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Voorwoord 

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van Samenwerkingsverband Koers VO.  
 
Samenwerkingsverband Koers VO is het grootste samenwerkingsverband in Nederland binnen het 
voortgezet onderwijs. In ons samenwerkingsverband wordt, onder de verantwoordelijkheid van 27 
schoolbesturen op 112 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 ondersteuningsaanbod op elke school 
aangevuld met een aanbod van bovenschoolse voorzieningen. De onderwijsbehoefte van de leerling 
en de eventuele extra ondersteuning die de leerling nodig heeft staan centraal.  
 
Aan de hand van de jaarstukken 2017 wordt over de uitwerking van alle reguliere taken en 
verantwoordelijkheden die het samenwerkingsverband heeft verantwoording afgelegd. Daarnaast 
wordt er verantwoording afgelegd over de beleidsontwikkeling in 2017 en de financiële vertaling 
daarvan.  
 
In 2017 hebben we samen met onze scholen voor vso4, de gemeente Rotterdam en aanpalende 
samenwerkingsverbanden vo en samenwerkingsverbanden po uit onze regio hard gewerkt aan het 
voorkomen van wachtlijsten voor vso4 in de regio Rotterdam. Dit heeft geleid tot meer lesplaatsen 
voor leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Om deze 
capaciteitsproblemen in de toekomst voor te zijn is er samen met de swv-en po en vo een monitor 
dekkend netwerk ontwikkeld. Hiermee worden de actuele leerlingstromen in en naar het vso beter in 
kaart gebracht en kunnen voorspellingen worden gedaan over de leerlingstromen in de nabije 
toekomst. Andere onderwerpen waarmee het samenwerkingsverband zich in 2017 heeft 
beziggehouden zijn de decentralisering van de begeleiding passend onderwijs, de evaluatie van het 
Ondersteuningsplan 2014-2018 en het schrijven van het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022. 
Daarnaast hebben de vier schoolbesturen in de Hoeksche Waard besloten vanaf 1 augustus 2018 
verder te gaan binnen een nieuw regionaal samenwerkingsverband voor primair en voortgezet 
onderwijs. In 2017 zijn, in onderling overleg, voorbereidingen getroffen om deze ontvlechting op een 
goede en zakelijke manier vorm te geven.  
 
Duidelijk wordt dat er op veel onderwerpen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in 2017. Er is door 
de betrokken directie- en bestuursleden, zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, docenten 
en medewerkers van bureau Koers VO en externe partners samengewerkt om elke jongere een 
perspectiefrijke toekomst te bieden.  
 
Mede op grond van dit verslag over 2017 kan de ontwikkeling 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. 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. 

- Het samenwerkingsverband heeft in 2013 een Ondersteuningsplanraad ingesteld. Deze Raad 
heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het Ondersteuningsplan; 

- Het samenwerkingsverband heeft in 2014 een commissie ingesteld 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 (Advies Commissie Beoordeling 
Toelaatbaarheid, ABT vso). Daarnaast is in 2016 een commissie ingesteld die adviseert over de 
toelaatbaarheid tot het Leerwegondersteunend Onderwijs en het Praktijkonderwijs 
(Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid lwoo-pro, ABT lwoo-pro).  

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

 
Het ondersteuningsplan is daarmee het kerndocument van Samenwerkingsverband Koers VO en 
geeft onder andere een beeld van de wijze waarop de ondersteuning voor leerlingen met specifieke 
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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 2017 is gewerkt aan de doelen die zijn gesteld in het Ondersteuningsplan 2014-2018 en aan de 
inhoud van het volgende Ondersteuningsplan 2018-2022. In hoofdstuk 2 wordt hier verder op 
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 organisatie- 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 2017 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, waarbij in de ALV ruimte is 
voor leden om het eigen schoolbestuurlijke belang naar voren te laten komen. De uitgangspunten van 
‘Policy governance’ vormen de basis voor bestuur en toezicht. In bijlage 1 is de samenstelling van de 
organen van de vereniging Samenwerkingsverband Koers VO per 31 december 2017 opgenomen. In 
hoofdstuk 5.3 is een verslag van de Raad van Toezicht over 2017 opgenomen met hierin de 
belangrijkste besproken onderwerpen. 
 
Naast de organen van de vereniging spelen een aantal andere gremia en organisaties een belangrijke 
rol binnen het samenwerkingsverband. Het gaat dan uiteraard allereerst om de scholen en daarnaast 
om de ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad, de samenwerkingsverbanden primair 
onderwijs, de gemeenten, het OPDC, cluster 1 en 2 scholen (Visio en Auris) en het mbo. 
 

De scholen 

De meer dan honderd scholen vormen met elkaar het hart van Samenwerkingsverband Koers VO. Op 
school, in de klas vindt passend onderwijs plaats. Bureau Koers VO organiseert elk jaar diverse 
bijeenkomsten voor bijvoorbeeld de directeuren, docenten en zorgcoördinatoren van de scholen.  
 
Afhankelijk van de schoolsoort en het onderwerp hebben in 2017 diverse overleggen plaatsgevonden 
tussen de medewerkers van het bureau en de scholen. Zo werden met regelmaat 
plaatsingsoverleggen (Noord en Zuid) georganiseerd door het Koersloket, waarin scholen met elkaar 
afspraken kunnen maken over het plaatsen van moeilijk plaatsbare leerlingen. Er zijn workshops 
georganiseerd over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en de samenwerking met ouders. Ook 
heeft Koers VO met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs gestimuleerd dat po- en vo-
scholen bij elkaar op bezoek gingen en hebben er regelmatig bovenregionale overleggen 
plaatsgevonden met swv-en po en vo uit de regio Rotterdam en Dordrecht in het kader van het 
dekkend netwerk. Om een beeld te krijgen van hoe passend onderwijs beleefd wordt zijn er in 2017, 
net als in de voorgaande jaren, gesprekken geweest tussen directieleden en zorgcoördinatoren met 
twee medewerkers van Koers VO (een beleidsmedewerker en een consulent van het Koersloket). 
Deze gesprekken worden door alle partijen gewaardeerd. 
 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) 

De OPR is het medezeggenschapsorgaan voor ouders en werknemers van de scholen van het 
samenwerkingsverband. In 2017 zijn er vijf overlegvergaderingen van de OPR met het college van 
bestuur geweest. Aan het begin van het schooljaar worden er in overleg met de OPR agenda-
onderwerpen vastgesteld. Centraal stond in 2017 de totstandkoming van het nieuwe 
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Ondersteuningsplan 2018-2022 en het organiseren van inbreng op het nieuwe Ondersteuningsplan 
vanuit de OPR. De volgende onderwerpen zijn in 2017 aan de orde geweest: 
- Aanpak thuiszitters 
- Privacy 
- Ouders  
- Ontvlechting scholen Hoeksche Waard 
- Kwaliteitszorgsysteem 
- Het actualiseren en vaststellen van het reglement van de OPR en het 

medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsverband i.v.m. de Wet versterking 
bestuurskracht 

- De Jaarstukken 2016 Koers VO 
- De meerjarenbegroting Koers VO 
- Verdeling ondersteuningsmiddelen Koers VO 
- Enquête bestuurlijke structuur Koers VO 
- Evaluatie oudertevredenheid TLV-procedure vso 
- Koers VO in Beeld 
- Decentralisering Begeleiding Passend Onderwijs 
- Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het onderwijs aan Koers VO op 28-09-2017 en 22-11-

2017 
- Werving leden OPR 
Een aantal onderwerpen waren vooral informerend van aard. Bij andere onderwerpen is actief 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 (tijdelijke) bovenschoolse ondersteuning van het samenwerkingsverband bestaat uit het 
Koersloket, inclusief de medewerkers expertisepool vso 3 en het orthopedagogisch didactisch 
centrum (OPDC). In 2017 zijn de medewerkers van de expertisepool overgenomen van de aanbieders 
voor speciaal onderwijs en in dienst gekomen bij Koers VO. De werkzame deskundigen in de 
expertisepool zijn onderdeel van het Koersloket en kunnen door scholen worden ingeroepen wanneer 
er problemen zijn die de ondersteuning op de school te boven gaan. Zij bieden samen de 
specialistische ondersteuning en expertise aan de scholen.  
 
Het OPDC is de opvangvoorziening van Koers VO voor tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp 
aan leerlingen. In 2017 is het OPDC geëvalueerd. In de komende ondersteuningsplanperiode 2018-
2022 wordt er voor het OPDC gestreefd naar meer flexibele trajecten, inzet van expertise vanuit het 
OPDC op de scholen en meer thuisnabijheid van de OPDC-voorziening. 
 

Bureau Koers VO 

Bureau Koers VO is het verenigingsbureau van het samenwerkingsverband en 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.  
 
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 efficiënt inzetten van de beschikbare middelen en de verantwoording naar stakeholders. 
 
Bureau Koers VO speelt ook een belangrijke rol in de communicatie 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 2017 waren er 32 medewerkers werkzaam binnen Bureau Koers VO, exclusief één 
consulent van het Koersloket die via een detacheringsovereenkomst bij Koers VO werkzaam is. In 
2017 zijn er verder drie tijdelijke externe deskundigen ingehuurd. 
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De Medezeggenschapsraad (MR) 

Dec MR is het medezeggenschapsorgaan van Koers VO voor het personeel van het 
samenwerkingsverband. In 2014 is de medezeggenschapsraad (MR) van Koers VO opgericht en met 
drie leden gestart. Na in 2016 enige maanden te hebben gefunctioneerd met twee leden is de MR in 
2017 weer op volle sterkte actief geweest. In 2017 zijn er vijf overlegvergaderingen met het bestuur 
geweest. Met de volgende zaken, die ter instemming zijn voorgelegd, heeft de MR in 2017 ingestemd: 
 
- Het Medezeggenschapsstatuut en het MR-Reglement Koers VO 
- De Werkkostenregeling (WKR) 2017 
- De aanstelling van een preventiemedewerker alsmede de aanstelling van een 

vertrouwenspersoon binnen Koers VO  
- De RI&E Rapportage 
- Het Plan van Aanpak RI&E 
- Het opleidings- en nascholingsbeleid (HR Notitie, aanpassing in personeelshandboek en 

studieovereenkomst) 
- De afbouw van compensatie-uren 
- De formele gesprekscyclus inclusief het gespreksformulier t.b.v. HR-beleid Koers VO 
- Het privacyreglement Koers VO 
 

In 2017 zijn daarnaast de volgende onderwerpen met de MR besproken: 
- De mid term evaluatie Koers VO 
- De decentralisatie BPO en de expertisepool 
- De stand van zaken met betrekking tot de ontvlechting van de besturen van de Hoeksche 

Waard. 
- De Jaarstukken 2016 
 

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 over 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? De workshop maakt de deelnemers vooral bewust van hun eigen rol en de rol 
en positie van ouders. Vanwege het succes ervan zijn er ook bijeenkomsten geweest in 2017. 
Daarnaast zijn voor de geïnteresseerde deelnemers van 2016 in 2017 verdiepingsbijeenkomsten 
georganiseerd.  
Ook informeert Koers VO ouders over bijvoorbeeld de ABT-procedures (Adviescommissie 
Beoordeling Toelaatbaarheid speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend 
onderwijs) 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. 
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 stellen en verbeterpunten met betrekking tot de 
procedures vso 3 en 4, pro (praktijkonderwijs), lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) en het OPDC 
doorgeven. Binnen drie werkdagen wordt er dan contact opgenomen. Ook is in 2017 een steekproef 
gehouden onder 40 ouders voor wiens kind een tlv vso is aangevraagd. De ouders zijn telefonisch 
benaderd en gevraagd naar hun ervaringen met het tlv-proces en de communicatie vanuit Koers VO. 
Uit deze gesprekken bleek dat de ouders geen problemen hadden met de manier waarop Koers VO 
de tlv had afgegeven. Minder tevreden waren zij soms over de manier waarop de school hen had 
geïnformeerd en had meegenomen in het proces naar de aanvraag van de tlv. Ook waren er enkele 
klachten over de gang van zaken na de afgifte van de tlv. Het snel vinden van een plek voor hun kind 
was voor de ouders niet altijd makkelijk. 
Tenslotte is er meerdere malen contact en afstemming geweest met de Rotterdamse ouderorganisatie 
Ouders 010. 
 

http://www.koersvo.nl/
http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.koersvo.nl/
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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. Daarnaast vindt er regelmatig bestuurlijk overleg 
plaats met samenwerkingsverbanden PO in de regio.  
Met samenwerkingsverband PPO Rotterdam is gezien de fysieke nabijheid (zelfde kantoorgebouw op 
de Schiekade in Rotterdam) veel contact en constructieve samenwerking. In 2017 is er in verband met 
de volgende onderwerpen met PPO Rotterdam samengewerkt: 
- Het voorkomen van thuiszitters in de Taskforce Thuiszitters; 
- Het gezamenlijk optrekken in het overleg met de gemeente Rotterdam; 
- De zorg voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben in de overstap van het primair 

naar het voortgezet onderwijs. 
 

Capaciteitsproblematiek vso4 en het Project Monitor Dekkend Netwerk 

In de zomer van 2016 is geconstateerd dat er wachtlijsten voor vso 4 waren ontstaan bij zowel Koers 
VO als de omliggende samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Dit bleek ook het geval te zijn 
bij de samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Aanleiding voor Koers VO om in 2017, samen met 
omliggende samenwerkingsverbanden en (v)so aanbieders in de regio het initiatief te nemen een 
monitor te ontwikkelen om beter zicht te krijgen op leerlingstromen van en naar het (v)so. In 2017 is 
gestart met het project ‘Monitor Dekkend Netwerk’. Dit sturingsinstrument kan ervoor zorgen dat 
partijen minder verrast worden door schommelingen in onderwijsvragen en tevens worden 
ondersteund in het maken van beleid om wachtlijsten in het (v)so te voorkomen. En er ontstaat tijdig 
inzicht in risico’s op het gebied van mogelijke frictie tussen vraag en aanbod en de bijbehorende 
huisvestingsvraag.  
De monitor dekkend netwerk wordt daarmee een steeds belangrijker instrument voor 
samenwerkingsverbanden en (v)so aanbieders om passend onderwijs voor alle leerlingen waar te 
maken en het gesprek met gemeentes te voeren over huisvestingskwesties in passend onderwijs.  
In 2018 worden de eerste rapportages en analyses over dit project opgeleverd. 
 

