 2016 
hebben enkele wethouders, van de gemeente Rotterdam en een aantal aanpalende gemeenten, 
afgesproken de gegevens met betrekking tot het leerlingenvervoer in beeld te brengen. 
Het samenwerkingsverband heeeft geen directe verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, maar 
er is wel sprake van een signalerende en adviserende rol, met name als het gaat om de huisvesting in 
het speciaal onderwijs. In het Ondersteuningsplan wordt als uitgangspunt genoemd dat er moet worden 
gezorgd voor ‘thuis nabij onderwijs’ en dat er in de toekomst op meerdere plekken in de regio 
lessplekken OPDC gerealiseerd moeten worden.  
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De Inspectie van het Onderwijs 
In 2016 heeft de Inspectie op 17 en 24 mei bij Koers VO een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De 
inspecteurs hebben gesproken met een aantal betrokken partijen (ouders, zorgcoördinatoren, 
directieleden) en medewerkers van Koers VO. Op 14 november 2016 ontving Koers VO het definitieve 
rapport kwaliteitsonderzoek van de Inspectie. Naast een aantal positieve opmerkingen constateert de 
Inspectie een tekortkoming met betrekking tot het deskundigenadvies en een tekortkoming in het 
dekkend netwerk. De Inspectie merkt met betrekking tot het dekkend netwerk op dat, in sommige 
gevallen, leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring niet op een vso-school konden worden 
geplaatst in verband met gebrek aan onderwijsplaatsen. De Inspectie ziet ook dat Koers VO de nodige 
initiatieven onderneemt op dit vlak, maar geeft Koers VO de opdracht om ervoor zorg te dragen dat 
leerlingen met een TLV in het vervolg structureel een passend aanbod krijgen. 
  
Overige 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 Federatie van 
Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR). Vanwege de grootte van het 
samenwerkingsverband is Koers VO ook een belangrijk aanspreekpunt voor het Ministerie van OCW en 
de Onderwijsinspectie. Daarnaast werkt Koers VO samen met een groot aantal partners binnen en 
buiten de regio. Een overzicht van de partners is opgenomen in bijlage 2.  
 
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 verslag 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; 

- Het orthopedagogisch centrum (OPDC) wordt sinds augustus 2015 uitgevoerd door het bestuur 
van LMC. Het OPDC doet gezamenlijk met het samenwerkingsverband verslag van de 
ontwikkelingen in het voorafgaande schooljaar. Het dient als inhoudelijke verantwoording naar de 
opdrachtgevers, Gemeente Rotterdam, Samenwerkingsverband Koers VO en de scholen. 

 
1.5. Klachtenafhandeling 

Er is in 2016 gewerkt aan een procedure met betrekking tot alle soorten klachten en bezwaren die met 
het samenwerkingsverband te maken hebben. Deze procedure wordt in begin 2017 afgerond en op de 
website van Koers VO geplaatst. 
 
Algemene klachten 
In 2016 zijn er geen algemene klachten binnengekomen bij Koers VO. 
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Bezwaren in het kader van afgiftes TLV vso, pro en aanwijzing lwoo 
Wanneer er klachten of bezwaren zijn in het kader van het al of niet toekennen van een tlv vso, pro of 
een aanwijzing lwoo dan kunnen ouders of scholen daarover een klacht indienen bij het bestuur van 
Samenwerkingsverband Koers VO. Het College van Bestuur laat zich vervolgens adviseren door de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs te Utrecht. Koers VO is hierbij aangesloten. Er zijn in schooljaar 
2016 vier bezwaren ingediend bij de geschillencommissie. De bezwaren betroffen zowel het niet 
afgeven als het wel afgeven van een TLV door het samenwerkingsverband. Over drie van de vier 
bezwaren heeft het samenwerkingsverband in 2016 een advies ontvangen. Daarin werd Koers VO in alle 
gevallen in het gelijk gesteld. Begin 2017 ontving Koers VO het advies met betrekking tot het vierde 
bezwaar. Ook daarin onderschreef de commissie het eerder genomen besluit Vn Koers VO. De andere 
adviezen die de geschillencommissie heeft gegeven, onder andere in verband met de wijze van 
ondertekening van TLV-besluiten, heeft het samenwerkingsverband ter harte genomen en 
dienovereenkomstig aangepast.  
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2. Het Ondersteuningsplan 
2.1 Inleiding 

Het Ondersteuningsplan 2014-2018 is de afgelopen jaren door alle partijen goedgekeurd. In 2016 is er 
met de betrokkenen verder gewerkt aan het uitwerken van een aantal inhoudelijke vraagstukken met 
betrekking tot (de invoering van) Passend Onderwijs. De eerste resultaten zijn zichtbaar geworden en er 
is meer duidelijk geworden over de precieze kaders waarbinnen het samenwerkingsverband moet 
opereren. In de notitie ‘Koers VO in beeld, Passend onderwijs in cijfers en grafieken’ (Koers VO, juni 
2016) geeft het samenwerkingsverband een overzicht van relevante gegevens zoals de leerlingaantallen 
van de diverse te onderscheiden schoolsoorten; de gegevens met betrekking tot het dekkend netwerk 
van Koers VO en een overzicht van de leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband. Koers VO 
stelt zich ten doel jaarlijks een dergelijke rapportage af te leveren. Het Ondersteuningsplan is daarbij 
altijd leidend.  
Hieronder volgt eerst een samenvatting van het Ondersteuningsplan 2014-2018. Daarna wordt kort 
ingegaan op een aantal dit jaar uitgewerkte onderdelen van het Ondersteuningsplan. 
 
2.2. De inhoud van het Ondersteuningsplan, samenvatting 

Na een algemeen inleidend eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 van het 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 
onder meer 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 bijvoorbeeld een orthopedagogisch centrum (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. 
Bij de actualisering van het Ondersteuningsplan is de inpassing van lwoo/pro hier nader uitgewerkt. 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.  
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2.3. Uitwerking beleid Ondersteuningsplan 2016 

Begeleiding Passend Onderwijs (BPO)  
In 2016 is in de Raad van Toezicht en de Algemene ledenvergadering (ALV) gesproken over de toekomst 
van de rol en positie van de Begeleiding Passend Onderwijs (BPO) van Koers VO. De gesprekken met de 
aanbieders van BPO (BOOR, Horizon en Yulius) hebben geresulteerd in de notitie “Expertise-organisatie 
BPO: Visie en richting’. Deze notitie werd gebruikt als aangrijpingspunt bij de discussies in de Raad van 
Toezicht en de ALV.  
Op grond van de gesprekken met alle betrokkenen heeft het College van Bestuur in juli 2016 een besluit 
genomen over de toekomst Begeleiding Passend Onderwijs Koers VO. Het besluit houdt in dat het 
samenwerkingsverband de regie en de beschikking over de middelen vanaf schooljaar 2016-2017 bij de 
scholen neerlegt. Daarmee wordt de inzet van de BPO-ers, in de huidige vorm, afgebouwd. De komende 
jaren gelden als een overgangsperiode waarin de personele verplichtingen, onder andere in het kader 
van het zogenaamde tripartiete akkoord, zorgvuldig worden afgehandeld.  
Het doel en de inzet van middelen blijft ongewjizigd: als onderdeel van het ondersteuningsteam op 
school worden leerlingen vanuit de expertise van de begeleiding passend onderwijs ondersteund. 
Verder komt er ruimte voor voor nieuwe creatieve oplossingen voor leerlingen om zo goed mogelijk 
binnen het regulier onderwijs te functioneren door verdieping van de samenwerking tussen regulier en 
speciaal onderwijs. Een belangrijke voorwaarde waar de inzet van de middelen aan moet voldoen is dat 
de middelen ten goede komen aan de versterking van het ondersteuningsteam op school. In dat kader is 
Koers VO in 2016 gestart met de projecten “Versterking ondersteuningsteam op school’ en “Begeleiding 
Passend Onderwijs’. Beide projecten hebben als doel om passend onderwijs meer merkbaar te laten zijn 
in het primaire proces van het regulier onderwijs. Voor het project ‘Begeleiding Passend Onderwijs’ zijn 
alle zorgcoordinatoren eind 2016 uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep om de inrichting 
van de begeleiding passend onderwijs vorm te geven. Het project “Versterking ondersteunigsteam op 
school’ bevindt zich nog in de oriënterende fase.  
In het volgende Ondersteuningsplan (2018-2022) van Koers VO krijgt de uitwerking van het beleid BPO 
verder vorm. Vanzelfsprekend zal de monitoring van de kwaliteit en resultaten van de inzet van de 
middelen daarin een belangrijke rol innemen. 
 
Waarderingssysteem 
Koers VO heeft ervoor gekozen om de middelen voor de extra ondersteuning te verdelen volgens het 
schoolmodel. Vandaar dat er, sinds schooljaar 2014-2015, gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een 
waarderingsssyteem. In maart 2016 heeft dit geresulteerd in de notitie: ‘Voortzetting 
waarderingssysteem Koers VO’. De notitie is in 2016 in de Raad van Toezicht, de ALV en de 
Ondersteuningsplanraad besproken.   
Bij het waarderingssysteem gaat het om het geld wat aan de samenwerkingsverbanden is toebedeeld na 
het opheffen van de Leerling Gebonden Financiering (LGF). Het gaat daarbij om ongeveer 2% van het 
aantal leerlingen. Leidende principes bij de nieuwe verdeelsystematiek zijn: 
- Elke school biedt ondersteuning en neemt ook leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben 

en dus extra inspanning vergen van de school. 
- Bij de verdeling streeft Koers VO naar een eerlijke verdeling die recht doet aan de werkelijke 

inspanningen van de scholen. 
- Koers VO wil scholen waarderen voor hun bijdrage aan het komen tot een dekkend netwerk binnen 

het samenwekingsverband. 
Bij de manier van werken is in schooljaar 2015-2016 enerzijds gekeken naar het aantal leerlingen met 
een LGF vanuit het verleden én een OPP en anderzijds naar nieuwe criteria (aantal leerlingen, aantal 
instroom vanuit sbo/so/vso). 75% van het beschikbare budget is nu verdeeld op basis van het aantal 
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(oude) LGF leerlingen, 25% op basis van de nieuwe criteria. De volgende jaren verschuiven deze 
percentages zodat in 2018-2019 alle middelen via het waarderingssysteem worden verdeeld. De 
bedoeling van het waarderingssysteem is vooral dat scholen worden beloond voor gewenst gedrag 
(namelijk het aannemen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben). In 2016 is verder 
nagedacht over het vinden van de juiste criteria/indicatoren om recht te doen aan de verschillen die er 
zijn in de populatie en benodigde inspanning op de scholen. Daarbij vindt Koers VO het van belang om 
hierbij geen gebruik te maken van het labelen van leerlingen, maar om het vinden van indicatoren 
waardoor de scholen de financiele ruimte krijgen om de ondersteuning te bieden die nodig is. Naast 
voor de hand liggende indicatoren als: vragen aan de vo-school; vragen aan de po-school naar aanleiding 
van het schooladveis; vragen aan de po-samenwerkingsverbanden naar aanleiding van de inzet 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en het tellen van geregistreerde OPP’s in bron/duo is 
er in 2016 aandacht besteed aan de uitwerking van het traceren van de zogenaamde ‘kansleerlingen’ via 
de samenwerkingsverbanden primair onderwijs. De kansleerling is daarbij een leerling die zeker extra 
ondersteuning nodig heeft in het reguliere vo om daar kans van slagen te hebben. Een en ander wordt 
op dit moment verder ontwikkeld en kan, zoals het er nu naar uitziet, in schooljaar 2017-2018 worden 
uitgevoerd. 

Lwoo 
In het Ondersteuninsplan 2014-2018 was opgenomen dat het samenwerkingsverband niet opteerde 
voor de ‘opting out’ mogelijkheid. Dit betekent dat er binnen Koers VO in ieder geval tot augustus 2019, 
in verband met het uitstellen van wetgeving in dit kader, met de bekende landelijke criteria voor het 
lwoo wordt gewerkt. Wel was in dit Ondersteuningsplan opgenomen dat het samenwerkingsverband 
openstaat voor nieuwe werkwijzen in de toekomst in het kader van de verdeling van de lwoo-gelden. In 
het Ondersteuningsplan 2018-2022, waar vanaf heden en in 2017 aan wordt gewerkt, zal een hoofdstuk 
over de omgang met de lwoo criteria opgenomen moeten worden. Om hier handen en voeten aan te 
geven is in 2016 het project “Toekomst lwoo binnen Koers VO’ gestart. In dit project namen, naast een 
projectleider vanuit Koers VO, een aantal financiele en inhoudelijke deskundigen (kerngroep) vanuit de 
besturen van het samenwerkingsverband deel. De bevindingen van deze groep zijn neergelegd in de 
notitie ‘Bevindingen project Toekomst lwoo binnen Koers VO’. Deze notitie is in de Raad van Toezicht en 
de ALV aan de orde geweest. Bij het project gaat het om een verkenning van de diverse mogelijkheden 
na 2019. Er worden in de notitie, naast het werken met leerlinggebonden criteria, drie mogelijke 
scenario’s voor de verdeling van de lwoo-gelden geschetst:  

a) De gelden verdelen op grond van leerlingaantallen. 
b) Het huidige percentage leerlingen lwoo per leerweg als uitgangspunt nemen en daar een vaste 

richtlijn van maken. 
c) Berekenen op het historisch aantal leerlingen, met als uitgangspunt dat niemand er op achteruit 

mag gaan. Rekening houdend met de trend sinds 2012. 
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Als uitgangspunt wordt altijd het adagium ’niemand mag er op achteruit gaan’ gehanteerd. Het is van 
belang dat scholen weten waar ze (financiee)l aan toe zijn. Na bespreking van de bevindingen van de 
projectgroep in de ALV van december 2016 heeft Koers VO moeten concluderen dat er binnen de 
besturen nog geen breed gedragen visie is ontstaan met betrekking tot de toekomst van de verdeling 
van de lwoo gelden. Het is daarmee te vroeg om een keuze te maken voor een ander verdeelmodel dan 
het werken met de landelijke criteria. In 2017 zal verder gesproken moeten worden over de ambitie 
binnen het samenwerkingsverband om het labelen van leerlingen in de lichte ondersteuning in de nabije 
toekomst als minder passend te beschouwen. 

Evaluatie ABT-procedures 
In het Ondersteuningsplan wordt gezegd dat de gebruikte vso-pro-lwoo-OPDC procedures zullen 
worden gemonitoord en geevalueerd. Eind 2016 is daarmee gestart. Besloten is als eerste stap bij alle 
betrokkenen na te gaan op welk vlak verbetering nodig en mogelijk is. Dit wordt in het voorjaar van 
2017 afgerond. De eerste plannen voor het werken met een tevredenheidsenquete voor ouders en 
scholen zijn geformuleerd. Dit wordt in 2017 verder vormgegeven en geïmplementeerd. 
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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 
Voortgezet Onderwijs. 
 
