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Voorwoord 

 

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van samenwerkingsverband Koers VO. Het jaar 2020 stond, zoals 

voor iedereen, in het teken van het coronavirus. Corona heeft zowel in de eerste helft als de tweede 

helft van 2020 voor veel beperkingen gezorgd in de uitvoering van ons beleid. Gelukkig zijn ook veel 

van onze werkzaamheden zoals die van de adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT) vso, 

lwoo en pro, het werk van onze koersconsulenten en medewerkers expertisepool, weliswaar enigszins 

aangepast en vaak op afstand, gewoon doorgegaan. De effecten van de coronamaatregelen zijn ook 

zichtbaar in dit jaarverslag.    

 

Een belangrijke gebeurtenis van een andere orde was de landelijke evaluatie passend onderwijs. 

Zowel de weg er naartoe als de Kamerbrief en verbeteraanpak passend onderwijs van minister Slob in 

november 2020 met 25 verbetermaatregelen hebben invloed op ons beleid en onze werkzaamheden. 

We zijn als samenwerkingsverband op de goede weg met ons beleid en zullen dit ook zichtbaar 

maken in ons nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Er blijven echter voldoende ontwikkelingen en 

uitdagingen in passend onderwijs die van ons vragen om een vertaalslag in beleid. Zo is met de 

landelijke evaluatie een nieuwe stip op de horizon geschetst: van passend onderwijs naar inclusiever 

onderwijs. Het gezamenlijk verkennen van een bij onze regio passende route naar steeds inclusiever 

onderwijs speelt bij ons nieuwe ondersteuningsplan een belangrijke rol.  

Aan de hand van de jaarstukken 2020 leggen we verantwoording af aan onze stakeholders over de 

uitwerking van de reguliere, wettelijke taken en verantwoordelijkheden die het samenwerkingsverband 

heeft, met nadruk op de financiële en personele verantwoording. Koers VO is een beleidsrijk 

samenwerkingsverband. We leggen dus ook verantwoording af over de beleidsresultaten in 2020 en 

de financiële vertaling daarvan. Dat doen we niet alleen via dit jaarverslag. Jaarlijks verantwoorden we 

ons inhoudelijk ook nog op een andere, uitgebreidere manier. Dit doen we, per schooljaar, via de 

publicatie ‘Koers VO in beeld’. Deze publicatie vindt u via onze website koersvo.nl.  

 

Mede op grond van onze resultaten over 2020 menen we dat de verdere ontwikkeling van passend 

onderwijs binnen samenwerkingsverband Koers VO met vertrouwen tegemoet kan 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 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO (hierna genoemd: Koers VO) is een groot 

samenwerkingsverband van 191 schoolbesturen (waarvan één opting in2), in een regio die de 

gemeenten Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 

Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas 

(Nieuwerkerk aan den IJssel) omvat. Het is een samenwerkingsverband in een complexe, uitdagende 

en grootstedelijke omgeving met tal van samenwerkingspartners. Om en nabij 52.0003 leerlingen 

volgen voortgezet (speciaal) onderwijs op een van de 115 schoollocaties in het 

samenwerkingsverband.  

De scholen, schoolbesturen en bestuur van Koers VO werken samen met als belangrijk 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” 

(art. 17a, lid 2 WVO & art. 28a WEC).  

Missie en visie, kernwaarden en grondslagen 
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is vertaald naar onze missie en visie, kernwaarden en 

grondslagen. Om goed samen te werken is het belangrijk om te allen tijde de bedoeling van passend 

onderwijs voor ogen te hebben. Onze missie geeft dan ook antwoord op de vraag: waar staan we 

voor als samenwerkingsverband Koers VO?  

Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere 

In onze visie krijgt deze missie handen en voeten en geven we de richting aan voor de komende 

periode. 

In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend 

onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en 

zoekt hierbij actief naar een zo passend mogelijk aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben 

de scholen een antwoord op de onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we 

voor vloeiende overgangen in de schoolloopbanen van jongeren. Niet alleen vanuit het po naar het vo 

en vanuit het vo en verder, maar ook tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het 

(voortgezet speciaal) onderwijs, jeugdhulp en de zorg de jongere ondersteunen.  

Om dit te kunnen bereiken werken we samen vanuit de kernwaarden: gedeelde verantwoordelijkheid, 

openheid naar elkaar en denken in mogelijkheden. 

De inhoudelijke grondslagen van Koers VO zijn:  

• Elke school moet kwalitatief goed onderwijs geven. Als een jongere ondersteuning nodig 

heeft, moet de school daarvoor zorgen. Soms gebeurt dat individueel, soms in groepjes. 

• Scholen kunnen veel ondersteuning zélf geven. Als er niet genoeg capaciteit of kennis 

is, kunnen ze externe deskundigen inschakelen. De leerling blijft dan wel gewoon op school. 

• School en ouders moeten samenwerken als gelijkwaardige partners. School, ouders en 

jongere kunnen niet zonder elkaar, zij vormen een ‘gouden driehoek’. 

 
1Zie voor de lijst met een overzicht schoolbesturen van SWV Koers VO op 31-12-2020 bijlage 1.  
2 Bij opting-in sluit een (v)so-school zich vrijwillig aan bij een samenwerkingsverband. Deze onderwijsorganisaties buiten onze  
  regio verzorgen onderwijs voor een klein aantal leerlingen uit ons gebied. 
3Teldatum 1-10-2020.  
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De 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 heeft in elk geval tot taak (artikel 17a, lid 6 WVO): 

 a. het vaststellen van een Ondersteuningsplan (1 keer in de 4 jaar);  

 b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen 

aan de scholen, bedoeld in het tweede lid4;  

 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 netwerk van het samenwerkingsverband  
Het uitgebreide netwerk van samenwerkingsverband Koers VO bestaat uit zowel het interne netwerk 

van vo- en vso-scholen en schoolbesturen (het samenwerkingsverband) als een extern netwerk met 

diverse onderwijspartners en partners vanuit andere domeinen, zoals de negen gemeenten in ons 

werkgebied. 

De schoolbesturen en het bestuur van samenwerkingsverband Koers VO 

De schoolbesturen zijn de leden van de vereniging. Buiten de algemene ledenvergadering die 

minimaal drie keer per jaar plaatsvindt heeft het bestuur van Koers VO met enige regelmaat (jaarlijks) 

een gesprek met de (individuele) leden. Dit kalenderjaar hebben er kennismakingsgesprekken 

plaatsgevonden tussen leden van het college van bestuur en nieuw aangestelde schoolbestuurders. 

Ook hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met onze leden over de nieuwe 

samenstelling en vormgeving van het intern toezicht bij de vereniging.  

De scholen  

De meer dan honderd scholen vormen met elkaar samenwerkingsverband Koers VO. Op school, en 

vooral in de klas vindt passend onderwijs plaats. Koers VO organiseert elk jaar meerdere 

bijeenkomsten voor onder andere directies, ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend 

onderwijs van de scholen, ook in 2020. Zo zijn er wederom zeven plaatsingsoverleggen 

georganiseerd door het Koersloket, waarin scholen, onder leiding van het Koersloket, met elkaar 

afspraken maakten over het plaatsen van moeilijk plaatsbare leerlingen. Door de coronamaatregelen 

hebben deze vanaf maart 2020 per mail en later in het jaar digitaal plaatsgevonden.  

Daarnaast zijn er op verschillende momenten in het jaar bijeenkomsten voor directies en 

ondersteuningscoördinatoren georganiseerd. Vanuit het Koersloket zijn twee bijeenkomsten gehouden 

voor ondersteuningscoördinatoren, met een onderdeel casuïstiekoverleg en een onderdeel 

kennisdeling, dit jaar rondom de thema's 'vso in beeld' (de vso-schoolbesturen binnen Koers VO, 

Yulius, BOOR en Horizon, hebben hun scholen gepresenteerd) en de Variawet. De bijeenkomsten 

voor de schooldirecties stonden in het kalenderjaar 2020 in het teken van het traject verantwoording. 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van onze activiteiten rondom het traject verantwoording in 

2020 het kopje verantwoording in paragraaf Ambitie 1: Passend onderwijs is zichtbaar in school. 

Sinds schooljaar 2015-2016 wordt iedere schoollocatie bezocht door een koersconsulent en 

beleidsmedewerker van Koers VO. Dit gesprek wordt met de ondersteuningscoördinator en 

locatiedirecteur samen gevoerd met als doel de vormgeving van passend onderwijs op school te 

ondersteunen. Voor de periode van dit ondersteuningsplan vinden deze gesprekken met de vso-

scholen jaarlijks plaats en met de reguliere scholen om het jaar. 

 
4 Lid 2 van artikel 17a van de WVO. 
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Vanuit de behoefte aan meer gestructureerde feedback van scholen is als onderdeel van onze 

kwaliteitszorg in 2019 een vragenlijst ontwikkeld. Naast vragen over activiteiten in het jaarplan worden 

vragen opgenomen over het functioneren van de Adviescommissies Beoordeling Toelaatbaarheid vso, 

opdc en lwoo/pro en het Koersloket. Dit tevredenheidsonderzoek is onderdeel van onze kwaliteitszorg 

op samenwerkingsverbandniveau. De resultaten vanuit deze vragenlijst worden verwerkt in ‘Koers VO 

in beeld’. Deze is in mei 2019 voor het eerst uitgezet onder ondersteuningscoördinatoren en 

directeuren van de vo-scholen en vso-scholen. In verband met de toegenomen druk op de scholen 

door de coronamaatregelen is ervoor gekozen om deze in mei 2020 niet uit te zetten, maar pas weer 

in mei 2021.  

 

Ouders en passend onderwijs 

We zien 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. 

Uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn die op respectvolle en gelijkwaardige wijze met 

elkaar in gesprek gaan over hun kind/de leerling. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van onze 

activiteiten rondom ouders in 2020 het kopje ouders in paragraaf Ambitie 1: passend onderwijs is 

zichtbaar in school. 

Samenwerkingsverbanden po en vo en mbo in de regio 

Koers VO onderhoudt contact met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en de mbo-

instellingen in de regio met het oog op vloeiende overgangen naar en vanuit het voortgezet onderwijs. 

Met de mbo-instellingen is structureel beleidsoverleg over de doorstroom vo-mbo. 

De samenwerkingsverbanden po en vo in de omliggende regio zijn belangrijke netwerkpartners om 

mee af te stemmen over het dekkend netwerk van voorzieningen. Dit gebeurt meerdere malen per jaar 

in het bovenregionaal overleg waar met elkaar op basis van kengetallen trends en bijzonderheden 

worden besproken.   

Met samenwerkingsverband PPO Rotterdam is, gezien de fysieke nabijheid (we delen kantoorruimte 

op de Schiekade in Rotterdam), veel contact en constructieve samenwerking op de onderwerpen 

voorkomen van thuiszitters (Taskforce Thuiszitters), overleg met de gemeente Rotterdam en de zorg 

voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben in de overstap van het primair naar het voortgezet 

onderwijs.  

Externe onderwijs(ondersteunings)partners 

Door Koers VO worden afspraken gemaakt met onderwijsorganisaties voor vso1 (visuele 

beperkingen), vso2 (auditieve of communicatieve beperkingen), het Landelijk Werkverband Onderwijs 

en Epilepsie (LWOE) en het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam (ECZO) zodat 

gezamenlijk gerealiseerd wordt dat alle leerlingen met ondersteuningsvragen in onze regio passende 

ondersteuning krijgen op school. Om de expertise van deze onderwijsorganisaties optimaal te 

benutten wordt er regelmatig een kennisdeling georganiseerd op leerlingniveau.  

Gemeenten  

Zeer belangrijke partners voor het welslagen van passend onderwijs zijn gedeelde afspraken met de 

negen gemeenten5 in het werkgebied van Koers VO. Samen trachten we de gemeentelijke 

jeugdhulpverlening en de onderwijsondersteuning zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De 

oorzaak voor het niet kunnen volgen van onderwijs is namelijk lang niet altijd onderwijsgerelateerd 

gebleken. Het gaat hierbij om het komen tot samenwerkingsafspraken over leerplicht/thuiszitters, 

onderwijszorgarrangementen en de toegang tot andere vormen van jeugdhulp, onderwijshuisvesting 

in relatie tot het dekkend netwerk en leerlingenvervoer. 

 
5 Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Ridderkerk en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel). 
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Samenwerken in G4 verband 

Met de samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten op het niveau van de vier grote steden 

(G4) is er in de laatste jaren een constructieve overlegstructuur ontstaan. Er zijn vergelijkbare 

uitdagingen en de omvang van de samenwerkingsverbanden in en om Amsterdam, Den Haag, Utrecht 

en Rotterdam is eveneens vergelijkbaar. Vraagstukken op het snijvalk van passend onderwijs en 

jeugdhulp worden met elkaar gedeeld en er wordt waar mogelijk met elkaar opgetrokken.  

Landelijk samenwerken 

Door het bestuur van Koers VO wordt intensief inbreng geleverd aan diverse landelijke en regionale 

overleggen. Landelijk gebeurt dit met name vanuit de in 2018 opgerichte Sectorraad 

samenwerkingsverbanden vo, waar bijna alle leidinggevenden van samenwerkingsverbanden vo (75) 

deel van uitmaken. De Sectorraad wordt vanaf de start voorgezeten door het lid van het college van 

bestuur van Koers VO. Er is door haar vanuit deze hoedanigheid met regelmaat overleg met de 

voorzitter van het bestuur van de VO-raad over onderwerpen die betrekking hebben op passend 

onderwijs. Koers VO is als samenwerkingsverband ‘aangesloten lid’ van de VO-raad. Daarnaast wordt 

vanuit het voorzitterschap van de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo met regelmaat overleg 

gevoerd met het ministerie van OCW, het Netwerk LPO, de Sectorraad praktijkonderwijs, de 

Sectorraad GO en andere voor passend onderwijs relevante partijen uit andere domeinen. 

Belangrijke thema’s in waren, ook in 2020, de voorbereiding op de landelijke evaluatie van passend 

onderwijs in 2020, passend onderwijs in relatie tot de opdracht van gemeenten (jeugdhulp), de 

toekomstige bekostiging van lwoo/pro, de ontwikkeling van de governance in passend onderwijs, 

goede kwaliteitszorg en het bevorderen van transparante verantwoording van 

samenwerkingsverbanden. In deze nevenactiviteit komt het belang van de ontwikkeling van de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het algemeen en het belang voor Koers VO samen.  

 

Tot slot 
In 2020 is verder gewerkt aan de realisatie van de ambities en doelen van het ondersteuningsplan 

2018-2022. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van onze vier ambities verder ingegaan op de uitvoering 

van het beleid in 2020:  

1. passend onderwijs is zichtbaar in school; 

2. het optimaliseren van het dekkend netwerk; 

3. het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg: van verbinden naar 

afstemmen en aanpakken; 

4. succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de interne organisatiestructuur van het samenwerkingsverband geschetst en 

worden de verslaglegging, het afleggen van verantwoording en de klachten/bezwarenafhandeling 

besproken. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 4 een toelichting gegeven op de cijfers uit de 

jaarrekening van 2020 en hoofdstuk 5 beschrijft de bedrijfsvoering en interne beheersing van Koers 

VO en bevat de jaarrapportage van de Raad van Toezicht (RvT). 
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2 De strategische ambities van Koers VO 

Op basis van het ondersteuningsplan 2018-2022 is met de leden en scholen in 2020 verder gewerkt 

aan de inhoudelijke vraagstukken aan de hand van de vier strategische ambities.  

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de vier strategische ambities, die verder zijn uitgewerkt in 

uit te voeren activiteiten in een jaarplan op schooljaar. Per strategische ambitie wordt kort ingegaan op 

een aantal onderwerpen die dat (kalender)jaar is uitgewerkt. De doelen en activiteiten zullen volgens 

de structuur van het kwaliteitszorgsysteem aan het einde van elk schooljaar geëvalueerd worden in 

een inhoudelijk jaarverslag (Koers VO in beeld).  