De rol van gemeenten in passend onderwijs 

In 2017 is er, conform de afspraken in het Ondersteuningsplan, regelmatig contact geweest met alle 
14 gemeenten waarmee Koers VO een samenwerkingsrelatie heeft. In 2017 was het belangrijkste 
onderwerp van gesprek met wethouders onderwijs en/of jeugd het nieuwe Ondersteuningsplan voor 
de periode 2018-2022. Begin 2018 is hierover door het bestuur op overeenstemming gericht overleg 
gevoerd met de gemeenten. Niet gezamenlijk, zoals dat tijdens de besprekingen in verband met het 
ondersteuningsplan in 2014 het geval was, maar op basis van een verdeling van gemeenten in 
subregio’s. Er zijn vijf subregio’s1. De belangrijkste onderwerpen in het volgende  Ondersteuningsplan 
zijn: de inzet van zorg op school, onderwijszorgarrangementen, het OPDC, thuiszitters en 
onderwijshuisvesting. Daarnaast is in 2017 het belang van een goede overlegstructuur met de 
gemeenten en een gezamenlijke ontwikkelagenda onderwerp van gesprek geweest welke door de 
diverse wethouders is onderkend. 
 

Inzet van zorg op school 

In 2017 is in de subregio Midden-Holland voortvarend gestart met de inzet van jeugdhulp op school 
(JOS). Gemeenten bundelen hierbij middelen van schoolmaatschappelijk werk en preventieve 
jeugdzorg, om zo een vaste medewerker op de school te kunnen bekostigen. 
Een ander belangrijk onderwerp is de vormgeving van onderwijszorgarrangementen (OZA). Koers VO 
heeft daar, samen met de gemeente Rotterdam en samenwerkingsverband PPO (Primair Passend 
Onderwijs) Rotterdam, ruim tijd in geïnvesteerd met als resultaat een gedeelde visie in de notitie 
“Onderwijszorgarrangementen in Rotterdam”.  
De samenwerking tussen de gemeenten en Koers VO over het OPDC betreft met name de inzet van 
jeugdhulp die in 2017, via de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling (GR), binnen het OPDC 
wordt gerealiseerd.  
 

Thuiszitters  

In 2016 is in overeenstemming met de gemeenten het ‘Protocol thuiszitters’ geïmplementeerd. In 
vrijwel alle gemeenten heeft Koers VO een vaste contactpersoon bij de afdeling Leerplicht waarmee 

                                                      
1 De subregio’s binnen Koers VO zijn: Rotterdam, Lansingerland, BAR-regio (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk), Capelle 
a/d IJssel & Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard & Nieuwerkerk a/d IJssel. 
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vanuit het Koersloket gegevens over thuiszitters worden uitgewisseld. Reeds in 2015 is, ter 
voorkoming van een patstelling bij thuiszitten, bovenregionale doorzettingskracht geregeld; door 
gemeenten en samenwerkingsverband, via de Taskforce Thuiszitters. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband heeft deze doorzettingskracht gegund gekregen van de schoolbesturen. 
In 2017 zijn de scholen hun thuiszitters wederom beter gaan melden dan in voorgaande jaren. Het 
melden gebeurt (wettelijk verplicht) bij de afdeling leerplicht van de gemeente en bij Koers VO. Koers 
VO heeft deze gegevens nodig voor de rapportages die de Onderwijsinspectie elke drie maanden 
opvraagt bij het samenwerkingsverband.  
 
Het samenwerkingsverband organiseert, net als in voorgaande jaren de zogenaamde 
plaatsingsoverleggen. Daarin kunnen scholen thuiszittende en moeilijk plaatsbare leerlingen 
inbrengen. Deze werkwijze is een goed hulpmiddel bij het voorkomen van langdurig thuiszitten. 
De Taskforce Thuiszitters, is daarbij de uiterste opschalingsmogelijkheid voor een thuiszitter. In 2017 
zijn er door Koers VO tien leerlingen ingebracht bij de Taskforce Thuiszitters Rotterdam. Daarvan zijn 
er, in dat jaar, zeven leerlingen op een school geplaatst. Soms helpt alleen de opschaling al 
voldoende om voor een oplossing te zorgen. Naast de besproken leerlingen monitort de Taskforce de 
thuiszitters. Deze monitoring gebeurt vanaf 2017 aan de hand van duidelijke rubrieken. Periodiek vindt 
er een analyse plaats. Daaruit bleek dat een aanzienlijk deel van de geregistreerde thuiszitters vallen 
binnen de rubriek: ‘de zorg is leidend’. Positief is dat de taskforce in 2017 een afname van de duur 
van het thuiszitten constateert. 
 

Onderwijshuisvesting 

Het samenwerkingsverband heeft 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 2017 was er sprake van te weinig capaciteit in vso 4. Koers VO heeft samen 
met de vso-schoolbesturen overleg met de gemeente Rotterdam gevoerd wat succesvol heeft geleid 
tot meer capaciteit. 
 

De Inspectie van het Onderwijs als extern toezichthouder 

De herstelopdrachten voortkomend uit het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie in mei 2016 op de 
onderwerpen dekkend netwerk en deskundigenadvies zijn in 2017 naar volle tevredenheid van de 
Inspectie afgerond. In 2017 heeft de Inspectie op 28 september en 22 november bij Koers VO een 
regulier vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. De inspecteurs hebben gesproken met betrokken partijen 
(ouders, zorgcoördinatoren, schooldirecties, docenten en vertegenwoordigers van gemeenten en 
jeugdhulp). Op 22 november 2017 hebben de gesprekken met medewerkers van het bureau Koers 
VO en het college van bestuur plaatsgevonden. Een eerste versie van het rapport wordt in 2018 
verwacht. 
 

Overige partners 

Koers VO neemt als grootste samenwerkingsverband passend onderwijs intensief deel aan diverse 
landelijke en regionale overleggen, zoals het netwerk samenwerkingsverbanden Voortgezet 
Onderwijs, binnen de VO-raad, met het praktijkonderwijs van het samenwerkingsverband is Koers VO 
ook een belangrijk contact voor het Ministerie OCW en de Onderwijsinspectie. Eén van de leden van 
het college van bestuur is gekozen tot voorzitter van het landelijke netwerk voor leidinggevenden van 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het VO (totaal 75 swv’s). Van belang zijnde thema’s 
zijn de ontwikkelingen in lwoo/pro, de governance in passend onderwijs en de gevolgen van ISK voor 
het samenwerkingsverband. Het belang voor samenwerkingsverbanden in het algemeen en het 
belang voor Koers VO komen hierin samen.  
 
Daarnaast werkt Koers VO samen met een groot aantal partners binnen en buiten de regio. Een 
overzicht van partners is opgenomen in bijlage 2.  
 

1.4 Verslaglegging en verantwoording 
De verslaglegging geschiedt in 2017 op een aantal manieren: 
- Het samenwerkingsverband legt met het Ondersteuningsplan 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; 
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- 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 2017 door bureau Koers VO verder gewerkt aan een procedure met betrekking tot alle soorten 
klachten en bezwaren die betrekking hebben op het samenwerkingsverband en bij het bevoegd gezag 
kunnen worden ingediend. Deze procedure wordt in 2018 afgerond en op de website geplaatst.  
 

Klachten 

In 2017 zijn er geen klachten binnengekomen bij Koers VO. 
 

Bezwaren tegen afgiftes van toelaatbaarheidsverklaringen vso, pro en aanwijzingen lwoo 

Wanneer er 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 bezwaarschrift indienen bij het bestuur 
van Samenwerkingsverband Koers VO. Het college van bestuur laat zich vervolgens adviseren door 
de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) te Utrecht, waar Koers VO 
bij is aangesloten.  
 
In 2017 zijn er geen bezwaarschriften met betrekking tot de afgegeven tlv’s of aanwijzingen ingediend 
bij het samenwerkingsverband. 
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2. Het Ondersteuningsplan 

2.1 Inleiding 
Op basis van het Ondersteuningsplan 2014-2018 is er in 2017 met de leden en scholen 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.  
 
De jaarlijkse publicatie ‘Koers VO in beeld, Passend onderwijs in cijfers en grafieken’ geeft het 
samenwerkingsverband goed 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.  
 
Hieronder volgt 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 in 2015 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 ouders. Hoofdstuk 8 is 
gewijd aan de samenwerking met de gemeenten op de raakvlakken die er tussen de zorgplicht van 
scholen en die van de gemeenten liggen. Hoofdstuk 9 gaat over de interne organisatie van het 
Samenwerkingsverband Koers VO, hoofdstuk 10 bespreekt de wijze waarop het 
kwaliteitszorgsysteem vorm gegeven zal worden en tenslotte komen in hoofdstuk 11 de financiële 
consequenties van de invoering van Passend Onderwijs aan de orde, inclusief de wijze waarop 
binnen het Samenwerkingsverband Koers VO de middelen voor ondersteuning verdeeld zullen 
worden.  
 

2.3. Uitwerking beleid Ondersteuningsplan 2017 

Begeleiding Passend Onderwijs (BPO)  

Het college van bestuur heeft in juli 2016 besloten om de regie en de beschikking over de middelen 
begeleiding passend onderwijs vanaf schooljaar 2016-2017 bij de schoolbesturen neer te leggen. Het 
doel en de inzet van middelen blijft echter ongewijzigd: als onderdeel van het ondersteuningsteam op 
school worden leerlingen vanuit de expertise van de begeleiding passend onderwijs ondersteund. 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.  
Per schooljaar 2016-2017 is Koers VO gestart met het afbouwen van de inkoop van de begeleiding 
passend onderwijs (bpo) bij aanbieders. Om te voldoen aan de personele verplichtingen volgens het 
tripartiete akkoord, is een zorgvuldig proces met de aanbieders ingericht en is met schoolbesturen 
gesproken over de mogelijkheden tot overname van bpo-ers. Hierbij heeft Koers VO deze overname 
gestimuleerd, door een eenmalige bonus (incentive) toe te kennen. 
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De scholen die in 2017 niet via de inkoopconstructie een bpo-er kregen toegekend, hebben van Koers 
VO een budget ontvangen en zelf een geschikte bpo-er gezocht. Om de kwaliteit hiervan te borgen, is 
in 2017 samen met vertegenwoordigers vanuit de scholen een kwaliteitskader bpo 2017-2018 
ontwikkeld. De scholen zijn verplicht minimaal het toegekende budget te besteden aan een bpo-er die 
aan dit gestelde kwaliteitskader voldoet. Controle hierop vindt plaats door de beoogde bpo-er door de 
school te laten voordragen, voordat de middelen worden toegekend. 
In de nieuwe Ondersteuningsplanperiode 2018-2022 groeit Koers VO toe naar een situatie waarin de 
inkoop bpo volledig is afgebouwd en alle scholen een budget krijgen toegekend voor de inzet van bpo. 
In deze periode zal een inhoudelijke doorontwikkeling plaatsvinden op het kwaliteitskader bpo en de 
rol van de bpo-er in het ondersteuningsteam van de school. Ook zal aandacht zijn voor de manier 
waarop de school de werkzaamheden van de bpo-er faciliteert en aanstuurt en de rol die Koers VO 
kan vervullen in het versterken van de expertise van de bpo-er. 
 

Waarderingssysteem 

Binnen Koers VO is de keuze gemaakt om een deel van de middelen voor de extra ondersteuning te 
verdelen rechtsreeks aan de scholen voor regulier voortgezet onderwijs. Vandaar dat er, sinds 
schooljaar 2014-2015, gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een financieel waarderingssysteem 
(van ‘goed gedrag in passend onderwijs’) om de ondersteuningsmiddelen op een passende manier te 
verdelen.  
De leidende principes in het waarderingssysteem zijn: 
- Elke school biedt ondersteuning en neemt dus ook leerlingen aan die extra ondersteuning 

nodig hebben en extra inspanning vergen van de school; 
- Koers VO streeft 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 samenwerkingsverband. 
 
Een deel van het ondersteuningsbudget vloeit voort uit de vroegere Leerling Gebonden Financiering 
(LGF). In een periode van vier jaar (2014 tot 2018) wordt via een overgangsmaatregel de afbouw van 
het LGF-deel van het budget uitgevoerd. Dit betekent dat in vier stappen (75%-50%-25%-0%) een 
bedrag gebaseerd op het aantal voormalige LGF-leerlingen wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt het 
bedrag gebaseerd op indicatoren in het waarderingssysteem opgebouwd. Per 2018-2019 worden alle 
middelen via het waarderingssysteem verdeeld.  
Het doel van het waarderingssysteem is -naast het komen tot een eerlijke verdeling- gewenst gedrag 
bij onze scholen te waarderen en stimuleren, namelijk het aannemen van leerlingen waarvan bekend 
is dat zij extra tijd/aandacht gaan vragen van de school.  
 
In april 2017 is de notitie ‘Verdeling ondersteuningsmiddelen binnen samenwerkingsverband Koers 
VO’ gepubliceerd met daarin toelichting op de verdeling van de budgetten en bpo-uren voor de 
schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. De budgetten zijn overigens niet één op één gekoppeld zijn 
aan een specifieke leerling, maar vormen een bijdrage waarmee de school voor al haar leerlingen de 
ondersteuning op de locatie zo passend mogelijk kan vormgeven . 
 
Inmiddels is een opbouw van het budget vastgesteld waarbij zo’n 60% van het beschikbare budget 
verdeeld wordt op basis van het totaal aantal leerlingen per school. Dit deel is een relatief stabiel 
gegeven waarmee scholen hun ondersteuningsinzet kunnen plannen en uitvoeren. 30% van het 
budget wordt vervolgens verdeeld op basis van meer dan gemiddelde inspanningen van de school 
(het aannemen van leerlingen uit so, sbo of vso). Zo’n 10% van het totaalbudget wordt ingezet voor 
aanvullende waardering op basis van actuele ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. Voor dit 
deel wordt jaarlijks een besluit genomen welke indicator geldt. In 2017 is -naast het aannemen van 
leerlingen via de Taskforce thuiszitters- het door de school zelf opvangen van een leerling met een tlv, 
die door de wachtlijsten in het vso anders thuis had gezeten, als indicator gebruikt.  
In 2017 is aandacht besteed aan het traceren van zogenaamde ‘kansleerlingen’2 via een pilot. Op dit 
moment is nog niet voldoende onderzocht hoe deze ervaringen kunnen worden omgezet als vaste 
indicator in het waarderingssysteem van Koers VO.  
 

                                                      
2 Kansleerlingen zijn leerlingen die met extra begeleiding in het primair onderwijs goed functioneerden maar voor wie de 
overstap naar het voortgezet onderwijs risicovol is. Met een goede overdracht van de extra ondersteuning uit het primair naar 
het voortgezet onderwijs kan voorkomen worden dat deze leerlingen alsnog uitstromen naar het speciaal onderwijs. 
Uitgezonderd zijn leerlingen met een aanwijzing lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs. Voor dit type 
leerlingen is reeds aanvullende bekostiging beschikbaar. 
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Omdat bleek dat er veel vragen waren over hoe de financiële stromen lopen sinds passend onderwijs 
heeft Koers VO in 2017 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om schooldirecteuren en 
financieel medewerkers en andere belangstellenden te informeren over de budgetten en de 
werkwijzen binnen Koers VO. Dit aanbod wordt jaarlijks herhaald.  
 