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 externe contacten; 
- het uitvoeren van hiervan afgeleide en wettelijke taken. 
 
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. Het College van Bestuur bestaat uit 2 leden voor in totaal 1,9 fulltime equivalent (fte). 
 
De kerntaken en daarvan afgeleide taken worden door de medewerkers van Koers VO uitgevoerd. Het 
aantal fulltime equivalent (fte) bedraagt 22,2 per 31 december 2016 met een totaal van 28 
medewerkers. Naast de medewerkers die in dienst zijn van Koers VO worden ook op beperkte basis 
medewerkers ingehuurd. Daarbij gaat het ultimo 2016 om 0,6 fte voor één consulent. Op incidentele 
basis worden middels kortdurende contracten met name ZZP-er’s ingehuurd voor specifieke 
deskundigheid zoals het invoeren van projectmatig werken of als projectleider.  
 
Professionalisering 
Bureau Koers VO streeft naar verdere professionalisering van de organisatie. 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. 
 
Tegelijkertijd met de verhuizing naar de nieuwe locatie is in 2016 een nieuwe organisatiestructuur 
vastgesteld. Passend Onderwijs stelt andere eisen aan de medewerkers van het bureau en dat vraagt 
om een andere organisatievorm. Uitgangspunten hierbij zijn flexibiliteit, brede inzetbaarheid, 
zelfstandigheid en besluitvaardigheid van alle medewerkers. Ten doele hiervan is een organigram 
vastgesteld dat de organisatie beschrijft.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2016 Koers VO  Pagina 20 van 90 

ALV

RvT

CvBOPR MR

Bestuurssecretaris Staffunctie

Advies-
commissies

Koersloket

Secretariaat

str. werk

str. werk

str. werk

project

project

project

 
 
Er zijn binnen Koers VO zes verschillende typen werkzaamheden vastgesteld: 

1. Adviescommissies 
2. Koersloket 
3. Structureel werk 
4. Projecten 
5. Staffunctie 
6. Secretariaat 

 
Op basis van deze zes verschillende typen werkzaamheden worden de functies van de medewerkers 
beschreven. De functiebeschrijvingen zijn zo opgezet dat een medewerker verschillende 
werkzaamheden/rollen in zijn of haar functie kan vervullen. De functiebeschrijvingen zijn voor alle 
medewerkers in 2016 vastgesteld. In 2016 is tevens gestart met het verder professionaliseren van de 
organisatie. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2016 wordt de laatste hand gelegd aan het 
beschrijven van de compententies per functie.  
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Gesprekscyclus 
Bureau Koers VO heeft in 2016 de gesprekscyclus formeel vastgesteld. De gesprekcyclus bestaat uit een 
startgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek over een periode van 2 jaar. Het 
doel van de gesprekscyclus is de taakvervulling van de medewerkers te monitoren en de ontwikkeling 
van de medewerkers gestructureerd te begeleiden. De gesprekscyclus dient daarnaast ter 
ondersteuning van de medewerkers en het College van Bestuur om zich een helder beeld te vormen van 
de manier waarop de medewerkers hun afgesproken taken vervullen en de eerder gemaakte afspraken 
nakomen. De drie formele gesprekken verlopen volgens een vaste structuur. Op basis van de nieuwe 
functiebeschrijvingen en de competenties per functie zal de gesprekscyclus in 2017 aangepast worden. 
 
Kengetallen 
Binnen samenwerkingsverband Koers VO is sprake van een tweetal functiecategorien: Directie en 
Onderwijs Ondersteunend Personeel. Deze zijn met peildatum 31 december 2016 als volgt te verdelen: 
 

 FTE Directie Aantal Directie FTE OOP Aantal OOP 

15-24 jaar - - - - 
25-34 jaar - - 2,9 4 
35-44 jaar - - 8,1 10 
45-54 jaar 0,9 1 3,8 6 
55-67 jaar 1,0 1 7,3 8 
Totaal 1,9 2 22,2 28 
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4. Financiën 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financieel beleid van Samenwerkingsverband Koers VO en zijn de 
staat van baten en lasten en de balans opgenomen.  
 
4.1 Staat van baten en lasten 

 Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 
Baten    
Rijksbijdrage OC&W 10.395.030 10.386.411 7.674.607 
Overige overheidsbijdragen 525.991 223.767 634.228 
Overige baten 29.575 25.000 61.145 
Totaal baten 10.950.596 10.635.178 8.369.980 
    
Lasten    
Personeelslasten 2.122.847 2.200.223 1.890.611 
Afschrijvingen 48.770 47.572 96.985 
Huisvestingslasten 158.824 150.300 137.183 
Overige lasten 8.034.110 7.965.003 6.262.519 
Totaal lasten 10.364.551 10.363.098 8.387.298 
    
Saldo baten en lasten 586.045 272.080 -17.318 
    
Financiele baten en lasten    
Financiele baten 17.541 25.000 26.107 
Financiele lasten -631 2.500 -595 
Saldo financiele baten en lasten 16.910 22.500 25.512 
    
Nettoresultaat 602.955 294.580 8.194 

 
Nettoresultaat 
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 602.955 tegen een begroot positief resultaat 
van € 294.580. Dit is een positieve afwijking van € 308.375. In onderstaande paragrafen worden een 
toelichting gegeven op het resultaat en de oorzaken van de afwijkingen. Tevens wordt per post een 
analyse gemaakt van de verschillen tussen de realisatie 2015 en begroting 2016. In verband met de 
verdere invoering van Passend Onderwijs per 2016 en het per 2016 ook in de budgetten van het 
samenwerkingsverband opgenomen zijn van de bekostiging voor het leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is de vergelijking met de realisatie 2015 beperkt mogelijk en zal met 
name wordt vergeleken met de begroting 2016. 
 
Baten 
Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen bedragen € 10.395.030 ten opzichte van een begroot bedrag van € 10.386.411. 
Ondanks dat de rijksbijdragen conform begroting zijn gerealiseerd is er sprake van verschillen.  
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De lichte ondersteuning is € 350.000 lager dan begroot als gevolg van in november/december 2016 
lager vastgestelde beschikkingen. Met terugwerkende kracht zijn (met name) de leerlingaantallen in het 
regulier voortgezet onderwijs en lwoo omhoog bijgesteld. Dit heeft gevolg dat aan de ene kant er een 
hogere rijksbijdrage wordt ontvangen voor het aantal leerlingen (in totaal 150 leerlingen) a € 94 per 
leerling. Aan de andere kant betekent dit dat de afdracht aan het lwoo stijgt omdat met terugwerkende 
kracht er 127 lwoo leerlingen extra zijn geteld op 1 oktober 2015. De afdracht lwoo bedraagt afgerond € 
4.275 per leerling. Tezamen veroorzaakt dit een lagere lichte ondersteuningsbekostiging. Deze 
aangepaste leerlingaantallen zijn na het publiceren van de voorlopige leerlingenaantallen in december 
2015 niet door het ministerie aan het samenwerkingsverband gecommuniceerd. Pas in november 2016 
is deze informatie middels de definitieve beschikking bekend geworden. Ten tijde van het opstellen van 
de jaarrekening is door Koers VO bezwaar gemaakt tegen met name de procedure van 
informatievoorziening van DUO aan het samenwerkingsverband. Ondanks begrip van DUO voor de 
situatie is het bezwaar half april afgewezen daar de procedure vanuit DUO juist is afgewikkeld en over 
de leerlingaantallen zelf geen twijfel bestaat. Om deze reden is de subsidie niet aangepast. Koers VO 
heeft in 2017 de scholen inmiddels verzocht de leerlingenaantallen te controleren op basis van de 
voorlopige leerlingtelling van 1 oktober 2016 om eenzelfde situatie te voorkomen. 
 
Als gevolg van de hogere leerlingaantallen is tevens de zware ondersteuningsbekostiging hoger dan 
begroot. Deze bedraagt voor schooljaar 2016-2017 afgerond € 520 per leerling. Dit in combinatie met 
reguliere indexatie voor inflatie zorgt dit voor € 120.000 extra zware ondersteuningsbekostiging. 
 
Onder de overige subsidies OCW zijn opgenomen de vrijval van de subsidie van de plusvoorzieningen 
2012-2016. 2016 was het laatste jaar van deze subsidie. Er vindt een vrijval plaats van de subsidie zodra 
er kosten zijn gemaakt, hierdoor heeft deze subsidie geen resultaatsgevolgen. Vanaf 2016-2020 wordt 
de opvolger van deze subsidie (schoolloopbaancoaches) verantwoord onder de overige 
overheidsbijdragen.  
 
De verplichte afdracht aan het speciaal onderwijs als gevolg van de groeitellingen 1 februari 2015 en 1 
februari 2016 (deze zijn op schooljaar) zijn lager dan begroot voor afgerond € 140.000. Er was een 
gemiddelde groei van 25 leerlingen begroot tussen 1 oktober en de daaropvolgende 1 februari. Op 
totaalniveau was echter sprake van een daling van het aantal leerlingen in de genoemde periode (- 60). 
Echter bij specifieke scholen was wel sprake van een groei waardoor er toch sprake is van een 
groeibekostiging. 
 
De genoemde afwijkingen zijn structureel van aard. In de meerjarenbegroting zal derhalve rekening 
gehouden moeten worden met aanvullende beheersingsmaatregelen om de juistheid van de 
leerlingaantallen te kunnen garanderen. Hierover zal in 2017 nader overleg plaats vinden met het 
ministerie over op welke wijze er verbeteringen kunnen plaats vinden in de registratie en 
informatievoorziening door het ministerie van de leerlinggegevens.  
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen bedragen € 525.991 ten opzichte van een begroot bedrag van € 223.767 
en zijn hierdoor € 300.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor € 270.000 veroorzaakt door de subsidie 
schoolloopbaancoaches van het Albeda College (als kassierschool voor het ministerie) en de gemeente 
Rotterdam. Dit is de opvolger van de subsidie ten behoeve van het voorkomen van Vroegtijdig 
Schoolverlaten. Ten tijde van het opstellen van de begroting was niet bekend hoe en voor welk bedrag 
er middelen aan de samenwerkigsverband zouden worden toegekend als kassierschool van deze 
subsidie. Conform de systematiek van voorgaande jaren valt de subsidie vrij zodra er kosten zijn 
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gemaakt. Hierdoor heeft deze subsidie geen resultaatsinvloed voor het samenwerkingsverband. De 
afwijking is structureel van aard.  
 
Overige baten 
De overige baten bedragen € 29.575 tegen een begroting van € 25.000. Onder de overige baten zijn de 
bijdragen van de scholen opgenomen voor het testen van leerlingen voor de Internationale 
Schakelklassen (ISK) voor een bedrag van € 28.200 (€ 50 per leerling). Het aantal geteste leerlingen is 
hoger dan begroot gebleken. Daar dit het gevolg is van mondiale ontwikkelingen is niet te bepalen of 
deze afwijking incidenteel of structureel van aard zal zijn.  
 
Lasten 
Personeelslasten 
De personeelslasten bedragen € 2.122.847 ten opzichte van een begroot bedrag van € 2.200.223.  
 
De lonen en salarissen zijn € 50.000 hoger dan begroot. In verband met de wens van de huidige 
bestuurssecretaris om in aanloop naar haar pensioen in 2019 in 2016 reeds minder te gaan werken en te 
zorgen voor een goede overdracht is halverwege 2016 een nieuwe bestuurssecretaris gestart voor 0,8 
FTE. Dit was niet voor 2016 begroot. Tevens is einde 2016 een nieuwe Koersconsulent gestart voor 0,8 
FTE als vervanging van een vertrekkende consulent die voorheen werd ingehuurd bij een schoolbestuur.  
 
De overige personele lasten zijn € 100.000 lager dan begroot. Binnen de overige personele lasten wijkt 
met name de dotatie aan de personele voorzieningen af voor een bedrag van € 38.000. Er waren 
dotaties voor een bedrag van € 15.000 begroot. Er is echter sprake geweest van een dotatie van in totaal 
€ 53.299. De hogere dotatie wordt veroorzaakt doordat het merendeel van de medewerkers de 50 uur 
aan individueel keuzebudget gedurende 2016 hebben gespaard voor een totaalbedrag van € 30.000. 
Aan de voorziening jubilea is € 23.000 gedoteerd. In 2016 heeft er een volledige inventarisatie en 
controle plaats gevonden van de diensttijden in de personele administratie. Dit heeft geleid tot een 
eenmalig hogere dotatie. Deze is incidenteel. De dotatie aan de voorziening duurzame inzetbaarheid zal 
naar alle verwachting structureel zijn daar er structureel gespaard kan worden.  
 
De post personeel niet in loondienst is € 140.000 lager dan begroot. Deze afwijking wordt veroorzaakt 
doordat bij programma 4 Koersloket en leerlingovergangen er minder dan begroot aan extern personeel 
is ingezet. Eén extern ingehuurde Koersconsulent is vertrokken in 2016 en vervangen door een intern 
aangestelde nieuwe medewerker. Tevens was er extern personeel begroot voor extra inzet op de 
thuiszittersproblematiek in de regio Rotterdam. Dit personeel is niet extern in gehuurd maar intern 
gerealiseerd door een verschuiving van taken. 
 
Een laatste grote afwijking van € 28.000 is zichtbaar onder de post overige. Hieronder is de reservering 
van vakantieuren opgenomen. In 2016 is hiervoor ten opzichte van 2015 (onder andere als gevolg van 
meer personeel) een bedrag van € 23.000 opgenomen. De bovengenoemde afwijkingen zijn structureel 
van aard.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten bedragen € 48.770 ten opzichte van een begroot bedrag van € 47.752. Er is hierbij 
beperkt sprake van een afwijking. Ten opzichte van 2015 is sprake van een grote afwijking (€ -50.000) 
doordat in 2015 alle activa op de oude locatie op de Marshallweg zijn afgeschreven.  
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Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten bedragen € 158.824 ten opzichte van een begroting van € 150.300. Er is sprake 
van kleine overschrijdingen op diverse posten. Als gevolg van het doorlopen van het oude huurcontract 
op de Marshallweg en de uiteindelijke (reeds begrote) afkoop hiervan in 2017 is er sprake van het 
doorlopen van kleine kosten voor bijvoorbeeld energie en water. Vanaf 2017 zal dit niet meer van 
toepassing zijn. De huisvestingslasten zullen in 2017 naar alle verwachting dalen ten opzichte van 2016.  
 
Overige lasten 
De overige lasten bedragen € 8.034.110 ten opzichte van een begroot bedrag van € 7.965.003 en zijn 
hiermee € 70.000 hoger dan begroot. Met name in de overige lasten worden de kosten van de diverse 
programma’s van het samenwerkingsverband verantwoord. Voor de afwijkingen binnen de overige 
lasten wordt verwezen naar de uitputting van de diverse programma’s in de volgende paragraaf. Ten 
tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting (alvorens de invoering van het Passend Onderwijs) 
zijn de uitgaven in hoofdlijnen begroot. Hierdoor bestaan er op rekeningniveau verschillen die via de 
programma-uitputting beter kunnen worden verklaard.  
 