 

Ambitie 1: Passend onderwijs is zichtbaar in school  
Passend onderwijs heeft in 2014-2018 nog onvoldoende handen en voeten gekregen in de school, en 

vooral in de klas. Terwijl het daar juist zichtbaar zou moeten zijn. Vanuit de grondslag ‘scholen en 

professionals in hun kracht’ ligt de primaire verantwoordelijkheid van de ambitie ‘passend onderwijs is 

zichtbaar in school’ bij de scholen en de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband heeft hierin een 

faciliterende en stimulerende rol. Met deze ambitie willen we steeds beter realiseren dat passend 

onderwijs vorm krijgt op school, en in de klas. 

 

Uitwerking beleid ondersteuningsplan 2020 

 

Passend onderwijs op school 

Onder de ambitie ‘passend onderwijs is zichtbaar in school’ stond voor schooljaar 2019-2020 de 

activiteit in het jaarplan om tot een kwaliteitskader voor het schoolondersteuningsteam (SOT) te 

komen. Dit is breder opgepakt door een handreiking te ontwikkelen voor het opzetten van een 

optimale schoolondersteuningsstructuur. Deze handreiking is bedoeld als een instrument om het 

kwalitatieve gesprek aan te gaan met alle betrokkenen. Het concept van deze handreiking is gedeeld 

met de scholen (directeuren en ondersteuningscoördinatoren) en andere partners, waaronder de 

gemeente Rotterdam. In schooljaar 2020-2021 is de aanbeveling uit het advies van de Onderwijsraad 

‘Steeds inclusiever’ in de handreiking verwerkt. Daarna wordt deze handreiking in 2021 onder scholen 

verspreid. 

Tijdens de gesprekken van het bestuur met de leden van Koers VO in 2019 is de behoefte aan 

(gezamenlijke) deskundigheidsbevordering over passend onderwijs ter sprake gekomen. Evaluaties 

met het Koersloket en bpo’ers ondersteunden deze gezamenlijke behoefte aan 

deskundigheidsbevordering binnen de vereniging. Om te verkennen hoe dit is vorm te geven en om 

afstemming te bevorderen, zijn in het voorjaar 2020 gesprekken gestart tussen Koers VO en 

beleidsmedewerkers/teamleiders van alle schoolbesturen die zich bezighouden met 

deskundigheidsbevordering. Waar liggen wensen en mogelijkheden? Hiervoor is onder andere contact 

geweest met verschillende aanbieders van scholing over passend onderwijs. Naar aanleiding van 

deze verkenning komt er een overzicht van aanbod en wensen, om vervolgens te onderzoeken hoe 

hierin samen opgetrokken kan worden. In 2021 wordt de verkenning vastgesteld en uitgewerkt. 

Ouders, school en samenwerkingsverband 

Koers VO heeft als uitgangspunt dat een goede relatie tussen ouders6, leerling en school 

(docent/mentor) - de gouden driehoek - belangrijk is voor het schoolsucces, en de kansen op passend 

onderwijs verbetert.  

De grondslag is dat ouders altijd actief betrokken zijn bij beslissingen rondom hun kind, en de school 

vanaf de start direct en open contact heeft met ouders om doorlopend af te kunnen stemmen over de 

ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. School en ouders 

 
6 Als we schrijven over ouders bedoelen we in alle gevallen ouders en verzorgers.  
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hebben een verschillende verantwoordelijkheid maar een gezamenlijke taak en zijn gelijkwaardige 

partners als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Dit vraagt bewustwording van ieders positie en 

verantwoordelijkheden in de samenwerking. Voor scholen geldt dat focus op de bedoeling van de 

samenwerking met ouders hierbij helpt. Dat vraagt van elke school/schoolbestuur beleidsaandacht en 

een eigen concrete invulling, bij voorkeur ontwikkeld in samenspraak met ouders.  

Als samenwerkingsverband stimuleren we scholen hierbij door in het bij wet verplichte schoolprofiel 

(bedoeld als communicatiemiddel voor ouders, zie www.schoolprofielen.nl) te vragen naar het 

ouderbeleid van de school en de namen en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van het 

schoolbestuur te vermelden. Zo weten ouders waar ze terecht kunnen als het contact met school niet 

goed meer lukt, voordat ze de stap naar externe (juridische) hulp zetten. Daarnaast stimuleren we 

aandacht voor het belang van goede samenwerking tussen school en ouders door het aanbieden van 

de training ‘Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?’ voor mentoren, ondersteuningscoördinatoren, 

gedragsdeskundigen en teamleiders. Deelnemers zijn positief over wat ze leren maar gaven ook aan 

dat ze niet altijd goed weten hoe ze het geleerde breder de school in krijgen. Daarom is Koers VO in 

2019 begonnen met voorbereidingen om een pilot te starten op een of twee scholen, waarbij het 

samenwerken met ouders organisatiebreed verder ontwikkeld wordt. In de eerste fase van de pilot 

volgt het hele team de training ‘Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?’ van 

onderwijsondersteunend personeel, zoals bv. de conciërge tot de directeur van de school. In het 

najaar van 2020 is de pilot gestart op een pro school en deze wordt najaar 2021 afgerond. Ook gaat 

Koers VO in 2021 op zoek naar een nieuwe school die kan starten met de pilot.   

Omdat we als samenwerkingsverband de taak hebben om ouders goed te informeren over de manier 

waarop het samenwerkingsverband werkt, is op de algemene website www.koersvo.nl een 

ouderpagina voor ouders te vinden die regelmatig geactualiseerd wordt. Hier staan ook links naar 

andere organisaties waar ouders hulp kunnen vinden. In afstemming met ouderorganisatie Ouders010 

is een start gemaakt met het gebruikersvriendelijker maken van de informatie. Ook via de 

ondersteuningsplanraad (OPR) worden ouders betrokken bij de totstandkoming van het beleid en 

activiteiten van het samenwerkingsverband. In 2020 is er een stroomschema ontwikkeld vanuit de 

vraag van ouders: wat kan ik doen als het niet goed gaat met mijn kind op school? In 2021 wordt deze 

gepubliceerd op de ouderpagina van www.koersvo.nl. 

Om meer (in)zicht te krijgen in de vragen waar ouders mee zitten als het niet goed gaat met hun kind 

op school, is Koers VO februari 2020 gestart met de pilot ‘Ouderinformatielijn passend voortgezet 

onderwijs, voor ouders en jongeren’. Iedere werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur is er een medewerker 

van Koers VO beschikbaar om vragen van ouders over passend onderwijs te beantwoorden. 

Geregistreerd wordt hoe vaak er wordt gebeld met informatievragen over bijvoorbeeld de ABT, 

internationale schakelklas (ISK), zorgleerling in beeld (ZIB) of De OverstapRoute, of voor het 

Koersloket. Deze pilot wordt in 2021 doorontwikkeld aan de hand van eigen ervaringen en de nieuwe 

landelijke richtlijn. 

Verantwoording 

Verantwoording over de middelen en resultaten passend onderwijs is belangrijk. In 2020 zijn weer 

vervolgstappen gezet in het traject verantwoording. Alle schoollocaties binnen Koers VO ontvangen 

jaarlijks een budget om de extra ondersteuning voor leerlingen op hun school te financieren. Elke 

locatie bepaalt daarbij zelf hoe deze ‘passend-onderwijsmiddelen’ ingezet worden, binnen de kaders 

van het ondersteuningsplan.  

Sinds 2018 is er gezocht naar een andere manier om financieel verantwoording af te leggen. Het doel 

was om te kunnen laten zien dat scholen binnen het samenwerkingsverband verantwoord omgaan 

met publieke middelen waarbij de manier van verantwoorden past binnen de traditie van Koers VO om 

met en van elkaar te leren. 

 

Om verantwoording anders vorm te geven zijn er halverwege 2019 gesprekken gevoerd met groepen 

van directeuren. Hier werd meer op een verhalende manier verantwoording afgelegd aan elkaar. Deze 

http://www.koersvo.nl/
http://www.koersvo.nl/
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manier van verantwoorden werd als succesvol ervaren door de deelnemers. Vervolgens zouden deze 

directeuren hun ervaringen delen met alle andere scholen in een grote startbijeenkomst. De geplande 

bijeenkomst in maart 2020 kon vanwege de corona maatregelen echter geen doorgang vinden en 

deze is daarom verplaatst naar september 2020. Om toch verantwoording af te leggen over 2020 is er 

een korte vragenlijst verspreid onder de scholen. De startbijeenkomst in september is opgevolgd door 

een inspiratiesessie in november. De vo-scholen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor 

‘Anders verantwoorden’ dat zichtbaar wordt in een Verantwoordingsfestival in 2021.  

  

Ambitie 2: Optimaliseren van het dekkend netwerk 
Het netwerk van onderwijsvoorzieningen van Koers VO, een belangrijke wettelijke taak voor het 

samenwerkingsverband, is tot op heden helaas niet altijd dekkend gebleken voor alle jongeren in onze 

regio. Er zijn niet alleen meer, maar ook nieuwe vormen van onderwijsvoorzieningen nodig. Om tot 

een doorontwikkeling van het dekkend netwerk te komen is het noodzakelijk dat we elkaar beter 

weten te vinden, en elkaars expertise en mogelijkheden beter kennen en weten te benutten. 

 

Uitwerking beleid ondersteuningsplan in 2020 & en actuele ontwikkelingen 

 

Project maatwerk 

Het project maatwerk is in 2020 afgerond met een uitgebreide evaluatie en aanbevelingen. Alle 

betrokkenen zien de meerwaarde van het inzetten van het geboden individuele maatwerk, ter 

ondersteuning van leerlingen voor wie voorliggende voorzieningen vanuit scholen, 

samenwerkingsverbanden en/of gemeente (hulpverlening) onvoldoende helpend zijn of zijn geweest. 

De ingezette werkwijze rond maatwerk zal dan ook worden voortgezet binnen het reguliere beleid van 

Koers VO. 

Project begaafdheid 

In november 2019 heeft OCW een subsidie begaafde leerlingen po en vo aan Koers VO toegekend. 

Vervolgens is begonnen met de eerste stappen van de uitvoering van dit omvangrijke plan dat voor 

ons samenwerkingsverband vier actielijnen kent. Een belangrijke actielijn binnen het project is om te 

werken aan het verdiepen van de deskundigheid over begaafdheid op de scholen. In het najaar van 

2019 zijn daarom vijftien collega’s van dertien verschillende vo-scholen en twee koersconsulenten 

gestart met de theoretische inleiding van de ECHA-opleiding. Alle deelnemers hebben met succes het 

eerste deel van de opleiding afgerond en gaan hiermee aan de slag binnen de eigen school. Een 

aantal van hen heeft besloten om verder te gaan met de gehele opleiding. Koers VO faciliteert dat 

deze groep bij elkaar blijft komen om te leren van elkaars ervaringen. In 2020 is dat gedaan door 

online intervisie bijeenkomsten te organiseren voor de groep. 

Vanwege de coronamaatregelen was het moeilijk om geplande activiteiten die gericht zijn op 

samenwerking te laten plaatsvinden. Wel is gewerkt aan voorbereidingen om te kunnen starten met 

een pilot voor begaafde leerlingen die dreigen uit te vallen. Dit gebeurt samen met het 

Zuidergymnasium (CVO) en Feniks Ontwikkelingsbegeleiding. 

Project integratie vo-vso 

Evenals het project begaafdheid komt het project integratie vo-vso voort uit de wens om tot een 

gevarieerder aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te komen. Zo zijn er de 

afgelopen vier jaar binnen Koers VO jaarlijks gemiddeld 250 leerlingen doorverwezen naar het vso7. 

Als deze leerlingen eenmaal in het vso zitten, hoe gaat het dan verder? Kunnen zij (deels) terugkeren 

naar het regulier onderwijs? Wat doet het voortgezet onderwijs om leerlingen die mogelijk voor het vso 

in aanmerking komen te behouden? En in hoeverre worden andere initiatieven en preventieve 

maatregelen ingezet om doorverwijzing naar het vso te voorkomen? Al deze, en andere, vragen heeft 

het college van bestuur van Koers VO doen besluiten om in 2020 te onderzoeken of er tussen het vso 

 
7 De focus van dit project ligt vooral op leerlingen die doorverwezen worden naar vso4. 
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en het vo samenwerkingsinitiatieven opgezet kunnen worden waarin meer met elkaar wordt 

afgestemd, samengewerkt en van elkaar geleerd. 

Het doel van het project is het realiseren van initiatieven die de samenwerking tussen het regulier en 

het voortgezet speciaal onderwijs en tussen onderwijs en jeugdhulp stimuleren. Het gewenste 

resultaat is dat er lesplekken ontstaan vanuit nieuwe vormen van onderwijsondersteuning, zodat een 

concreet, passender aanbod voor leerlingen wordt gecreëerd ten behoeve van een dekkend netwerk. 

Het project levert een bijdrage aan de volgende doelen die voortvloeien uit de wettelijke 

verantwoordelijkheden en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Koers VO:  

1. flexibilisering van het vso door middel van (tussen)arrangementen;   

2. intensiveren van de samenwerking tussen vo en vso zodat men elkaars krachten benut;   

3. (preventieve inzet ten behoeve van) voorkomen van thuiszitters;   

4. versterken kwaliteit extra ondersteuning op de scholen;   

5. invulling van het leerrecht van jongeren in bijzondere situaties.  

 

In 2020 is hier met een externe projectleider aan verder gewerkt, in de vorm van een uitgebreide 

verkenning, die vanaf 2021 tot samenwerkingsinitiatieven tussen regulier en voortgezet speciaal 

onderwijs moeten leiden. 

 

Project internationale schakelklassen  

Historisch is het zo gegroeid dat Koers VO namens de gemeente Rotterdam en schoolbesturen de 

intake van leerplichtige anderstalige nieuwkomers (LAN) coördineert. Het samenwerkingsverband 

verzorgt dit sinds 2010. Dit kan gezien worden als een bijzondere situatie, omdat dit geen kerntaak 

van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is.  

Leerlingen die 12 jaar of ouder zijn, kunnen terecht in een internationale schakelklas (isk) van een 

zestal vo-scholen: RVC De Hef, Olympia College, OSG Hugo de Groot en het Wolfert College (BOOR) 

en bij het Zuiderpark College en Rotterdam Design College (LMC). Een non-verbale IQ-test bepaalt op 

welk niveau de leerling kan instromen in de isk: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Deze tests 

worden afgenomen door een gedragswetenschapper van Koers VO.  

Op dit moment kunnen isk-leerlingen niet of onvoldoende gebruik maken van lesplekken in het OPDC 

of het vso, als gevolg van taalproblemen. De benodigde NT2 ondersteuning kan hier niet geboden 

worden. Wanneer de isk-scholen meer mogelijkheden zouden hebben om leerlingen ook in hun 

sociaal emotionele ontwikkeling te ondersteunen, zou dit in veel gevallen ook niet nodig zijn.  

Om nader onderzoek te doen naar ontbrekende mogelijkheden voor deze leerlingen in het dekkend 

netwerk en oplossingen te organiseren is in 2019 het project internationale schakelklas (isk) gestart. In 

2020 zijn er voorbereidingen getroffen om dit te gaan realiseren. Naast onderzoek is dit project 

bedoeld om de werkzaamheden die vanuit Koers VO al acht jaar uitgevoerd worden (testen en 

plaatsen van leerlingen in een internationale schakelklas) te optimaliseren. Hierbij wordt ook gekeken 

naar de rol van het samenwerkingsverband in relatie tot de schoolbesturen bij de organisatie van 

internationale schakelklassen. De ambitie is om in 2021 te komen tot een convenant tussen de 

verschillende betrokken partijen. 