Leerwegondersteunend onderwijs 
In het Ondersteuninsplan 2014-2018 is opgenomen dat Koers VO niet opteert voor de van 
overheidswege geboden ‘opting out’ mogelijkheid. Dit betekent dat er in ieder geval tot augustus 2019, 
in verband met uitgestelde wetgeving, met de vaste landelijke criteria voor toegang tot lwoo en pro 
wordt gewerkt. Wel is afgesproken 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 wordt ingegaan op de toekomstige omgang met de lwoo 
criteria. Als voorbereiding hierop is in 2016 het project “Toekomst lwoo binnen Koers VO’ gestart. In 
dit project namen, naast een projectleider vanuit Koers VO, een aantal financiële 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 werden 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 erop 

achteruit mag gaan. Rekening houdend met de trend sinds 2012. 
 
Als uitgangspunt is te allen tijde het adagium ’niemand mag erop achteruit gaan’ gehanteerd. Het 
werd van belang geacht dat scholen weten waar ze (financieel) 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.  
 

Aanwijzingen lwoo en tlv’s pro in 2017 

In 2017 zijn er 1566 aanwijzingen lwoo toegekend en 36 aanvragen afgewezen. Bij de tlv’s voor het 
pro ging het daarbij om 481 toekenningen en 5 afwijzingen. De afwijzingen hadden te maken met het 
niet voldoen aan de landelijke criteria en een onvoldoende onderbouwing van de aanvragen. Voor 
meer kwantitatieve informatie wordt verwezen naar de volgende editie “Koers VO in Beeld” welke in 
juni 2018 zal worden gepubliceerd. 
 

Evaluatie ABT-procedures 

In het Ondersteuningsplan staat opgenomen dat de gebruikte vso-pro-lwoo-OPDC procedures worden 
gemonitord en geëvalueerd. Eind 2016 is gestart met deze evaluatie wat in 2017 verder vorm heeft 
gekregen. Een en ander heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de procedures met betrekking tot 
het vso en pro-lwoo. In 2017 is er een eerste externe evaluatie tlv vso uitgevoerd onder ouders (zie 
1.3). Vanzelfsprekend wordt er in 2018 weer aandacht besteed aan de verbetering van onze 
werkwijzen. 
Gezien het gegeven dat er steeds minder en in 2017 geen enkele klacht en/of bezwaar is ingediend 
bij het samenwerkingsverband wordt ervan uitgaan dat de procedures duidelijk en rechtmatig worden 
uitgevoerd. 
 
Tlv’s vso 3 en 4 in 2017 
In 2017 zijn er 308 tlv’s vso 3 en 725 tlv’s vso 4 toegekend. Daarbij ging het bij vso 3 om 212 
toekenningen bekostigingsniveau Laag, 27 toekenningen bekostigingsniveau Midden en 69 
toekenningen bekostigingsniveau Hoog. Alle tlv’s vso 4 betreffen categorie Laag. Er zijn in 2017 geen 
aanvragen vso 3 en 1 aanvraag vso 4 afgewezen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
derde editie ‘Koers VO in Beeld’.  
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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. 

3.1 Bureau Koers VO 
Bureau Koers VO is het verenigingsbureau van het samenwerkingsverband. Onder aansturing van het 
college van bestuur ondersteunen 32 medewerkers (25,5 FTE) 112 schoollocaties voor vo en 
vso bij de uitvoering van de binnen het samenwerkingsverband gezamenlijk geformuleerde doelen in 
passend onderwijs. Dit betekent onder meer dat de medewerkers van Koers VO de gekozen 
beleidsthema’s met scholen en bovenschoolse voorzieningen voorbereiden, uitwerken en afstemmen. 
Bureau Koers VO voert ten behoeve van de vereniging ook de (wettelijke) taken uit die in dit hoofdstuk 
worden beschreven. 
 

Adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid 

In het samenwerkingsverband zijn drie afzonderlijke adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid 
(ABT) ingericht. Eén commissie voor de advisering voor het voortgezet speciaal onderwijs, één 
commissie voor lwoo/pro en één voor het OPDC. 
 
Koers VO streeft ernaar om de procedure voor het verkrijgen van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) en 
aanwijzingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De focus ligt hierbij op het belang van de leerling. 
Hiervoor is een eigen digitale infrastructuur gebouwd (Onderwijs Transparant) zodat alle 
aanmeldingen en besluiten ook digitaal zorgvuldig behandeld kunnen worden. 
 

ABT vso 

Een van de wettelijke taken van Koers VO is het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het 
voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is 
aangemeld of ingeschreven. De ABT-vso is de commissie die deze wettelijk taak voor het 
samenwerkingsverband uitvoert. 
 

ABT lwoo/pro 

Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs (pro) en voor aanwijzingen voor het 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De ABT lwoo/pro beoordeelt met gebruikmaking van de 
landelijke richtlijnen of aangemelde leerlingen voldoen aan de criteria. Zo wordt toegang verkregen tot 
het praktijkonderwijs of leerwegondersteuning op het vmbo. Samenwerkingsverbanden hebben de 
mogelijkheid om zelf criteria en een procedure vast te stellen om te beoordelen of een leerling is 
aangewezen op het lwoo, het zogenaamde ‘opting-out’. De ALV van samenwerkingsverband Koers 
VO heeft in 2016 besloten hier vooralsnog van af te zien. 
 

ABT OPDC 

De ABT OPDC beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing binnen het 
OPDC van Koers VO. Het OPDC is de bovenschoolse opvangvoorziening van Koers VO voor tijdelijk 
intensieve ondersteuning en jeugdhulp aan leerlingen, gericht op hun terugkeer naar de eigen school. 
 

Koersloket 

Vanuit het Koersloket is er een directe relatie met de scholen van het samenwerkingsverband. De 
Koersconsulent helpt de ondersteuningscoördinator bij diens rol als regisseur van het 
schoolondersteuningsteam. Iedere school die aangesloten is bij Koers VO kan een beroep doen op 
het Koersloket en heeft een vaste consulent. De ondersteuningscoördinator kan met vragen over een 
leerling terecht bij de consulent. Soms lukt het een school toch niet om een leerling passend onderwijs 
op de eigen school te bieden. Het Koersloket vormt (via de Koersconsulent) de toegang tot een 
tijdelijke lesplaats (OPDC) of een vso-school. 
 
Het Koersloket ondersteunt scholen ook bij de invulling van de zorgplicht. Het vinden van een andere 
school voor een leerling is niet makkelijk. Het Koersloket organiseert maandelijks plaatsings-
overleggen. Omdat scholen binnen Koers VO met elkaar de opdracht hebben om te zorgen voor een 
passende onderwijsplek voor elke leerling in onze regio, is het plaatsingsoverleg een manier voor 
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scholen om met regelmaat met elkaar in contact te komen en elkaars ondersteuningsmogelijkheden te 
leren kennen. Een leerlingbespreking vindt slechts plaats met toestemming van ouders/verzorgers en 
leerlingen worden geanonimiseerd besproken. Naast Koersconsulenten beschikt het Koersloket ook 
over medewerkers expertisepool. Deze medewerkers kunnen via het Koersloket door scholen 
ingeschakeld worden voor vragen over specialistische ondersteuning van leerlingen met beperkingen 
zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige handicaps (LZ/LG/MG) binnen het vo of vso. 
 

Projecten 

In passend onderwijs doen zich vaak nieuwe, complexe vraagstukken voor waarvoor binnen het 
samenwerkingsverband nieuw beleid, een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkeld moet 
worden. Vanwege deze dynamiek is het noodzakelijk dat er snel hoogwaardige projecten kunnen 
worden ingericht die een vooraf gedefinieerd eindresultaat opleveren. Het werken in projecten 
resulteert vervolgens tot een opname van nieuw beleid, product of dienst in één van de primaire 
processen van bureau Koers VO, structureel werk, of kan op een andere manier ten goede komen 
aan (de scholen van) het samenwerkingsverband. 
 

Structureel werk 

Passend onderwijs kent thema’s die langdurig aandacht nodig hebben, maar waarvoor niet iets 
ontwikkeld hoeft te worden. Al ruim voor de intrede van passend onderwijs, maar natuurlijk ook in 
passend onderwijs, worden ten behoeve van de deelnemende scholen door bureau Koers VO 
producten en diensten ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord. Er is sprake van structureel werk 
bij diensten of producten waaraan medewerkers uitvoerend werk hebben. 
 

Staffunctie 

Er zijn daarnaast nog beleids- en beheersmatige werkzaamheden te onderscheiden. Onder de staf 
vallen de inhoudelijke onderwerpen kwaliteitszorg, communicatie, financiën en control, P&O, 
stakeholderbeheer en innovatie. Medewerkers vervullen generieke taken op hun expertisegebied en 
vallen qua aansturing rechtstreeks onder het college van bestuur. 
 

Secretariaat 

Binnen de primaire processen is de secretariële ondersteuning noodzakelijk. Het bestuurssecretariaat 
is er voor de directe ondersteuning van het college van bestuur. Het secretariaat van de ABT’s is ter 
ondersteuning van de adviescommissies. Daarnaast zijn er nog secretariaatsmedewerkers met 
ondersteunende algemene secretariële taken waaronder de receptie. 
 
In het volgende figuur wordt de structuur van de vereniging en de organisatie van bureau Koers VO 
weergegeven. 
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3.2 Functiebeschrijvingen en gesprekscyclus 
Op basis van bovenvermelde zes verschillende typen werkzaamheden zijn 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 en 
benodigde competenties per functie zijn in 2017 voor alle medewerkers vastgesteld. Aansluitend op 
de vaststelling van de functiebeschrijvingen is, na de zomer van 2017, door het bestuur gestart met de 
formele gesprekscyclus. Deze gesprekcyclus bestaat uit een startgesprek, een voortgangsgesprek en 
een beoordelingsgesprek over een periode van een schooljaar.  
 
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 voor 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, met 
een vast formulier. In 2018 zal een eerste evaluatie plaats vinden. 

3.3 Kengetallen 
Binnen samenwerkingsverband Koers VO is sprake van een tweetal functiecategorieën: Directie en 
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Deze zijn met peildatum 31 december 2017 als volgt te 
verdelen: 
 

 FTE Directie Aantal Directie FTE OOP Aantal OOP 

15-24 jaar - - - - 

25-34 jaar - - 1,2 2 

35-44 jaar - - 9,5 12 

45-54 jaar 0,9 1 3,2 5 

55-67 jaar 1,0 1 9,7 11 

Totaal 1,9 2 23,6 30 

 

 

  

1,2; 5%

9,5; 37%

4,1; 16%

10,7; 42%

Procentuele verdeling aantal fte naar leeftijdsgroep Koers VO

15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-67 jaar
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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 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

Baten    

Rijksbijdrage OC&W 68.535.279 66.347.875 65.524.423 

Overige overheidsbijdragen 12.192 - 1.045.720 

Overige baten 33.368 25.000 29.575 

Totaal baten 68.580.839 66.372.875 66.599.718 

    

Lasten    

Personeelslasten 2.209.603 2.331.844 2.122.848 

Afschrijvingen 51.693 49.679 48.770 

Huisvestingslasten 110.738 125.000 158.824 

Overige lasten 3.005.798 3.275.557 3.949.930 

Doorbetalingen aan schoolbesturen 62.432.080 60.426.960 59.733.303 

Totaal lasten 67.809.921 66.209.040 66.013.675 

    

Saldo baten en lasten 770.927 163.835 586.043 

    

Financiële baten en lasten    

Financiële baten 5.583 20.000 17.540 

Financiële lasten 669 2.500 631 

Saldo financiële baten en lasten 4.914 17.500 16.909 

    

Nettoresultaat 775.841 181.335 602.952 

 

Nettoresultaat 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 775.841 tegen een begroot positief 
resultaat van € 181.335. Dit is een positieve afwijking van € 594.506. In onderstaande paragrafen 
wordt 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 2017 en begroting 2017. Per 
afwijking wordt aangegeven of deze incidenteel of structureel van aard is. In geval van structurele 
afwijkingen betekent dit dat deze van invloed op toekomstige uitgaven en waar in de 
(meerjaren)begroting voortaan rekening moet worden gehouden. 
  
Als gevolg van een stelselwijziging in de verwerking van de rijksbijdragen zijn de vergelijkende cijfers 
2016 en de begroting 2017 aangepast. Met ingang van verslagjaar 2017 worden de rijksinkomsten 
bruto opgenomen alvorens de automatische overdracht van de middelen voor voortgezet speciaal 
(vso), leerwegondersteunend (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Dit vanwege het feit dat het 
samenwerkingsverband invloed heeft op het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze vormen van 
extra ondersteuning. Dit zorgt tevens voor een realistische vergelijking tussen de jaarcijfers van de 
verschillende samenwerkingsverbanden in Nederland en geeft een beter beeld van de verschillende 
ratio’s. In de komende paragrafen wordt hier nader op ingegaan. 
 

Baten 
Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen bedragen € 68.535.279 ten opzichte van een begroot bedrag van € 66.347.875. De 
rijksbijdragen wijken hiermee € 2.187.404 af van de begroting.  
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Uitgesplitst per subsidie is de vergelijking tussen de begroting als volgt: 
 

Subsidie Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

Lichte Ondersteuning 41.738.766 40.608.807 + 1.129.959 

Zware Ondersteuning Personeel 25.404.548 24.354.620  + 1.049.928  

Zware ondersteuning Materieel 1.391.965 1.384.448 + 7.517  

Totaal rijksbijdragen 68.535.279 66.347.875 + 2.187.404 

 
De lichte ondersteuning is € 1.130.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal 
factoren. Allereerst is het aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op 1 oktober 2016 met 
272 hoger vastgesteld dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat met ingang van 
2017 het samenwerkingsverband ook ondersteuningsmiddelen voor ingeschreven nieuwkomers 
ontvangt. Dit zorgt in totaal voor een extra baat van € 214.000. De tweede factor betreft een verhoging 
(met terugwerkende kracht) door het ministerie van het bedrag per leerling lwoo/pro van € 4.282 naar 
€ 4.393. Dit zorgt voor een verhoging van de lichte ondersteuning met € 920.000. Overigens is het 
belangrijk te vermelden dat door de verhoging van de bedragen per leerling ook de automatische 
afdracht naar de scholen voor het lwoo en pro direct hoger wordt voor een bedrag van € 875.000. 
Netto is het gevolg van deze prijsbijstelling dus € 45.000 positief. Als gevolg van de eerdergenoemde 
stelselwijziging wordt dit opgenomen onder de post ‘Doorbetalingen aan schoolbesturen’ waar 
verderop in het verslag op wordt ingegaan.  
 