Uitputting programma’s 
Samenwerkingsverband Koers VO zet haar middelen in door middel van tien programma’s waarin al 
haar activiteiten zijn opgenomen. Hieronder worden de afwijkingen binnen deze tien programma’s 
verantwoord.  
 

Programma Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 
P1: Basis(plus)ondersteuning 728.102 650.000 634.783 
P2: Ondersteuning binnen de reguliere 
scholen 

3.817.352 3.446.781 2.428.846 

P3: Ondersteuning buiten de reguliere 
scholen 

2.009.984 2.433.333 1.542.365 

P4: Koersloket en leerlingovergangen 584.441 850.000 1.023.255 
P5: Projecten 1.291.424 1.126.316 1.240.880 
P6: Monitoring en kwaliteitszorg 462.251 500.000 383.457 
P7: Beleidsintensiveringen 392.172 150.000 - 
P8: Calamiteiten 56.541 100.000 - 
P9: Overige overgangsmaatregelen 44.917 134.167 71.323 
P10: Bestuur en management 977.367 972.501 1.062.390 
Totaal 10.364.551 10.363.098 8.387.298 

 
De afwijkingen binnen de programma’s worden als volgt verantwoord: 

 Programma 1 wijkt voor € 78.000 negatief af van de begroting. Onder dit programma worden de 
uitgaven voor de basis(plus)ondersteuning en activiteiten ten behoeve van de samenwerking in 
het netwerk verantwoord. De afwijking wordt enerzijds veroorzaakt hogere loonkosten voor 
medewerkers die de samenwerking in het netwerk bevorderen middels het organiseren van 
bijeenkomsten alsook door hogere uitgaven aan de basisplusondersteuning. In 2016 is het 
bedrag dat elke school ontvangt voor de bijdrage in de kosten van de zorgcoordinator verhoogt 
van € 7,50 per leerling met als ondergrens van € 4.000 naar € 10 per leerling en een ondergrens 
van € 5.000 per school. Dit is een structurele afwijking. 

 Programma 2 wijkt voor € 370.000 negatief af van de begroting. Onder dit programma zijn 
onder andere de vroegere LGF-bekostiging, het waarderingssysteem, de uitgaven voor de 
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begeleiders passend onderwijs en expertisepool opgenomen. De afwijking ten opzichte van de 
begroting wordt veroorzaakt door een tweetal oorzaken.  
 
In de begroting 2016 was uitgegaan van de situatie dat de middelen, die voorheen rechtstreeks 
naar de aanbieders voor ambulante begeleiding gingen, zouden worden opgenomen in het 
waarderingssysteem en op deze wijze zouden verdeeld naar de scholen. Op basis hiervan 
zouden de scholen hun ambulante begeleiding (de begeleiders passend onderwijs oftewel BPO 
en de expertisepool) inkopen. In de begroting is op deze situatie voorgesorteerd door de 
middelen per 1 augustus 2016 te verschuiven naar het waarderingssysteem. Ten tijde van het 
opstellen van de jaarrekening is over de decentralisatie nog geen overstemming bereikt en blijft 
dit personeel direct via Koers VO vergoed aan de aanbieders. Hierdoor zijn de kosten voor de 
ambulante begeleiding hoger dan begroot en de kosten voor het waarderingssysteem lager. 
Doordat er nog geen overstemming is bereikt zijn zowel de kosten bpo als expertisepool nog 
niet afzonderlijk opgenomen in de kosten. Op jaarbasis bedragen deze kosten € 300.000.  
Een andere afwijking betreft de opbouw van een voorziening verplichtingen begeleiders 
passend onderwijs voor een bedrag van € 260.000. Voor meer informatie zie de paragraaf 
voorzieningen. Een laatste oorzaak voor de hogere lasten is afkomstig van het besluit om het 
waarderingssysteem versneld in te voeren. In 2016 is het besluit genomen om de geplande 
gefaseerde opbouw van het waarderingssysteem tot 100% (gepland 2018-2019) reeds in 2017-
2018 te laten plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat niet 65 % van het uiteindelijke budget in 
2016-2017 maar 82% van het uiteindelijke budget wordt uitgekeerd in 2016-2017.  

 Programma 3 wijkt voor € 420.000 positief af van de begroting. Onder dit programma vallen de 
commissies toelaatbaarheid vso, lwoo/pro, OPDC en de uitgaven voor het OPDC.  
De afwijking wordt veroorzaakt door lagere kosten aan het OPDC dan begroot voor een bedrag 
van € 140.000, lagere kosten aan Zorgleerling in Beeld (de centraal georganiseerde testen in het 
prmair onderwijs voor toelaatbaarheid naar het pro en lwoo) voor € 70.000, lagere kosten aan 
kwaliteitszorg voor € 125.000 en lagere kosten voor juridische en externe ondersteuning in het 
kader van geschillen over de toelaatbaarheid naar het vso, lwoo en pro voor € 90.000. Per 2016 
is de afgifte van tlv’s naar het pro en de aanwijzingen voor het lwoo bij de 
samenwerkingsverbanden belegd. Er is hierbij rekening gehouden met een toename van het 
aantal geschillen en daardoor ook benodigde extra ondersteuning. Deze extra kosten zijn 
vooralsnog uitgebleven. Dit geldt tevens voor het OPDC. Er werden extra kosten begroot als 
gevolg van een mogelijke toename. Alle afwijkingen zijn structureel van aard.  

 Programma 4 wijkt voor € 265.000 positief af van de begroting. Onder dit programma zijn 
opgenomen de uitgaven voor het Koersloket, uitgaven ten behoeve de Taskforce Thuiszitters en 
de kosten voor de plaatsingsoverleggen. Tevens zijn hier de loonkosten van de 
Koersconsulenten opgenomen. De afwijking wordt veroorzaakt door lagere kosten aan extern 
personeel voor een bedrag van € 105.000 en overige lasten voor een bedrag van € 185.000. De 
kosten voor de Taskforce Thuiszitters (voor bijvoorbeeld extern advies) en de 
plaatsingsoverleggen zijn lager dan begroot doordat dit met name intern is opgelost. Deze 
afwijking is naar verwachting structureel van aard. 

 Programma 5 wijkt voor € 165.000 negatief af van de begroting. Binnen het programma 
projecten worden kortdurende innovatieve activiteiten met een maximale looptijd van twee jaar 
opgenomen. Daarnaast worden hier extern gefinancierde projecten met betrekking tot de 
plusvoorzieningen en bestrijding voortijdig schoolverlaten (VSV) verantwoord (tot halverwege 
2016). Met ingang van schooljaar 2016-2020 wordt hier de opvolger van bovenstaande subsidies 
opgenomen via Schoolloopbaancoaches. In de begroting is de voorzetting van de subsidie niet 
opgenomen. Echter doordat tegen de kosten een vrijval van de subsidie staat naar de baten 
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heeft dit geen resultaatsinvloed. De baten worden in bovenstaande overzicht niet vermeld 
waardoor het lijkt dat er hogere kosten zijn onder programma 5. Indien hiervoor wordt 
gecorrigeerd is er sprake van een onderbesteding op dit programma van 225.000. Dit wordt 
veroorzaakt doordat in 2016 er nog beperkt is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van 
innovatieve activiteiten. In 2017 zal dit wel plaats vinden. De afwijking is daarmee incidenteel 
van aard.  

 Programma 6 wijkt voor € 40.000 positief af van de begroting. Onder dit programma zijn de 
digitale systemen rondom leerlingregistratie, de kwaliteitszorg en de loonkosten van de 
medewerkers die dit uitvoeren opgenomen. Tevens is onder dit programma de kosten inzake 
teamontwikkeling en invoering projectmanagement opgenomen. Hieraan is minder uitgegeven 
dan begroot. De afwijking is incidenteel van aard.  

 Onder programma 7 worden beleidsintensiveringen opgenomen. Onder dit programma worden 
op basis van de resultaten uit andere programma’s nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen 
ten behoeve van het vormgeven van passend onderwijs op school. Hieronder zijn in 2016 de 
kosten voor de pilot met Yulius Onderwijs inzake capaciteitsbekostiging opgenomen. Dit naar 
aanleiding van de sterke groei in het vso op de scholen van Yulius per 1 oktober 2016 en de 
huidige wachtlijstproblematiek in het vso.  
Onder programma 7 is tevens opgenomen de dotatie aan de voorziening Ontvlechting Hoeksche 
Waard voor een bedrag van € 220.000. Voor meer informatie zie de paragraaf voorzieningen.  

 Programma 8 wijkt voor € 45.000 positief af van de begroting. Indien er zich calamiteiten 
voordoen omtrent bijvoorbeeld noodzakelijke leerlingzorg wordt dit programma aangesproken. 
In 2016 is sprake geweest van zowel calamiteiten door wachtlijsten voor het vso en 
problematiek van individuele leerlingen die op basis van een financiele vergoeding door Koers 
VO alsnog een passende plaats in het onderwijs hebben kunnen krijgen. In de 
(meerjaren)begroting wordt rekening gehouden met incidentele calamiteiten. 

 Programma 9 wijkt voor € 90.000 positief af van de begroting. Dit programma dient voor de 
geleidelijke afbouw van de arrangementen in de periode van voor de invoering van het passend 
onderwijs. In 2016 zal dit programma geheel afgebouwd zijn. De afwijking wordt veroorzaakt 
doordat bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden met een hogere verplichting 
aan de betreffende scholen. De scholen hebben deze verplichtingen sneller dan verwacht 
afgebouwd wat tot lagere kosten heeft geleid. 

 Programma 10 wijkt voor € 5.000 negatief af van de begroting. Onder dit programma is het 
bestuur, de huisvesting, ICT, administratie en overige organisatielasten opgenomen. De 
personeelslasten zijn 45.000 lager dan begroot als gevolg van een uitkering van het UWV voor 
zwangerschapsverlof en het niet noodzakelijk zijn van externe inhuur van personeel.  De overige 
lasten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere administratielasten. De accountantskosten 
en de kosten voor het beschrijven van de functies zijn hoger gebleken dan begroot. De 
afwijkingen waren incidenteel van aard.  
 

Financiele baten en lasten 
Als gevolg van de lage rentestanden van de voorgaande jaren zijn de financiële baten voor 2016 lager 
uitgekomen dan begroot (- € 7.500). De inkomsten zijn volledig afkomstig uit rentebaten via uitzetting 
van overtollige middelen op de spaarrekeningen van het samenwerkingsverband. Als gevolg van de 
dalende rente zullen de renteinkomsten in 2017 dalen ten opzichte van 2016. In 2017 zal bepaald 
worden of het uitzetten van gelden via kortdurende deposito’s (maximaal 3 maanden) tot hogere 
renteinkomsten kan leiden.  
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Verschillentabel 
Voor nadere inzichtelijkheid zijn alle bovenvermeldde afwijkingen in tabelvorm opgenomen. Hierbij is 
per afwijking het bedrag, of de afwijking structureel of incidenteel van aard is, en of deze in de 
(meerjaren)begroting is opgenomen in tabelvorm gepresenteerd. Voor de keuze of deze afwijkingen in 
de toekomstige jaren in de meerjarenbegroting zijn opgenomen wordt hiermee verwezen naar de 
meerjarenbegroting 2016-2020 van april/mei 2016. Structurele afwijkingen die nog niet zijn verwerkt in 
meerjarenbegroting 2016-2020 zullen in de meerjarenbegroting 2017-2021 worden meegenomen als 
aandachtspunt.  
 

Afwijking Negatief 
verschil 

Positief 
verschil 

Structureel/ 
Incidenteel 

(Meerjaren) 
begroting 

Lichte ondersteuningsbekostiging € 350.000  Structureel Nee 
Zware ondersteuningsbekostiging  € 120.000 Structureel Nee 
Overige subsidies OC&W  € 90.000 Incidenteel Nee 
Afdracht VSO groei   € 140.000 Structureel Ja 
Overige overheidsbijdragen  € 270.000 Structureel Nee 
Personeelslasten: lonen- en salarissen   € 100.000 Structureel Ja 
Personeelslasten: dotatie voorziening 
jubilea 

€ 18.000  Incidenteel Nee 

Personeelslasten: dotatie voorziening 
duurzame inzetbaarheid 

€ 20.000  Structureel Nee 

Personeelslasten: overige  € 23.000  Structureel Nee 
P1: Activiteiten netwerk € 38.000  Structureel Ja 
P1: basisplusondersteuning € 40.000  Structureel Ja 
P2: begeleiders passend onderwijs € 800.000  Incidenteel Nee 
P2: dotatie voorziening bpo € 260.000   Incidenteel Nee 
P2: waarderingssysteem  € 390.000 Incidenteel Nee 
P2: expertisepool  € 300.000 Incidenteel Nee 
P3: OPDC  € 140.000  Structureel Ja 
P3: kwaliteitszorg  € 125.000 Structureel Ja 
P3: Zorgleerling in Beeld  € 70.000 Structureel Nee 
P3: juridische/externe ondersteuning  € 90.000 Structureel Ja 
P4: extern personeel    € 105.000 Structureel Ja 
P4: thuiszitters/plaatsingsoverleggen  € 185.000 Structureel Nee 
P5: plusvoorzieningen + VSV € 390.000  Incidenteel Nee 
P5: innovatieve activiteiten  € 225.000 Incidenteel Nee 
P6: projectmanagement  € 40.000 Incidenteel Nee 
P7: groei VSO € 30.000  Incidenteel Nee 
P7: dotatie voorziening Hoeksche 
Waard 

€ 220.000  Incidenteel Nee 

P8: Calamiteiten  € 45.000 Incidenteel Nee 
P9: Overgangsmaatregel Smal 
Regionaal Arrangement 

 € 90.000 Incidenteel Nee 

P10: lonen en salarissen  € 45.000 Incidenteel Nee 
P10: administratielasten € 40.000  Incidenteel Nee 
Totaal € 2.229.000 € 2.570.000   
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4.2 Balans 

In onderstaande tabel is de balans per 31 december 2016 en per 31 december 2015 opgenomen. Waar 
de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar toont, geeft de balans aan welke 
waarden (activa) er aan het begin en eind van een kalenderjaar aanwezig zijn en waar deze van 
afkomstig zijn (passiva). Getoond wordt de balanssituatie na bestemming van het resultaat. 
 

 31-12-2016 31-12-2015  31-12-2016 31-12-2015 
Activa   Passiva   
Materiele Vaste 
Activa 

  Eigen Vermogen   

Gebouwen en 
terreinen 

132.294 115.807 Algemene Reserve 2.118.946 2.035.992 

Inventaris en 
apparatuur 

132.281 145.681 Bestemmingsreserves 
(publiek + privaat) 

520.000 - 

 264.575 261.488  2.638.948 2.035.992 
      
Financiele vaste 
activa 

515 19.064 Voorzieningen   

   Personeel 123.844 78.411 
   Overig 480.000 - 
    603.844 78.411 
Vorderingen      
Debiteuren 93.768 1.349.539 Kortlopende 

schulden 
  

Overige 
vorderingen 

12.133 11.314 Crediteuren 411.398 330.908 

Overlopende 
activa 

132.740 151.979 Belastingen en 
premies soc. Verz. 