Onderzoek naar een centraal aanmeldpunt (v)so  

In de regio van Koers VO zijn er meerdere aanbieders van (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor 

ouders is het vaak een hele stap wanneer hun kind naar een school voor (v)so moet gaan, zowel qua 

acceptatie als qua processen waarin zij dan terecht komen. Bij het samenwerkingsverband moet een 

toelaatbaarheidsverklaring (tlv) worden aangevraagd. Dan wordt hun zoon of dochter aangemeld bij 

een centraal aanmeldpunt van een van de aanbieders (schoolbestuur), waarna hij of zij een plek vindt 

in een klas op een school. Soms worden delen van dit proces meerdere malen doorlopen. Alle 

professionals die hieraan meewerken, hebben voor ogen dat ieder kind een passende plek vindt en 

werken eraan dat dit zo vlug, zorgvuldig en passend mogelijk gebeurt. Dit proces vindt plaats in een 

complexe context waarin niet voor ieder kind ook daadwerkelijk gelijk een plek beschikbaar is en waar 

het vaak een hele tour is om te zorgen voor voldoende leraren. 
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De in PPO Rotterdam en Koers VO samenwerkende schoolbesturen hebben de ambitie uitgesproken 

om dit proces eenvoudiger en efficiënter te maken, zowel voor ouders als voor betrokken 

professionals. Nu zien we vaak dat ouders geconfronteerd worden met veel informatie vanuit 

verschillende partijen, lang in onzekerheid zitten over waar hun kind een passende plek krijgt en het 

systeem niet goed begrijpen. Professionals worden op hun beurt geconfronteerd met leerlingen die op 

meerdere plekken zijn aangemeld, dubbelingen in acties in het proces van tlv-aanvraag tot plaatsing 

en onduidelijkheid over waar een leerling daadwerkelijk terecht komt. 

Daarom wordt er in onze regio, onder regie van PPO Rotterdam en Koers VO, een onderzoek 

uitgevoerd onder de noemer ‘centrale aanmelding’. Het doel van dit onderzoek is om een aantal 

scenario’s op te stellen voor hoe deze ‘centrale aanmelding’ eruit kan komen te zien.  De intentie was 

om in 2020 tot een keuze voor de inrichting van de centrale aanmelding te komen. Inmiddels hebben 

de (v)so bestuurders ingestemd met de nieuwe werkwijze en zal er in 2021 gestart worden met de 

implementatie van dit project. 

 

Ambitie 3: Intensiveren van de samenwerking onderwijs en zorg: van verbinden naar 

afstemmen en aanpakken 
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en 

maatschappelijke ondersteuning. In de verbinding tussen onderwijs en zorg wordt het onderwijs nog 

niet of onvoldoende benut als werkplaats voor hulp vanuit het gemeentelijk domein. Koers VO werkt 

samen met de negen gemeenten en andere relevante partners op het gebied van onderwijs en zorg 

om maximale perspectieven voor jongeren in onze regio te realiseren. Om passend onderwijs en 

schoolsucces mogelijk te maken vraagt dit in veel gevallen om concrete inzet van jeugdhulp en -zorg 

binnen het onderwijs. Onder deze ambitie valt ook het zoeken naar oplossingen voor de thuiszitters in 

ons samenwerkingsverband. 

 

Uitwerking beleid ondersteuningsplan in 2020 

 

Onderwijszorgarrangementen  

Onderwijszorgarrangementen (oza’s) brengen jeugdhulp en zorg in de school. Een oza kan worden 

ingezet als alleen onderwijsondersteuning niet voldoende is en jeugdhulp of zorg nodig is om een 

jongere tot leren te laten komen. Door docenten te ontzorgen hopen we hiermee thuiszitten te 

voorkomen en succesvolle schoolloopbanen te bevorderen. De docenten kunnen zich dan richten op 

hun kerntaak. Sinds augustus 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de oza’s in het 

praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs binnen een aantal Rotterdamse scholen. Dit 

betrof een aanbesteding van 2018-2020 welke met een jaar is verlengd. De gemeentelijke 

jeugdhulpverlening wordt op deze manier ook in de school aangeboden. Met de betrokken partners 

(gemeente Rotterdam, aanbieders jeugdhulp/-zorg en PPO Rotterdam) zijn intensieve gesprekken 

gaande over de doorontwikkeling van de oza’s. Daarbij zetten we in op een verdere regionalisering 

van de oza’s, omdat scholen te maken hebben met jongeren die woonachtig zijn in verschillende 

gemeenten met eigen beleid. Er zou geen onderscheid mogen zijn tussen leerlingen in mogelijkheden 

voor zorg of hulp op school vanwege de plaats waar zij wonen.  

In het najaar van 2019 zijn op een aantal reguliere vo-scholen pilots gestart om ook hier oza’s aan te 

bieden. In 2020 heeft de gemeente Rotterdam deze pilot geëvalueerd. Het doel hierbij was om lering 

te trekken uit deze pilot en om de uitkomsten een plekje te geven in de nieuwe aanbesteding die eind 

2021 gaat plaatsvinden. Het evaluatierapport van de pilot is in het eerste kwartaal 2021 opgesteld.  

In september 2020 is gestart met een verkenning naar de pilot grensverkeer met als doel dat er buiten 

de gemeente Rotterdam ook oza’s mogelijk zouden worden. Toekenning is inmiddels rond en de pilot 

gaat starten in 2021.  
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Leerrecht 

In mei 2019 is gestart met een belangrijk initiatief voor een groep leerlingen die door wet- en 

regelgeving buiten de boot dreigt te vallen. Samen met de partners stichting BOOR, de gemeente 

Rotterdam en Pameijer is een leerrechtpilot gestart. In eerste instantie zijn hier jongeren geplaatst die 

eerder bij Acato (een ouderinitiatief) verbleven. De onderliggende visie en kadernotitie, ‘Op weg naar 

leerrecht, pilot periode 2019-2022’ is in 2019 bestuurlijk vastgesteld (wethouders onderwijs en jeugd 

gemeente Rotterdam en de bestuurders van Koers VO en PPO Rotterdam). Vanwege de 

coronamaatregelen bleek het in 2020 lastig om de continuïteit van deze pilot te borgen omdat 

voldoende instroom van nieuwe leerlingen wel noodzakelijk was. Desondanks is de pilot 

gecontinueerd. 

Preventie thuiszitters 

Een belangrijk instrument om thuiszitten te doorbreken is het realiseren van doorzettingsmacht in het 

jeugdhulpdomein. Vanuit onder andere de Taskforce thuiszitters Rotterdam is deze vraag urgenter 

geworden, zeker omdat ook uit landelijke adviezen blijkt dat dit noodzakelijk is om thuiszitten terug te 

dringen. Het bestuurlijk overleg (besturen swv’s en wethouders onderwijs en jeugd) heeft in 2019 

besloten om doorzettingskracht in het jeugdhulpdomein in te voeren. In 2020 is gewerkt aan de 

voorbereidingen van een voorstel voor het centraal organiseren van doorzettingskracht in de 

jeugdhulplijn via de taskforce thuiszitters Rotterdam. Dit in aanvulling op de doorzettingskracht in de 

onderwijslijn. Begin 2021 ligt dit voorstel, ter bekrachtiging, voor bij de wethouder. In dit nieuwe beleid 

wordt de focus verlegd van afwezigheid naar aanwezigheid. Scholen worden preventief geholpen om 

thuiszitters te voorkomen. Dit vindt plaats in samenwerking met gemeente Rotterdam, PPO en 

gedragswerk. 

  

Het realiseren van doorzettingskracht voor het plaatsen van thuiszittende leerlingen in de subregio’s 

buiten Rotterdam en het maken van afspraken die vergelijkbaar zijn met de afspraken vanuit de G4 

thuiszittersaanpak, vraagt ook in 2021 extra inzet van de verantwoordelijke beleidsmedewerkers.  

 

Ambitie 4: Succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen 
Om te werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere is het van belang dat alle 

overgangen naar, tussen en vanuit onderwijs vloeiend en succesvol verlopen. Koers VO heeft hierin 

juist voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een gedeelde verantwoordelijkheid met 

scholen, ouders, en onze overige samenwerkingspartners. Koers VO wil op schooloverstijgend niveau 

knelpunten oplossen die een doorgaande ondersteuningslijn belemmeren door (aanvullende) concrete 

afspraken te maken met aanleverende en ontvangende (onderwijs)partners. 

 

Uitwerking beleid ondersteuningsplan in 2020 

 

POVO 

De eerste overgang waar het samenwerkingsverband mee te maken krijgt is de overstap van 

leerlingen vanuit het primair- en speciaal onderwijs naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze 

stap verdient veel aandacht, omdat het direct kunnen starten op een passende plek meer garantie 

geeft voor een succesvolle schoolloopbaan. De tweede overgang is de uitstroom naar een 

vervolgbestemming: arbeid, dagbesteding of vervolgonderwijs. Ook op deze stap investeert Koers VO, 

omdat dit - zeker voor jongeren in kwetsbare posities - wederom een cruciaal moment is.  

Pilot MOVING/STAP: overstap po-vo   

Het onderzoek MOVING naar het inzetten van de STAP-methode als middel om de overstap voor 

kwetsbare leerlingen te begeleiden is afgerond. In 2019 zijn STAP-coaches ingezet voor een aantal 

leerlingen die moeite hebben met sociale communicatie en veranderingen en enkele begaafde 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. Het is niet gelukt om STAP-coaches in voorjaar 

2020 in te zetten in verband met de beperkingen door corona.  
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De ervaringen met de STAP-coaches zijn echter positief en daarom is in het najaar 2020 besloten om 

de aanpak samen met PPO Rotterdam verder op te pakken. Voor 2021 wordt er ingezet op een 

overstap arrangement met inzet van STAP-coaches. 

Opbouw van kennis 

De activiteit ‘Terug in de schoolbanken: po en vo bij elkaar op bezoek’ is al meerdere jaren uitgevoerd. 

Vanwege de coronabeperkingen heeft dit in 2020 geen doorgang gevonden. Er wordt beperkt gebruik 

van gemaakt en vo-scholen adviseren om de activiteit meer aandacht te geven en minder vrijblijvend 

aan te kondigen. Deelnemers zijn namelijk wel steeds enthousiast over hun bezoek.  

Eind 2019 is de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel: lwoo of Pro?’ door Koers VO aangeboden. 

Deze workshop voorzag in een grote behoefte, uiteindelijk hebben zo’n 50 collega’s van basisscholen 

deelgenomen. In 2020 is een filmpje gemaakt met toelichting over advisering lwoo/pro en waren er 

online vraagmomenten gepland. Hier is redelijk gebruik van gemaakt (23 x alleen filmpje bekeken en 

11x ook online aanwezig). In het project begaafde leerlingen is een ontwikkelingslijn ‘samenwerking 

po-vo’ opgenomen, waarbij het streven is om samen met po en vo scholen de overstap voor begaafde 

leerlingen te verbeteren. Hierin werkt Koers VO nauw samen met PPO Rotterdam (zie ook 

beschrijving onder ambitie 2).  

De bestaande samenwerking met PPO Rotterdam heeft in 2020 een verdere uitwerking gekregen. 

Binnen PPO Rotterdam hebben medewerkers namelijk een taak als ‘povo-verbinder’ gekregen. Deze 

povo-verbinders zijn gekoppeld aan de koersconsulenten. De doelstelling is om leerlingen die 

ondersteuning nodig hebben tijdig in beeld te hebben en adequaat te begeleiden bij hun overstap. In 

2020 is er één gezamenlijke bijeenkomst geweest met de koersconsulenten en de povo-verbinders. 

De eerste ervaringen zijn dat de lijntjes tussen PPO Rotterdam en Koers VO zijn gelegd. In mei 2021 

wordt deze samenwerking geëvalueerd. Verder is het idee om te zoeken naar of en hoe binnen de 

regio een dergelijke samenwerking met de po samenwerkingsverbanden mogelijk is. 

Nieuw digitaal systeem voor de monitoring van de overgang vo naar het mbo 

De overgang van leerlingen naar het mbo heeft al langere tijd extra aandacht en is uitgewerkt in 

concrete activiteiten. Het digitaal monitoren van de overstap gebeurt via Intergrip, een digitaal systeem 

van leerlingen uit het vmbo. Het v(s)o en het praktijkonderwijs hebben zich ook, uit eigen beweging, 

gecommitteerd aan het gebruik van Intergrip voor hun leerlingen. Met elke kwalificatieplichtige jongere 

die niet daadwerkelijk start op het mbo, wordt contact gezocht. Zo nodig wordt deze leerling 

begeleid naar onderwijs en/of arbeidsmarkt. In 2018 is van iedere leerling een digitaal 

doorstroomdossier (DDD) beschikbaar gekomen om de leerling ‘warm’ over te dragen vanuit het vmbo 

naar het mbo. In 2019 is gebleken dat dit DDD niet goed werkt. Door ongeveer 60% van de vo-

scholen is voor hun leerling een DDD ingevuld. Echter de opvolging bij het mbo laat te wensen over. 

Tegelijkertijd werd in 2019 een nieuw digitaal systeem, het “VVA” (voorziening voortijdig aanmelden), 

geïntroduceerd. De MBO-raad, VO-raad en de VNG hebben het systeem samen laten ontwikkelen. 

Het systeem volgt de overgang van leerlingen naar het mbo en voldoet aan de AVG. Helaas is het 

systeem ontwikkeld zonder adequaat af te stemmen met de samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs en de vsv-regio’s waardoor het systeem niet de rapportages levert die nodig zijn om te 

sturen op het tegengaan van voortijdig school verlaten (vsv). Hierdoor is een dilemma ontstaan: gaan 

we door met Intergrip dat monitorrapportages oplevert (en geld kost) of gaan we over op het VVA 

zonder sturingsinformatie (gratis)? In 2020 heeft Koers VO intensief contact gehad met de VNG, VO-

raad, MBO-raad, Ingrado en het ministerie om te regelen dat VVA wordt aangepast aan de wensen 

van de vsv-regio Rijnmond. In 2021 wordt deze lobby verder voortgezet. 
  

Een monitorsysteem voor minder zelfredzame jongeren 

In 2018 is een eerste aanzet gedaan tot een vso-pro-gemeentebreed monitorsysteem waarmee 

minder-zelfredzame jongeren gevolgd worden in hun loopbaan door een digitale koppeling te 

realiseren tussen uitstroomgegevens van leerling op vso- en pro-scholen en gemeentelijke 

basisgegevens. Door de komst van het nieuwe systeem VVA (voorziening voortijdig aanmelden) zijn 
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ontwikkelingen op dit gebied stil gevallen. Er wordt afgewacht wat het nieuwe systeem aan 

mogelijkheden oplevert. Met de vso3 scholen is afgesproken dat de uitstroom gemonitord gaat worden 

vanaf 2021. 
 

Voortijdig schoolverlaten (vsv) 

In 2020 is de, pas in 2019 opgerichte, website https://www.stayinschool.nl opgeheven. Er was te 

weinig belangstelling voor het platform en er was geen verantwoordelijke aangewezen voor het 

onderhoud van de website. De website was bedoeld als informatieplatform voor ouders, jongeren en 

professionals over schoolkeuze, (voortijdig) schoolverlaten en arbeid. De website was een 

samenwerking van vo- en mbo-scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. 
 

Einde schooljaar 2020 liep het huidige vsv-convenant tussen partners in onze regio af en is er een 

nieuw vsv-programma opgesteld voor de periode 2020-2024. In 2019 is een programma geschreven 

dat als input dient voor het nieuwe vsv-programma vo voor de regio. Het programma is voortgekomen 

uit de evaluatie van de vsv-maatregelen van de afgelopen vier jaar met schooldirecties, 

schoolloopbaancoaches en jongeren. Het programma is opgesteld in overleg met de bovenschoolse 

directeuren uit het platform LINK, de schoolloopbaancoaches, de bestuurders die het 

samenwerkingsverband en het vo vertegenwoordigen. Nieuw in het programma is onder andere het 

aanbieden van overstapcoaching aan alle leerlingen in de eindfase van het vmbo en ISK in plaats van 

alleen vmbo-BB leerlingen. Uit cijfers blijkt dat ook op de havo veel leerlingen voortijdig 

schoolverlaten. In het nieuwe programma komt voor de havo ook coaching beschikbaar, dit is ingezet 

als een pilot voor schooljaar 2020-2021. De overstapcoaching voor het vso komt voortaan op 

aanvraag beschikbaar vanuit een ‘vliegende brigade’. Verder zal er door de coaches worden ingezet 

op versterking van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de scholen in samenwerking met het 

expertisepunt LOB. Voorjaar 2020 is het totale programma vsv, met de onderdelen mbo, vo en 

gemeenten, vastgesteld en zijn de middelen verdeeld. De middelen die hiervoor door het ministerie 

beschikbaar zijn gesteld zijn, ondanks herhaalde verzoeken, niet geïndexeerd en gelijk gebleven aan 

vier jaar geleden, terwijl de doelstelling is om het aantal vsv’ers verder terug te dringen (van 25.000 

naar 20.000 landelijk). Vanwege de coronamaatregelen heeft de geplande vsv-conferentie in 2020 

geen doorgang gevonden. 