De zware ondersteuningsbekostiging personeel is € 1.050.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor een 
bedrag van € 140.000 veroorzaakt door de bovengenoemde verhoging van het aantal leerlingen op 1 
oktober 2016 en voor € 910.000 veroorzaakt door een verhoging van het bedrag per leerling van 
afgerond € 517 naar € 532 voor schooljaar 2016-2017 en voor schooljaar 2017-2018 van € 520 naar  
€ 537. Tegenover deze hogere inkomsten staan (via dezelfde systematiek als bij de lichte 
ondersteuning) een hogere afdracht aan het voortgezet speciaal onderwijs. Dit wordt uitgelicht bij de 
post ‘Doorbetalingen aan schoolbesturen’. 
 
De genoemde afwijkingen zijn structureel van aard. Vanaf de begroting 2018 wordt rekening 
gehouden met (een schatting van) het aantal nieuwkomers. Daarbij wordt als gevolg van prijspeil 
correcties meerdere malen per jaar door het ministerie de bedragen per leerling aangepast. Hier staan 
ook hogere uitgaven aan het speciaal en regulier onderwijs via de automatische afdracht. In een 
optimale situatie vallen de hogere inkomsten weg tegen de hogere inkomsten. Dit is echter niet te 
allen tijde het geval. In de komende jaren zal verder beoordeeld worden of het noodzakelijk is om in 
de begroting reeds rekening te houden met prijspeilcorrecties vanuit het ministerie. 
 

Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen bedragen € 12.192 ten opzichte van een nihil begroot bedrag. Onder 
deze post is de vrijval van een subsidiepot uit de periode voor de invoering van passend onderwijs in 
het kader van autisme. Dit is een incidentele afwijking. 
 
In afwijking tot 2016 worden met ingang van 2017 de inkomsten vanuit de subsidies voor de 
schoolloopbaancoaches van het Albeda College (als kassierschool voor het ministerie) en de 
gemeente Rotterdam niet meer als baat opgenomen maar worden de kosten direct in mindering 
gebracht op de subsidie. Dit omdat het aan de start van het begrotingsjaar niet mogelijk is te bepalen 
wat de precieze hoogte van de subsidie bedraagt en wanneer de betalingen aan de scholen voor 
voortgezet onderwijs plaats vinden. Door deze aanpassing in de presentatie komen slechts de 
meerkosten die niet ten laste van de subsidie kunnen worden gebracht in de exploitatie van Koers VO 
naar voren. Zie hiervoor programma 5 verderop in het verslag. Uitgangspunt is dat de lasten 
overeenkomen met de totale subsidie inkomsten zodat deze subsidie geen resultaatsinvloed heeft 
voor het samenwerkingsverband.  
 

Overige baten 
De overige baten bedragen € 33.368 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 € 33.150 (€ 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.  
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Lasten 
Personeelslasten 
De personeelslasten bedragen € 2.209.603 ten opzichte van een begroot bedrag van € 2.331.844.  
 
De lonen en salarissen zijn € 55.000 lager dan begroot. In de begroting 2017 werd rekening gehouden 
met een uitbreiding van het aantal medewerkers voor 1,5 fte. Als gevolg van het nieuwe 
ondersteuningsplan 2018-2022, het vertrek van een aantal leden in de regio Hoeksche Waard per 1 
augustus 2018 en daardoor een heroriëntering van de benodigde inzet van medewerkers binnen het 
bureau is deze extra inzet niet per 1 januari 2017 geeffectueerd. De volgende personeelsmutaties 
hebben gedurende 2017 plaats gevonden: 
- per 1 juli een uitbreiding van 0,1 fte voor de in 2016 gestarte bestuurssecretaris 
- per 1 augustus de aanstelling van 2 medewerkers expertisepool voor 1,4 fte 
- per 1 oktober de aanstelling van 1 medewerker expertisepool voor 0,9 fte 
- per 1 oktober het vertrek van de voorzitter abt voor 1,0 fte. Zij wordt intern opgevolgd (via interne 

mobiliteit) door een medewerker (uitvoerend adviseur) voor 0,8 fte. Haar vervanging zal tot de 
zomer van 2018 via externe inhuur plaats vinden. 
 

Op 1 januari 2017 was er sprake van 24,1 fte aan inzet. Ultimo 2017 bedroeg dit 25,5 fte.  
 
De overige personele lasten zijn € 66.000 lager dan begroot. Binnen de overige personele lasten 
wijken met name een drietal posten af: 
- de dotatie aan de personele voorzieningen wijkt af voor een bedrag van € 25.000. Er waren 

dotaties voor een bedrag van € 15.000 begroot. Er is echter sprake geweest van een dotatie van 
in totaal € 40.000. De hogere dotatie wordt veroorzaakt doordat het merendeel van de 
medewerkers de 50 uur aan individueel keuzebudget gedurende 2017 hebben gespaard voor een 
totaalbedrag van € 31.000. Aan de voorziening jubilea is € 9.000 gedoteerd. In de voorziening 
jubilea wordt vanaf 2017 rekening gehouden met een pensioenleeftijd die oploopt met de 
leeftijdsverwachting waardoor meer medewerkers naar verwachting een jubileum zullen bereiken. 

- De post extern personeel is € 60.000 lager dan begroot. Met name in programma 4 (koersloket) 
was rekening gehouden met extra consulenten voor een bedrag van € 100.000. Hier is € 50.000 
minder aan besteed. 

- De post reis en verblijf is € 16.000 lager dan begroot. Er hebben minder dienstreizen plaats 
gevonden dan begroot.  

 
De bovengenoemde afwijkingen zijn structureel van aard.  
 

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten bedragen € 51.693 ten opzichte van een begroot bedrag van € 49.679. Er is 
hierbij beperkt sprake van een afwijking.  
 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten bedragen € 110.738 ten opzichte van een begroting van € 125.000. De 
besparing in de huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing vanuit de Marshallweg naar de 
Schiekade zijn vanaf 2017 duidelijk zichtbaar. Met name de huurlasten zijn lager dan begroot  
(-/- € 5.000) en € 42.000 lager dan in 2016. Verder is er sprake van kleine afwijkingen op diverse 
posten. De afwijkingen zijn structureel van aard. 
 

Overige lasten 
De overige lasten bedragen € 3.005.798 ten opzichte van een begroot bedrag van € 3.275.557 en zijn 
hiermee € 270.000 lager dan begroot. De post overige lasten kan worden verdeeld in 4 categorieën: 
- Administratie en beheerslasten. Deze categorie wijkt voor een bedrag van € 32.000 positief af van 

de begroting. Binnen deze categorie is sprake van een verschuiving van juridische kosten voor 
onderwijsgeschillen naar deskundigenadvies voor € 50.000 en voor € 25.000 lagere kosten aan 
plaatsingsoverleggen. Verder zijn de kosten van de OPR voor € 6.000 in verband met minder 
OPR-leden dan begroot en daardoor een lagere onkostenvergoeding. Deze afwijkingen zijn 
structureel van aard.  

- Inventaris, apparatuur en leermiddelen. Deze categorie wijkt voor € 106.000 positief van de 
begroting. Op de kosten van Onderwijs Transparant (het digitale systeem rondom 
leerlingregistratie) is € 50.000 minder uitgegeven dan begroot. Verder zijn diverse ICT-kosten 
rondom de website, het kwaliteitszorgsysteem de schoolprofielenwebsite uitgesteld tot 2018 voor  
€ 50.000. De eerste afwijking is structureel van aard, de tweede is incidenteel. 
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- Dotatie overige voorzieningen. Deze categorie wijkt voor een bedrag van € 60.000 negatief af van 
de begroting. De dotatie aan de voorziening ontvlechting Hoeksche Waard was voor 2017 niet 
begroot. De positieve exploitatieresultaten in de voorgaande jaren komen volgens de gemaakte 
afspraken met de vertrekkende leden naar rato ten goede van deze leden. De afrekening vindt 
plaats in de tweede helft van 2018. 

- Overige. De categorie overige wijkt voor € 190.000 positief af van de begroting. Binnen deze 
categorie is sprake van diverse afwijkingen.  

o Er werd rekening gehouden met een sterkere inflatie van de kosten van het OPDC 
waardoor deze post € 140.000 positief afwijkt van de begroting. Deze afwijking is 
structureel.  

o De post beleidsintensiveringen wijkt € 235.000 negatief af van de begroting. Hieronder 
wordt de pilot capaciteitsafspraken met Yulius Onderwijs verantwoord a € 425.000 en de 
kosten voor het oplossen van de wachtlijsten in het vso. Deze afwijking is structureel. 

o De post innovatieve activiteiten wijkt € 170.000 positief af van de begroting. In de aanloop 
naar het nieuwe ondersteuningsplan zijn beperkt nieuwe activiteiten opgestart. Deze 
afwijking is incidenteel. 

o Aan de post Zorgleerling in Beeld is € 65.000 minder besteed dan begroot. Door minder 
aanvragen en een verlaging van de kosten per onderzoek vindt hierop een besparing 
plaats. Deze afwijking is structureel. 

o Op de post calamiteiten is € 65.000 minder dan begroot uitgegeven. Deze afwijking is 
incidenteel. 

 

Doorbetaling aan schoolbesturen 

Met ingang van de jaarrekening 2017 is dit een nieuwe categorie in het model. Onder deze categorie 
worden een drietal subcategorieën gespecificeerd: 
- Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW. Deze subcategorie behelst de automatische 

afdrachten aan de scholen op basis van het aantal leerlingen in het vso, lwoo en pro. In 
onderstaande tabel worden de afwijkingen per subsidie geanalyseerd. 

 

Subsidie Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

Leerwegondersteunend onderwijs 25.734.692 25.564.316 + 170.376 

Praktijkonderwijs 9.070.946 8.675.595 + 395.351 

Voortgezet speciaal onderwijs 22.353.383 21.579.277 + 774.106 

Totaal 57.159.021 55.819.188 + 1.339.833 

 
De afdracht aan het leerwegondersteunend onderwijs wijkt af voor een bedrag van € 170.376. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger bedrag per leerling (zie de rijksbijdragen) voor in totaal € 
650.000. Daarentegen is het aantal leerlingen met een aanwijzing lwoo 110 lager vastgesteld dan 
begroot wat € 480.000 aan lagere afdracht oplevert. Deze afwijking is structureel. 
 
De afdracht aan het praktijkonderwijs wijkt af voor een bedrag van € 395.351. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door een hoger bedrag per leerling (zie de rijksbijdragen) voor in totaal € 225.000. 
Daarentegen is het aantal leerlingen met een tlv pro 39 hoger vastgesteld dan begroot wat € 170.000 
aan hogere afdracht oplevert. Deze afwijking is structureel. 
 
De afdracht aan het voortgezet speciaal onderwijs wijkt af voor een bedrag van € 774.106. Deze 
afwijking wordt zo goed als volledig veroorzaakt door de verhoging van het bedrag per tlv van, 
afhankelijk van de categorie, van € 300 tot € 600 per tlv. De afwijking in het aantal begrote en 
vastgestelde leerlingen van 38 heeft daarentegen geen invloed op de afwijking daar het lagere aantal 
leerlingen in de categorie laag wordt opgevangen door een hoger aantal leerlingen in de categorie 
midden en hoog. Deze afwijking is structureel. 
 
- Doorbetalingen op basis van 1 februari. Er is beperkt sprake van een structurele afwijking in de 

verplichte doorbetaling aan het vso voor de groei per 1 februari van € 15.000. 
- Overige doorbetalingen aan schoolbesturen. Onder deze categorie vallen de overdracht van 

middelen aan het regulier onderwijs voor bijvoorbeeld de begeleiders passend onderwijs, de 
basisplusondersteuning en het waarderingssysteem. In onderstaand schema worden de 
afwijkingen gespecificeerd. 
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Post Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil 

Basisplusondersteuning 645.182 700.000 - 54.818 

Voormalige LGF-vergoeding 632.858 632.858 -  

Waarderingssysteem 2.194.942 1.586.462 + 608.480 

Begeleiders Passend Onderwijs 1.425.053 1.328.600 + 96.453 

Totaal 4.898.035 4.247.920 +650.115 

 
De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de post waarderingssysteem. Het waarderingssysteem 
is de verdeelsystematiek van de middelen van extra ondersteuning aan de scholen voor regulier 
voortgezet onderwijs. Op basis van een aantal indicatoren zoals het aantal leerlingen maar ook het 
aantal opgenomen leerlingen uit het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs 
ontvangen de scholen bekostiging om passend onderwijs vorm te geven. In de toekomst zullen zo 
goed als alle middelen naar het regulier vo via het waarderingssysteem worden verdeeld. 
 
Als gevolg van het positieve resultaat in 2016 is de invoering van het waarderingssysteem versneld en 
zijn de budgetten verhoogd. Deze versnelde invoer werkt door in 2017. De post begeleiders passend 
onderwijs wijkt beperkt af van de begroting. De incentive voor het overnemen van bpo-ers vanuit het 
speciaal onderwijs zorgt voor een kleine overschrijding in 2017. Voor meer informatie zie verderop bij 
de bestemmingsreserve mobiliteit begeleiders passend onderwijs. De afwijkingen zijn structureel van 
aard. 
 

Uitputting programma’s 
Behalve op rekeningniveau is het tevens mogelijk op niveau van de diverse programma’s de kosten te 
analyseren. 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 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

P1: Basis(plus)ondersteuning 799.583 875.000  728.102 

P2: Ondersteuning binnen de reguliere 

scholen 

4.383.559 3.650.000  3.817.353 

P3: Ondersteuning buiten de reguliere 

scholen 

2.004.224 2.300.000  2.009.984 

P4: Koersloket en leerlingovergangen 717.032 780.000  584.441 

P5: Projecten 327.015 475.000  1.291.424 

P6: Monitoring en kwaliteitszorg 411.679 500.000  462.251 

P7: Beleidsintensiveringen 651.723 350.000  391.448 

P8: Calamiteiten 35.278 100.000  56.541 

P9: Overige overgangsmaatregelen - -  44.917 

P10: Bestuur en management 945.774 1.000.000  977.367 

Totaal 10.275.867 10.030.000  10.364.551 

 
De afwijkingen binnen de programma’s worden als volgt verantwoord: 
- Programma 1 wijkt voor € 75.000 positief 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 voor € 55.000 veroorzaakt door lagere uitgaven aan 
de basisplusondersteuning. Bij het verhogen van het budget is ervoor gekozen dit uit te voeren 
door middel van een verhoging van het bedrag per leerling en het drempelbedrag. Dit heeft 
anders uitgepakt dan verwacht doordat nu minder scholen gebruik maken van het drempelbedrag. 
Dit is een structurele afwijking. 