128.102 103.535 

 238.641 1.512.832 Overige kortlopende 
schulden 

348.303 1.483.877 

   Overlopende passiva 709.558 1.400.415 
Liquide Middelen 4.336.420 3.639.754  1.597.361 3.318.735 
      
 4.840.151 5.433.138  4.840.151 5.433.138 

 
Vermogenspositie per 31-12-2016 
Het eigen vermogen van Samenwerkingsverband Koers VO bedraagt na bestemming van het resultaat 
op 31 december 2016 € 2.638.948. Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve 
exploitatieresultaat ad € 602.955 en vormt de buffer voor het opvangen van toekomstige risico’s. De 
toename van het eigen vermogen is gesplitst middels de vorming van 2 bestemmingsreserves voor een 
bedrag van € 520.000 en een toevoeging aan de algemene reserve voor een bedrag van € 82.955. 
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Activa 
Materiele Vaste Activa 
Gedurende 2016 is er voor € 51.857 geinvesteerd in nieuwe activa. De gedane investering van € 31.471 
in gebouwen en terreinen betreft de laatste tranche van de verbouwing van de nieuwe locatie op de 
Schiekade. Dit betreft bijvoorbeeld het aanpassen van de klimaatbehandeling en het alsnog plaatsen van 
diverse wanden. Er is voor gekozen om deze investering in de resterende looptijd van het huurcontract 
(9 jaar) volledig af te schrijven. Mocht na deze periode gekozen worden voor een andere locatie is de 
investering in het gebouw daarmee ook volledig afgeschreven. In 2017 worden geen investeringen in 
het gebouw meer verwacht.  
De investering in inventaris en apparatuur betreft voor € 11.550 inventaris en apparatuur en € 8.835 ICT. 
Onder inventaris en apparatuur zijn met name de raamdecoratie en de eenmalige investering aan 
planten verantwoord. Onder ICT zijn de aanschaf van diverse mobiele apparatuur zoals laptops of 
tablets verantwoord voor ambulant personeel. De balanswaarde van de materiele vaste activa is ten 
opzichte van ultimo 2015 met € 3.000 toegenomen. 
 
Financiele Vaste Activa 
De financiele vaste activa betreft onder andere de bankgarantie voor de locatie op de Marshallweg. In 
2016 is dit contract beeindigd en is de bankgarantie (op een laatste afrekening met betrekking tot de 
energielasten) na terug ontvangen. De resterende waarborgsom betreft de borg voor de beveiliging en 
de borg voor de waterkoeler.  
 
Vorderingen 
De vorderingen bedragen € 238.641 en zijn ten opzichte van ultimo 2015 gedaald met € 1.275.000. De 
daling wordt met name veroorzaakt door de post debiteuren. De belangrijkste posten onder de 
debiteuren betroffen vorderingen op de gemeente Rotterdam inzake VSV en het Albeda College inzake 
de Plusvoorzieningen. Als gevolg van latere besluitvorming aan de kant van het ministerie waren deze 
gelden pas in 2016 beschikbaar gesteld. De vordering aan Passend Primair Onderwijs Rotterdam betreft 
de doorbelasting van de gezamenlijke huurlasten over 2016. In 2015 was de vordering hoger als gevolg 
van de doorbelasting van de eerste inrichtingskosten.  
 
Liquide Middelen 
De liquide middelen zijn per balansdatum toegenomen met € 697.000. De liquide middelen zijn 
opgebouwd uit de saldi van de betaalrekening en de spaarrekeningen. In 2016 is de kas opgeheven in 
het kader van efficientie en de altijd aanwezige risico’s op oneigenlijk gebruik. Ultimo 2016 bedraagt het 
saldo op de betaalrekening € 584.974 en het saldo op de spaarrekeningen € 3.751.446. Het relatief hoge 
saldo op de betaalrekening wordt veroorzaakt door de betaling van het Albeda College van € 384.685 
met betrekking tot de subsidie 2016-2017. Maandelijks vindt er een controle plaats op de hoogte van de 
het saldo op de bankrekening en wordt indien mogelijk middelen naar de spaarrekening overgeboekt.  
 
Passiva 
Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve en met ingang van ultimo 2016 een tweetal 
bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn als volgt opgebouwd. 
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1. Bestemmingsreserve Mobiliteit Begeleiders Passend Onderwijs 
In juli 2016 is het besluit genomen om de huidige Begeleiding Passend Onderwijs over een periode 
van 3 schooljaren (tot en met schooljaar 2018-2019) te decentraliseren en de middelen en de 
uitvoering te verschuiven naar scholen van Koers VO. De huidige Begeleiders Passend Onderwijs, die 
worden ingehuurd bij de vso-aanbieders van Koers VO, worden daarbij begeleid naar 
onderwijsplekken op de scholen voor voortgezet onderwijs. Koers VO zorgt gezamenlijk met de vso-
aanbieders voor een mobiliteitsplan en neemt voor de kosten die Koers VO hiervoor maakt een 
bestemmingsreserve op. Aan de reserve is in 2016 door resultaatbestemming een bedrag van € 
270.000 toegevoegd. Per fte die op 1 mei 2012 op de lijst van verplichting vanuit het tripartiete 
akkoord wordt € 20.000 gereserveerd voor het begeleiden van werk naar werk.  
  

2. Bestemmingsreserve dekkend netwerk 
In schooljaar 2016-2017 is door een groei van het aantal leerlingen in vso en onvoldoende 
onderwijsplekken sprake van een hiaat in het dekkend netwerk van Koers VO. Het oplossen van dit 
hiaat heeft de aandacht van Koers VO en hierop wordt gedurende schooljaren 2016-2017 en 2017-
2018 opgelost door het beschikbaar maken van extra capaciteit in het speciaal onderwijs. Behalve 
de kosten van deze extra plekken is er tevens sprake van de inzet van extra deskundigen voor het 
bestendig verzorgen van een dekkend netwerk om het bestaande probleem voortaan eerder te 
kunnen signaleren. Aan de reserve is in 2016, door resultaatbestemming, een bedrag van € 250.000 
toegevoegd.  

 
Aan de algemene reserve is in 2016 door resultaatbestemming € 82.955 toegevoegd. 
 
Voorzieningen 
Samenwerkingsverband Koers VO heeft een tweetal personeelsvoorzieningen en een tweetal overige 
voorzieningen. In totaal zijn de voorzieningen met € 525.000 toegenomen.  

 Voorziening jubilea. Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van 
jubileumgratificaties. In 2016 hebben er twee medewerkers een jubileum meegemaakt en is er 
sprake geweest van een onttrekking voor een totaalbedrag van € 7.866. Verder is in 2016 
eenmalig een volledige controle geweest van alle diensttijden van alle bestaande medewerkers 
door de loopbaanhistorie te verwerken in de administratie. Eenmalig heeft dit geleid tot een 
dotatie van € 22.710.  

 Voorziening duurzame inzetbaarheid. Als gevolg van de cao 2014-2015 is er een voorziening 
opgenomen voor toekomstige verplichtingen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Elke medewerker ontvangt jaarlijks 50 uur (naar rato) individueel keuzebudget. 
Deze uren kunnen worden gespaard. In 2016 is er voor € 30.589 gedoteerd aan de voorziening. 

 Voorziening ontvlechting Hoeksche waard. Door de vier leden van Samenwerkingsverband Koers 
VO in de regio Hoeksche Waard is officieel het lidmaatschap aan de vereniging opgezegd en zijn 
zij voornemens in 2018 een eigen samenwerkingsverband op te richten. Ten behoeve van de 
ontvlechting is een voorziening gevormd ten hoogte van de te verwachten kosten voor 
deskundigenadvies, frictiekosten voor de op basis van meer leerlingen ingerichte organisatie 
voor in totaal € 50.000 en het opgebouwde Eigen Vermogen dat naar rato van het aantal 
leerlingen van deze leden is opgebouwd in voorgaande jaren voor een bedrag van € 170.000. 

 Voorziening verplichtingen Begeleiders Passend Onderwijs. Afgezien van de decentralisatie van 
medewerkers voor ambulante begeleiding die in 2016-2017 wel werkzaamheden verrichten 
voor de scholen voor Koers VO zijn er tevens medewerkers die geen werkzaamheden verrichten 
voor Koers VO. Ten aanzien van deze medewerkers bestaan er tevens personele verplichtingen 
waartegenover geen prestatie bestaan. Voor de herplaatsing van deze medewerkers is een 
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voorziening opgebouwd voor een bedrag van € 260.000 voor in totaal 3,463 fte a € 75.000 per 
fte.  
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn per balansdatum gedaald met € 1.721.373. De daling wordt met name 
verklaard door overige kortlopende schulden met € 1.135.000 en een daling van de overlopende passiva 
van € 690.000.  Hiertegenover staat en stijging van de crediteuren met € 80.000. De post crediteuren is 
gestegen in verband met het feit dat ultimo 2016 er een aantal grote facturen ter betaling stonden voor 
bijvoorbeeld de pilot capaciteitsafspraken Yulius a € 151.965 en een tweetal facturen inzake de 
schooloopbaancoaches van LMC en Accent Onderwijs voor in totaal € 183.459. 
 
De daling van de overige kortlopende schulden wordt veroorzaakt doordat in 2016 reeds 90% van de 
verplichting inzake de begeleiders passend onderwijs bij de drie aanbieders zijn uitgekeerd. Hierdoor 
stond in afwachting van de ondertekening de contracten slechts nog 10% open alsnog te betalen. In 
2015 was in afwachting van het nog te tekenen contract inzake OPDC 5/12e over 2015 nog niet betaald. 
In 2016 is conform het afgesproken betaalritme betaald.  
 
Onder de overlopende passiva worden de nog te besteden gelden inzake de subsidies van de gemeente 
Rotterdam inzake VSV en het Albeda College inzake de plusvoorzieningen opgenomen. De kosten 
worden inmiddels steeds meer in de juiste periode betaald waardoor het saldo van nog te besteden 
middelen meer in lijn ligt met de inkomsten van de subsidie.  
 
4.3 Kengetallen per balansdatum 
Vanuit bovenstaande tabellen worden diverse kengetallen bepaald. De kengetallen zijn in onderstaande 
tabel opgenomen. In verband met de invoering passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn er nog geen 
vergelijkbare kengetallen van andere samenwerkingsverbanden beschikbaar en is ervoor gekozen alleen 
de vergelijking tussen 2015 en 2016 op te nemen. 
 

 Kengetallen 31-12-
2016 

Kengetallen 31-12-
2015 

Financiele positie   
Liquiditeit 2,86 1,55 
Solvabiliteit incl. voorzieningen 67,0 % 38,9 % 
Solvabiliteit excl. voorzieningen 54,5 % 37,5 % 
Weerstandsvermogen inclusief MVA 24,1 % 24,2 % 
Weerstandsvermogen exclusief MVA 22,8 % 23,1 % 
Rentabiliteit 5,5 % 0,1 % 
Kapitalisatiefactor 42,9 % 63,3 % 
   
Staat van baten en lasten   
Personele lasten van totaal 20,5 % 22,5 % 
Overige lasten van totaal 79,5 % 77,5 % 

 
Liquiditeit 
De liquiditeit drukt de verhouding uit tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft 
aan in hoeverre de organisatie aan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. Voor een 
goede liquiditeit moet dit kengetal boven de 1,5 bedragen. Op grond van dit uitgangspunt is sprake van 
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voldoende liquiditeit. De liquiditeitspositie geeft de toestand per 31 december 2016 weer. Er is sprake 
van een momentopname. Door het positieve resultaat over 2016 is de liquiditeit sterk gestegen.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is sprake 
van een momentopname. De solvabiliteitsposities zijn beiden gestegen ten opzichte van 31 december 
2015. De minimumnorm is om de solvabiliteit van de vereniging boven de 30% te houden. Beide 
kengetallen liggen ruim boven de streefnorm. Door het resultaat over 2016 is de solvabiliteit sterk 
gestegen. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandvermogen geeft een beeld van de reservepositie van de vereniging. Een 
weerstandsvermogen van tussen de 10 en 40 % wordt als aanvaardbaar geacht. Beide kengetallen voor 
het weerstandsvermogen bevinden zich binnen deze grenzen.  
 
Rentabiliteit  
De rentabiliteit drukt de verhouding uit tussen het resultaat en de baten. Er wordt hierbij gekeken hoe 
efficiënt er met de opbrengsten wordt omgegaan. De rentabiliteit geeft binnen de onderwijssector het 
resultaat weer van het budgetbeheer: de mate waarin de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. 
Uitgaande van de veronderstelling dat middelen daadwerkelijk aan onderwijs moeten worden besteed 
zou de rentabiliteit structureel dichtbij nul moeten uitkomen. De streefnorm voor het onderwijs bevindt 
zich tussen de -3 en 3. Voor 2016 bedraagt de verhouding 5,5%. Door het resultaat over 2016 is de 
rentabiliteit sterk gestegen en bevindt deze zich boven de streefnorm voor het onderwijs. 
 
Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor drukt de verhouding uit tussen het balanstotaal en de opbrengsten (inclusief de 
financiële baten) en dient ter beoordeling van het vermogensbeheer. Een te hoge kapitalisatiefactor zou 
er op kunnen duiden dat een deel van het kapitaal niet of niet efficiënt wordt benut voor het vervullen 
van de taken. Voor samenwerkingsverbanden zijn geen grenzen bepaald waardoor geen oordeel kan 
worden gegeven over de huidige hoogte van de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor is ten opzichte 
van 2015 gedaald.  
 
Personele lasten 
De personele lasten leggen in 2016 voor een kleiner gedeelte beslag op de totale lasten. Dit wordt 
veroorzaakt doordat een groter gedeelte van de middelen naar de scholen worden doorgestort ter 
uitvoering van Passend Onderwijs.  
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4.4 Treasury 
In het treasurystatuut is het beleid terzake beleggen en belenen verwoord. In 2016 is een nieuw 
Treasurystatuut vastgesteld. Dit beleid voldoet volledig aan de eisen die worden gesteld vanuit de 
Regeling Beleggen, Belenen en Derivaten Ministerie van OCW 2016. 
Treasury heeft bij Samenwerkingsverband Koers VO primair als doel het beheren van financiële risico’s 
en secundair het maximeren van beleggingsopbrengsten respectievelijk het reduceren van 
financieringskosten. De primaire doelstelling is het werkzaam zijn op het gebied van het voortgezet 
onderwijs inzake onderwijsondersteuning. Als gevolg hiervan is het beleggen en financieren 
ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. Dit uit zich in het risicomijdend uitzetten van 
gelden op spaarrekeningen die te allen tijde vrij opneembaar zijn. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
liquiditeitsproblemen voorgedaan.  
 