Onderzoek ongediplomeerde uitstroom 

In 2019 is een start gemaakt met een onderzoek naar ongediplomeerde uitstroom uit het vo in de vsv-

regio Rijnmond. Het onderzoek besloeg de periode 2015-2018 en moet meer inzicht geven in hoeveel 

jongeren ongediplomeerd uitstromen, vanuit welke scholen en wat hun vervolgbestemming is. Het 

onderzoek is in april 2020 afgerond maar heeft niet geleid tot heldere inzichten en conclusies. 

Nieuw convenant tussen pro en mbo 

Sinds 2015 is er een convenant tussen de gezamenlijke pro-scholen en het mbo over de doorstroom 

van leerlingen naar het mbo en het uitvoeren van de entreeopleidingen van het mbo op het pro. Door 

de komst van het toelatingsrecht (Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo) 

moest het convenant geactualiseerd worden.  Koers VO is vanaf 2020 betrokken bij de 

onderhandelingen over een nieuw convenant tussen het pro en het mbo. Naar verwachting zullen de 

onderhandelingen in de zomer van 2021 zijn afgerond.  

Convenant arbeidstoeleiding pro en vso 

In 2017 is door een aantal schoolbesturen (BOOR, CVO, LMC, Galilei, Blick op onderwijs en Horizon) 

het ‘Convenant arbeidstoeleiding voor vso en pro’ ondertekend. In dit convenant is afgesproken om af 

te zien van concurrentie tussen de scholen en samen te werken om op innovatieve wijze de 

arbeidstoeleiding van vso- en pro-jongeren te verbeteren, met gebruikmaking van ESF-middelen die in 

een gezamenlijke pot gestort worden. In samenhang daarmee worden door de gemeente Rotterdam 

de Topacademies gefinancierd. In deze Topacademies werken minimaal twee scholen van 

verschillende besturen samen met een bedrijf om leerlingen op de werkvloer op te leiden. Inmiddels 

draaien er 17 Topacademies. Het convenant was minder succesvol en daarom is besloten om in 2019 

https://www.stayinschool.nl/
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een herstart te maken. Er is een stichting 'pro vso works’ opgericht en er zijn nieuwe procedures en 

criteria ontwikkeld op grond waarvan scholen gezamenlijk een beroep kunnen doen op middelen uit 

de pot, die inmiddels behoorlijk goed gevuld is.  De stichting is in 2020 van start gegaan. Koers VO zit 

in de stuurgroep van deze stichting.  
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3 Organisatie van het samenwerkingsverband 

Organen van de vereniging 
In onderstaand figuur wordt de structuur van de vereniging en de organisatie van bureau Koers VO 

weergegeven. 

 
Figuur 1: Organigram vereniging en bureau Koers VO 

 

De vereniging kent de volgende vijf formele organen: 

Algemene ledenvergadering (ALV) 

De aan Koers VO deelnemende schoolbesturen hebben als lid van de vereniging via de algemene 

ledenvergadering invloed op de strategische koers van het samenwerkingsverband en daarmee een 

belangrijke rol. Zij hebben naast deze verantwoordelijkheid ook een eigen (schoolbestuurlijke) 

verantwoordelijkheid in passend onderwijs. De Vereniging heeft sinds 1 augustus 2020 19 leden. 

De ALV heeft tot taak controle en toezicht te houden op het functioneren van de raad van toezicht, dit 

met het oog op de belangen van de vereniging. De uitgangspunten van ‘Policy governance’ vormen 

de basis voor bestuur en toezicht. 

De ALV vergadert drie keer per jaar. Tijdens de vergaderingen in december en juni ligt de nadruk op 

het bespreken van financiële en inhoudelijke verantwoordingsdocumenten, in april is er ruimte voor 

inhoudelijke verdieping. Door de 1ste lockdown in maart 2020 is de inhoudelijke ALV van april 

uitgesteld naar oktober 2020 met als thema: Naar inclusiever onderwijs.  

 

Tijdens de vergaderingen zijn in 2020 de volgende onderwerpen besproken (zowel ter informatie, ter 

bespreking als ter goedkeuring of ter besluitvorming).  

De belangrijkste onderwerpen betreffen hierbij op thema: 

Beleid en kwaliteit: 

- thema: naar inclusiever onderwijs (besproken) 

- landelijke evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs (geïnformeerd) 

- rapportage Koers VO in Beeld, 2019-2020 (besproken) 

- De OverstapRoute 2020-2021 (besproken) 

Bestuur en toezicht: 
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- toekomst inrichting intern toezicht in Koers VO (besproken) 

- vormgeving en samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR) (geïnformeerd) 

- herbenoeming lid RvT (benoemd) 

- voorstel toekomst inrichting intern toezicht Koers VO (besloten) 

Financiën: 

- meerjarenbegroting 2020-2022 (goedgekeurd) 

- risicoanalyse 2020-2021 (geïnformeerd) 

- de jaarstukken 2019 (goedgekeurd) 

- de tussentijdse managementrapportages (geïnformeerd)  

- managementletter externe accountant (besproken) 

- begroting 2021 (goedgekeurd) 

 

De leden hebben bij de vorming van het samenwerkingsverband passend onderwijs in 2013 gekozen 

voor het principe van 'one man, one vote'. Hiermee werd niet alleen het vertrouwen in elkaar 

benadrukt, maar is ook besloten dat alle leden binnen Koers VO gelijkwaardig zijn als het gaat om het 

realiseren van passend onderwijs. De onafhankelijk voorzitter van de ALV is ook voorzitter van de 

RvT. 

De raad van toezicht (RvT) 

De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging en houdt toezicht op, 

fungeert als sparringpartner van, en vervult de werkgeversrol voor het bestuur van het 

samenwerkingsverband. De RvT werkt aan de hand van een door de ALV vastgesteld8 toezichtkader. 

In hoofdstuk 5.3 is een verslag van de RvT opgenomen met hierin de belangrijkste besproken 

onderwerpen in 2020. 

Het college van bestuur (CvB) 

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband Koers VO en daarmee 

het orgaan dat het samenwerkingsverband bestuurt. Daarnaast geeft het CvB leiding aan de 

medewerkers van Koers VO. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitoefening van de taken van het 

samenwerkingsverband. Belangenafweging en besluitvorming in de vereniging zijn belegd bij het 

college van bestuur.  

De ondersteuningsplanraad (OPR) 

De ondersteuningsplanraad is één van de twee formele medezeggenschapsorganen binnen 

Koers VO. De OPR bestaat uit 9 ouderzetels en 9 personeelszetels. Deze zetels worden gevuld door 

ouders en onderwijspersoneel van de schoolbesturen die zijn afgevaardigd door en/of afkomstig uit de 

medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Dit jaar heeft er een 

herverdeling van ouder- en personeelszetels plaatsgevonden over de schoolbesturen. Dat betekende 

dat er in 2020 gestart is met een werving van nieuwe leden. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken 

gemaakt over de (tijdelijke) bezetting van vacante zetels door andere leden omdat de werving van 

nieuwe leden niet eenvoudig is gebleken voor schoolbesturen. Deze aanpassing zorgt er voor dat de 

OPR voldoende gevuld is om zo de continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap op 

samenwerkingsverbandniveau te garanderen.  

In 2020 zijn er vier overlegvergaderingen van de OPR met het bestuur van het 

samenwerkingsverband geweest. Aan het einde van elk schooljaar worden in overleg met de OPR de 

agenda-onderwerpen voor het komende schooljaar vastgesteld. De volgende onderwerpen zijn in 

2020 aan de orde geweest: 

- gezamenlijk overleg OPR, MR en RvT in het kader van de wet versterking bestuurskracht 

(onderwerp: Naar inclusiever onderwijs) (besproken) 

- samenstelling en vormgeving OPR (ingestemd) 

 
8 Toezichtkader voor samenwerkingsverband Koers VO, 16 december 2014. https://www.koersvo.nl/app/uploads/2017/08/2015-
03-13-Toezichtkader-Koers-VO.-def.pdf 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2017/08/2015-03-13-Toezichtkader-Koers-VO.-def.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2017/08/2015-03-13-Toezichtkader-Koers-VO.-def.pdf
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- jaarstukken 2019 (geïnformeerd) 

- voortgang landelijke evaluatie passend onderwijs en de beleidsnota (besproken) 

- scholing OPR over financiën van het samenwerkingsverband (geïnformeerd) 

- Koers VO in Beeld, 2019-2020 (besproken) 

Een aantal onderwerpen was vooral informerend van aard. Bij andere onderwerpen is actief gebruik 

gemaakt van de inbreng of instemming van de OPR-leden.  

 

De medezeggenschapsraad (MR) 

Het tweede medezeggenschapsorgaan van Koers VO is de MR. De MR van Koers VO bestaat uit drie 

leden die uit en door het personeel van het samenwerkingsverband zijn verkozen. De MR heeft 

instemmings- of adviesbevoegdheid op bestuursbesluiten van het college van bestuur over het 

personeel van het samenwerkingsverband.  

In 2020 waren er vijf reguliere overlegvergaderingen met het college van bestuur. Daarnaast hebben 

er drie extra overleggen plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen en de gevolgen 

hiervan op het personeel en de organisatie.  

Met de volgende besluiten van het college van bestuur (documenten) heeft de MR in 2020 ingestemd: 

- vergoeding beeldschermbril 

- gedragscode verantwoord gebruik bedrijfsmiddelen 

- actualisering personeelshandboek 

- actualisatie van arbeidsvoorwaardelijke regels n.a.v. coronamaatregelen 

- aanpassing formele gesprekscyclus (aansluiten inhoudelijk leidinggevende bij 

functioneringsgesprekken) 

- verlenging inhuur functionaris gegevens bescherming 

- werkkostenregeling, realisatie 2020, invulling regeling 20219  

In 2020 zijn de volgend documenten ter advisering voorgelegd: 

- meerjarenbegroting 2020-2022 

- begroting 2021 

In 2020 zijn daarnaast de volgende onderwerpen met de MR besproken: 

- voortgang RI&E en plan van aanpak 

- reiskostenvergoeding woon-werk verkeer 

- workshops vitaliteit 

- coronamaatregelen en gevolgen voor personeel en organisatie 

- jaarstukken 2019 

- jaarlijkse afstemming preventiemedewerker, CvB, MR en Arboarts 

- jaarlijkse evaluatie AVG door functionaris gegevensbescherming 

- gezamenlijk overleg OPR, MR en RvT i.h.k.v. de Wet versterking bestuurskracht. Thema: Naar 

inclusiever onderwijs.  

 

Organisatie Koers VO 
Het samenwerkingsverband heeft eigen personeel in dienst als bedoeld in artikel 53b van de Wet op 

het Voortgezet Onderwijs. Het personeel valt onder de cao voortgezet onderwijs.  

Onder aansturing van het college van bestuur (2 medewerkers, 1,9 fte) ondersteunen 39 

medewerkers (31 FTE)10 het bestuur en de 115 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 beleidsthema’s met directies, 

ondersteuningscoördinatoren en andere medewerkers van scholen en bovenschoolse voorzieningen 

 
9 Omdat er sprake was van aanpassingen van de WKR-regeling voor 2021 is instemming van de MR noodzakelijk. 
10 Peildatum 31-12-2020. 
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voorbereiden, uitwerken en afstemmen. De medewerkers van Koers VO voeren ook de (wettelijke) 

taken11 van het samenwerkingsverband uit die in dit hoofdstuk worden beschreven.  

Adviescommissies beoordeling toelaatbaarheid (ABT) 

Binnen het samenwerkingsverband is de Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) 

verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen ten behoeve van 

plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, aanvragen ten behoeve van 

plaatsing op het OPDC en aanvragen voor aanwijzingen lwoo. De gecombineerde ABT bestaat sinds 

oktober 2019 uit één voorzitter, meerdere deskundigen en het leerlingensecretariaat.  

ABT vso 

Een belangrijke wettelijke taak 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. In 2020 zijn er 350 tlv’s vso3 (waarvan 162 verlengingen en 188 nieuwe 

aanvragen) en 800 tlv’s vso4 toegekend door het bestuur van Koers VO (waarvan 405 nieuwe 

aanvragen en 395 verlengingen). Daarbij ging het bij vso3 om 237 toekenningen met 

bekostigingscategorie Laag, 39 toekenningen met bekostigingscategorie Midden en 74 toekenningen 

met bekostigingscategorie Hoog. Alle tlv’s vso4 betreffen bekostigingscategorie Laag. Er zijn in 2020 

twee aanvragen vso4 afgewezen en geen aanvragen vso3 afgewezen. Er zijn drie aanvragen 

teruggetrokken door de school. 

ABT lwoo/pro 

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak om de tlv’s voor het praktijkonderwijs (pro) en de 

aanwijzingen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) af te geven. De ABT lwoo/pro 

beoordeelt met gebruikmaking van de landelijke richtlijnen of aangemelde leerlingen voldoen aan de 

criteria. In 2020 zijn er 1665 aanwijzingen lwoo toegekend en zeven aanvragen afgewezen. Bij de tlv’s 

pro ging het om 484 toekenningen en geen enkele afwijzing. Er zijn 15 aanvragen lwoo en twee 

aanvragen pro teruggetrokken. 

ABT OPDC 

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. De ABT 

OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) beoordeelt of leerlingen in aanmerking komen voor een 

tijdelijke plaatsing binnen het OPDC van Koers VO. In 2020 zijn 116 besluiten OPDC toegekend 

Daarbij ging het om 89 nieuwe aanvragen en 27 verlengingen. Er zijn twee aanvragen teruggetrokken 

en twee aanvragen zijn afgewezen. In 2020 zijn 169 besluiten OPDC toegekend. Dit lagere aantal is 

te verklaren vanuit de genomen coronamaatregelingen en de lockdown. 

Het beperkte aantal afwijzingen met betrekking tot alle aanvragen wordt veroorzaakt doordat er vanuit 

de ABT proactief contact is met de aanvragende scholen en/of betrokken koersconsulenten om 

ontbrekende informatie alsnog tijdig aan te leveren en/of om met elkaar in gesprek te gaan met 

betrekking tot het vinden van een passende oplossing.   

Meer toelichting op bovenstaande aantallen is te vinden in de meest recente uitgave van ‘Koers VO in 

Beeld’ (november 2020). Hierin wordt over schooljaar 2019-2020 inhoudelijk verantwoording afgelegd 

over de activiteiten van Koers VO, en inzicht gegeven in de ontwikkeling van onder andere de afgifte 

van het aantal tlv’s, het aantal thuiszitters en het gebruik van het OPDC. Deze informatie is ook 

beschikbaar op de website van Koers VO.  

Koersloket 

Vanuit het Koersloket is er een directe relatie met de scholen van het samenwerkingsverband. De 

koersconsulent helpt de ondersteuningscoördinator van een school 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 koersconsulent. De ondersteuningscoördinator kan met vragen over 

 
11 Zie Artikel 17a, lid 6 WVO. 
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een leerling terecht bij de koersconsulent. 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 hiervoor maandelijks 

plaatsingsoverleggen voor de scholen.  