- Programma 2 wijkt voor € 735.000 negatief af van de begroting. Onder dit programma zijn onder 
andere de vroegere LGF-bekostiging, het waarderingssysteem, de uitgaven voor de begeleiders 
passend onderwijs en expertisepool opgenomen. De afwijking ten opzichte van de begroting wordt 
veroorzaakt door de bovengenoemde versnelde invoer van het waarderingssysteem en de bonus 
voor overname van begeleiders passend onderwijs. Alle afwijkingen zijn structureel van aard.  

- Programma 3 wijkt voor € 295.000 positief af van de begroting. Onder dit programma vallen de 
commissies toelaatbaarheid vso, lwoo/pro, OPDC en de uitgaven voor het OPDC.  
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De afwijking wordt veroorzaakt door lagere kosten aan het OPDC dan begroot voor een bedrag 
van € 140.000, lagere kosten aan Zorgleerling in Beeld voor € 65.000 en lagere kosten voor 
juridische ondersteuning en deskundigenadvies in het kader van geschillen over de 
toelaatbaarheid naar het vso, lwoo en pro voor € 90.000. Alle afwijkingen zijn structureel van aard.  

- Programma 4 wijkt voor € 60.000 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 met name veroorzaakt door lagere kosten aan extern personeel 
voor een bedrag van € 50.000. Deze afwijking is structureel van aard. 

- Programma 5 wijkt voor € 150.000 positief af van de begroting. Binnen het programma projecten 

worden kortdurende innovatieve activiteiten met een maximale looptijd van twee jaar opgenomen. 

Deze post wijkt € 170.000 positief af van de begroting. In de aanloop naar het nieuwe 

ondersteuningsplan zijn beperkt nieuwe activiteiten opgestart. Deze afwijking is incidenteel. 

Verder worden in dit programma de meerkosten van de subsidie schoolloopbaancoaches a  

€ 25.000 opgenomen. De afwijking is daarmee incidenteel van aard.  

- Programma 6 wijkt voor € 90.000 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. Op de kosten van Onderwijs Transparant (het digitale 
systeem rondom leerlingregistratie) is € 50.000 minder uitgegeven dan begroot. Verder zijn 
diverse ICT-kosten rondom de website, het kwaliteitszorgsysteem de schoolprofielenwebsite 
uitgesteld tot 2018 met de start van het nieuwe ondersteuningsplan voor € 50.000. De eerste 
afwijking is structureel van aard, de tweede is incidenteel. 

- 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 2017 de kosten 
voor de pilot met Yulius Onderwijs inzake capaciteitsbekostiging opgenomen a € 425.000 en de 
kosten voor het oplossen van de wachtlijsten in het vso voor € 145.000. Onder programma 7 is 
tevens opgenomen de dotatie aan de voorziening Ontvlechting Hoeksche Waard voor een bedrag 
van € 60.000. Voor meer informatie zie de paragraaf voorzieningen.  

- Programma 8 wijkt voor € 65.000 positief af van de begroting. Indien er zich calamiteiten voordoen 
omtrent bijvoorbeeld noodzakelijke leerlingzorg wordt dit programma aangesproken. In 2017 is 
sprake geweest van een beperkt aantal calamiteiten van individuele leerlingen die op basis van 
een financiële vergoeding door Koers VO alsnog een passende plaats in het onderwijs hebben 
kunnen krijgen. In de (meerjaren)begroting wordt structureel rekening gehouden met calamiteiten. 

- Programma 10 wijkt voor € 55.000 positief af van de begroting. Onder dit programma is het 
bestuur, de huisvesting, ICT, administratie en overige organisatielasten opgenomen. De 
personeelslasten zijn 15.000 lager dan begroot als gevolg van een eenmalige vrijval vakantieuren 
ultimo 2017 en lagere huisvestingslasten voor € 15.000. Verder zijn de kosten van de OPR lager 
voor € 6.000 in verband met minder OPR-leden dan begroot en daardoor een lagere 
onkostenvergoeding. De eerste afwijking is incidenteel van aard, de overige afwijkingen 
structureel.  

 

Financiële baten en lasten 
Als gevolg van de lage rentestanden van de voorgaande jaren zijn de financiële baten voor 2017 lager 
uitgekomen dan begroot (- € 12.500). De inkomsten zijn volledig afkomstig uit rentebaten via uitzetting 
van overtollige middelen op de spaarrekeningen van het samenwerkingsverband. Als gevolg van de 
gedaalde rente zullen de rente-inkomsten in de komende periode laag blijven. De afwijking is 
structureel van aard. 
 

Verschillentabel 
Voor nadere inzichtelijkheid zijn alle bovenvermelde 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 2018-2022 van april 2018 in de nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022.  
 

Afwijking Negatief 

verschil 

Positief 

verschil 

Structureel/ 

Incidenteel 

Meerjaren 

begroting 

Lichte ondersteuningsbekostiging  1.130.000 Structureel Ja 

Zware ondersteuningsbekostiging  1.055.000 Structureel Ja 
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Afwijking Negatief 

verschil 

Positief 

verschil 

Structureel/ 

Incidenteel 

Meerjaren 

begroting 

Overige overheidsbijdragen: subsidie 

Autisme 

 12.000 Incidenteel Nee 

Overige baten: ISK  8.000 Onbekend Nee 

Personeelslasten: lonen- en salarissen   55.000 Structureel Ja 

Personeelslasten: dotatie voorzieningen 25.000  Structureel Ja 

Personeelslasten: extern personeel  60.000 Structureel Ja 

Personeelslasten: reis en verblijf  16.000 Structureel Ja 

Personeelslasten: overig  14.000 Incidenteel Ja 

Huisvestingslasten: huren en overig  15.000 Structureel Ja 

Overige lasten: administratie en beheer, 

deskundigenadvies 

50.000  Structureel Ja 

Overige lasten: administratie en beheer, 

juridische kosten 

 50.000 Structureel Ja 

Overige lasten: administratie en beheer, 

plaatsingsoverleggen 

 25.000 Structureel Ja 

Overige lasten: administratie en beheer, 

kosten OPR 

 6.000 Structureel Ja 

Overige lasten: inventaris, apparatuur en 

leermiddelen, Onderwijs Transparant 

 50.000 Structureel Ja 

Overige lasten: inventaris, apparatuur en 

leermiddelen, diverse ICT 

 50.000 Incidenteel Ja 

Overige lasten: inventaris, apparatuur en 

leermiddelen, overig 

 6.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: dotatie overige 

voorzieningen, Hoeksche Waard 

60.000  Incidenteel Nee 

Overige lasten: overige, kosten OPDC  140.000 Structureel Ja 

Overige lasten: beleidsintensiveringen 235.000  Structureel Ja 

Overige lasten: innovatieve activiteiten  170.000 Incidenteel Ja 

Overige lasten: zorgleerling in Beeld  65.000 Structureel Ja 

Overige lasten: calamiteiten  65.000 Incidenteel Ja 

Overige lasten: overig 10.000  Incidenteel Nee 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

verplichte afdrachten OCW, lwoo  

170.000  Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

verplichte afdrachten OCW, pro  

395.000  Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

verplichte afdrachten OCW, vso  

775.000  Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

doorbetaling obv 1 februari, groei vso 

15.000  Incidenteel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: overige 

doorbetalingen schoolbesturen, 

basisplusonderst. 

 55.000 Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: overige 

doorbetalingen schoolbesturen, 

waarderingssysteem 

610.000  Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: overige 

doorbetalingen schoolbesturen, BPO 

95.000  Structureel Ja 

Financiële baten en lasten: rente-

inkomsten 

13.000  Structureel Ja 

Totaal 2.452.000 3.047.000   
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4.2 Balans 
In onderstaande tabel is de balans per 31 december 2017 en per 31 december 2016 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. 
 

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

Activa   Passiva   

Materiele Vaste 

Activa 

  Eigen Vermogen   

Gebouwen en 

terreinen 

115.958 132.294 Algemene Reserve 3.066.619 2.118.947 

Inventaris en 

apparatuur 

117.025 132.281 Bestemmingsreserves 

(publiek + privaat) 

348.169 520.000 

 232.983 264.575  3.390.850 2.638.948 

      

Financiële vaste 

activa 

515 515 Voorzieningen   

   Personeel 163.624 123.844 

   Overig 370.386 480.000 

Vorderingen      

Debiteuren 60.368 93.768 Kortlopende 

schulden 

  

Overige 

vorderingen 

69.366 12.134 Crediteuren 389.853 411.398 

Overlopende 

activa 

128.265 132.740 Belastingen en 

premies soc. Verz. 

136.773 128.102 

 257.999 238.642 Overige kortlopende 

schulden 

2.438.227 798.005 

   Overlopende passiva 232.619 259.856 

Liquide 

Middelen 

6.654.773 4.336.420  3.197.472 1.597.361 

      

 7.146.270 4.840.152  7.146.270 4.840.151 

 

Vermogenspositie per 31-12-2017 
Het eigen vermogen van Samenwerkingsverband Koers VO bedraagt na bestemming van het 
resultaat op 31 december 2017 € 3.390.850. Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve 
exploitatieresultaat ad € 775.841 en vormt de buffer voor het opvangen van toekomstige risico’s. De 
toename van het eigen vermogen is gesplitst middels een vrijval vanuit de 2 in 2016 gevormde 
bestemmingsreserves voor een bedrag van € 171.831 en een toevoeging aan de algemene reserve 
voor een bedrag van € 947.672. 
 

Activa 
Materiele Vaste Activa 

Gedurende 2017 is er voor € 20.101 geïnvesteerd in nieuwe activa. De gedane investering van € 570 
in gebouwen en terreinen betreft een foto als laatste aankleding van een van de vergaderkamers op 
de Schiekade. Onder inventaris en apparatuur 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 2016 met € 32.000 afgenomen. 
 

Financiële Vaste Activa 
De financiële vaste activa bestaan uit de borg voor de beveiliging en de borg voor de waterkoeler.  
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Vorderingen 
De vorderingen bedragen € 257.999 en zijn ten opzichte van ultimo 2016 gestegen met € 19.357. De 
stijging wordt veroorzaakt door de post overige vorderingen waar de vordering op de gemeente 
Rotterdam inzake VSV 2016-2017 staat verantwoord. De vordering aan Passend Primair Onderwijs 
Rotterdam betreft de doorbelasting van de gezamenlijke huurlasten over 2017, deze is gedaald ten 
opzichte van 2016. In 2016 stonden meer kwartalen open als vordering.  
 

Liquide Middelen 
De liquide middelen zijn per balansdatum toegenomen met € 2.318.353. De liquide middelen zijn 
opgebouwd uit de saldi van de betaalrekening en de spaarrekeningen. Het hoge saldo liquide 
middelen wordt veroorzaakt door het feit dat het gedeelte van de ondersteuningsbekostiging over de 
periode augustus-december pas in 2018 is uitbetaald aan de scholen van Koers VO. Zie ook de post 
onder de kortlopende schulden a € 2.076.865. Regelmatig vindt er een controle plaats op de hoogte 
van de het saldo op de bankrekening en worden 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. 
 
- Bestemmingsreserve Mobiliteit Begeleiders Passend Onderwijs 

In 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. In de tweede helft van 2017 is door middel van een verhoging van 
de uurprijs een incentive aangeboden aan de scholen. In 2017 zijn de kosten van deze incentive 
ten laste van gebracht van de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 27.500.  

- Bestemmingsreserve dekkend netwerk 
In schooljaar 2016-2017 was er 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. In 
2017 zijn deze incidentele kosten ten laste gebracht van de bestemmingsreserve voor een bedrag 
van € 144.331.  

 
Doordat een gedeelte van de uitgaven aan de bestemmingsreserves zijn onttrokken wordt een positief 
resultaat van € 947.672 aan de algemene reserve toegevoegd.  
 

Voorzieningen 
Samenwerkingsverband Koers VO heeft een tweetal personeelsvoorzieningen en een tweetal overige 
voorzieningen. In totaal zijn de voorzieningen met € 70.000 afgenomen.  
- Voorziening jubilea. Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van 

jubileumgratificaties. In 2017 hebben er geen medewerkers een jubileum meegemaakt en is er 
daarom geen sprake geweest van een onttrekking. Verder is in 2017 besloten de voorziening 
jubilea aan te passen zodat rekening wordt gehouden met de stijgende pensioenleeftijd. Dit heeft 
geleid tot een dotatie van € 9.308.  

- 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 2017 is er voor € 30.472 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 
wordt per 1 augustus 2018 een eigen samenwerkingsverband opgericht. Ten behoeve van de 
ontvlechting is in 2016 een voorziening gevormd ten hoogte van de te verwachten kosten voor 
onder andere deskundigenadvies, frictiekosten en het naar rato van het aantal leerlingen 
opgebouwde Eigen Vermogen. In 2017 is voor € 8.817 uitgegeven aan deskundigenadvies en is, 
conform de gemaakte afspraken in de vertrekregeling, € 144.923 van het, voor de invoering van 
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Passend Onderwijs opgebouwde eigen vermogen overgemaakt, aan het nieuwe 
samenwerkingsverband. In 2017 is voor € 60.000 extra gestort in de voorziening als gevolg van 
de positieve resultaten in de jaren 2014-2017. Uitbetaling van deze middelen zal plaats vinden in 
de tweede helft van 2018. 

- 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 prestaties bestaan. Voor de herplaatsing van deze medewerkers is een 
voorziening opgebouwd. In verband met deskundigenadvies is in 2017 € 15.872 onttrokken aan 
de voorziening.  

 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn per balansdatum gestegen met € 1.600.111. De stijging wordt met name 
verklaard door de stijging van de post overige kortlopende schulden met € 2.080.000. Hiertegenover 
staat een daling van de vooruitontvangen bedragen met betrekking tot de subsidie plusmiddelen 
2012-2016 van € 520.000. Het restant van de niet bestede middelen is in 2017 terugbetaald aan de 
subsidieverstrekker. Verder dalen de overige overlopende passiva met € 48.000.  
 
In de post vooruitontvangen subsidies worden de nog te besteden gelden inzake de subsidies van de 
gemeente Rotterdam en het Albeda College inzake schoolloopbaancoaches 2017-2018 opgenomen. 
Van het totale subsidiebedrag van € 827.315 is in 2017 € 384.685 ontvangen en € 168.300 betaald 
aan de deelnemende scholen.  
 