4.5 Continuiteitsparagraaf 
De continuiteitsparagraaf is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenbegroting van mei 2016. Voor 
begrotingsjaar 2017 is een aparte begroting opgesteld die als gevolg van voortschrijdend inzicht op 
specifieke punten is aangepast. De begroting 2017 wordt apart in deze continuiteitsparagraaf 
opgenomen. In mei 2017 zal de meerjarenbegroting worden bijgesteld waarbij de geplande uittreding 
van de leden van de Hoeksche Waard zal worden meegenomen.  
 
A1. In de jaarstukken worden de navolgende kengetallen opgenomen 

Kengetal (31-12) 2016 2017 2018 2019 2020 
Directie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Onderwijzend personeel - - - - - 
Overige medewerkers 22,2 22,6 23,1 23,1 23,1 
Totaal 24,1 24,5 25,0 25,0 25,0 
      
Leerlingaantal (T-1) VO 52.492* 52.342 52.342 52.342 52.342 
Leerlingaantal (T-1) vso 1.942* 1.982 2.002 2.002 2.002 
Leerlingaantal (T-1) lwoo 5.981* 5.854 5.854 5.854 5.854 
Leerlingaantal (T-1) pro 1.960* 1.967 1.967 1.967 1.967 

* Dit betreft het werkelijke aantal leerlingen op 1 oktober 2015 volgens de beschikking van december 2016.  
 
Het samenwerkingsverband wordt bekostigd op basis van het aantal leerlingen in het regulier 
voortgezet onderwijs in zijn regio. Op deze bekostiging wordt de ondersteuningsbekostiging voor het 
voortgezet speciaal onderwijs en lwoo/pro in mindering gebracht. In de meerjarenbegroting wordt 
uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leerlingen in het regulier (inclusief lwoo/pro) en stijgend aantal 
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. De personeelsformatie van samenwerkingsverband zal 
volgens de meerjarenbegroting gedurende 2017-2020 licht stijgen. Indien er sprake zal zijn nieuw aan te 
nemen personeel dient dit te passen binnen de vastgestelde programmabegrotingen. In het nieuwe 
ondersteuningsplan 2018-2022 zal de inrichting van de programma’s nader worden beoordeeld. 
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A2. Meerjarenbegroting 
Balans 
Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken is op basis van voortschrijdend inzicht de 
meerjarenbalans uit de meerjarenbegroting op diverse punten verbeterd. Om deze reden is er voor 
gekozen de balans op te nemen zodanig dat de algemene reserve en liquide middelen muteren met het 
exploitatiesaldo. Dit heeft geen invloed op de meerjarenexploitatie daar de programmaresultaten 
hierdoor niet significant zullen wijzigen. 
 

Kengetal (31-12) 2016 2017 2018 2019 2020 
ACTIVA      
Vaste Activa      
Materiele vaste activa 264.575 264.575 264.575 264.575 264.575 
Financiele vaste activa 515 515 515 515 515 
Totaal vaste activa 265.090 265.090 265.090 265.090 265.090 
Vlottende activa 4.575.061 4.593.333 4.522.974 4.543.134 4.650.857 
TOTAAL ACTIVA 4.840.151 4.858.423 4.788.064 4.808.224 4.915.947 
      
PASSIVA      
Eigen vermogen      
Algemene reserve 2.118.948 2.637.218 2.946.859 3.087.019 3.194.742 
Bestemmingsreserves (publiek + 
privaat) 

520.000 320.000 120.000 - - 

Voorzieningen 603.844 303.844 123.844 123.844 123.844 
Kortlopende schulden 1.597.361 1.597.361 1.597.361 1.597.361 1.597.361 
TOTAAL PASSIVA 4.840.151 4.858.423 4.788.064 4.808.224 4.915.947 

 
De financiele positie van de vereniging is gezond. Het eigen vermogen neemt gedurende looptijd van de 
meerjarenbegroting toe en voldoet eind 2016 aan het benodigde eigen vermogen dat volgens de 
bijgstelde risicoanalyse noodzakelijk is. Het eigen vermogen verandert slechts ten gevolge van het 
exploitatieresultaat daar de financieringsstructuur geen wijzigingen zal ondergaan in de komende 
periode. 
 
In november 2015 is Samenwerkingsverband Koers VO verhuisd naar een nieuwe locatie op de 
Schiekade te Rotterdam. Er worden geen huisvestingsinvesteringen verwacht in de komende jaren daar 
in 2016 de laatste aanpassingen aan de ruimte hebben plaats gevonden.  
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Meerjarenexploitatie 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Baten      
Rijksbijdrage OC&W 10.395.030 10.326.603 10.467.974 11.098.493 12.166.056 
Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

525.991 - - - - 

Overige baten 29.575 25.000 25.000 25.000 25.000 
Totaal baten 10.950.596 10.351.603 10.492.974 11.123.493 12.191.056 
      
Lasten      
Personeelslasten 2.122.847 2.355.268 2.399.248 2.408.966 2.410.022 
Afschrijvingen 48.770 49.367 41.970 39.886 39.993 
Huisvestingslasten 158.824 111.785 111.785 111.785 111.785 
Overige lasten 8.034.110 7.539.413 7.852.830 8.445.197 9.544.033 
Totaal lasten 10.364.551 10.055.833 10.405.833 11.005.833 12.105.833 
      
Saldo baten en lasten 586.045 295.770 87.141 117.660 85.223 
      
Saldo financiele baten en 
lasten 

16.910 22.500 22.500 22.500 22.500 

      
Nettoresultaat 602.955 318.270 109.641 140.160 107.723 

 
Begrotingsjaren 2017-2020 laten een positief resultaat zien. In begrotingsjaar 2017 is een significant 
overschot zichtbaar dat terugloopt tot een positief resultaat van ongeveer € 100.000 per jaar.  
 
Begroting 2017  
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 in oktober/november 2016 waren de definitieve 
leerlingaantallen op de peildatum 1 oktober 2016 niet bekend. Om deze reden is ervoor gekozen voor 
de begroting 2017 een prognose te maken van het aantal leerlingen. Uit de prognose echter blijken de 
leerlingaantallen significant af te wijken van zowel de meerjarenbegroting als de voorlopige informatie 
via DUO. Zie hiervoor onderstaande tabel. 
 

 Teldatum 1-10-2016 cf 
Meerjarenbegroting 

Geprognosticeerde 
teldatum 1-10-2016 

Werkelijk (voorlopige) 
teldatum 1-10-2016 

Leerlingaantal (T-1) VO 52.342 52.865 53.006 
Leerlingaantal (T-1) vso 1.982 1.979 1.961 
Leerlingaantal (T-1) lwoo 5.854 5.970 5.860 
Leerlingaantal (T-1) pro 1.967 2.026 2.089 

 
Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat het aantal leerlingen in het vso lager uitvalt dan eerder 
begroot. In het kader van de huidige wachtlijsten voor het vso is echter te verwachten dat in de 
groeitelling van 1 februari 2017 er een significant aantal leerlingen extra naar het vso zullen gaan. De 
begrote groei in het lwoo is vooralsnog niet werkelijkheid geworden. De groei in het praktijkonderwijs 
lijkt sterker uit te pakken dan verwacht. Voor de bepaling of er sprake is van nieuwe trends zal verdere 
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monitoring in de komende jaren noodzakelijk zijn. Het samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt 
dat de deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs mee beweegt met de algehele 
leerlingontwikkeling in de regio. Naar alle verwachting zal het totaal aantal leerlingen in het voortgezet 
onderwijs de komende jaren blijven stijgen. Voor meer informatie over leerlingaantallen verwijzen wij 
naar de jaarlijkse Rapportage “Koers VO in Beeld”.  
 
Op basis van voortschrijdend inzicht zijn in de begroting 2017 aanpassingen gedaan in de uitgaven van 
de programma’s. In onderstaande tabellen zijn beide begrotingen opgenomen: 
 

 Begroting 2017 cf 
meerjarenbegroting 

Vastgestelde 
begroting 2017 

Baten   
Rijksbijdrage OC&W 10.326.603 10.168.835 
Overige overheidsbijdragen en subsidies - - 
Overige baten 25.000 25.000 
Totaal baten 10.351.603 10.193.835 
   
Lasten   
Personeelslasten 2.355.268 2.331.844 
Afschrijvingen 49.367 49.679 
Huisvestingslasten 111.785 125.000 
Overige lasten 7.539.413 7.523.478 
Totaal lasten 10.055.833 10.030.000 
   
Saldo baten en lasten 295.770 163.835 
   
Saldo financiele baten en lasten 22.500 17.500 
   
Nettoresultaat 318.270 181.335 

 
Programma Begroting 2017 cf 

meerjarenbegroting 
Vastgestelde 

begroting 2017 
P1: Basis(plus)ondersteuning 725.000 875.000 
P2: Ondersteuning binnen de reguliere scholen 3.650.000 3.650.000 
P3: Ondersteuning buiten de reguliere scholen 2.433.333 2.300.000 
P4: Koersloket en leerlingovergangen 850.000 780.000 
P5: Projecten 475.000 475.000 
P6: Monitoring en kwaliteitszorg 500.000 500.000 
P7: Beleidsintensiveringen 350.000 350.000 
P8: Calamiteiten 100.000 100.000 
P9: Overige overgangsmaatregelen - - 
P10: Bestuur en management 972.500 1.000.000 
Totaal 10.055.833 10.030.000 

 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt worden er meer middelen ingezet in programma 1 en programma 10. 
Deze verhoging van de programma’s worden bekostigd door lagere kosten aan programma 3 en 4.  
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Bij programma 1 is de ophoging van de basisplusondersteuning van € 7,50 per leerling en de ondergrens 
van € 4.000 naar € 10 per leerling en de ondergrens van € 5.000 verwerkt in de begroting. In programma 
10 is rekening gehouden met een inflatiestijging in de materiele kosten. De kosten voor de 
adviescommissies in programma 3 zijn lager bijgesteld. In programma 4 zijn de externe kosten voor de 
Taskforce Thuiszitters en de plaatsingsoverleggen lager bijgesteld.  
Door middel van tussentijdse managementrapportages en een bijstelling van de meerjarenbegroting in 
de periode april/mei 2017 zal de uitputting van de programmabegrotingen nader worden gemonitord. 



Jaarstukken 2016 Koers VO  Pagina 39 van 90 

5. Bedrijfsvoering en interne beheersing 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bedrijfsvoering en de interne beheersing van Koers VO.  
 
5.1 B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem  

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 een aantal van deze onderdelen ook in 2016 
een kwaliteitsslag gemaakt. Voorbeelden van de gemaakte stappen betreffen onder andere het in 2016 
opstellen van een drietal managementrapportages (na 3, 7 en 9 maanden), het bijstellen van de risico-
analyse voor de begroting 2017, het opstellen van een meerjarenbegroting waarin met name aandacht 
is geweest voor het uitvoerig beschrijven van de diverse programma’s, het beschrijven van de planning 
en controlcyclus en het beschrijven van het proces inkoop- en aanbesteding en het proces personeel.  
Ten behoeve van het inventariseren van de noodzakelijke verbeteringen is conform eerdere jaren in 
2016 een managementletter uitgebracht door Deloitte Accountants met hierin aanbevelingen om met 
name in de allocatie van programmakosten, de interne beheersing rondom prestatielevering en IT-
inventarisatie nog verder verbeteringen uit te voeren. 2017 wordt gebruikt worden om deze op te 
volgen.  
 
De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed bij Helder Onderwijs 
te Rotterdam. De accountantscontrole op de jaarstukken wordt uitgevoerd door Deloitte Accountants 
B.V. In 2016 is een aanbesteding uitgevoerd op de volledige accountantswerkzaamheden waaronder het 
uitvoeren van de interimcontrole, het controleren van de jaarstukken en de controle van incidentele 
subsidies. Hieruit is Deloitte Accountants B.V. gekomen als beste in de verhouding prijs-kwaliteit. De ICT-
werkzaamheden zijn uitbesteed bij Fitsz en schoonmaakwerkzaamheden bij CSU. 
 
Beleidsprocessen 
Koers VO heeft een bestuursstructuur geïmplementeerd waarbij de richtlijnen vanuit de Code Goed 
Bestuur van de VO Raad zijn toegepast. Koers VO heeft gekozen voor het Raad van Toezichtmodel 
waarbij er sprake is van een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur 
wordt gevormd door twee personen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door 7 personen. Ultimo 
2016 is er sprake van een tweetal vacatures in de Raad van Toezicht. Deze zullen in 2017 worden 
opgevuld.  
 
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 uitvoeren en om tevens goed voorbereid te zijn op de verdere ontwikkelingen rondom 
Passend Onderwijs. Ten opzichte van 2015 is het aantal FTE’s toegenomen van 21,2 eind 2015 naar 24,1 
eind 2016. In 2016 zijn op basis van het nieuwe organigram beschrijvingen gemaakt van alle functies 
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binnen het samenwerkingsverband en is gestart met het beschrijven van de benodigde compenties per 
functies. Dit zal in 2017 worden afgerond.  
 
5.2 B2. Beschrijving van de belangrijkse risico’s en onzekerheden 

Beheersprocessen en risicoanalyse 
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het verder implementeren van het Passend Onderwijs in de 
regio van samenwerkingsverband Koers VO. Per 2016 zijn de tlv’s voor het pro en de aanwijzingen voor 
het lwoo ook ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Inmiddels is er veel inzicht gekregen in 
passend onderwijs en worden de eerste trends zichtbaar. Dit is zichtbaar gemaakt in de rapportage van 
juni 2016 genaamd “Koers VO in Beeld”. Hierin is veel kwantitatieve informatie over het 
samenwerkingsverband in beeld gebracht. Ook in 2017 zal deze rapportage worden opgesteld.  
 
Eind 2016 is de risicoanalyse verder uitgebreid op basis van de risicoanalyse uit 2015. Naar aanleiding 
van ontwikkelingen zijn diverse risico’s verder aangescherpt maar ook met een grotere impact 
opgenomen ten opzichte van 2015. Het afgewezen bezwaar bij het ministerie bewijst dat er risico’s zijn 
die vooralsnog onderbelicht zijn gebleven. Hier zijn in 2017 nadere maatregelen voor genomen.  
 
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 
 
Binnen deze drie onderdelen zijn de belangrijkste risico’s met de grootste impact ( > € 100.000): 

1. De baten vallen lager uit dan begroot, omdat het leerlingenaantal (basis voor bekostiging) lager 
is dan verwacht. Het is de vraag of de lasten in eenzelfde tempo kunnen worden aangepast. 
Dit risico wordt gemitigeerd doordat op basis van betrouwbare demografische gegevens wordt 
begroot. Doordat de informatievoorziening vanuit Kijkglas tekort schiet is de beheersing van dit 
risico vergroot ten opzichte van 2015.   

2. Het aantal leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs is op teldatum hoger dan verwacht. 
Hierdoor stijgen de verplichte uitgaven aan het vso.  
Dit risico wordt gemitigeerd doordat gedurende het jaar trends in het aantal leerlingen in het 
vso worden beoordeeld alsook het aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen. Doordat 
echter de informatievoorziening vanuit Kijkglas tekort schiet is de beheersing van dit risico 
vergroot ten opzichte van 2015.   