Naast koersconsulenten beschikt het Koersloket ook over medewerkers expertisepool. Deze 

medewerkers kunnen via het Koersloket door scholen ingeschakeld worden voor vragen over 

specialistische ondersteuning ten behoeve van het onderwijsproces van individuele leerlingen met 

beperkingen zoals langdurige ziekte, lichamelijke of meervoudige handicaps (LZ/LG/MG) binnen het 

v(s)o. Tevens kan er ook tijdelijke ondersteuning van de leerling zelf plaatsvinden. Dit kan een 

gesprek zijn over waar de leerling in vastloopt, maar ook hoe de leerling anders kan omgaan met bv. 

diabetes. 

In verband met de uitbraak van corona in maart 2020 werden er strikte regels gehanteerd voor het 

voeren van allerlei soorten overleggen. In principe zijn er, in ieder geval ten tijde van de sluiting van de 

scholen, geen consulenten/expertisepoolers naar de scholen gegaan. Uiteraard was er wel contact 

met de scholen. Op het moment dat de scholen weer opengingen is er door de 

consulent/expertisepooler zelf een afweging gemaakt of fysieke aanwezigheid op school noodzakelijk 

en/of haalbaar was. In de meeste gevallen vonden de gesprekken digitaal plaats.   

De koersconsulenten hebben vanaf schooljaar 2018-2019 een nieuwe, meer preventieve rol. Ze 

coachen de ondersteuningscoördinatoren (oco’s) in hun regiefunctie binnen de 

ondersteuningsstructuur van de school. Koersconsulenten sluiten nu vaker bij de 

schoolondersteuningsteams (SOT’s) aan en hebben hierdoor meer contact met de deelnemers aan 

het SOT. Dit bevordert ook het adviseren rondom leerlingen en ook het loodsen voor te belopen 

routes en het elkaar vinden. Uiteraard zijn hiervoor ten tijde van de coronapandemie alle digitale 

hulpmiddelen benut. 

 

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 Koers VO, structureel werk, of het kan op een andere manier ten goede komen aan 

(de scholen van) het samenwerkingsverband. In 2020 liepen de projecten Integratie vo-vso, 

Begaafdheid en Internationale Schakelklas (isk) door. Het project centrale aanmelding is samen met 

PPO Rotterdam gestart in 2020. Het project maatwerk is in 2020 afgerond met een uitgebreide 

evaluatie en aanbevelingen.   

Structureel werk 

Passend onderwijs kent thema’s die langdurig aandacht nodig hebben, maar waarvoor niet iets 

nieuws 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 Koers VO producten en 

diensten ontwikkeld, geïmplementeerd en gemonitord. Er is sprake van structureel werk bij diensten of 

producten waaraan medewerkers van Koers VO uitvoerend werk hebben.  

Staffunctie  

Er zijn daarnaast nog beleids- en beheersmatige werkzaamheden te onderscheiden. Onder de 

staffunctie vallen onderwerpen als kwaliteitszorgsysteem, communicatie, ICT, 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.  
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Secretariaat 

Zeker binnen de primaire processen van het samenwerkingsverband is goede secretariële 

ondersteuning noodzakelijk. Het secretariaat van de ABT’s is er ter ondersteuning van de drie 

adviescommissies. Daarnaast zijn er nog secretariaatsmedewerkers met algemene ondersteunende 

secretariële taken, waaronder receptiewerkzaamheden. Het bestuurssecretariaat zorgt voor de directe 

ondersteuning van het college van bestuur. 

De OverstapRoute 

In 2018 is het CvB van Koers VO door FOKOR12, gevraagd om de Rotterdamse Plaatsingswijzer over 

te nemen. Inmiddels zijn ook alle regio’s buiten de gemeente Rotterdam, behorende tot Koers VO, 

verbonden met De OverstapRoute. Er is in 2020 veel aandacht uitgegaan naar het maken van nieuwe 

afspraken tussen scholen, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Zo is besloten een gezamenlijke 

aanmeldperiode te hanteren van drie weken waarin leerlingen zich kunnen aanmelden. Deze 

aanmeldperiode is voor alle vo-scholen voor vmbo (incl. lwoo), havo, vwo en gymnasium. Verder 

wordt, na de gezamenlijke aanmeldperiode, door de scholen gehandeld op volgorde van aanmelding 

en worden aanmeldnummers verplicht genoteerd in het digitale platform Onderwijs Transparant (OT). 

Daarnaast zijn de communicatiematerialen doorontwikkeld zoals de OverstapRouteKaart in de vorm 

van een handige ansichtkaart en is er een aparte instructie gemaakt om gebruikers wegwijs te maken 

in het platform OT.   

Via het mailadres (deoverstaproute@koersvo.nl) en frequente informatie aan de scholen wordt snel 

ingespeeld op actuele vragen van scholen en ouders. Op de website van Koers VO staat 

toegankelijke informatie over De OverstapRoute (www.deoverstaproute.nl). 

Schoolbesturen hebben een belangrijke rol in de werking van De OverstapRoute. Naast de monitorrol 

die schoolbesturen innemen in het digitale platform OnderwijsTransparant (OT) is hier ook de 

beheerders- en de helpdeskrol bijgekomen. De monitorrol stelt schoolbesturen in staat het 

aanmeldproces van hun eigen scholen te monitoren en waar nodig hierop te sturen. In het model van 

financiering van De OverstapRoute zijn inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid van schoolbesturen primair onderwijs en schoolbesturen voortgezet onderwijs geborgd. 

De subsidieaanvraag voor 2021 is bij de gemeente Rotterdam ingediend. 

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het Samenwerkings- en Privacy Convenant van De 

OverstapRoute en de bijbehorende verwerkersovereenkomst voor de po-vo module in OT. Het 

convenant en de bijbehorende verwerkwerkersovereenkomst zal, in 2021, aan alle partijen van De 

OverstapRoute ter ondertekening aangeboden worden.   

Functiebeschrijvingen en gesprekscyclus 
Op basis van de verschillende werkzaamheden heeft het college van bestuur al eerder alle functies 

van de medewerkers laten beschrijven en waarderen. De functiebeschrijvingen zijn zo opgezet dat 

een medewerker verschillende werkzaamheden/rollen in zijn of haar functie kan vervullen. Voor alle 

functiebeschrijvingen zijn er ook bijpassende competentieprofielen opgesteld. De functiebeschrijving 

en het competentieprofiel vormen de basis voor de gesprekscyclus van bestuur en medewerker, 

bestaand uit een startgesprek, twee voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek over een 

periode van twee schooljaren. Deze vier formele gesprekken verlopen volgens een vaste structuur. In 

2020 heeft met instemming van de MR een aanpassing plaatsgevonden van de formele 

gesprekscyclus. Er is in 2020 besloten om de inhoudelijk leidinggevenden aan te laten sluiten bij de 

functioneringsgesprekken met medewerkers. 

 

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 

 
12 FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in 
Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
http://www.deoverstaproute.nl/
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vormen van de manier waarop de medewerkers hun afgesproken taken vervullen en de eerder 

gemaakte afspraken nakomen.  

Aanpassing arbeidsvoorwaarden als gevolg van coronacrisis 
Per 1 oktober 2020 zijn, met instemming van de MR en alle medewerkers, de arbeidsvoorwaarden 

aangepast. Tot 1 oktober 2020 werd de vaste reiskostenvergoeding aan alle medewerkers 

doorbetaald volgens de door de overheid toegestane regeling. In plaats van de vaste 

reiskostenvergoeding ontvangen alle medewerkers vanaf 1 oktober 2020 een vaste 

thuiswerkvergoeding van € 1 per dag. Ook is vastgelegd dat, in voorbereiding op het einde van de 

coronacrisis, alle medewerkers na de crisis tot 60% van de werktijd thuis mogen werken. De functie 

van het kantoor zal daarmee deels overgaan van vaste werkplek naar ontmoetings- en 

vergaderlocatie. Hiervoor worden in 2021 ook enkele vergaderkamers aangepast met hybride opties 

zoals smartboards en camera’s. Dit verhoogt de kwaliteit van het werk voor zowel thuiswerkenden als 

collega’s op kantoor.  

Personeel 
Samenwerkingsverband Koers VO kent twee functiecategorieën: Directie (bestuur) en Onderwijs 

Ondersteunend Personeel (OOP). Deze zijn met peildatum 31 december 2020 als volgt verdeeld: 

 FTE 

Directie 

Aantal 

Directie 

FTE OOP Aantal 

OOP 

Totaal FTE Totaal 

aantal 

15-24 jaar - - - - - - 

25-34 jaar - -  -  -  - - 

35-44 jaar - - 10,4  13 10,4 13 

45-54 jaar 0,9 1 9,9  14  10,8 15 

55-67 jaar 1,0 1 8,9  10 9,9 11 

Totaal 1,9 2 29,1  37  31,0 39 

 

Koers VO heeft aandacht voor een goede verdeling van het personeelsbestand over de verschillende 

leeftijdsgroepen. Op dit moment is deze verdeling gelijkmatig over de drie leeftijdsgroepen 35-44, 45-

54 en 55-67 jaar.   

Verloop personeel gedurende 2020 
Het totaal aantal fte bedroeg op 1 januari 2020 31,7. Gedurende 2020 waren er de volgende mutaties: 

• Per 1 februari 2020 pensionering medewerker ABT voor 1,0 fte. 

• Per 1 maart 2020 aanstelling psycholoog voor de ABT voor 0,8 fte.  

• De verhoging van 0,1 fte medewerker expertisepool per 1 februari 2020.  

• De verlaging van 0,05 fte beleidsmedewerker per 1 maart 2020. 

• Per 1 augustus 2020 aanstelling koersconsulent (verhoging van tijdelijke aanstelling van 0,4 

fte naar 0,8 fte). 

• Per oktober 2020 vertrek orthopedagoog ABT voor 0,4 fte. 

In 2020 was er sprake van (tijdelijke) inhuur van externe deskundigen:  

• Tijdelijke inhuur van januari tot en met juli 2020 secretaresse college van bestuur voor 0,6 fte 

(zzp).  

• Tijdelijke inhuur van september 2020 tot en met juli 2021 secretaresse college van bestuur 

voor 0,6 fte (detachering via uitzendbureau).  

• Vanaf 1 september 2019 tot en met juli 2020 detachering projectleider voor het project 

integratie vso-vo en De OverstapRoute voor 0,4 fte.   
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Ziekteverzuim 
Het bestuur van Koers VO analyseert periodiek het ziekteverzuim van de medewerkers. Over de 

afgelopen drie jaar ziet het ziekteverzuim er als volgt uit: 

 2018 2019 2020 Gemiddelde 

sector onderwijs 

Kort verzuim 0,73 % 1,10 % 0,54 %  

Middellang verzuim 0,42 % 0,41 % 0,75 %  

Lang verzuim 0,09 % 1,43 % 3,06 %  

Totaal 1,24 % 2,94 % 4,35 % 5,5 % 

Ziekmeldfrequentie     1,04     1,22     0,76            1,2 

 

Het gemiddelde ziekteverzuim ligt lager dan het gemiddelde van de sector onderwijs, functiegroep 

OOP. Ten opzichte van 2018 en 2019 is in 2020 het totale verzuimpercentage wel gestegen. Dit wordt 

met name veroorzaakt door de stijging van lang verzuim (langer dan 42 dagen). Ook is het middellang 

verzuim (8-42 dagen) gestegen terwijl er in het verleden sprake was van een gelijkblijvend 

percentage. Het verzuim (korter dan 8 dagen) is in 2020 gedaald. Dit is waarschijnlijk een gevolg van 

de coronacrisis, er werd vooral thuisgewerkt en door de werkgever flexibel omgegaan met werktijden.  

In 2020 was er bij een aantal medewerkers sprake van langdurig verzuim als gevolg van ziekte. Dit 

heeft niet geleid tot financiële verplichtingen in het kader van langdurig verzuim. De meeste 

medewerkers zijn inmiddels teruggekeerd vanuit langdurig verzuim. Omdat er op balansdatum verder 

geen sprake is van medewerkers met langdurig verzuim van wie terugkeer niet wordt verwacht is er 

geen voorziening voor langdurig ziekteverzuim opgenomen.  

In een tweetal gevallen is er sprake van langduriger verzuim als gevolg van een coronabesmetting.  

Koers VO is eigenrisicodrager voor ziekteverzuim. Kort- en middellang durend ziekteverzuim kan 

regulier binnen de bestaande organisatie worden opgevangen. In geval van langdurig verzuim wordt, 

afhankelijk van de werkzaamheden, bepaald op welke wijze deze werkzaamheden worden 

overgenomen. Dit kan plaatsvinden door middel van tijdelijke inhuur zoals beschreven in 

bovenstaande paragraaf “Verloop personeel gedurende 2020”. De kosten van deze extra inhuur 

komen daarmee voor eigen rekening. Uit onderzoek (april 2021) is gebleken dat verzekeren voor het 

samenwerkingsverband financieel niet gunstig is. 

Verantwoording 
De horizontale en verticale verantwoording van het bestuur vindt in 2020 plaats op een aantal 

manieren: 

- Het bestuur van het samenwerkingsverband legt met het Ondersteuningsplan verantwoording af 

aan de overheid over het voorgenomen beleid. Na vaststelling ontvangen de Inspectie van het 

Onderwijs en het ministerie OCW het Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan wordt per vier 

jaar vastgesteld; 

- Met het jaarverslag legt het college van bestuur verantwoording af over de activiteiten van het 

samenwerkingsverband in het verslagjaar. De jaarrekening en bestuursverslag vormen samen 

primair de financiële verslaglegging over een kalenderjaar; 

- De jaarlijkse publicatie ‘Koers VO in Beeld, Passend onderwijs in cijfers en grafieken’ geeft de 

partners in het samenwerkingsverband en overige stakeholders goed inzicht in de relevante 

kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen 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 alsook een 

inhoudelijke (kwalitatieve) verantwoording van de resultaten van het jaarplan, de wettelijke taken 

zoals het realiseren van een dekkend netwerk en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen vso, 

pro, aanwijzingen lwoo en OPDC en  het Koersloket en het OPDC.   
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- Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) wordt sinds augustus 2015 uitgevoerd door het 

schoolbestuur LMC. Koers VO is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

OPDC. LMC verantwoordt zich inhoudelijk over het onderwijs op het OPDC aan de hand van 

gezamenlijk vastgestelde kwaliteitsindicatoren en -afspraken, en doet verslag van de 

ontwikkelingen in het voorafgaande schooljaar in een jaarverslag. Koers VO monitort de 

kengetallen van het OPDC mede als onderdeel van Koers VO in Beeld en het jaarverslag.  

 

De extern toezichthouder 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 16 oktober 2018 voor het laatst een bezoek gebracht aan 

Koers VO. Dit in verband met de toetsing van het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 en een 

onderzoek vanuit de afdeling Rekenschap over een eenmalige tijdelijke financiering van 

privéonderwijs voor een leerling.   

In november 2017 heeft er voor het laatst een (regulier) vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De 

verwachting is dat de Inspectie in 2021 opnieuw onderzoek zal uitvoeren bij Koers VO.   

Bezwaren en klachtenafhandeling 

Bezwaren tegen afgiftes van tlv’s 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 kunnen ouders, scholen of andere belanghebbenden 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, waarbij Koers VO is aangesloten.  

 

In 2020 zijn er vijf bezwaarschriften met betrekking tot een afgegeven tlv vso ingediend bij het 

samenwerkingsverband. Uiteindelijk zijn twee van deze bezwaren behandeld door de LBT, twee 

bezwaren zijn voortijdig ingetrokken. Op een van de bezwaren zijn geen aanvullende gronden 

ingediend door ouders waardoor deze uiteindelijk ongegrond is verklaard. Van de twee bezwaren die 

zijn behandeld door de LBT is er een van de tlv’s door het college van bestuur ingetrokken op advies 

van de LBT. De afhandeling van het andere bezwaar loopt nog. Er liepen al drie bezwaren in hoger 

beroep bij de Rechtbank Rotterdam afdeling bestuursrecht omdat ouders het niet eens waren of zijn 

met de beslissing op bezwaar door het college van bestuur op basis van het advies van de LBT. Een 

van deze zaken is niet langer in behandeling bij de Rechtbank omdat het besluit (tlv vso) waartegen 

bezwaar was ingediend is verlopen voordat behandeling door de Rechtbank kon plaatsvinden.   