4.3 Kengetallen per balansdatum 

Vanuit bovenstaande tabellen worden diverse kengetallen bepaald. De kengetallen zijn in 
onderstaande tabel opgenomen. In verband met de stelselwijziging in de presentatie van de 
rijksbekostiging zijn er nog geen landelijk vergelijkbare kengetallen van andere 
samenwerkingsverbanden beschikbaar en is ervoor gekozen alleen de vergelijking tussen 2017 en 
2016 op te nemen. 
 

 Kengetallen 31-12-

2017 

Kengetallen 31-12-

2016 

Financiële positie   

Liquiditeit 2,16 2,86 

Solvabiliteit 1 47,8 % 54,5 % 

Solvabiliteit 2 55,3 % 67,0 % 

Weerstandsvermogen inclusief MVA 5,0 % 4,0 % 

Weerstandsvermogen exclusief MVA 4,6 % 3,6 % 

Rentabiliteit 1,1 % 0,9 % 

   

Staat van baten en lasten   

Personele lasten van totaal 3,3 % 3,2 % 

Overige lasten van totaal 96,7 % 96,8 % 

 

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 voldoende liquiditeit. De liquiditeitspositie geeft de toestand per 31 december 2017 weer. Er is 
sprake van een momentopname. Ondanks een stijging van de liquide middelen ultimo 2017 is de 
liquiditeit gedaald doordat tevens de kortlopende schulden zijn gestegen. Samenwerkingsverband 
Koers VO houdt als minimum een liquiditeit van 1,5 aan. 
 

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 solvabiliteit 1 en 2 zijn beiden gedaald ten opzichte van 31 december 
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2016. Het streven van de vereniging is om de solvabiliteit boven de 30% te houden wat betekent dat 
maximaal 70% van de passiva mag bestaan uit (kort- en langlopende) schulden. Beide kengetallen 
liggen ruim boven de streefnorm. Door de stijging van de kortlopende scholen is de solvabiliteit 
gedaald in 2017. 
 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandvermogen geeft een beeld van de reservepositie van de vereniging en wordt berekend 
door het eigen vermogen te delen door de totale baten. In geval van weerstandsvermogen 2 betreft dit 
het eigen vermogen exclusief de materiele vaste activa. Als gevolg van het feit dat er sprake is van 
grote automatische afdrachten aan het voortgezet (speciaal) onderwijs is er geen noodzaak tot het 
vormen van grote reserves. Het weerstandsvermogen is gegroeid als gevolg van het positieve 
resultaat. 
 

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. Als gevolg van het positieve resultaat is de rentabiliteit positief. 
Samenwerkingsverband Koers VO stelt zich als doel jaarlijks een rentabiliteit van 0% te hebben.  
 

Personele lasten 
De personele lasten leggen in 2017 voor ongeveer hetzelfde gedeelte als in 2016 beslag op de totale 
lasten. Gemiddeld wordt een ruime 3 % van de uitgaven besteed aan personele lasten van het 
samenwerkingsverband.   
 

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.  
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4.5 Continuïteitsparagraaf 
De continuïteitsparagraaf is gebaseerd op de meerjarenbegroting in het nieuwe ondersteuningsplan 
2018-2022, vastgesteld in april 2018.  
 

A1. In de jaarstukken worden de navolgende kengetallen opgenomen 

Kengetal (31-12) 2017* 2018** 2019 2020 2021 

Directie 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Onderwijzend personeel - - - - - 

Overige medewerkers 23,6 27,1 27,1 27,1 27,1 

Totaal 25,5 29,0 29,0 29,0 29,0 

      

Leerlingaantal (T-1) VO 53.137  49.624   50.120   50.621   51.127  

Leerlingaantal (T-1) vso 1.961  1.917   1.937   1.958   1.979  

Leerlingaantal (T-1) lwoo 5.860  5.371   5.317   5.264   5.211  

Leerlingaantal (T-1) pro 2.065  2.069   2.121   2.174   2.228  

* Dit betreft het werkelijke aantal leerlingen op 1 oktober 2016.  
** Het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 is aangepast voor de vertrekkende leden van de Hoeksche Waard. 

 
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 stijgend aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs met 1 % per jaar, een 

dalend aantal leerlingen in het lwoo met 1 %, een stijgend aantal leerlingen in het pro met 2,5 % en 

een stijgend aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met in totaal 1 %. De 

personeelsformatie van samenwerkingsverband zal met de start van het nieuwe ondersteuningsplan 

en de gevormde ambities stijgen in 2018. Indien er in de jaren hierna meer personeel noodzakelijk is 

zal dit worden bekostigd uit de geplande uitgaven aan de vier ambities. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. 

 

A2. Meerjarenbegroting 

Balans 
Op basis van de balans uit de meerjarenbegroting zijn de balansposities voor de komende jaren 
bepaald.  
 

Kengetal (31-12) 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA      

Vaste Activa      

Materiele vaste activa 232.983 201.168  172.931  158.135  136.698  

Financiële vaste activa 515 515 515 515 515 

Totaal vaste activa 233.498 201.863 173.446 158.650 137.213 

Vlottende activa 6.912.772 6.911.673 6.866.231 6.995.495 7.026.840 

TOTAAL ACTIVA 7.146.270 7.113.356  7.039.677  7.154.145  7.164.053  

      

PASSIVA      

Eigen vermogen      

Algemene reserve 3.066.619 3.529.402 3.660.664 3.770.132 3.775.040 

Bestemmingsreserves 348.169 120.000 - - - 

Voorzieningen 534.010 266.483 181.541 186.541 191.541 

Kortlopende schulden 3.197.472 3.197.472 3.197.472 3.197.472 3.197.472 

TOTAAL PASSIVA 7.146.270 7.113.356  7.039.677  7.154.145  7.164.053  
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De financiële positie van de vereniging is gezond. Het eigen vermogen neemt gedurende looptijd van 
de meerjarenbegroting toe en voldoet ultimo 2017 aan het benodigde eigen vermogen dat volgens de 
bijgestelde risicoanalyse noodzakelijk is. Zie voor een berekening hoofdstuk 5 van het jaarverslag.  
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.  
 

Meerjarenexploitatie 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Baten      

Rijksbijdrage OC&W 68.535.279 68.739.328  66.193.259  67.751.098  68.927.527  

Overige overheidsbijdragen 

en subsidies 

12.192 -    -    -    -    

Overige baten 33.368 25.000  25.000  25.000  25.000  

Totaal baten 68.580.839 68.764.328  66.218.259  67.776.098  68.952.527  

      

Lasten      

Personeelslasten 2.209.603 2.431.732  2.509.797  2.507.970  2.506.768  

Afschrijvingen 51.693 41.315  37.737  34.296  30.938  

Huisvestingslasten 110.738 124.000  124.000  124.000  124.000  

Overige lasten 3.005.798 3.296.327  3.529.833  4.117.333  4.534.000  

Doorbetalingen aan 

onderwijsinstellingen 

62.432.080 62.645.341  60.014.629  60.892.030  61.760.914  

Totaal lasten 67.809.921 68.538.714  66.215.997  67.675.629  68.956.619  

      

Saldo baten en lasten 770.927 225.613  2.262  100.468  4.092- 

      

Saldo financiële baten en 

lasten 

4.914 9.000  9.000  9.000  9.000  

      

Nettoresultaat 775.841 234.613  11.262  109.468  4.908  

 
De begrotingsjaren 2018-2021 laten een positief resultaat zien.  
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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 steeds professioneler bedrijfsvoering die heldere en daadkrachtige 
besluitvorming en sturing door het bestuur 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.  
 
In 2017 is er sprake geweest van een aantal ontwikkelingen die de verdere geplande 
professionalisering hebben vertraagd.  
- Het aanstaande vertrek van de leden uit de Hoeksche Waard hebben in de periode maart-april 

2017 veel tijd gekost die ten koste gingen van de professionaliseringsslag rondom de vastlegging 
van de ICT-processen.  

- In april-mei 2017 is er sprake geweest van een fraudegeval doordat, naar alle waarschijnlijkheid, 
een factuur is gelicht uit de brievenbus welke is nagemaakt en betaald door Koers VO. De 
processen rondom het aanmaken van nieuwe crediteuren zijn hierop verder aangescherpt. De 
politie heef overigens besloten de aangifte niet verder te onderzoeken en het dossier te sluiten 
zonder verdere actie. 

- In augustus-september 2017 heeft het, inmiddels opgeheven, administratiekantoor Helder 
Onderwijs besloten zijn activiteiten te staken per 1 november 2017. In deze periode is het 
noodzakelijk geweest om op zeer korte termijn alle data te migreren naar een eigen administratie 
in AFAS en een nieuw administratiekantoor te zoeken die de personele en financiële administratie 
uitvoert. Uit een onderhandse offerteronde is hieruit Van Oers Accountancy naar voren gekomen. 
De processen inkoop- en aanbesteding en het proces zijn tegelijkertijd hierop aangepast en 
onafhankelijk gemaakt van het administratiekantoor zodat een vertrek bij Van Oers niet meer dient 
te leiden tot een tussentijdse migratie van gegevens.  

- In de periode september 2017 - januari 2018 is in verband met het nieuwe ondersteuningsplan 
een volledig nieuwe meerjarenbegroting ontwikkeld waarin gewerkt wordt met ambities in plaats 
van de in het oude ondersteuningsplan gebruikte programma’s.  

- Als laatste ontwikkeling is het tussentijdse vertrek van het volledige controleteam bij Deloitte 
Accountants vlak voor de interimcontrole en het signaal dat 2017 het laatste jaar is dat zij de 
administratie zullen controleren. Het instrueren van het nieuwe controleteam van Deloitte en 
uitleggen van de werkwijzen van Koers VO heeft veel extra tijd gekost. 

 
In de tweede helft van 2018 wordt een verdere professionaliseringsslag beoogd in onder andere de 
vastlegging van de prestatielevering en een IT-inventarisatie, als onderdeel van het voldoen aan de 
nieuwe wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.  
 

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.  
 
Beleid van het samenwerkingsverband wordt in opdracht van het college van bestuur voorbereid door 
de medewerkers van Bureau Koers VO.  
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5.2 B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Beheersprocessen en risicoanalyse 

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van (het voorbereiden van) het nieuwe ondersteuningsplan 
2018-2022 op basis van de opgedane trends en kennis in de periode 2014-2017. Deze trends worden 
zichtbaar gemaakt in bijvoorbeeld de jaarlijkse rapportages ‘Koers VO in Beeld’.  
 
Mei 2018 is de risicoanalyse geüpdatet naar aanleiding van de bestaande ontwikkelingen. Diverse 
risico’s zijn verder aangescherpt maar ook met een grotere impact opgenomen ten opzichte van de 
voorgaande analyse. Met name het gebruik van de Kijkglazen en de invloed die het (nog) niet correct 
functioneren ervan, heeft gezorgd voor een grotere impact op de mogelijke risico’s.  
 
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 drie belangrijkste risico’s met de grootste impact ( > € 200.000): 
1. Het aantal VSO leerlingen op tel- en/of peildatum is hoger dan verwacht, hierdoor stijgen de 

verplichte uitgaven VSO. Omdat dit direct om grote bedragen kan gaan, kan er direct druk op de 
andere activiteiten van Koers VO komen te staan. 
Dit risico wordt gemitigeerd doordat aan de voorkant de afgifte van het aantal beschikkingen 
gedurende het jaar wordt gemonitord. Achteraf vindt er een controle plaats op het werkelijke 
aantal ingeschreven leerlingen via de Kijkglazen en de monitor Dekkend Netwerk (v)so. Het 
gebruik van het cluster 4 onderwijs kan op dit moment nog beperkt worden ingeschat. De 
informatievoorziening via de Kijkglazen van DUO is nog niet op voldoende niveau dat de 
risicobeperking kan worden verhoogd. 

2. Het deelnamepercentage Pro leerlingen stijgt ten opzichte van de peildatum 1 oktober 2012, 
waardoor er verplichte uitgaven Pro ontstaan waar geen inkomsten tegenover staan. Omdat dit 
direct om grote bedragen kan gaan, kan er druk op de andere activiteiten van Koers VO komen te 
staan. 
Dit risico kan worden beperkt door aan de voorkant de afgifte van het aantal beschikkingen 
gedurende het jaar te monitoren. De stijging van het aantal Pro-leerlingen tussen 2011 en 2017 
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een algehele stijging van het aantal leerlingen in het VO. 
Hierdoor ontvangt Koers VO ook meer bekostiging. In de Kijkglazen is op dit moment het niet 
mogelijk te controleren of de ingeschreven leerlingen een TLV hebben, hierdoor is de 
beheersingsmaatregel als onvoldoende beoordeeld. 

3. De rijksbekostiging voor het lwoo en pro vindt op dit moment plaats op basis van het deelname-
percentage op 1 oktober 2012. In 2021 zal naar verwachting een nieuwe wijze van bekostigen 
worden ingevoerd. Op 1 oktober 2012 had Koers VO een eenmalige piek in het deelname-
percentage lwoo en pro. Een nieuwe wijze van bekostigen kan gevolgen hebben op de hoogte 
van de bekostiging. 
Dit risico wordt gemitigeerd door gesprekspartner te zijn van het ministerie bij de invoering zodat 
de belangen van Koers VO worden gewaarborgd en er sprake is van een goede 
overgangsregeling. Koers VO zit onder andere via de NODS maar ook via haar eigen contacten 
bij het ministerie aan tafel. 

 
Verder zijn er nog 9 risico’s met een impact per risico tussen de € 100.000 en € 200.000. Deze risico’s 
worden hier niet verder besproken.  
 
Conclusie uit de bijgestelde risicoanalyse is dat, indien alle risico’s tegelijkertijd zich zullen voordoen 
er een weerstandsvermogen van afgerond 3,0 miljoen aanwezig dient te zijn. Ultimo 2017 heeft het 
samenwerkingsverband een eigen vermogen van ruim € 3,4 miljoen waarvan 0,3 miljoen in 
bestemmingsreserves. Het weerstandsvermogen is ultimo 2017 daardoor voldoende 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 bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting.  
 
Het samenwerkingsverband heeft de uitkomsten van de risicoanalyse verder ingebed in de structuur 
van het samenwerkingsverband. Bij alle belangrijke financiële 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 

Maatschappelijke en politieke aandacht voor thuiszitters (mede ingegeven door de tweede 
thuiszitterstop en de regionale uitwerking van het landelijke Thuiszitterspact) en toezicht op de 
samenwerkingsverbanden kleurden deze periode van verslaglegging.  
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 onderwerp voor het toezicht 
en bovendien een belangrijk moment voor de reflectie op de rol en het functioneren van de vereniging 
Koers VO, en de specifieke rol van het college van bestuur en de Raad van Toezicht. Passend bij de 
plannen van de nieuwe regering heeft de Raad van Toezicht oriënterend en proactief gesproken over 
onafhankelijk toezicht in samenwerkingsverbanden. Geïnspireerd door o.a. (Ledoux, et al., 2017: 
Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs). 
 