3. Het deelnamepercentage Pro leerlingen stijgt ten opzichte van de peildatum 1 oktober 2012, 
waardoor er verplichte uitgaven Pro ontstaan waar geen inkomsten tegenover staan.  
Doordat de informatievoorziening vanuit Kijkglas tekort schiet is de beheersing van dit risico als 
onvoldoende beoordeeld. De uit de trend zichtbare stijging van het aantal leerlingen in het 
praktijkonderwijs is hierdoor niet tijdig te monitoren.  

4. Het deelnamepercentage lwoo leerlingen stijgt ten opzichte van de peildatum 1 oktober 2012, 
waardoor er verplichte uitgaven LWOO ontstaan, waar geen inkomsten tegenover staan. 
Doordat de informatievoorziening vanuit Kijkglas tekort schiet is de beheersing van dit risico als 
onvoldoende beoordeeld. De uit de trend zichtbare daling van het aantal leerlingen in het lwoo 
is hierdoor niet tijdig te monitoren. 

5. Er zijn thuiszitters en/of wachtlijsten voor het VSO die door het reguliere proces niet kunnen 
worden opgelost. 
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Door middel van frequente monitoring worden risico’s omtrent thuiszitters tijdig gesignaleert. 
Problematische thuiszitters worden via de taskforce thuiszitters snel opgepakt. 

6. Koers ondervindt negatieve gevolgen van de drie decentralisaties naar gemeenten.  
Dit risico wordt gemitigeerd doordat er veelvuldig gesprekken plaats vinden tussen het 
samenwerkingsverband en de gemeentes. Knelpunten worden hiermee tijdig gesignaleert en 
opgepakt. 

7. De kosten van één of meer programma’s blijken ontoereikend begroot. Hierdoor kan een deel 
van de gevraagde ondersteuning niet geboden worden.  
De uitputting van de programma’s wordt gemonitord door middel van 
managementrapportages. Bij dreigende overschrijdingen worden aanvullende acties getroffen. 

8. De leden zijn ontevreden over het beleid dat Koers VO ontwikkelt en realiseert. Als gevolg 
hiervan kunnen leden de keuze maken zich te willen afscheiden van het samenwerkingsverband. 
Dit risico is nieuw ten opzichte van 2015. Door nieuwe ontwikkelingen in de regio is het risico 
ontstaan. Door planmatig overleg en betrokkenheid bij het opstellen van het nieuwe 
ondersteuningsplan van alle leden wordt draagvlak gecreeerd.  

9. Onzorgvuldige uitvoering ‘Tripartiete overeenkomst personele gevolgen invoering passend 
onderwijs’.  
Dit risico wordt gemitigeerd doordat met de belangrijkste aanbeiders afspraken worden 
gemaakt over de inzet en mogelijke afbouw in het toekomstperspectief. Door uitstel in het 
maken van de definitieve afspraken over het afbouwperspectief is dit risico vergroot ten 
opzichte van 2015.  

10. Faillissement bij strategische leveranciers. 
Dit risico wordt gemitigeerd doordat alle brondocumentatie te allen tijde in bezit van Koers VO 
is. Hierdoor is het overstappen naar andere leveranciers mogelijk tegen gereduceerde kosten 
omdat er geen gegevens verloren kunnen gaan. 

 
Hierbij worden risico 1 en 2 als zeer significant beoordeeld (risicobedrag > € 200.000). In 2017 zal 
beoordeeld worden of er mogelijkheden bestaan om de risico’s te verkleinen. Voor wat betreft de 
Kijkglazen is Samenwerkingsverband Koers VO samen met de samenwerkingsverbanden in het 
voortgezet onderwijs van de vier grootste steden in overleg over verbeteringen met DUO. Aanvullend 
daarop vraagt Koers VO extra bevestigingen van de leerlingtelling bij de scholen van de Koers VO. 
 
Conclusie uit de bijgestelde risicoanalyse is dat, indien alle risico’s tegelijkertijd zich zullen voordoen er 
een weerstandsvermogen van afgerond 2,3 miljoen aanwezig dient te zijn. Ultimo 2016 heeft het 
samenwerkingsverband een eigen vermogen van ruim € 3,1 miljoen. Dit is voldoende om alle risico’s af 
te dekken.  
Overigens is de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen beperkt. Jaarlijks wordt de risicoanalyse 
herzien en per risico bepaald of deze nog van toepassing is en wat de beheersingsmaatregelen zijn. Met 
ingang van 2017 zal het bijstellen van de risicoanalyse voornamelijk plaats vinden bij het opstellen van 
de meerjarenbegroting in de periode april/mei doordat risico’s voornamelijk een langjarige impact 
hebben.  
 
Het samenwerkingsverband heeft de uitkomsten van de risicoanalyse worden verder ingebed in de 
structuur van het samenwerkingsverband. Bij alle belangrijke financiele processen zoals 
meerjarenbegroting, tussentijdse managementinformatie en de jaarrekening worden de risico’s 
meegenomen in het proces. 
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5.3 B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

Inleiding 
De periode van verslaglegging wordt gekenmerkt door het daadwerkelijk uitvoeren van het eerste 
ondersteuningsplan van Koers VO en een focus op toekomstontwikkelingen in het kader van de 
begeleiding passend onderwijs. Maatschappelijke ontwikkelingen als toezicht op de 
samenwerkingsverbanden door de onderwijsinspectie, focus op risicomanagement in het besturen en 
politieke aandacht voor thuiszitters kleurden deze periode. Binnen de vereniging was de uiting van de 
wens van een viertal leden de vereniging te verlaten en een nieuw regionaal samenwerkingsverband op 
te richten een belangrijk moment voor de reflectie op de rol en het functioneren van de vereniging, en 
de specifieke rol van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.  
 
Raad van Toezicht Koers VO 
Koers VO heeft sinds 23 april 2013 (statutenwijziging) een Raad van Toezicht. Via dit jaarverslag 
verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de uitvoering van het toezicht in 2016. De Raad van 
Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur de vereniging op adequate wijze bestuurt en 
vertegenwoordigt. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de 
statuten van de vereniging en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht en het bijbehorende 
toezichtkader. 
 
Overleggen Raad van Toezicht met College van Bestuur 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht viermaal vergaderd met het College van Bestuur. Daarnaast heeft 
het College van Bestuur met de commissie financiën en de commissie Passend Onderwijs van de Raad 
van Toezicht vergaderd. Deze commissies hebben ten doel in een kleinere setting en met behulp van 
deskundigen (intern en extern) inhoudelijk te overleggen over specifieke onderwerpen en hierover 
advies te geven aan de Raad van Toezicht.  
 
Tijdens de overleggen van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur zijn diverse onderwerpen 
besproken. De belangrijkste onderwerpen betreffen hierbij (in willekeurige volgorde): 
- De toekomstontwikkelingen in het kader van de begeleiding passend onderwijs 
- De zelfevaluatie van de RvT 
- Reglement criteria nevenfuncties bestuurders 
- De managementletter 2015 en 2016 van Deloitte Accountants 
- De (goedkeuring van de) jaarstukken 2015  
- De tussentijdse managementrapportages 
- De bijgestelde risicoanalyse ten behoeve van de begroting 2017 
- De begroting 2017  
- De frauderisicoanalyse 
- De (procedure van) de accountantskeuze 2016 - 2018 
- Het Treasurystatuut 
- De voortzetting van het waarderingssysteem  
- De meerjarenbegroting 2016-2020 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 2016 
De Raad bestaat uit zeven leden. Zes daarvan zijn tevens lid van de Algemene leden vergadering (ALV) 
van Koers VO. Het zevende lid van de Raad is bindend voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad 
(OPR) van Koers VO. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een termijn van vier jaar, 
met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming voor opnieuw 4 jaar. Zij treden af volgens een 
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door de Raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de Raad een 
afspiegeling vormt van de leden van de vereniging.  
Aan het einde van 2016 hebben de voorzitter, de heer M. van der Knaap en de heer L. van Heeren de 
Raad van Toezicht verlaten. In 2016 is de heer C. Kuiper als nieuwe voorzitter gekozen na zijn tijdelijke 
voorzitterschap als vicevoorzitter. De twee openstaande vacatures van de Raad van Toezicht worden in 
2017 opgevuld aan de hand van een vastgestelde profielschets. Voor een volledige lijst van 
toezichthouders wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft eind 2016 onder leiding van een externe partij een zelfevaluatie uitgevoerd. 
De adviezen voortkomend uit deze evaluatie zullen in 2017 worden doorgevoerd.  
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Bijlage 1 De samenstelling van de organen binnen Koers VO  
Samenstelling op 31 december 2016 
 
A. Het College van Bestuur 
 
Voorzitter:  De heer J.M. van der Have 
Lid:   Mevrouw M. Dekkers  
 
B. De Raad van Toezicht 
 
Voorzitter:   De heer C. Kuiper (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs) 
Vicevoorzitter: - 
 
Leden:  De heer C. Goverde (Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)   
   Mevrouw H. van Rooij (OPR) 
   Mevrouw A. de Visch Eybergen (Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 
   De heer A. Keller (Stichting Krimpenerwaard College) 
   De heer M. Otto (De Stichting LMC VO, vanaf begin 2017) 
   Vacature 
 
C. De algemene ledenvergadering 
 
Voorzitter:  De heer C. Kuiper (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs) 
 
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 
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   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 Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse) 
   De Hoenderloo Groep (Hoenderloo College)  
   ‘s Heeren Loo (Emaus College in Ermelo) 
 
D. De Ondersteuningsplanraad 
 
Voorzitter:  M.R. Eerhart (Stichting Krimpenerwaard College) 
 
Leden:  B. van der Aa (Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 
   S. Ashad (Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam)    
   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) 
   A. Lubbers (Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden) 

M. Meeusen (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard) 
Y.C. Pieterson - Anes (Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan de IJssel) 
T. Roos (Vereniging Geref. VO West Ned.) 

   G. Schaap (Martinusstichting) 
   J. Valk (Stichting Horizon) 
   E. Vos (Stichting OVO Hoeksche Waard) 
   R. Weeda (Stichting Edudelta Onderwijsgroep) 
 
E. De medezeggenschapsraad 
 
Op 31 december 2016 was er geen sprake van een medezeggenschapsraad in verband met een tekort 
aan beschikbare personeelsleden. In 2017 is deze wederom geinstalleerd.  
 
 
 
    
 
  



Jaarstukken 2016 Koers VO  Pagina 46 van 90 

Bijlage 2.  Externe partners 
Alfabetisch gesorteerd en niet uitputtend 
Autismenetwerk ZHZ 
Cluster 1 en 2 Onderwijs 
Dienst sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Rotterdam (SOZAWE) 
Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR) 
Gemeentelijk Geneeskundige Dienst (GGD)  
Gemeenten 
Inspectie van het Onderwijs 
Jeugdzorg 
Jongerenloket 
MBO 
MEE Rotterdam Rijnmond 
MEE ZHZ 
Middelbaar Beroeps Onderwijs Albeda/Zadkine 
Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschap 
Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 
Netwerk leidinggevenden SWV’s PO 
Organisaties voor schoolmaatschappelijk werk 
Ouders en Onderwijs 
Ouders010 
Partners uit zorg en welzijn (diverse) 
Platform samenwerkingsverbanden VO 
PO-raad 
Samenwerkingsverbanden PO en VO 
Stuurgroep Duurzame Verankering Autisme Netwerken  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
VO-raad 
Wijkteams 



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 2016 2015

Solvabiliteit 67,0% 38,9%

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 54,5% 37,5%

Liquiditeit (Quick ratio) 2,86 1,55

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 24,1% 24,2%

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 22,8% 23,1%

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 5,5% 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 42,9% 63,3%

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 (gemiddeld) 23,4015 19,0000

Personeelskosten per FTE  €                       80.232  €                 81.835 

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 20,5% 22,5%

Jaarstukken 2016 Koers VO Pagina 47 van 90



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 aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

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.

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. De 
ondergrens van activering bedraagt € 500.

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. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Algemene reserve publiek

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

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.

Toelichting bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Mobiliteit Begeleiders Passend Onderwijs

In juli 2016 is het besluit genomen om de huidige Begeleiding Passend Onderwijs over een periode van 3 schooljaren (tot en met 
schooljaar 2018-2019) te decentraliseren en de middelen en de uitvoering te verschuiven naar scholen van Koers VO. De huidige 
Begeleiders Passend Onderwijs, die worden ingehuurd bij de vso-aanbieders van Koers VO, worden daarbij begeleid naar 
onderwijsplekken op de scholen voor voortgezet onderwijs. Koers VO zorgt gezamenlijk met de vso-aanbieders voor een mobiliteitsplan 
en neemt voor de kosten die Koers VO hiervoor maakt een bestemmingsreserve op. 

Bestemmingsreserve Dekkend Netwerk

In schooljaar 2016-2017 is door een groei van het aantal leerlingen in vso en onvoldoende onderwijsplekken sprake van een hiaat in het 
Dekkend Netwerk van Koers VO. Het oplossen van dit hiaat heeft de aandacht van Koers VO en hierop wordt gedurende schooljaren 
2016-2017 en 2017-2018 opgelost door het beschikbaar maken van extra capaciteit in het speciaal onderwijs. Behalve de kosten van 
deze extra plekken is er tevens sprake van de inzet van extra deskundigen voor het bestendig verzorgen van een Dekkend Netwerk om 
het bestaande probleem vroegtijdiger te kunnen signaleren.

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. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.  In 
geval van medewerkers van wie de diensttijd in het onderwijs onbekend is wordt uitgegaan van de startdatum dienstverband bij 
Samenwerktingsverband Koers VO.
De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Op basis van de CAO-afspraken 2014-2015 hoofstuk 7 is er een voorziening opgenomen voor toekomstige verplichtingen in het kader 
van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Jaarlijks krijgen medewerkers naar ratio van het dienstverband 50 uur die zij in het 
kader van duurzame inzetbaarheid kunnen inzetten voor verlof of maximaal 4 jaar (voor toekomstige opname) kunnen sparen. De 
voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de verplichting en is op basis van 100% van het gespaarde saldo op 31-12-2016.
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Voorziening ontvlechting Hoeksche Waard

Door vier leden van Samenwerkingsverband Koers VO in de regio Hoeksche Waard is officieel het lidmaatschap aan de vereniging 
opgezegd en zijn zij voornemens in 2018 een eigen samenwerkingsverband op te richten. Ten behoeve van de ontvlechting is een 
voorziening gevormd ten hoogte van de te verwachten kosten voor deskundigenadvies, frictiekosten voor de op basis van meer 
leerlingen ingerichte organisatie en het opgebouwde Eigen vermogen dat naar rato van het aantal leerlingen van deze leden is 
opgebouwd in voorgaande jaren. 