Klachten 

Samenwerkingsverbanden zijn, omdat het Awb-bestuursorganen zijn, verplicht om zorg te dragen voor 

een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over (hun) gedragingen. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om algemene beleidszaken, uitvoering, gedrag van medewerkers of andere zaken 

waar een belanghebbende het niet mee eens is, of juist het ontbreken van beleid en/of de uitvoering 

daarvan in de optiek van een belanghebbende. 

In 2020 zijn geen formele klachten over het handelen van Koers VO binnengekomen. In 2020 zijn 

diverse signalen en meldingen vanuit scholen, ouders en overige samenwerkingspartners ontvangen 

over passend onderwijs in de breedste zin van het woord. Deze worden serieus genomen en zijn naar 

tevredenheid van de betrokkenen opgepakt en hebben niet tot een formele klacht geleid. Klachten 

over privacy (bijvoorbeeld de schending van de privacy van een natuurlijk persoon) worden direct 

gemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via het e-mailadres privacy@koersvo.nl. 

Wet openbaar bestuur (Wob)  

Een samenwerkingsverband hoeft alleen13 een besluit te nemen op een Wob-verzoek indien het kan 

worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit 

 
13 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 28 juni 2017). 

mailto:privacy@koersvo.nl


   

 

Jaarstukken 2020 – 22 juni 2021  31 

 

betreft alleen een verzoek om informatie over een taak waarbij het samenwerkingsverband met 

openbaar gezag bekleed is, zoals de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen. In 2020 is bij het 

bestuur van Koers VO geen Wob-verzoek ingediend of een zienswijze opgevraagd als 

belanghebbende. 

Informatiebeveiliging en privacybeleid (IBP) 
In 2020 is er verder gewerkt aan het voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). De belangrijkste aandachtspunten in 2020 waren de uitwerking en doorontwikkeling van de 

algemene IBP-zaken, het vraagstuk van de AVG-aspecten in verband met het thuiswerken door de 

coronamaatregelen en de voorbereidende werkzaamheden voor een convenant en 

verwekersovereenkomst in het kader van De Overstaproute. Al deze werkzaamheden zijn verricht met 

ondersteuning van onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).  

 

Ondersteuning 

- De ondersteuning door de onafhankelijke FG vanuit de CED-groep is ook in 2020 gecontinueerd. 

De FG is bij alle werkzaamheden en ontwikkelingen betrokken geweest en heeft ook de 

jaarevaluatie 2020 opgesteld.  

Algemene IBP-zaken 

- Het IBP-Team, bestaande uit een beleidsmedewerker met de taak privacy officer (PO), de 

bestuurssecretaris en een projectondersteuner hebben in 2020 enkele malen teamoverleg gehad 

om AVG-zaken te bespreken. Verder is er onderling ook regelmatig contact geweest over actuele 

vragen en ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp.  

- Er is verdergewerkt aan het verbeteren van de AVG-aspecten met betrekking tot de ICT-structuur, 

dit in samenspraak met de ICT-leverancier. Er is gewerkt aan het updaten van het software-

overzicht met betrekking tot het computernetwerk en andere devices (laptops en werktelefoons) 

en er zijn diverse AVG-checks gedaan in het computernetwerk in de vorm van logbestanden. 

- Met betrekking tot het op peil houden van het bewustzijn van de AVG onder medewerkers is intern 

gebruik gemaakt van speciale kaartjes (ontwikkeld door de CED-Groep) met vragen en stellingen 

veiligheids- en privacyzaken. Een aantal van deze kaartjes zijn gedurende negen dagen 

(ingaande de Europese Dag van de Privacy in januari 2020) via het interne netwerk 

gepresenteerd aan de medewerkers die daarop konden reageren. In diezelfde periode heeft 

iedereen kunnen oefenen met beveiligd mailen via een speciale sessie die vanuit het IBP-team 

was georganiseerd. Verder is het onderwerp IBP twee keer geagendeerd geweest op de brede 

personeelsvergadering.  

- Er is ook in 2020 regelmatig gebruik gemaakt van de interne vraagbaakfunctie AVG, die is belegd 

bij de interne privacy-officer. 

- Twee leden van het IBT-team hebben deelgenomen aan een landelijke digitale conferentie over 

AVG en onderwijs. De privacy officer heeft deelgenomen aan een tweetal webinars over AVG en 

onderwijs.  

AVG-aspecten in verband met thuiswerken 

- Medio maart is besloten dat er vanwege het coronavirus zo veel mogelijk thuis gewerkt moest 

worden. Er is actie ondernomen om na te gaan welke apps (voor computers en voor mobiele 

telefoons) veilig genoeg zouden zijn om te gebruiken voor online vergaderen etc. De FG heeft 

naar aanleiding van die vraag een lijst opgesteld waarin de voor- en nadelen op het gebied van de 

veiligheid zijn aangegeven. Op basis daarvan is een keuze gemaakt voor Microsoft Teams. Er zijn 

ook voor diverse collega’s die voorheen privé-telefoons gebruikten werktelefoons aangeschaft om 

de digitale veiligheid te waarborgen. 

De Overstaproute en AVG 

- Er is veel werk verricht om de AVG-aspecten van De Overstaproute (po-vo overgang) goed te 

regelen. Omdat De Overstaproute geen wettelijke taak is van het samenwerkingsverband, was het 

noodzakelijk om als basis voor de bestuurlijke samenwerking een convenant op te stellen dat 
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voldoet aan de juridische en AVG-vereisten. Dit convenant is voorzien van de specifieke 

verwerkersovereenkomsten en bijlagen voor het werken met het digitale platform Onderwijs 

Transparant. In 2020 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden om in 2021 het 

Samenwerkings- en Privacy Convenant De Overstaproute, inclusief de bijbehorende en vereiste 

AVG-documenten, ter ondertekening voor te kunnen leggen aan de schoolbesturen en andere 

betrokken partijen zoals de samenwerkingsverbanden po in onze regio. 
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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.  

 

Staat van baten en lasten 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Baten    

Rijksbijdrage OC&W 75.731.203 73.070.932 71.507.937 

Overige overheidsbijdragen 314.094 339.373 223.601 

Overige baten 84.254 72.500 78.094 

Totaal baten 76.129.550 73.482.805 71.809.632 

    

Lasten    

Personeelslasten 2.943.982 2.941.775 2.791.852 

Afschrijvingen 73.860 86.794 53.126 

Huisvestingslasten 123.712 127.000 119.546 

Overige lasten 3.497.172 4.321.000 3.522.160 

Doorbetalingen aan 

schoolbesturen 69.261.064 66.792.901 64.995.521 

Totaal lasten 75.899.788 74.269.470 71.482.205 

    

Saldo baten en lasten 229.762 -786.665 327.427 

    

Financiële baten en lasten    

Financiële baten 124 1.000 1.216 

Financiële lasten 16.571 1.000 661 

Saldo financiële baten en lasten 16.447 - 555 

    

Nettoresultaat 213.315 -786.665 327.981 

 

Nettoresultaat 

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 213.315 tegen een begroot negatief 

resultaat van € 786.665. Dit is een positieve afwijking van € 999.980.  

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het positieve resultaat in 2020 slechts voor een derde (€ 

345.000) veroorzaakt door bijstellingen in de normbedragen van de bekostiging van OCW en (met 

terugwerkende kracht) aanpassing in de leerlingaantallen. Het positieve resultaat wordt met name 

veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten als gevolg van de 

coronacrisis. Ambitie 2 laat een positief verschil zien van € 145.000, ambitie 3 een positief verschil van 

€ 200.000 en tot slot ambitie 4 een verschil van € 212.000. 

 

In onderstaande paragrafen wordt een nadere toelichting gegeven op het resultaat en de oorzaken 

van de afwijkingen. Ook wordt per post een analyse gemaakt van de verschillen tussen de realisatie 

2020 en begroting 2020. Per afwijking wordt aangegeven of deze incidenteel of structureel van aard 

is. In geval van structurele afwijkingen betekent dit dat deze van invloed zijn op toekomstige uitgaven 

waar in de (meerjaren)begroting rekening mee zal worden gehouden. 
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Baten 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen bedragen € 75.731.203 ten opzichte van een begroot bedrag van € 73.070.932. De 

rijksbijdragen wijken hiermee € 2.660.271 af van de begroting.  

 

Uitgesplitst per subsidie is de vergelijking tussen de begroting en realisatie als volgt: 

 

Subsidie Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil 

Lichte ondersteuning  5.076.686 4.890.445 186.241 

Baten lwoo 30.167.705 28.986.014 1.181.691 

Baten pro 8.967.068 8.615.821 351.247 

Zware ondersteuning Personeel 

(inclusief verevening) 

30.029.582 28.882.082 1.147.500 

Zware ondersteuning Materieel 

(inclusief verevening) 

1.487.115 1.499.071 -11.956 

Subsidie begaafde leerlingen 

po en vo 

3.047 197.500 -194.453 

Totaal rijksbijdragen 75.731.203 73.070.933 2.660.270 

 

Zoals uit bovenstaande uitsplitsing blijkt wordt de overschrijding in de baten voornamelijk veroorzaakt 

door een tweetal subsidies, te weten Baten lwoo en Zware ondersteuning Personeel. Tezamen 

veroorzaken zij € 2,33 miljoen (88%) van het verschil. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt 

enerzijds veroorzaakt door een bijstelling van het aantal leerlingen van 1 oktober 2019, anderzijds 

door een aanpassing achteraf van de normbedragen (het bedrag per leerling).  

 

Aanpassing leerlingaantallen 

Conform de reguliere systematiek van de vaststelling van de leerlingaantallen wordt na het uitvoeren 

van de accountantscontroles op de individuele scholen, in september/oktober van het daaropvolgende 

jaar de leerlingtelling van het jaar daarvoor definitief vastgesteld. Koers VO krijgt daardoor feitelijk pas 

een jaar na dato te horen wat het definitieve aantal leerlingen is waarop haar bekostiging wordt 

vastgesteld. Dit geldt zowel voor het aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs als het 

aantal leerlingen in het lwoo, pro als voortgezet speciaal onderwijs. In onderstaande tabel wordt het 

definitief aantal leerlingen ten opzichte van de vastgestelde begroting weergegeven. In voorgaande 

jaren was dit één van de redenen voor de grote verschillen in de realisatie van de rijksbekostiging en 

de begroting. Koers VO speelt hierop in door in april-mei van het lopende jaar een nieuwe 

meerjarenbegroting te maken met een begrotingswijziging voor het lopende jaar. Hierdoor is het 

verschil in het aantal leerlingen tussen de begroting (opgesteld in oktober) en de realisatie geen 

(belangrijke) reden van verschil meer. Echter bij de 1 oktobertelling 2019 is door het ministerie het 

aantal nieuwkomers te hoog vastgesteld. Dit is pas na het opstellen van de meerjarenbegroting 

(landelijk) geconstateerd. Uiteindelijk is het aantal nieuwkomers 302 lager dan begroot.  

 

Type onderwijs Definitief aantal 

leerlingen 

Aantal leerlingen 

begroting 2020 

Verschil 

Regulier onderwijs (inclusief 

nieuwkomers en vavo) 

49.504,5 49.902,50 -/- 398 

Lwoo 5.487,5 5.507 -/- 19,5 

Pro 2.089 2.087 + 2 

Speciaal onderwijs cat. Laag 1.700 1.700 - 

Speciaal onderwijs cat. Midden 66 66 - 

Speciaal onderwijs cat. Hoog 158 158 - 
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Per saldo heeft de bijstelling van het aantal leerlingen een negatief resultaat van € 350.000 op de 

baten. 

 

Aanpassing normbedragen 

Anderzijds wordt het verschil al enige jaren verklaard door een bijstelling van de normbedragen door 

het ministerie. Deze bijstellingen vinden, net als de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen, 

plaats in de periode september/oktober van het daaropvolgende jaar en hebben, met terugwerkende 

kracht, betrekking op het gehele jaar. De hoogte van deze bijstelling is niet tot slecht in te schatten bij 

zowel het opstellen van de begroting als bij de kwartaalrapportages en hangt samen met de indexatie 

van de cao-lonen in zowel het voortgezet als het primair onderwijs. In 2020 heeft er een significante 

bijstelling van de cao-lonen plaatsgevonden, wat betekent dat de bekostiging voor de zware en lichte 

ondersteuning sterk is meegestegen. Door het late moment van definitieve vaststelling van deze 

normbedragen kunnen de uitgaven echter niet meer worden aangepast op de hogere inkomsten. 

Koers VO heeft in verhouding tot schoolbesturen weinig personeel in dienst waardoor de extra 

uitgaven niet in de personeelslasten van Koers VO hoeven te worden verwerkt. In onderstaande tabel 

worden ter illustratie de normbedragen verder uitgewerkt. Met ingang van de begroting 2021 speelt 

Koers VO hierop in door de gemiddelde stijging van de rijksbijdragen mee te begroten. 

 

Normbedrag per leerling Definitief 2020 Begroting 2020 Verschil 

Lichte ondersteuning  € 102,55  € 98,00 € 4,55 

Lwoo/PrO € 4.868,91 € 4.640,88 € 228,03 

Zware ondersteuning Personeel € 617,34 € 592,81 € 24,53 

Zware ondersteuning Materieel € 30,04 € 30,04 - 

Speciaal onderwijs cat. Laag (P+M) € 11.460,63 € 11.383,30 € 77,33 

Speciaal onderwijs cat. Midden 

(P+M) 

€ 19.993,09 € 19.238,29 € 754,80 

Speciaal onderwijs cat. Hoog (P+M) € 24.692,60 € 23.757,29 € 935,31 

 

De bijstelling van bovenstaande normbedragen heeft ook invloed op de verplichte doorbelasting, hier 

zal onder ‘Lasten’ verder op worden ingegaan. Per saldo heeft de aanpassing van de normbedragen 

een positief resultaat van € 3.205.000 op de rijksbijdragen. 

 

Een andere post met verschil ten opzichte van de begroting betreft de subsidie begaafde leerlingen po 

en vo. In september 2019 is aan Koers VO een vierjarige subsidie begaafde leerlingen toegekend 

door het ministerie voor jaarlijks € 284.000. Zodra er bestedingen plaatsvinden met betrekking tot 

deze subsidie valt er een bedrag vrij in de baten. Deze subsidie is daarmee budgetneutraal voor het 

samenwerkingsverband (behoudens de personele inzet van medewerkers). Vanwege de late 

toekenning van de subsidie waren de bestedingen in 2019 al beperkt en vanaf 2020 zouden deze 

baten sterk toenemen. De coronacrisis heeft echter in 2020 tot een stevige vertraging in de activiteiten 

en daarmee besteding van de subsidiemiddelen geleid. De geplande uitgaven van € 197.000 zijn in 

plaats daarvan slechts € 3.000 geweest. Vanaf 2021 worden de activiteiten weer opgepakt.  

 

Alle hierboven opgenomen verschillen zijn structureel van aard. 

 

Overige overheidsbijdragen 

In 2020 is er sprake van een drietal overige overheidsbijdragen. Voor een bedrag van € 18.000 

inkomsten vanuit de subsidie vsv van de gemeente Rotterdam, € 140.000 subsidie voor De 

OverstapRoute vanuit de gemeente Rotterdam en voor € 156.000 vanuit de deelnemende 

schoolbesturen aan De OverstapRoute. Tegenover de subsidie vsv en De OverstapRoute staan 

directe personele lasten en door Koers VO betaalde facturen. Beide subsidies zijn budgetneutraal wat 

betekent dat tegenover de gemaakte kosten baten staan.  
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De inkomsten vanuit de gemeente Rotterdam zijn € 42.000 lager daar een gedeelte van de subsidie 

vsv voor het onderdeel Intergrip vanaf 2020 door de gemeente zelf wordt betaald. Door hogere kosten 

van De OverstapRoute zijn de inkomsten van de scholen ook hoger dan begroot. Per saldo zijn de 

overheidsbijdragen € 25.000 lager dan begroot. Alle hierboven opgenomen verschillen zijn structureel 

van aard. 