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 2017. De Raad van 
Toezicht ziet er op toe dat het college van bestuur de vereniging op adequate wijze bestuurt en 
vertegenwoordigt en heeft daarnaast een advies- en werkgeversfunctie. 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. De Raad van Toezicht 
kent drie commissies: Remuneratiecommissie, Commissie Financiën en de Commissie Passend 
Onderwijs. 
 

Overleggen Raad van Toezicht met College van Bestuur 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht vijfmaal vergaderd met het college van bestuur. Naast de vier 
reguliere vergaderingen heeft in oktober 2017 een extra themabijeenkomst plaatsgevonden in het 
kader van de mid-term evaluatie van de bestuurlijke structuur SWV Koers VO. 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 (zowel sparrend als adviserend). De belangrijkste onderwerpen betreffen 
hierbij (in willekeurige volgorde): 
- Ondersteuningsplan 2018-2022 (evaluatie 214-2018, proces en inhoud 2018-2022) 
- Decentralisatie BPO binnen SWV Koers VO (begeleiding passend onderwijs)   
- Procedure ontvlechting leden Hoeksche Waard  
- Enquête bestuurlijke structuur Koers VO (mid-term evaluatie) 
- Aandachtspunten uit de zelfevaluatie 2 december 2016 
- Capaciteitsproblematiek vso-4/ capaciteitsafspraken Yulius/ ontwikkeling monitor dekkend netwerk 
- Kwaliteitszorg binnen Koers VO 
- De jaarstukken 2016  
- De tussentijdse managementrapportages 
- De frauderisicoanalyse 
- Het treasurystatuut 

In schooljaar 2018-2019 start de nieuwe ondersteuningsplanperiode. Om die reden is in mei 2017 
besloten de meerjarenbegroting 2017-2021 niet bij te stellen. De nieuwe meerjarenbegroting 2018-
2022 wordt als onderdeel van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 in de ALV van april 2018 
vastgesteld.  

In het kader van werkgeverschap, afstemming, en adviseren zijn daarnaast “koffiemomenten” 
gepland, overlegmomenten tussen CvB – voorzitter RvT. 
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De Raad van Toezicht heeft in het kalenderjaar 2017 de volgende besluiten genomen c.q. 
documenten (voorlopig) goedgekeurd of vastgesteld: 

• Verslag toezichthouder 2016 t.b.v. jaarstukken 2016 (vastgesteld); 

• Jaarstukken 2016 (voorlopig goedgekeurd); 

• Notulen van de RvT vergaderingen (vastgesteld). 
 
Monitoring en evaluatie is gebeurd aan de hand van:  

• Financiële kwartaalrapportages;   

• Koers VO in Beeld;  

• Inhoudelijke voortgangsrapportages op basis van het ondersteuningsplan; 

• Stand van zaken doelen en activiteiten schooljaar 2016-2017. 
 
Borging van de agenda- en besluitpunten aan de hand van: 

• Jaarplanning RvT en ALV 2016-2017 en 2017-2018. 
 
De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de doelen uit het ondersteuningsplan naar 
tevredenheid behaald zijn. Daar waar specifieke aandachtspunten waren heeft het CvB adequate 
maatregelen genomen om (eventuele vertraging van) de realisatie bij te stellen. Hierbij kan gedacht 
worden aan de herstelopdracht van de inspectie en de uitwerking van het tripartiete akkoord in het 
kader van de decentralisering BPO. Middelen zijn doelmatig en rechtmatig besteed. Er is adequaat 
verantwoord en proactief gereageerd op afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde begroting. 
 

Samenstelling Raad van Toezicht 2017 

De Raad bestaat uit zeven leden. De voorzitter van de RvT is ook de onafhankelijk voorzitter van de 
ALV. Vijf leden van de RvT 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 maximale termijn van vier jaar, 
met een maximale zittingsduur van 8 jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de Raad een afspiegeling vormt van de leden van 
de vereniging. 
 
In 2017 zijn de heer M. Otto en C.A. Klapwijk, op voordracht van de Raad van Toezicht, door de ALV 
als lid benoemd van de Raad van Toezicht. De sollicitatieprocedure was openbaar waarbij het 
vastgestelde profiel Raad van Toezicht richtinggevend was. In de Raad van Toezicht vergadering van 
november is mevr. A. de Visch Eybergen benoemd tot vicevoorzitter. In de ALV van december 2017 
heeft de herbenoeming voor een tweede zittingsperiode plaatsgevonden van de heer C. Kuiper en 
mevrouw De Visch Eybergen. Voor een volledige lijst van toezichthouders wordt verwezen naar 
bijlage 1. 
 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht 

In de vergadering van maart 2017 heeft de Raad van Toezicht gesproken over de aanbevelingen uit 

de zelfevaluatie van eind 2016. Kernonderwerp was het voorkómen en vóórkomen van het in het 

houden van toezicht op een samenwerkingsverband bekende ‘dubbele petten probleem’ (besturen die 

het belang van de eigen organisatie moeten dienen maar ook dat van het samenwerkingsverband). 

Deze blijken in geen enkel model volledig oplosbaar, gezien de positie van besturen als oprichters en 

eigenaren van het samenwerkingsverband. (Zelf)evaluaties, en een open aanspreekcultuur helpen de 

bestuurlijke rollen in specifieke situaties zo helder mogelijk maken en houden.  
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Bijlage 1 De samenstelling van de organen binnen Koers VO  

Samenstelling op 31 december 2017 
 

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: Mevr. A. de Visch Eybergen (Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs  
   Rotterdam) 
 
Leden:  De heer C. Goverde (Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs)     
   Mevrouw H. van Rooij (OPR) 
   De heer A. Keller (Stichting Krimpenerwaard College) 
   De heer M. Otto (Stichting LMC VO, vanaf begin 2017) 

De heer C.A. Klapwijk (Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor 
West Nederland, vanaf juni 2017) 

 

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  
   De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam 
   De Stichting Krimpenerwaard College 
   De Stichting LMC VO te Rotterdam 
   De Stichting Acis openbaar primair en voorgezet 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 BLICK op onderwijs 
   De Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland 
   De Stichting Wellant 
   De Stichting Yulius 
   De Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. 
   De Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland  
   De Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse) 
   De Hoenderloo Groep (Hoenderloo College)  
   ‘s Heeren Loo (Emaus College in Ermelo) 
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D. De Ondersteuningsplanraad 

 
Voorzitter:  M.R. Eerhart (Stichting Krimpenerwaard College) 
Vicevoorzitter: J. Valk (Stichting Horizon) 
 
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) 

   C. Derichs (Stichting Yulius, sinds oktober 2017) 
   D.A. Maasland (Stichting Edudelta, sinds oktober 2017)    
   T. Roos (Vereniging Geref. VO West Ned.) 
   E. Vos (Stichting OVO Hoeksche Waard) 
    
 

E. De medezeggenschapsraad 

 
Nadat er in voorgaande jaren geen sprake was van een medezeggenschapsraad in verband met een 
tekort aan beschikbare personeelsleden is in 2017 een nieuwe medezeggenschap geïnstalleerd.  
 
Voorzitter:  F. Erisman (beleidsmedewerker) 
 
Leden:  A.H.E. de Kok (secretarieel medewerker ABT) 
   T.A.M.A. Barroso (consulent)  
 
 
 
    
 
  



Jaarstukken 2017 – 19 juni 2018  38 

 

Bijlage 2.  Externe partners 

Autismenetwerk ZHZ 
Bondgenoten overleg  
Cluster 1 en 2 Onderwijs (Visio / Auris) 
Dienst sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Rotterdam (SOZAWE) 
Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR) 
Gemeentelijk Geneeskundige Dienst (GGD)  
Gemeenten 
Ingrado 
Inspectie van het Onderwijs 
Jeugdzorg 
Jongerenloket 
Kinderombudsman Rotterdam 
Lecso 
MBO (Zadkine, Albeda, HMCollege, Wellant, Lentiz, Hoornbeeck College) 
MEE Rotterdam Rijnmond 
MEE ZHZ 
Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschap 
Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 
Netwerk leidinggevenden SWV’s PO 
Organisaties voor schoolmaatschappelijk werk 
Onderwijsconsulenten 
Ouders en Onderwijs 
Ouders010 
Partners uit zorg en welzijn (diverse) 
Platform samenwerkingsverbanden VO 
PO-raad 
Samenwerkingsverbanden PO en VO 
Stuurgroep Duurzame Verankering Autisme Netwerken  
Landelijke Stuurgroep Autismenetwerk ZHZ 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 
VO-raad 
Wethouders Gemeenten 
Wijkteams 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na voorstel saldobestemming) 

  31 december 2017   31 december 2016  
     EUR      EUR  

1. ACTIVA 

1.1. Vaste activa 
    

1.1.2. Materiële vaste activa   232.983    264.575  
     
1.1.3. Financiële vaste activa   515    515  
     

1.2. Vlottende activa 
    

1.2.2. Vorderingen en overlopende activa   257.999    238.642  
     
1.2.4. Liquide middelen   6.654.773    4.336.420  
       
   7.146.270    4.840.152  
 
2. PASSIVA 

2.1 Eigen vermogen   3.414.788    2.638.947  
     
2.2 Voorzieningen   534.010    603.844  
     
2.4 Kortlopende schulden   3.197.472    1.597.361  
       
   7.146.270    4.840.152  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

 

Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

 

Realisatie 
2016 

  EUR EUR EUR 

3   Baten    

3.1 Rijksbijdragen  68.535.279   66.347.875   65.524.423  
3.2 Overheidsbijdragen  12.192   -   1.045.720  
3.5 Overige baten  33.368   25.000   29.575  

  68.580.839   66.372.875   66.599.718  

4   Lasten    
4.1 Personeelslasten  2.209.603   2.331.844   2.122.848  
4.2 Afschrijvingen  51.693   49.679   48.770  
4.3 Huisvestingslasten  110.738   125.000   158.824  
4.4 Overige lasten  3.005.798   3.275.557   3.949.930  
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen  62.432.080   60.426.960   59.733.303  

Totaal lasten  67.809.921   66.209.040   66.013.675  

Saldo van baten en lasten  770.927   163.835   586.043  

6 Financiële baten en lasten  4.914   17.500   16.909  

Nettoresultaat  775.841   181.335   602.952  
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo 
van baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor 
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 
 

  2017   2016  
  EUR   EUR   EUR   EUR  

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Saldo van baten en lasten   770.927    586.043  
     
Aanpassingen voor     

Afschrijvingen op materiële vaste activa   51.693    48.770  
Mutatie voorzieningen   -69.834    525.434  
 
Verandering in vlottende middelen:     

Vorderingen (-/-)  19.357    1.274.187   
Schulden  1.600.111    -1.721.373   
 

  1.580.754    -447.186  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   2.333.540    713.061  
     
Ontvangen interest  5.583    17.541   
Betaalde interest (-/-)  -669    -631   
 

  4.914    16.910  

Kasstroom uit operationele activiteiten   2.338.454    729.971  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen materiële vaste activa  -20.101    -51.857   
Investeringen financiële vaste activa  -    18.549   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -20.101    -33.308  

Mutatie liquide middelen   2.318.353    696.663  
     
     
 
 
Verloop mutatie liquide middelen 
Stand per begin boekjaar   4.336.420    3.639.757  
Mutaties in boekjaar   2.318.353    696.663  
Stand per eind boekjaar   6.654.773    4.336.420  
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GRONDSLAGEN 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Samenwerkingsverband Koers VO is feitelijk en statutair gevestigd op Schiekade 34, 3032 AJ te 
Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24292012. 

Algemene toelichting  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

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. 
 
Presentatiewijziging 
Als gevolg van een tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden van het administratiekantoor 
gedurende 2017 en daardoor tussentijdse overgang naar een nieuwe administratiepakket is bij diverse 
onderdelen van de vergelijkende cijfers sprake van afrondingsverschillen ten opzichte van de vastgestelde 
jaarrekening 2016. 

Stelselwijziging 

Conform de brief van 1 december 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dienen 
met terugwerkende kracht de rijksbijdragen in de jaarrekening op andere manier te worden verantwoord 
zodat er sprake kan zijn van uniformiteit in de presentatie van de Rijksbekostiging door 
samenwerkingsverbanden. Om deze reden zijn in de jaarrekening 2017 de rijksinkomsten bruto 
opgenomen en worden de doorbetalingen aan het voortgezet speciaal, leerwegondersteunend en 
praktijkonderwijs opgenomen onder de lasten. De vergelijkende cijfers 2016 zijn hiervoor gecorrigeerd.  

Grondslagen  

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 twaalf 
maanden worden opgenomen onder de vorderingen. 
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Vorderingen 

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 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 
twaalf maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. 

Eigen vermogen 

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Koers VO 
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 
ten laste van de algemene reserve gebracht. 
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. 

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. 
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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 bij medewerkers met 
een onderwijsachtergrond uitgegaan van een fictieve startdatum van 25 jaar en in overige gevallen van de 
startdatum dienstverband bij Samenwerkingsverband Koers VO. De hoogte van de voorziening wordt 
bepaald op basis van een individuele berekening van de blijfkans, het moment van de wettelijk 
pensioengerechtelijke leeftijd en het huidige salaris. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
Op basis van de CAO-afspraken 2016-2017 hoofdstuk 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 31-12-2017. 
 
Voorziening ontvlechting Hoeksche Waard 
Door vier leden van Samenwerkingsverband Koers VO in de regio Hoeksche Waard is het lidmaatschap 
aan de vereniging opgezegd. Per 1 augustus 2018 zullen deze vier leden verder gaan in een zelfstandig 
samenwerkingsverband. Ten behoeve van de ontvlechting is een voorziening gevormd ten hoogte van de 
te maken kosten voor deskundigenadvies en het 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. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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 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. 
 
Lonen en salarissen 
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. 
 
Pensioenlasten 
Samenwerkingsverband Koers VO heeft 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 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. De pensioenverplichting 
wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering 
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 
Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het 
ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met 
het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

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. 
 
Overige bedrijfskosten 
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
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. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

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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TOELICHTING OP DE BALANS 

1. ACTIVA 

1.1. Vaste activa 

1.1.2. Materiële vaste activa 

 
 1.1.2.1. 