Voorziening verplichtingen Begeleiders Passend Onderwijs

Afgezien van de decentralisatie van medewerkers voor ambulante begeleiding die in 2016-2017 wel werkzaamheden verrichten voor de 
scholen voor Koers VO zijn er tevens medewerkers die geen werkzaamheden verrichten voor Koers VO. Ten aanzien van deze 
medewerkers bestaan er tevens personele verplichtingen waartegenover geen prestatie bestaan. Voor de herplaatsing van deze 
medewerkers is een voorziening opgebouwd. 

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.

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.

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.
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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 
De 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 december 2016 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 96,6%. 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.

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.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en 
ontvangen leningen.

4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten 
van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en 
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele 
activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het 
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien 
deze als vlottend actief worden verantwoord. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Model A:  Balans per 31 december 2016  (na resultaatverdeling)

1. Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa 264.575                 261.488                  

1.3 Financiële vaste activa 515                         19.064                     

Totaal vaste activa 265.090                     280.552                     

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 238.641                 1.512.832               

1.7 Liquide middelen 4.336.420              3.639.754               

Totaal vlottende activa 4.575.061                  5.152.586                  

Totaal activa 4.840.151                  5.433.138                  

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.638.948              2.035.993               

2.2 Voorzieningen 603.844                 78.411                     

2.4 Kortlopende schulden 1.597.361              3.318.734               

Totaal passiva 4.840.151                  5.433.138                  

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 10.395.030               10.386.411                    7.674.607                 

3.2 Overige overheidsbijdragen 525.991                     223.767                          634.228                     

3.5 Overige baten 29.575                       25.000                            61.145                       

Totaal baten 10.950.596               10.635.178                    8.369.980                 

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 2.122.847                 2.200.223                      1.890.611                 

4.2 Afschrijvingen 48.770                       47.572                            96.985                       

4.3 Huisvestingslasten 158.824                     150.300                          137.183                     

4.4 Overige lasten 8.034.110                 7.965.003                      6.262.519                 

Totaal lasten 10.364.551               10.363.098                    8.387.298                 

Saldo baten en lasten 586.045                     272.080                          (17.318)                      

5 Financiële baten en lasten 16.910                       22.500                            25.512                       

Resultaat 602.955                     294.580                          8.194                         

Resultaat na belastingen 602.955                     294.580                          8.194                         

Nettoresultaat 602.955                     294.580                         8.194                         
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Model C:  Kasstroomoverzicht

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 586.045                 (17.318)                  

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 48.770                   96.985                   

Mutaties voorzieningen 525.434                 46.845                   

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 1.274.191              (893.706)                

Schulden (1.721.373)            1.050.695              

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 713.066                 283.501                 

Ontvangen interest 17.541                   26.107                   

Betaalde interest (-/-) (631)                        (595)                        

16.910                   25.512                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 729.976                 309.013                 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) (51.857)                  (234.977)                

Desinvesteringen in MVA -                               63.473                   

Investeringen in FVA (-/-) 18.549                   (315)                        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: (33.308)                  (171.819)                

Mutatie liquide middelen 696.668                 137.194                 

Beginstand liquide middelen 3.639.754              3.566.033              

Mutatie liquide middelen 696.668                 137.194                 

Eindstand liquide middelen 4.336.422              3.703.227              
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1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

Cumulatieve 
aanschafwaarde 

per 1 januari 
2016

Cumulatieve 
afschrijvingen tot 
en met 1 januari 

2016

Boekwaarde per 
1 januari 2016

Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Cumulatieve 
aanschafwaarde 
per 31 december 

2016

Cumulatieve 
afschrijvingen 
tot en met 31 

december 2016

Boekwaarde per 
31 december 

2016

1.2.1
Gebouwen en terreinen 117.992            2.185                115.807          31.471            -                                14.984             149.463            17.169             132.294          

1.2.2
Inventaris en apparatuur 244.320            98.639              145.681          20.386            -                                33.786             264.706            132.425          132.281          

Materiële vaste activa 362.312            100.824            261.488          51.857            -                                48.770             414.169            149.594          264.575          

Verbouwingen 9 jaar

Inventaris en apparatuur 5 jaar

Meubilair 15 jaar

ICT 3 jaar

Model VA: Vaste Activa

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

Mutaties 2016

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:
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde 
per 1 januari 

2016

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Desinvesterin
gen en 

afgeloste 
leningen

Resultaat 
deelnemingen

Boekwaarde 
per 31 

december 
2016

1.3.7 Overige vorderingen                19.064                          -             18.549                                  -                     515 

Financiële vaste activa 19.064              -                        18.549            -                                515                   

Betrof waarborgsom voor de huur van pand Marschallweg, deze is in 2016 vrijgevallen. Resterende waarborgpom betreft de borg voor beveiliging en borg waterkoeler.

Mutaties 2016
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Model VV: Voorraden en vorderingen

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 93.768                1.349.539          

1.5.7 Overige vorderingen 12.133                11.314                

1.5.8 Overlopende activa 132.740              151.979              

Vorderingen 238.641              1.512.832          

Uitsplitsing 

                            -               732.941 

                            -               456.553 

                 25.700                  26.043 

                 57.648               123.583 

                 10.420                  10.420 
1.5.1 Debiteuren 93.768                1.349.539          

1.5.7.2 Overige 12.133                11.314                
1.5.7 Overige vorderingen 12.133                11.314                

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten -                            120                      

1.5.8.3 Overige overlopende activa 132.740              151.859              
1.5.8 Overlopende activa 132.740              151.979              

31 december 2016 31 december 2015

Albeda College

Gemeente Rotterdam inzake VSV-convenant

Overig

Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Accresco vastgoed
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen -                            100                      

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 4.336.420           3.639.654          

Liquide middelen 4.336.420           3.639.754          

Uitsplitsing 
               584.974            1.007.109 

                            -               258.622 

           3.751.446            2.373.923 

1.7.2 4.336.420           3.639.654          Tegoeden op bank- en girorekeningen

ABN-AMRO rekening courant

ABN-AMRO vermogensspaarrekening

ABN-AMRO charitas spaarrekening

31 december 201531 december 2016
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Model EV: Eigen vermogen

Stand per Resultaat Stand per

1 januari 2016 31 december 2016

2.1.1 Algemene reserve 2.035.993                    82.955             -                        2.118.948                    

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) -                                     520.000           -                        520.000                        
Eigen Vermogen 2.035.993                    602.955           -                        2.638.948                    

Uitsplitsing
Algemene reserve 2.035.993                    82.955             -                        2.118.947                    

2.1.1 Algemene reserve 2.035.993                    82.955             -                        2.118.947                    

Reserve Mobiliteit Begeleiders Passend Ond. -                                     270.000           -                        270.000                        
Bestemmingsreserve Dekkend Netwerk -                                     250.000           -                        250.000                        

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) -                                     520.000           -                        520.000                        

Overige 
mutaties
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 1 
januari 2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rente mutatie (bij 
contante waarde)

Stand per 31 
december 

2016

Kortlopend 
deel

< 1 jaar

Langlopend 
deel 

> 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorziening 78.411                   53.299            7.866                   -                              -                               123.844          -                          123.844          

2.2.3 Overige voorzieningen -                               480.000          -                            -                              -                               480.000          300.000            180.000          

Voorzieningen 78.411                   533.299          7.866                   -                              -                               603.844          300.000            303.844          

Uitsplitsing

Voorziening  duurzame 
inzetbaarheid 52.431                   30.589            -                            -                              -                               83.019             -                         83.019            
Voorziening jubilea 25.980                   22.711            7.866                   -                               40.825             -                         40.825            

2.2.1 Personeelsvoorziening 78.411                   53.299            7.866                   -                              -                               123.844          -                          123.844          

Ontvlechting Hoekse 
Waard -                               220.000          -                            -                              -                               220.000          170.000            50.000            
Verplichtingen 
Begeleiders Passend 
Onderwijs -                               260.000          -                            -                              -                               260.000          130.000            130.000          

2.2.3 Overige voorzieningen -                               480.000          -                            -                              -                               480.000          300.000            180.000          

Toelichting

De voorzieningen ontvlechting Hoeksche Waard en Verplichtingen Begeleiders Passend Onderwijs zijn in 2016 nieuw gevormd. In 2016 hebben hieraan geen 
onttrekkingen plaatsgevonden. Voor meer informatie omtrent deze voorzieningen wordt verwezen naar de grondslagen.
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Model KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 411.398                  330.907                  

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 105.788                  83.243                    

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 22.314                    20.292                    

2.4.9 Overige kortlopende schulden 348.303                  1.483.877              

2.4.10 Overlopende passiva 709.558                  1.400.415              

Kortlopende schulden 1.597.361              3.318.734              

Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffing 105.788                  83.243                    

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 105.788                  83.243                    

Nog te betalen vergoedingen 833                          67.819                    
Accountantskosten 9.656                      11.225                    
Bankkosten -                               21                            
OPDC Tijdelijke lesplaatsen -                               500.000                  
Vakantieuren 88.447                    65.701                    
Facilitering OPR 8.932                      6.838                      
BPO aug-dec 40.521                    723.141                  
Zorgleerling in beeld 44.314                    109.132                  
Indexatie LMC 2016 7.200                      -                               
Salariskosten 13e maand 2.784                      -                               
Verhoging Waarderingssyteem 2016-2017 137.583                  -                              
Garantiebedrag Meerpaal 8.032                      -                              

Subtotaal 348.303                  1.483.877              
2.4.9 Overige kortlopende schulden 348.303                  1.483.877              

2.4.10.2 Vooruitontv. subs. OCW/EL&I geoormerkt 116.065                 -                              

2.4.10.3 Nog te besteden VSV Rotterdam -                               303.683                  

2.4.10.4 Nog te besteden Albeda College 12-16 509.073                  1.024.235              

2.4.10.5 Vakantiegeld 68.063                    56.140                    

2.4.10.8 Stg. Rec Rijndrecht/subs stg autisme 16.357                    16.357                    

2.4.10 Overlopende passiva 709.558                  1.400.415              

31 december 2016 31 december 2015
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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

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 2016 verslagjaar verslagjaar 31 december 2016 31 december 2016

€ € € € € €

totaal -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

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

2016 2016 2015

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 10.092.209              10.318.714            7.659.903                   

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 519.729                    427.549                  136.254                      

3.1.3 Af: Afdracht VSO groei (ondersteuning) (216.908)                   (359.852)                (121.550)                     
Rijksbijdragen 10.395.030              10.386.411            7.674.607                   

Uitsplitsing

Lichte ondersteuning VO 6.520.319                 6.868.187              4.799.110                   

Zware ondersteuning SWV VO 3.512.029                 3.393.500              1.812.415                   

Overgangsbekostiging SWV exclusief AB -                                  -                               1.010.452                   

Zware ondersteuning materiële instandhouding SWV-VO 59.862                       57.027                    37.926                        
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 10.092.209              10.318.714            7.659.903                   

Plusvoorziening Albeda College 519.729                    427.549                  136.254                      
3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 519.729                    427.549                  136.254                      

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 525.991                    223.767                  634.228                      

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 525.991                    223.767                  634.228                      

VSV-convenant gemeente Rotterdam 257.371                    223.767                  274.654                      

Vrijval subsidie Strippenkaart -                                  -                               341.931                      

Subsidie autisme -                                  -                               17.643                        

Subsidie Schoolloopbaancoaches 2016-2020 268.620                    -                               -                                    
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 525.991                    223.767                  634.228                      
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Model AB: Opgave andere baten

3.5 Overige baten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

3.5.6 Overig 29.575                       25.000                    61.145                        

Overige baten 29.575                       25.000                    61.145                        

Uitsplitsing

ISK 28.200                       25.000                    28.700                        

Faciliteringen 2013-2014 -                                  -                               24.500                        

Zorgbudget Rebound 2014 -                                  -                               4.750                           

Overige 1.375                         -                               3.196                           
3.5.6 Overig 29.575                       25.000                    61.146                        
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

4.1.1 Lonen en salarissen 1.877.542                 1.827.223              1.554.869                   

4.1.2 Overige personele lasten 270.782                    373.000                  335.742                      

4.1.3 Af: Uitkeringen 25.477                       -                               -                                    
Personele lasten 2.122.847                 2.200.223              1.890.611                   

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 1.517.669                 1.827.223              1.254.889                   

4.1.1.2 Sociale lasten 176.030                    -                               138.826                      

4.1.1.3 Pensioenpremies 183.843                    -                               161.154                      

Lonen en salarissen 1.877.542                1.827.223             1.554.869                  

4.1.2.1 Dotaties voorzieningen 53.299                       15.000                    38.956                        

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 147.684                    286.000                  244.928                      
Cursuskosten 6.423                         15.000                    6.758                           
Studiedagen en conferenties 3.534                         10.000                    10.216                        
Reiskosten 15.220                       25.000                    13.868                        
Personeelskantine 5.914                         10.000                    5.839                           
Activiteiten personeel 6.538                         6.000                      2.576                           
Bedrijfsgezondsheidszorg 4.184                         6.000                      4.051                           
Overige 27.987                       -                               14.136                        
Vrijval overige personele voorzieningen -                                  -                               (5.586)                         

Subtotaal 69.799                       72.000                    51.858                        

Overige personele lasten 270.782                    373.000                  335.742                      

4.2 Afschrijvingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

4.2.2 Materiële vaste activa 48.770                       47.572                    96.985                        
Afschrijvingslasten 48.770                       47.572                    96.985                        

Uitsplitsing

Afschrijvingskosten meubilair 5.837                         5.920                      53.346                        
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 5.159                         4.509                      22.174                        
Afschrijvingskosten hardware en randapparatuur 22.790                       22.644                    19.280                        
Afschrijvingskosten verbouwingen 14.984                       14.499                    2.185                           

4.2.2 Materiële vaste activa 48.770                      47.572                    96.985                        

In de afchrijvingslasten 2015 is in verband met de verhuizing eenmalig een versnelde afschrijving voor een bedrag van

€ 63.473 opgenomen.
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4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

4.3.1 Huur 126.017                    123.800                  93.090                        

4.3.3 Onderhoud 4.304                         2.000                      4.865                           

4.3.4 Energie en water 1.050                         -                               5.495                           

4.3.5 Schoonmaakkosten 19.965                       18.000                    26.078                        

4.3.6 Heffingen 2.410                         2.500                      2.852                           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 5.078                         4.000                      4.803                           
Huisvestingslasten 158.824                    150.300                  137.183                      

4.4 Overige lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 275.376                    313.000                  132.521                      

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 301.617                    293.000                  262.317                      

4.4.4 Overig 7.457.117                 7.359.003              5.867.681                   
Overige lasten 8.034.110                 7.965.003              6.262.519                   

Specificatie honorarium
4.4.1.1 Controle van de jaarrekening 35.901                       25.000                    22.829                        

4.4.1.2 Andere controle opdracht 3.570                         -                               7.426                           
Accountantslasten 39.471                       25.000                    30.255                        