 

Overige baten 

De overige baten bedragen € 84.000 ten opzichte van een begroting van € 72.000. Onder overige 

baten zijn de bijdragen opgenomen voor het testen van leerlingen voor de internationale 

schakelklassen (ISK) voor een bedrag van € 17.000 (€ 50 per leerling). Dit is € 8.000 onder begroting. 

Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder leerlingen getest. Deze afwijking is incidenteel. 

 

Onder de overige baten is ook de doorbelasting van de kosten voor de monitor dekkend netwerk (v)so 

opgenomen. Deze monitor is sinds schooljaar 2017-2018 in ontwikkeling en hiervoor worden door 

Koers VO aan de overig deelnemende samenwerkingsverbanden personele kosten voor het invoeren, 

ontwikkelen en rapporteren van de resultaten doorbelast. De bijdrage van de 

samenwerkingsverbanden bedraagt over 2020 € 24.000. Dit is conform begroting.  

 

Het laatste onderdeel is de detachering van personeel naar samenwerkingsverband PPO. Gedurende 

2019 is besloten de receptie van beide samenwerkingsverbanden (Koers VO en PPO Rotterdam) uit 

oogpunt van efficiëntie gezamenlijk te bemensen. De kosten van de gezamenlijke receptie worden 

verdeeld over beide samenwerkingsverbanden. De vergoeding aan Koers VO door PPO bedroeg in 

2020 € 41.000. In de begroting was uitgegaan van een vergoeding van € 25.000. Deze afwijking is 

structureel van aard.  

 

Lasten 

Personeelslasten 

De personeelslasten bedragen in 2020 € 2.944.000 ten opzichte van een begroot bedrag van € 

2.942.000, een verschil van € 2.000, -.  

 

De lonen en salarissen bedragen € 2.801.000 en zijn daarmee € 66.000 hoger uitgevallen dan 

begroot. Voor € 90.000 is het gevolg van de cao-verhoging en inkorting van het aantal tredes in schaal 

12. Daarentegen € 24.000 aan lagere kosten worden veroorzaakt door het tussentijds vertrek van een 

collega en het niet via een dienstverband invullen van een functie bij het bestuurssecretariaat.  

 

Op 1 januari 2020 was er sprake van 31,7 fte aan inzet. Ultimo 2020 bedroeg dit 31,0 fte. Zie voor een 

uitwerking van alle personeelsmutaties in 2020 hoofdstuk 3, de paragraaf ‘Verloop personeel 

gedurende 2020’.  

 

De overige personele lasten bedragen € 159.000 tegenover een begroting van € 208.000 en zijn 

daarmee € 49.000 lager dan begroot. Binnen de overige personele lasten wijken voornamelijk de 

volgende drietal posten af: 

- De post dotaties personele voorzieningen bedraagt € 59.000 tegenover een begroting van 

€ 15.000. Deze afwijking wordt veroorzaakt doordat door enkele medewerkers, volgens de 

wettelijke mogelijkheden, de uren individueel keuzebudget worden gespaard. Door de coronacrisis 

was de wens om deze op te nemen kleiner.  

- De posten nascholing en cursussen en conferenties zijn € 25.000 lager dan begroot. Door de 

coronacrisis zijn veel geplande cursussen niet doorgegaan.  

- Het onderdeel reis en verblijf onder overige kosten is € 43.000 lager dan begroot. Door de 

coronacrisis zijn veel externe bijeenkomsten niet doorgegaan of hebben digitaal plaats gevonden.  

- De rest van het verschil à € 24.000 wordt veroorzaakt door afwijkingen op diverse losse 

begrotingsonderdelen. 
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Onder de personele lasten is ook de post ontvangen vergoedingen opgenomen à € 15.000. Dit betreft 

de vergoeding van het UWV voor een zwangere medewerker. De vervanging is (grotendeels) intern 

opgevangen. 

 

De afwijking in de loonkosten is structureel van aard. De overige afwijkingen zijn incidenteel.  

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten bedragen € 74.000 ten opzichte van een begroot bedrag van € 87.000. De 

investering in de ontwikkeling van een nieuwe digitale infrastructuur voor onder andere de 

schoolprofielenwebsite is pas geactiveerd na oplevering van het gehele project in december 2020. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten bedragen € 124.000 ten opzichte van een begroting van € 127.000. De 

huurlasten zijn lager dan begroot (-/- € 4.000) als gevolg van beperkte indexatie van de huurlasten. De 

schoonmaakkosten zijn € 4.000 hoger dan begroot als gevolg van extra schoonmaak ter voorkoming 

van mogelijke overdracht van corona. Verder is er sprake van kleine afwijkingen op diverse posten 

zoals (beperkt noodzakelijk) klein onderhoud en de post heffingen. De afwijkingen zijn structureel van 

aard. 

 

Overige lasten 

De overige lasten bedragen € 3.497.000 ten opzichte van een begroot bedrag van € 4.321.000 en zijn 

hiermee € 824.000 lager dan begroot. De post overige lasten kan worden verdeeld in vier categorieën: 

- Administratie- en beheerslasten. Deze categorie wijkt voor een bedrag van € 4.000 positief af van 

de begroting. Binnen deze categorie is sprake van een aantal afwijkingen. De begrote juridische 

kosten zijn lager als gevolg van beperkte inzet van (ondersteuning bij) onderwijsgeschillen voor € 

29.000. Hiertegenover staan hogere kosten voor inhuur van externe deskundigheid voor € 42.000. 

Als laatste is als gevolg van het beperkt op kantoor werken sprake van lagere kosten aan porti, 

drukwerk, telefoon en vergaderingen voor € 12.000. De overige (positieve) afwijkingen voor in 

totaal € 5.000 zijn relatief beperkt van aard. De afwijkingen zijn allemaal incidenteel van aard.  

- Inventaris, apparatuur en leermiddelen. Deze categorie wijkt voor € 23.000 positief af van de 

begroting als gevolg van lagere kosten aan ICT. Er waren aanpassingen van de website van 

Koers VO begroot. Deze aanpassingen zijn doorgeschoven naar een later moment daar in 2021 

de focus lag op de nieuwe schoolprofielenwebsite. Zie hiervoor de bespreking van de balans en 

de immateriële vaste activa. De afwijking is incidenteel van aard. 

- Dotatie overige voorzieningen. Deze categorie wijkt voor een bedrag van € 40.000 positief af van 

de begroting. Dotaties zijn niet begroot, maar omdat deze uitgaven in voorgaande jaren hier ook 

zijn opgenomen worden deze hier wederom verantwoord. Er valt een bedrag van € 40.000 vrij 

vanuit de voorziening verplichtingen begeleiders passend onderwijs. Zie voor meer informatie de 

behandeling van deze post onder de voorzieningen. 

- Overige. De categorie Overige wijkt voor € 757.000 positief af van de begroting. Binnen deze 

categorie is sprake van de volgende afwijkingen: 

o De kosten OPDC overschrijden de begroting voor € 124.000 als gevolg van een 

afrekening over 2019-2020 en prognose van het negatieve resultaat over 2020-2021. 

Koers VO heeft zich richting LMC, als opdrachtnemer voor de uitvoering van het OPDC, 

garant gesteld voor de lagere inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Deze afwijking is 

incidenteel.  

o Aan de post Zorgleerling in Beeld is € 66.000 meer besteed dan begroot. Dit komt door 

algehele kostenstijgingen van de ingehuurde partijen in 2020.  

o Aan OZA’s, waaronder pilots rondom leerrecht, is € 93.000 minder besteed dan begroot. 

Door de coronacrisis zijn diverse nieuwe activiteiten uitgesteld tot in 2021. 
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o Aan innovatieve activiteiten op het snijvlak vo-vso is € 145.000 minder besteed dan 

begroot. Wederom als gevolg van uitstel van activiteiten door de coronacrisis.  

o Op de post Maatwerk is € 59.000 minder dan begroot uitgegeven. Deze afwijking is 

incidenteel. 

o Op de post Overige centraal georganiseerde voorzieningen is een onderbesteding van € 

200.000 zichtbaar. 

o Zoals benoemd onder de rijksbijdragen is door uitstel van activiteiten in het kader van 

begaafdheid een onderbesteding van € 194.000 zichtbaar. 

o Aan overige projecten, waaronder de activiteiten in het kader van de overstap naar het 

vervolgonderwijs zoals Intergrip, € 145.000 minder besteed dan begroot. 

o Aan overige financieel kleinere activiteiten is ermede door de coronacrisis een 

onderbesteding op diverse overige posten voor een bedrag van € 111.000.  

 

Doorbetaling aan schoolbesturen 

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 2020 Begroting 2020 Verschil 

Lwoo 26.718.144 25.557.326 1.160.818 

Pro 10.171.153 9.685.517 485.636 

Vso 24.246.521 23.381.065 865.456 

Totaal 61.135.818 58.623.908 2.511.910 

 

De afdracht aan het leerwegondersteunend onderwijs wijkt af voor een bedrag van € 1.161.00. Dit 

wordt veroorzaakt door enerzijds het hogere normbedrag per leerling (zie de rijksbijdragen) van € 228 

en anderzijds vanwege een lagere vaststelling van het aantal leerlingen lwoo met 19,5. De bijstelling 

van het aantal leerlingen veroorzaakt € 90.000 van het positieve verschil. De overige € 1.251.000 

wordt veroorzaakt door de aanpassing van de normbedragen. De afwijking van het aantal leerlingen is 

incidenteel, de afwijking van de normbedragen is structureel. 

 

De afdracht aan het praktijkonderwijs wijkt af voor een bedrag van € 486.000. Dit wordt zo goed als 

helemaal veroorzaakt door een hoger bedrag per leerling (zie de rijksbijdragen). Deze afwijking is 

structureel. 

 

De afdracht aan het voortgezet speciaal onderwijs wijkt af voor een bedrag van € 865.000. Deze 

afwijking wordt volledig veroorzaakt door de verhoging van het bedrag per tlv van, afhankelijk van de 

categorie, € 77 tot € 935 per tlv. Deze afwijking is structureel. 

 

Doorbetalingen op basis van 1 februari 

Er is sprake van een afwijking in de verplichte doorbetaling aan het vso voor de groei per 1 februari 

van € 101.000. Er is in de begroting rekening gehouden met een groei van afgerond 25 leerlingen 

echter voor schooljaar 2020-2021 was er sprake van een te betalen groei van 14 leerlingen. Daarbij 

was er sprake van hogere normbedragen dan begroot. Voor schooljaar 2019-2020 is de groei 28 

leerlingen en compenseert dit de lagere afdracht als gevolg van 1 februari 2020 gedeeltelijk.  

 

Post Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil 

Doorbetalingen o.b.v. 1 februari 396.088 497.445 101.357 
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Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 

Onder deze categorie vallen de overdracht van middelen aan het regulier onderwijs voor bijvoorbeeld 

de begeleiders passend onderwijs en het waarderingssysteem. In onderstaand schema worden de 

afwijkingen gespecificeerd. 

 

Post Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil 

Waarderingssysteem 7.729.158 7.671.548 57.610 

 

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. Doordat 

het aantal leerlingen fluctueert kan de realisatie afwijken van de begroting. Doordat de nog uit te keren 

aanvullende waardering 2019-2020 hoger uitkomt dan begroot is er sprake van licht hogere uitgaven 

aan het regulier voortgezet onderwijs.  De afwijking is incidenteel van aard. 

 

Financiële baten en lasten 

Als gevolg van het besluit van de banken tot het heffen van negatieve spaarrente is in het eerste 

kwartaal van 2020 besloten de liquide middelen te spreiden over een tweetal verschillende banken, te 

weten de bestaande huisbankier van Koers VO ABN AMRO en de Rabobank. In het vierde kwartaal 

2020 is door de banken besloten dat de saldo’s waarover negatieve spaarrente diende te worden 

betaald verder zouden worden verlaagd. Om deze reden is besloten over te gaan naar 

schatkistbankieren. Dit is een langdurig traject geweest wat tot die tijd geleid heeft tot het betalen van 

negatieve spaarrente voor ruim € 15.000. Met ingang van 16 februari 2021 is Koers VO volledig over 

op schatkistbankieren en zal vanaf het tweede kwartaal 2021 er geen sprake meer zijn van negatieve 

spaarrente. De afwijking is daarmee incidenteel van aard. 

 

Uitputting bestedingen per ambitie 

Behalve op rekeningniveau is het ook mogelijk op niveau van de diverse ambities de kosten te 

analyseren. Door middel van deze ambities zet samenwerkingsverband Koers VO haar middelen in. 

Hieronder worden de afwijkingen binnen de vier ambities verantwoord.  

 

In verband met de overgang van De OverstapRoute per 1 augustus 2019 naar Koers VO is er een 

nieuwe kostenplaats toegevoegd aan de administratie van Koers VO. De kosten van De 

OverstapRoute worden neutraal begroot omdat zij gedekt worden door enerzijds een subsidie van de 

gemeente Rotterdam en anderzijds de deelnemende scholen vanuit zowel het po als het vo. 

 

Ambities Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil 

A1: Passend Onderwijs zichtbaar in 

school 

€ 8.826.452  € 8.800.027 € 26.425 

A2: Optimaliseren Dekkend Netwerk € 2.634.244  € 2.779.356 -/- € 145.112 

A3: Samenwerking onderwijs en 

zorg 

€ 509.265  € 711.369 -/- € 202.104 

A4: Doorgaande schoolloopbanen € 863.048  € 1.075.452 -/- € 212.404 

OR: De OverstapRoute -/- € 42  € -    42 

Org: Organisatie van de vereniging € 1.149.969  € 1.172.541 -/- € 22.572 

Rijk: Rijksbekostiging € 14.196.250  € 13.752.079  444.171 

Totaal € 213.315 -/- € 786.665 999.980 

 

Ambitie 1 wijkt € 26.000 negatief af van de begroting. De nog te betalen aanvullende waardering 

2019-2020 komt licht hoger dan begroot uit.  
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Ambitie 2 wijkt € 145.000 positief af van de begroting. Dit komt enerzijds door voor € 124.000 hogere 

kosten aan het OPDC maar anderzijds € 200.000 lagere kosten aan op schoolniveau georganiseerde 

voorzieningen. Overige kleine verschillen betreffen onder andere lagere juridische kosten voor 

afgegeven tlv’s voor € 13.000, lagere kosten aan netwerkbijeenkomsten i.v.m. de coronacrisis voor € 

25.000 en overige afwijkingen voor € 30.000. 

 

Ambitie 3 wijkt € 202.000 positief af van de begroting. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere 

kosten voor maatwerktrajecten voor € 59.000, lagere kosten voor onderwijszorgarrangementen en 

projecten in het kader van leerrecht voor € 93.000 en lagere kosten aan onder andere de Taskforce 

Thuiszitters (€ 20.000) en overige personele lasten voor € 30.000.  

 

Ambitie 4 wijkt € 212.000 positief af van de begroting. De post Zorgleerling in Beeld is € 66.000 hoger 

dan begroot als gevolg van algehele kostenstijgingen van de ingehuurde partijen in 2020. 

Hiertegenover staan lagere kosten voor activiteiten op het snijvlak vo-vso voor € 145.000 en aan 

activiteiten in het kader van de overstap naar het vervolgonderwijs voor € 100.000 (dit is exclusief de 

begrote subsidie van € 45.000). Overige kleine verschillen betreffen lagere ICT-lasten voor € 33.000.  

 

Kostenplaats De OverstapRoute wijkt niet af van de begroting. De volledige kosten van De 

OverstapRoute zijn enerzijds gedekt door de bijdrage van de gemeente Rotterdam en anderzijds door 

de deelnemende scholen.  

 

De kostenplaats Organisatie wijkt € 22.000 positief af van de begroting. De overige instellingslasten 

zijn € 12.000 lager dan begroot door minder kosten voor porti, drukwerk, telefoon en vergaderingen. 