Gebouwen 
en terreinen 

1.2.2 
Inventaris en 

apparatuur 

Totaal 

  EUR   EUR   EUR  

Stand per 1 januari 2017    
Aanschaffingswaarde   149.463   264.706   414.169  
Cumulatieve afschrijvingen   -17.169   -132.425   -149.594  

Boekwaarde per 1 januari 2017  132.294   132.281   264.575  

Mutaties     
Investeringen   570   19.531   20.101  
Afschrijvingen   -16.906   -34.787   -51.693  

Saldo mutaties   -16.336   -15.256   -31.592  

Stand per 31 december 2017    
Aanschaffingswaarde   150.033   284.237   434.270  
Cumulatieve afschrijvingen   -34.075   -167.212   -201.287  

Boekwaarde per 31 december 2017  115.958   117.025   232.983  
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:  
- Verbouwingen: 9 jaar 
- Inventaris en apparatuur: 5 jaar 
- Meubilair: 15 jaar 
- ICT: 3 jaar 
 
 

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

1.1.3. Financiële vaste activa 

1.1.3.8. Overige vorderingen  515   515  
Dit betreft borg voor de beveiliging en borg voor de waterkoeler. 
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1.2. Vlottende activa 

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

1.2.2. Vorderingen en overlopende activa 

1.2.2.1 Debiteuren algemeen  60.368   93.768  
1.2.2.10 Overige vorderingen  69.366   12.134  
1.2.2.15 Overlopende activa overige  128.265   132.740  

  257.999   238.642  
 
1.2.2.1. Debiteuren algemeen 

Passend Primair Onderwijs Rotterdam    19.968   57.648  
Carre College    23.900   14.200  
Overig   16.500   21.920  

   60.368   93.768  
 
 
1.2.2.15 Overlopende activa overige 

Onderwijs Transparant 2017-2018    116.276   117.405  
Overig   11.989   15.335  

   128.265   132.740  
 
1.2.4. Liquide middelen 

1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen  6.654.773   4.336.420  
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2. PASSIVA 

 

 
Stand per 

01-01-2017 

Resultaat- 

bestemming 
Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2017 

 EUR EUR EUR EUR 
2.1 Eigen vermogen 

2.1.1.1. Algemene reserve   2.118.947   947.672   -   3.066.619  
2.1.1.2. Bestemmingsreserves publiek   520.000   -171.831   -   348.169  

   2.638.948   775.841   -   3.414.788  
 
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de vereniging. 
 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek 

Mobiliteit Begeleiders Passend Onderwijs   270.000   -27.500   -   242.500  
Dekkend Netwerk   250.000   -144.331   -   105.669  

   520.000   -171.831   -   348.169  
 
 

 
Stand per 

01-01-2017 Dotaties 

Ont- 

trekkingen Vrijval 
Stand per 

31-12-2017 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
2.2. Voorzieningen 

2.2.1. Personele voorzieningen   123.844   39.780   -   -   163.624  
2.2.4. Overige voorzieningen   480.000   60.000   169.612   -   370.386  

   603.844   39.780   169.612   -   534.010  
 
 
2.2.1. Personele voorzieningen 

Duurzame inzetbaarheid   83.019   30.472   -   -   113.491  
Jubilea   40.825   9.308   -   -   50.133  

   123.844   39.780   -   -   163.624  
 
2.2.4. Overige voorzieningen 

Ontvlechting Hoekse Waard   220.000   60.000   153.740   -   126.258  
Verplichtingen Begeleiders 
PassendoOnderwijs
  

 260.000   -   15.872   -   244.128  

   480.000   60.000   169.612   -   370.386  
 
 

 
Kortlopend 

deel < 1 jaar 
Langlopend 
deel > 1 jaar 

 EUR EUR 
 

2.2.1. Personele voorzieningen   -   163.624  
2.2.4. Overige voorzieningen   276.258   94.128  

   276.258   257.752  
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 31-12-2017 31-12-2016 
  EUR   EUR  

2.4 Kortlopende schulden 

2.4.8. Crediteuren  389.853   411.398  
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen  109.188   105.788  
2.4.10. Pensioenen  27.585   22.314  
2.4.12. Overige kortlopende schulden 2.076.865 - 
2.4.14. Vooruitontvangen subsidies  216.385   116.065  
2.4.16. Vooruitontvangen bedragen  4.165   525.430  
2.4.17. Vakantiegeld en vakantiedagen  140.812   156.510  
2.4.19. Overige overlopende passiva  232.619   259.856  

  3.197.472   1.597.361  
 
De post 2.4.12 Overige kortlopende schulden betreft voor het merendeel de nog te betalen 
ondersteuningsbekostiging aan het regulier voortgezet onderwijs over de periode augustus tot en met 
december 2017. Deze is begin 2018 uitgekeerd. 
 
De post 2.4.14 betreft de subsidie schoolloopbaancoaches Voortijdig Schoolverlaten schooljaar 2017-
2018. Samenwerkingsverband Koers VO is kassierschool voor de besteding van de subsidie door de 
scholen van Koers VO in de regio Rijnmond. In totaal gaat het hierbij om een totale subsidie van € 827.315 
waarvan in 2017 een bedrag van € 384.685 reeds is ontvangen. Hiervan is in 2017-2018 via facturen een 
bedrag van € 168.300 besteed. Het restant bedrag zal in de eerste zeven maanden van 2018 worden 
besteed. 
 
2.4.19. Overige overlopende passiva 

Nog te betalen vergoedingen OPR en RvT    7.095   9.765  
Accountantskosten   17.230   9.656  
BPO aug-dec   173.472   40.521  
Zorgleerling in Beeld                                           -   44.314  
Verhogen waarderingssysteem 2016-2017           -   137.583  
Garantiebekostiging CVO de Meerpaal                 17.099   8.032  
Salariskosten 13e maand                         152   2.784  
Overig   17.571   7.201  

   232.619   259.856  
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

Contract Contractant Bedrag per jaar Einde contract 
Huur bedrijfsruimte Accresco € 145.404 01-08-2024 
Administratieve 
dienstverlening 

Van Oers Accountancy 
en Advies BV 

€ 25.318 Maandelijks opzegbaar 

Schoonmaak CSU € 31.813 Jaarbasis met stilzwijgende 
verlenging 

 
Verplichtingen vanuit 
Ondersteuningsplan 

Contractant Bedrag per jaar Einde verplichting 

Licenties 
registratiesysteem 
voor de TLV 

Onderwijs Transparant € 120.618 31-07-2018 

Maatwerk PO-VO 
module 

Onderwijs Transparant € 78.713 31-07-2018 

OPDC LMC € 1.211.063 31-07-2020 
Capaciteitsafspraken 
2017-2018  

Yulius Onderwijs € 513.766 31-07-2018 

 

 

  



 

52 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
 EUR EUR EUR 

3   Baten 

3.1 Rijksbijdragen  68.535.279   66.347.875   65.524.423  
3.2 Overheidsbijdragen  12.192   -   1.045.720  
3.5 Overige baten  33.368   25.000   29.575  

  68.580.839   66.372.875   66.599.718  
 
4.1 Personeelslasten 

4.1.1 Lonen en salarissen  2.044.267   2.100.844   1.877.542  
4.1.2 Overige personele lasten 165.336 231.000 270.783 
4.1.3 Overige uitkeringen, die de personeelslasten 
verminderen 

 -   -   -25.447  

  2.209.603   2.331.844   2.122.848  
 
4.1.1 Lonen en salarissen 

4.1.1.1 Lonen en salarissen  1.610.669   2.100.844   1.517.669  
4.1.1.2 Sociale lasten  196.872   -   176.030  
4.1.1.5 Pensioenlasten  236.726   -   183.843  

  2.044.267   2.100.844   1.877.542  
 
Het aantal FTE bedroeg op 31 december 2017 en 2016 respectievelijk 25,5 en 24,1. 
 
4.1.2. Overige personele lasten 

4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen  39.780   15.000   53.300  
4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst  76.043   136.000   147.684  
4.1.2.3. Overige  49.513   80.000   69.799  

  165.336   231.000   270.783  
 
4.2 Afschrijvingen 

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen  16.906   15.307   14.984  
4.2.2.3 Inventaris en apparatuur  34.787   34.372   33.786  

  51.693   49.679   48.770  
 
4.3 Huisvestingslasten 

4.3.1 Huur  84.244   90.000   126.017  
4.3.3 Onderhoud  662   2.000   4.304  
4.3.4 Energie en water  -   -   1.050  
4.3.5 Schoonmaakkosten  18.784   22.000   19.965  
4.3.6 Heffingen  2.396   4.000   2.410  
4.3.8 Overige  4.652   7.000   5.078  

  110.738   125.000   158.824  
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Realisatie 

2017 
Begroting 

2017 
Realisatie 

2016 
 EUR EUR EUR 

 

4.4 Overige lasten 

4.4.1 Administratie en beheerslasten  359.663   392.000   275.376  
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen  243.671   349.000   301.617  
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen  60.000   -   480.000  
4.4.5 Overige  2.342.464   2.534.557   2.892.937  

  3.005.798   3.275.557   3.949.930  
 
Accountantslasten 

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening   35.712   40.000   35.901  
4.4.1.2 Andere controleopdrachten   7.865   -   3.570  
4.4.1.3 Fiscale adviezen   -   -   -  
4.4.1.4 Andere niet-controledienst   -   -   -  

   43.577   40.000   39.471  
 
4.5 Doorbetaling aan schoolbesturen 

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW  57.159.021   55.819.188   55.432.214  
4.5.2 Doorbetalingen op basis van 1 februari  375.024   359.852   216.908  
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen  4.898.035   4.247.920   4.084.181  

  62.432.080   60.426.960   59.733.303  
 
 
6 Financiële baten en lasten 

6.1 Financiële baten  5.583   20.000   17.540  
6.2 Financiële lasten  -669   -2.500   -631  

  4.914   17.500   16.909  
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MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES 

  

G1 
Subsidies zonder 
verrekeningsclausule              

 Omschrijving Toewijzing  Bedrag  
Ontvangen 

t/m  Prestatie        
  Kenmerk Datum toewijzing  verslagjaar  afgerond?        
    €  €  Ja/Nee        
   

Totaal 

            

               

G2 
Subsidies met 
verrekeningsclausule              

G2
A Aflopend per ultimo verslagjaar              

 Omschrijving Toewijzing  Bedrag  
Ontvangen 

t/m    Te      

  Kenmerk Datum toewijzing  verslagjaar  
Totale 
kosten  verrekenen      

    €  €  €  €      
    -  -  -  -      

   Totaal - - - -      

G2
B 

Doorlopend tot in een volgend 
verslagjaar              

 Omschrijving Toewijzing              

  Kenmerk Datum Bedrag  
Saldo  

  
Ontvangen 

in  Lasten in  
Totale 
kosten  Saldo nog te  

    toewijzing 31-12-2016  verslagjaar  verslagjaar 31-12-2017  besteden  

    €  €  €  €  €  €  

       -     -  

   Totaal             
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WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 

 
WNT-verantwoording 2017 Koers VO 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld 
op basis van de volgende op Koers VO van toepassing zijnde regelgeving.  
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Koers VO is € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 
omvang van het dienstverband.  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
 

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

Functiegegevens Voorzitter College 

van Bestuur 

Lid College van 

Bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 

2017 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 0,9 

Gewezen topfunctionaris? nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja 

   

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
115.228 94.623 

Beloningen betaalbaar op termijn 13.888 11.358 

Subtotaal 129.116 105.981 

   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
181.000 162.900 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.  N.v.t. 

Totale bezoldiging 129.116 105.981 

   

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

   

Gegevens 2016   

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0 / 0,9  

(vanaf 01/03/16) 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
109.934 101.175 

Beloningen betaalbaar op termijn 14.048 10.939 

Totale bezoldiging 2016 123.982 112.116 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 mw. H. van Rooij 

Functiegegevens Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2017 

01/01 – 31/12 

  

Bezoldiging  

Bezoldiging 2.000 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
18.100 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 2.000 

  

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t. 

  

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 

01/01 – 31/12 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
2.000 

Beloningen betaalbaar op termijn - 

Totale bezoldiging 2016 2.000 

 

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

NAAM 

TOPFUNCTIONARIS 
FUNCTIE 

dhr. C. Kuiper Voorzitter Raad van Toezicht 

dhr. C. Goverde Lid Raad van Toezicht 

dhr. A. Keller Lid Raad van Toezicht 

mw. A. de Visch Eybergen Lid Raad van Toezicht 

dhr. M. Otto Lid Raad van Toezicht 

dhr. C.A. Klapwijk Lid Raad van Toezicht 
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 

Het bestuur is niet verbonden met andere partijen. 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Na afloop van het boekjaar hebben zicht geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening. 
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ONDERTEKENING 
 
Het College van Bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017 te hebben opgesteld. 
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2017 en een staat van baten en lasten over de 
periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 
 
Ondertekening Raad van Toezicht 
Rotterdam, 19 juni 2018 
 
 
 
 
C. Kuiper   C. Goverde    M. Otto   
 
 
 
 
 
H. van Rooij   A. de Visch Eybergen   A. Keller  
 
 
  
 
 
C.A. Klapwijk 
 
 
 
 
 
Ondertekening College van Bestuur 
Rotterdam, 19 juni 2018 
 
 
 
 
J.M. van der Have  M. Dekkers 
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Bestemming van het statutaire resultaat 
Het bestuur van Koers VO stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven: 
 
Het saldo van baten en lasten over 2017 ad 775.841 wordt: 

 toegevoegd aan de algemene reserve voor 947.672 

 onttrokken aan de bestemmingsreserve Mobiliteit Begeleiders Passend Onderwijs voor 27.500 

 onttrokken aan de bestemmingsreserve Dekkend Netwerk voor 144.331 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Samenwerkingsverband Koers VO  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Samenwerkingsverband Koers VO te Rotterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Samenwerkingsverband Koers VO op 31 december 2017 en van 

het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017. 

2. De staat van baten en lasten over 2017. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden 

op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsverband Koers VO, zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het bestuursverslag. 

 

• De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 

OCW wet- en regelgeving. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, 

in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook 

verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 

lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of het samenwerkingsverband 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 

moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 

het college van bestuur het voornemen heeft om het samenwerkingsverband te liquideren of de activiteiten 

te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het 

samenwerkingsverband haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van het samenwerkingsverband. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring.  

 

 

Rotterdam, 19 juni 2018  

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: drs. G.J. Straatman RA 
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Bijlage bij de controleverklaring: 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 

controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing.  

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

het samenwerkingsverband.  

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.  

• Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het 

samenwerkingsverband haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven.  

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die 

redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  
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