Uitsplitsing
Bijdrage aan het administratiekosten 30.350                       30.000                    26.222                        
Accountantskosten 39.471                       25.000                    30.255                        
Telefoonkosten 24.796                       20.000                    28.415                        
Portikosten 12.049                       8.000                      6.722                           
Vergaderkosten 1.844                         28.000                    6.980                           
Kantoorbenodigheden 2.929                         3.000                      1.156                           
Drukwerk 9.349                         8.000                      6.534                           
Deskundigenadvies 114.927                    115.000                  -                                    
Juridische kosten 9.765                         50.000                    

Beheer en bestuur 29.651                       25.000                    25.260                        
Overige adminsitratiekosten 245                            1.000                      977                              

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 275.376                    313.000                  132.521                      

Kleine inventaris en onderhoud inventaris 1.464                         2.000                      344                              
ICT aanschaf/onderhoud/hardware -                                  -                               40                                
ICT aanschaf/onderhoud/software 204.944                    200.000                  245.155                      
Website 18.318                       15.000                    -                                    
ICT Licenties 29.907                       30.000                    6.337                           
ICT systeembeheer 14.473                       15.000                    -                                    
Overige ICT lasten 22.073                       25.000                    -                                    
Reproductiekosten 10.439                       6.000                      10.442                        

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 301.617                    293.000                  262.317                      

OPDC 1.207.200                1.350.000             1.231.031                  

Projecten 1.046.936                651.316                 1.138.676                  

Koersloket 327.507                   836.981                 418.203                     

Zorgteams (LGF, AWBZ, basis (plus)) 1.595.214                1.532.558             2.092.831                  

Protocollen en activiteiten 53.208                      411.673                 23.900                       
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Smal regionaal Arrangement 44.917                      134.167                 71.323                       

Begeleiding en advisering 14.622                       

Internationale Schakelklas 15.726                      25.000                   -                                   

Activiteiten overig 7.964                          

Representatiekosten intern/exterrn 3.958                        5.000                     3.238                          

Abonnementen/tijdschriften 3.275                        2.500                     3.074                          

Verzekeringen 7.439                        6.000                     6.261                          

Kwaliteitszorg 165.361                   269.190                 -

Waarderingssysteem 900.255                   1.332.805             125.378                     

Ambulante begeleiding 1.600.336                795.000                 729.391                     

Dotatie voorziening ontvlechting Hoeksche Waard 220.000                   -                              -                                   

Dotatie voorziening Verplichtingen BPO 260.000                   -                              -                                   

Overige 5.786                        6.813                     1.788                          

4.4.4 Overig 7.457.117                 7.359.003              5.867.681                   

Jaarstukken 2016 Koers VO Pagina 67 van 90



Model FB: Financiële baten en lasten

5 Financiële baten en lasten

Werkelijk Begroting Werkelijk

2016 2016 2015

5.1 Rentebaten 17.541                       25.000                    26.107                        

5.5 Rentelasten (-/-) (631)                           (2.500)                     (595)                             

Financiële baten en lasten 16.910                       22.500                    25.512                        
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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

WNT-verantwoording 2016 Koers VO

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 J.M. van der Have M. Dekkers

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0/0,9 (vanaf 1-3-2017 0,9 fte)

Gewezen topfunctionaris nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja ja

Individueel bezoldigingsmaximum €179.000 €164.083

Bezoldiging
Beloning € 109.038 € 86.619
Belastbare onkostenvergoedingen € 896 € 14.559
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.048 € 10.939

Subtotaal € 123.982 € 112.116

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 123.982 € 112.116

Motivering indien overschrijding: zie 1) 2)

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,0 1,0

Bezoldiging 2015
Beloning € 106.774 € 88.905
Belastbare onkostenvergoedingen € 1.110 € 2.954
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.520 € 11.793

Totaal bezoldiging 2015 € 122.404 € 103.652

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 178.000 € 178.000

Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum
1)
2)

Per 1 januari is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op Koers VO van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond  € 179.000.

Op elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen' en afzonderlijk vermeld in de toelichting.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Koers VO is € 179.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele
WNT-maximum voor de leden van de [Raad van Toezicht / andere naam toezichthoudend orgaan] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

neeneeZo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 
maanden werkzaam?
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Bezoldiging topfunctionarissen (vervolg)

Functie M.J.W. v.d. Knaap C. Goverde C. Kuiper L. van Heeren
Bedragen x € 1 Voorzitter Lid Lid tot 31-10 Lid

Voorzitter vanaf 1-11
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/10 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 2/12

Omvang dienstverband (in fte)

Individueel bezoldigingsmaximum € 22.375 € 17.900 € 19.392 € 16.408

Bezoldiging
Beloning -                              -                      -                      -                      
Belastbare onkostenvergoedingen -                              -                      -                      -                      
Beloningen betaalbaar op termijn -                              -                      -                      , -                      

Subtotaal -                             -                     -                     -                     

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging -                              -                      -                      -                      

Motivering indien overschrijding: zie 1) 2) 3) 4)

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (fte)

Bezoldiging 2015
Beloning -                                   -                          -                          -                          
Belastbare onkostenvergoedingen -                                   -                          -                          -                          
Beloningen betaalbaar op termijn -                                   -                          -                          -                          

Totaal bezoldiging 2015 -                                   -                          -                          -                          

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 17.286 € 11.524 € 11.524 € 11.524

Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum
1)
2)
3)
4)

Op elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen' en afzonderlijk vermeld in de toelichting.
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Functie H. van Rooij A. de Visch- C. A. Keller
Bedragen x € 1 Lid Eybergen Lid

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

Individueel bezoldigingsmaximum € 17.900 € 17.900 € 17.900

Bezoldiging
Beloning 2.000                          -                      -                      
Belastbare onkostenvergoedingen -                              -                      -                      
Beloningen betaalbaar op termijn -                              -                      -                      ,

Subtotaal 2.000                         -                     -                     

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2.000                          -                      -                      

Motivering indien overschrijding: zie 1) 2) 3)

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (fte)

Bezoldiging 2015
Beloning -                                   -                          -                          
Belastbare onkostenvergoedingen -                                   -                          -                          
Beloningen betaalbaar op termijn -                                   -                          -                          

Totaal bezoldiging 2015 -                                   -                          -                          

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 11.524 € 11.524 € 11.524

Motivering overschrijdingen bezoldigingsmaximum
1)
2)
3)

Op elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige vorderingen' en afzonderlijk vermeld in de toelichting.
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Niet in de balans opgenomen rechten en  verplichtingen

Contract Bedrijf Bedrag per jaar Einde contract
Huur bedrijfsruimte Accresco 147.664                 31-08-2024

Administratieve dienstverlening       Helder Onderwijs 29.677                   31-12-2017

Schoonmaak                   CSU 29.787                   Jaarbasis met stilzwijgende verlenging

Verplichtingen vanuit Ondersteuningsplan Bedrijf Bedrag per jaar Einde verplichting

Licenties registratiesysteem voor de TLV Onderwijs Transparant 116.610                 31-07-2017

Maatwerk PO-VO module Onderwijs Transparant 84.656                   31-07-2017

OPDC LMC 1.207.200              31-07-2020

Detachering Koersconculent Accent 67.403                   Jaarbasis met stilzwijgende verlenging
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur:

- J.M. van der Have

Voorzitter Collge van Bestuur

- M. Dekkers

Lid College van Bestuur

- C. Kuiper

Voorzitter Raad van Toezicht

- C. Goverde

Lid Raad van Toezicht

- M. Otto

Lid Raad van Toezicht

- H. van Rooij

Lid Raad van Toezicht

- A. de Visch-Eybergen

Lid Raad van Toezicht

- A. Keller

Lid Raad van Toezicht

20 juni 2017Datum vaststelling jaarrekening:
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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 2016

82.955€                      wordt toegevoegd aan de algemene reserve

520.000€                   wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek

602.955€                   totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.

Per 1 augustus 2018 zullen vier leden uit de regio Hoeksche Waard het lidmaatschap van het Samenwerkingsverband Koers VO 

beeindigen en een zelfstandig samenwerkingsverband vormen. Het traject rondom de ontvlechting vindt in 2017 en 2018 verder

vorm. Voor meer informatie wordt verwezen naar de het bestuursverslag. 
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 06125

Naam instelling Koers VO

Adres

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mailadres

Website

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

AB73P1 Basis(plus)ondersteuning VO

AB73P2 Ondersteuning binnen de reguliere scholen VO

AB73P3 Ondersteuning buiten de reguliere scholen VO

AB73P4 Koersloket en leerlingovergangen VO

AB73P5 Projecten VO

AB73P6 Monitoring en kwaliteitszorg VO

AB73P7 Beleidsintensivering VO

AB73P8 Calamiteiten VO

AB73P9 Overige overgangsmaatregelen VO

AB73P10 Bestuur en management VO

vandenberg@koersvo.nl

info@koersvo.nl

www.koersvo.nl

J.P. van den Berg

010-4842576

Schiekade 34

3032 AJ

ROTTERDAM

010-4842576
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 157.172                     119.869                     130.619                     

4.4 Overige lasten 570.930                     530.131                     504.164                     

Totaal lasten 728.102                     650.000                     634.783                     

Saldo baten en lasten (728.102)                   (650.000)                   (634.783)                   

Resultaat (728.102)                   (650.000)                   (634.783)                   

Resultaat na belastingen (728.102)                   (650.000)                   (634.783)                   

Nettoresultaat (728.102)                   (650.000)                   (634.783)                   

Exploitatie en Balans
AB73P1 Basis(plus)ondersteuning
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 9.875.301                 9.958.862                 7.538.353                 

3.5 Overige baten 1.375                         -                                  61.144                       

Totaal baten 9.876.676                 9.958.862                 7.599.497                 

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 529.912                     573.316                     633.025                     

4.2 Afschrijvingen 48.770                       47.572                       96.985                       

4.3 Huisvestingslasten 158.824                     150.300                     137.183                     

4.4 Overige lasten 239.861                     201.313                     195.197                     

Totaal lasten 977.367                     972.501                     1.062.390                 

Saldo baten en lasten 8.899.309                 8.986.361                 6.537.107                 

5 Financiële baten en lasten 16.909                       22.500                       25.512                       

Resultaat 8.916.218                 9.008.861                 6.562.619                 

Resultaat na belastingen 8.916.218                 9.008.861                 6.562.619                 

Nettoresultaat 8.916.218                 9.008.861                 6.562.619                 

Exploitatie en Balans
AB73P10 Bestuur en management
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 76.502                       81.418                       51.227                       

4.4 Overige lasten 3.740.850                 3.365.363                 2.377.619                 

Totaal lasten 3.817.352                 3.446.781                 2.428.846                 

Saldo baten en lasten (3.817.352)                (3.446.781)                (2.086.915)                

Resultaat (3.817.352)                (3.446.781)                (2.086.915)                

Resultaat na belastingen (3.817.352)                (3.446.781)                (2.086.915)                

Nettoresultaat (3.817.352)                (3.446.781)                (2.086.915)                

Exploitatie en Balans
AB73P2 Ondersteuning binnen de reguliere scholen
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 452.116                     444.393                     224.703                     

4.4 Overige lasten 1.557.868                 1.988.940                 1.317.662                 

Totaal lasten 2.009.984                 2.433.333                 1.542.365                 

Saldo baten en lasten (2.009.984)                (2.433.333)                (1.542.365)                

Resultaat (2.009.984)                (2.433.333)                (1.542.365)                

Resultaat na belastingen (2.009.984)                (2.433.333)                (1.542.365)                

Nettoresultaat (2.009.984)                (2.433.333)                (1.542.365)                

Exploitatie en Balans
AB73P3 Ondersteuning buiten de reguliere scholen
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 538.945                     618.019                     605.052                     

4.4 Overige lasten 45.496                       231.981                     418.203                     

Totaal lasten 584.441                     850.000                     1.023.255                 

Saldo baten en lasten (584.441)                   (850.000)                   (1.023.255)                

Resultaat (584.441)                   (850.000)                   (1.023.255)                

Resultaat na belastingen (584.441)                   (850.000)                   (1.023.255)                

Nettoresultaat (584.441)                   (850.000)                   (1.023.255)                

Exploitatie en Balans
AB73P4 Koersloket en leerlingovergangen
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 519.729                     427.549                     136.254                     

3.2 Overige overheidsbijdragen 525.991                     223.767                     292.297                     

3.5 Overige baten 28.200                       25.000                       -                                  

Totaal baten 1.073.920                 676.316                     428.551                     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 165.592                     162.564                     94.918                       

4.4 Overige lasten 1.125.832                 963.752                     1.145.962                 

Totaal lasten 1.291.424                 1.126.316                 1.240.880                 

Saldo baten en lasten (217.504)                   (450.000)                   (812.329)                   

Resultaat (217.504)                   (450.000)                   (812.329)                   

Resultaat na belastingen (217.504)                   (450.000)                   (812.329)                   

Nettoresultaat (217.504)                   (450.000)                   (812.329)                   

Exploitatie en Balans
AB73P5 Projecten
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 182.400                     180.894                     151.067                     

4.4 Overige lasten 279.851                     319.106                     232.390                     

Totaal lasten 462.251                     500.000                     383.457                     

Saldo baten en lasten (462.251)                   (500.000)                   (383.457)                   

Resultaat (462.251)                   (500.000)                   (383.457)                   

Resultaat na belastingen (462.251)                   (500.000)                   (383.457)                   

Nettoresultaat (462.251)                   (500.000)                   (383.457)                   

Exploitatie en Balans
AB73P6 Monitoring en kwaliteitszorg
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 20.207                       19.750                       -                                  

4.4 Overige lasten 371.965                     130.250                     -                                  

Totaal lasten 392.172                     150.000                     -                                  

Saldo baten en lasten (392.172)                   (150.000)                   -                                  

Resultaat (392.172)                   (150.000)                   -                                  

Resultaat na belastingen (392.172)                   (150.000)                   -                                  

Nettoresultaat (392.172)                   (150.000)                   -                                  

Exploitatie en Balans
AB73P7 Beleidsintensivering
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.4 Overige lasten 56.541                       100.000                     -                                  

Totaal lasten 56.541                       100.000                     -                                  

Saldo baten en lasten (56.541)                      (100.000)                   -                                  

Resultaat (56.541)                      (100.000)                   -                                  

Resultaat na belastingen (56.541)                      (100.000)                   -                                  

Nettoresultaat (56.541)                      (100.000)                   -                                  

Exploitatie en Balans
AB73P8 Calamiteiten
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

4. Lasten

4.4 Overige lasten 44.917                       134.167                     71.323                       

Totaal lasten 44.917                       134.167                     71.323                       

Saldo baten en lasten (44.917)                      (134.167)                   (71.323)                      

Resultaat (44.917)                      (134.167)                   (71.323)                      

Resultaat na belastingen (44.917)                      (134.167)                   (71.323)                      

Nettoresultaat (44.917)                      (134.167)                   (71.323)                      

Exploitatie en Balans
AB73P9 Overige overgangsmaatregelen
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