Ten tweede zijn de afschrijvingslasten € 13.000 lager dan begroot. De investering in de ontwikkeling 

van een nieuwe digitale infrastructuur voor onder andere de schoolprofielenwebsite is pas geactiveerd 

na oplevering van het gehele project per december 2020. 

 

Verschillentabel 

Voor de overzichtelijkheid zijn alle bovengenoemde afwijkingen hieronder in een tabelvorm 

opgenomen, afgerond op € 5.000. Hierbij is per afwijking het bedrag, of de afwijking structureel of 

incidenteel van aard is, en of deze in de (meerjaren)begroting is opgenomen, weergegeven. Voor de 

keuze of deze afwijkingen in de toekomstige jaren in de meerjarenbegroting zijn opgenomen wordt 

verwezen naar de meerjarenbegroting 2021-2023. Het totaal aan incidentele afwijkingen bedraagt in 

2020 € 820.000 positief. De structurele afwijkingen geven een saldo van € 180.000 positief 
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Afwijking Negatief 

verschil 

Positief 

verschil 

Structureel/ 

Incidenteel 

Meerjaren 

begroting 

Vaststelling definitieve leerlingaantallen 350.000  Structureel Ja 

Aanpassing normbedragen per leerling  3.205.000 Structureel Ja 

Subsidie begaafde leerlingen po en vo 195.000  Structureel Ja 

Overige overheidsbijdragen 25.000  Structureel Ja 

Overige baten: ISK 10.000  Incidenteel Nee 

Overige baten: detachering  15.000 Structureel Ja 

Overige baten: overig  5.000 Incidenteel Nee 

Personeelslasten: lonen- en salarissen  65.000  Structureel Ja 

Personeelslasten: dotatie voorzieningen 45.000  Incidenteel Nee 

Personeelslasten: nascholing  25.000 Incidenteel Nee 

Personeelslasten: uitkeringen  15.000 Incidenteel Nee 

Personeelslasten: reis en verblijf  45.000 Incidenteel Nee 

Personeelslasten: overig  25.000 Incidenteel Nee 

Afschrijvingslasten: IVA  10.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: administratie en beheer  5.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: inventaris, apparatuur en 

leermiddelen, ICT-lasten 

 25.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: dotatie voorziening BPO  40.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: overige, kosten OPDC 125.000  Incidenteel Nee 

Overige lasten: zorgleerling in beeld 65.000  Incidenteel Nee 

Overige lasten: OZA’s  95.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: innovatieve activiteiten  145.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: maatwerk  60.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: overige centraal 

georganiseerde voorzieningen 

 200.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: begaafde leerlingen  195.000 Structureel Ja 

Overige lasten: overige activiteiten t.b.v. 

overstap vervolgonderwijs 

 145.000 Incidenteel Nee 

Overige lasten: overig  110.000 Incidenteel Nee 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

verplichte afdrachten OCW. Aanpassing 

leerlingaantallen. 

 90.000 Incidenteel Nee 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

verplichte afdrachten OCW. Aanpassing 

normbedragen lwoo, pro en vso. 

2.600.000  Structureel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: 

doorbetaling o.b.v. 1 februari, groei vso 

 100.000 Incidenteel Ja 

Doorbetaling aan schoolbesturen: overige 

doorbetalingen schoolbesturen. 

60.000  Incidenteel Ja 

Financiële baten en lasten 15.000  Incidenteel Ja 

Totaal 3.555.000 4.555.000   
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Balans 
In onderstaande tabel is de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019 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. 

 

 31-12-2020 31-12-2019  31-12-2020 31-12-2019 

Activa   Passiva   

Immateriële 

Vaste Activa 

269.766 71.390    

Materiele Vaste 

Activa 

  Eigen Vermogen   

Gebouwen en 

terreinen 

65.253 82.154 Algemene Reserve 5.251.483 5.038.168 

Inventaris en 

apparatuur 

110.897 122.510 Bestemmingsreserves 

(publiek + privaat) 

- - 

 176.150 204.665  5.251.483 5.038.168 

      

Financiële vaste 

activa 

515 515 Voorzieningen   

   Personeel 215.801 177.749 

   Overig - 40.000 

Vorderingen      

Debiteuren 318.330 311.878 Kortlopende 

schulden 

  

Overige 

vorderingen 

134.355 223.274 Crediteuren 344.984 568.973 

Overlopende 

activa 

402.767 178.002 Belastingen en 

premies soc. verz. 

195.365 179.351 

 855.452 713.154 Overige kortlopende 

schulden 

762.344 496.734 

   Overlopende passiva 2.037.574 644.881 

Liquide 

Middelen 

7.505.668 6.156.132  3.340.268 1.889.939 

      

 8.807.551 7.145.856  8.807.551 7.145.856 

 

Vermogenspositie per 31-12-2020 

Het eigen vermogen van samenwerkingsverband Koers VO bedraagt na bestemming van het resultaat 

op 31 december 2020 € 5.251.483. Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve 

exploitatieresultaat ad € 213.315 en vormt de buffer voor het opvangen van toekomstige risico’s.  

 

Activa 

Immateriële Vaste Activa 

Eind 2018 is geconstateerd dat de programmatuur van de website Schoolprofielen.nl dermate 

verouderd is dat deze vervangen dient te worden. De programmatuur zou na de zomer van 2020 niet 

meer ondersteund worden door de bestaande ontwikkelaar van de applicatie of door andere mogelijke 

leveranciers. Daar Koers VO ook diverse andere programmatuur heeft laten ontwikkelen, zoals het 

kwaliteitszorgsysteem, groepenbeheer (onder andere voor het versturen van mailingen) en de 

algemene website is ervoor gekozen om gedurende 2019 een analyse uit voeren naar de toekomstige 

ICT-wensen. In het kader van efficiëntie is in 2019 gestart met het bouwen van een technische 
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infrastructuur waarop alle vernieuwde toepassingen (zoals schoolprofielen website, groepenbeheer, 

etc.) apart, en indien gewenst, door derden konden worden ontwikkeld. Op deze in 2019 gebouwde 

infrastructuur is in 2020 een volledig vernieuwde website schoolprofielen inclusief achterliggende 

vragenlijst voor de scholen gebouwd. De eenmalige investering in 2020 is hiervoor € 216.000 

geweest. Conform de verslaggevingsvoorschriften zijn deze kosten eind 2020 na definitieve 

oplevering geactiveerd als immateriële vaste activa en worden deze afgeschreven in vijf jaar.  

Materiele Vaste Activa 

Gedurende 2020 is er voor € 27.000 geïnvesteerd in nieuwe activa. Het betreft hierbij aanschaffingen 

in ICT voor een bedrag van € 16.000 voor laptops en nieuwe telefoons. In verband met coronacrisis 

zijn voor alle medewerkers voorzieningen getroffen zodat zij goed konden thuiswerken. In 2020 is ook 

voor € 11.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur voor onder andere nieuwe koffiemachines, 

een smartboard voor hybride vergaderen en schermen voor coronaproof op kantoor werken. De 

balanswaarde van de materiele vaste activa is ten opzichte van ultimo 2019 met € 29.000 gedaald. 

 

Financiële Vaste Activa 

De financiële vaste activa bestaan uit de borg voor de beveiliging en de borg voor de waterkoeler.  

 

Vorderingen 

De vorderingen bedragen € 855.452 en zijn ten opzichte van ultimo 2019 gestegen met € 142.000. De 

stijging is met name het gevolg van de subsidie vsv 2020-2021 vanuit enerzijds de gemeente 

Rotterdam alsook de kassierschool Albedacollege. De subsidiemiddelen voor het schooljaar 20-21 zijn 

pas in 2021 overgemaakt aan Koers VO waardoor Koers VO de personele inzet van de scholen voor 

€ 268.000 heeft voorgeschoten. Er zijn verder geen vorderingen waarvan verwacht wordt dat deze 

niet worden voldaan gedurende 2021. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn per balansdatum toegenomen met € 1.350.000. De liquide middelen zijn 

opgebouwd uit de saldi van de betaalrekening en de spaarrekeningen. De toename wordt verklaard 

door enerzijds het positieve exploitatieresultaat en anderzijds doordat de kortlopende schulden met € 

1.450.000 zijn toegenomen. Met ingang van 16 februari 2021 zijn de liquide middelen ondergebracht 

bij schatkistbankieren van de centrale overheid.  

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve. Het positieve exploitatieresultaat van 

€ 213.315 is toegevoegd aan de algemene reserve. 

 

Voorzieningen 

Samenwerkingsverband Koers VO heeft een tweetal personeelsvoorzieningen en een overige 

voorziening. In totaal zijn de voorzieningen met € 2.000 afgenomen.  

- Voorziening jubilea. Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van 

jubileumgratificaties. In 2020 hebben twee medewerkers een jubileum meegemaakt en is er 

daarom sprake geweest van een onttrekking van € 8.000. Er is € 7.000 gedoteerd aan de 

voorziening.  

- Voorziening duurzame inzetbaarheid. Met ingang van de cao vo 2014-2015 is een voorziening 

opgenomen voor toekomstige verplichtingen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Elke medewerker ontvangt jaarlijks (naar rato) 50 uur individueel keuzebudget. Deze uren kunnen 

worden gespaard of in een aantal gevallen worden uitgekeerd in bijvoorbeeld een ophoging van 

de pensioenaanspraken of een bijdrage aan kinderopvang. In 2020 is voor een bedrag van 

€ 12.000 onttrokken aan de voorziening als uitbetaling of bijdrage aan de kinderopvang en 

€ 52.000 gedoteerd aan de voorziening in verband met sparend personeel voor de mogelijkheid 
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eerder met gedeeltelijk pensioen te gaan of om op een later moment gebruik te maken van extra 

verlof. 

- Voorziening verplichtingen begeleiders passend onderwijs. Voor de her- of uitplaatsing van bpo-

ers die niet kunnen worden ondergebracht bij één van de scholen van Koers VO is een 

voorziening opgebouwd voor extra te maken kosten. Ultimo 2019 resteerde er nog één 

medewerker ten aanzien van wie er verplichtingen bestonden. In 2020 heeft het schoolbestuur 

met deze medewerker een financiële afwikkeling tot stand gebracht. Hierdoor is een bedrag van € 

40.000 vrijgevallen in het resultaat over 2020.  

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn per balansdatum gestegen met € 1.450.000. De stijging wordt voor € 

280.000 verklaard door de post vooruit ontvangen subsidies OCW. Hier is het nog niet bestede saldo 

van de subsidie begaafde leerlingen verantwoord. Door de coronacrisis zijn enkele activiteiten in het 

kader van deze subsidie doorgeschoven naar 2021. Een andere grote post betreft de schuld aan het 

OPDC. Er is gesproken over een nieuwe overeenkomst met het OPDC die met terugwerkende kracht 

zou ingaan per 1 augustus 2020. Tot afronding van dit proces is de reguliere termijnfactuur alsnog te 

betalen opgenomen. Als laatste grote post is de uitbetaling van de aanvullende waardering 2019-2020 

à € 465.000 opgenomen. De uitbetaling hiervan vindt plaats in 2021.  

 

Kengetallen per balansdatum 
Vanuit bovenstaande tabellen worden diverse kengetallen bepaalt. De kengetallen zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. De landelijke kengetallen zijn afkomstig uit de financiële staat van 

het onderwijs 2019 van 21 januari 2021 en betreffen alleen de samenwerkingsverbanden voor het 

voortgezet onderwijs.  

 

Wat opvalt is dat Koers VO bij vergelijking van alle kengetallen bij bijna alle lager uitkomt dan andere 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo.  

 

 Kengetallen  

31-12-2020 

Kengetallen  

31-12-2019 

Landelijke 

kengetallen 

Financiële positie    

Liquiditeit 2,50 3,63 4,46 

Solvabiliteit 1 59,6 % 70,5 % 77,0 % 

Solvabiliteit 2 62,1 % 73,6 % 78,6 % 

Weerstandsvermogen inclusief MVA 6,9 % 7,1 % 11,0 % 

Weerstandsvermogen exclusief MVA 6,7 % 6,8 % 9,58 % 

Rentabiliteit 0,3 % 0,5 % 0,16 % 

    

Staat van baten en lasten    

Personele lasten van totaal 3,9 % 3,9 % 6,7 % 

Overige lasten van totaal 96,1 % 96,1 % 93,3 % 

 

Liquiditeit 

De liquiditeit drukt de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden uit. Het geeft 

aan in hoeverre de organisatie aan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen. Voor een 

goede liquiditeit moet dit kengetal boven de 1,0 bedragen. Op grond van dit uitgangspunt is sprake 

van voldoende liquiditeit. De liquiditeitspositie geeft de toestand per 31 december 2020 weer. Er is 

sprake van een momentopname. Ondanks een stijging van de liquide middelen ultimo 2020 is de 

liquiditeit gedaald doordat de kortlopende schulden zijn gestegen. Samenwerkingsverband Koers VO 

houdt als minimum een liquiditeit van 1,5 aan. 
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar 

verplichtingen te voldoen en is een verhoudingsgetal van het eigen vermogen naar rato van het totaal 

aan passiva. In geval van solvabiliteit 1 betreft dit het eigen vermogen inclusief de voorzieningen. De 

solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer en is daardoor een momentopname. De 

solvabiliteit 1 en 2 zijn beiden gedaald ten opzichte van 31 december 2019 doordat de kortlopende 

schulden zijn gestegen. 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 onder de streefnorm.  

 

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 gedaald ondanks het positieve resultaat. De 

totale rijksbijdragen zijn namelijk sterker gestegen dan het eigen vermogen.  

 

Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig eigen vermogen 

In de kamerbrief van 29 juni 2020 is door het ministerie de signaleringswaarde mogelijk bovenmatig 

eigen vermogen gepresenteerd voor de gehele sector onderwijs. Voor samenwerkingsverbanden is 

deze vastgesteld op 3,5% van de totale baten. Als een samenwerkingsverband boven deze 

signaleringswaarde uitkomt dienen zij te duiden wat hiervan de reden is en, indien noodzakelijk, aan 

te geven op welke wijze en termijn zij zullen voldoen aan deze norm. In de kamerbrief met betrekking 

tot de verbeteraanpak passend onderwijs van 6 november 2021 is door de minister gesteld dat 

sectorbreed alle samenwerkingsverbanden dienen te voldoen aan de signaleringswaarde. Alle 

samenwerkingsverbanden dienen uiterlijk 7 mei 2021 een plan in te dienen op welke wijze zij gaan 

voldoen aan deze norm of, indien goed onderbouwd, welke norm zij hanteren.  

 

Ultimo 2020 heeft Samenwerkingsverband Koers VO een mogelijk bovenmatig eigen vermogen van 

afgerond 2,6 miljoen. In het in maart en april 2021 vastgestelde plan is vastgelegd op welke wijze 

Samenwerkingsverband Koers VO haar reserves afbouwt. Hier wordt in onderstaande 

continuïteitsparagraaf nader op ingegaan.  

 

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 te hebben die past bij het 

gewenste eigen vermogen. Bij verlaging van het gewenste eigen vermogen is daardoor een negatieve 

rentabiliteit gewenst.  

 

Personele lasten 

De verhouding personele lasten ten opzichte van de totale lasten blijft in 2020 conform 2019. Er wordt 

geen verhoging van dit percentage verwacht in de komende periode. Met 3,9 % bevindt Koers VO 

zich daarmee ruim onder het landelijke percentage van 6,7 % in 2019.  
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Treasury 
In het treasurystatuut is het beleid met betrekking tot beleggen en belenen opgenomen. Treasury 

heeft bij Koers VO primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het maximeren van 

beleggingsopbrengsten respectievelijk het reduceren van financieringskosten. Dit uitte zich in het 

risicomijdend uitzetten van gelden op spaarrekeningen die te allen tijde vrij opneembaar zijn. Koers 

VO leeft daarmee de eisen uit de regeling beleggen, belenen en derivaten OCW van 2016 (inclusief 

aanpassingen in 2018) volledig na. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 

voorgedaan.  

 

Begin 2020 is door diverse banken kenbaar gemaakt dat zij negatieve rente gingen berekenen over 

saldo’s hoger dan 1 miljoen euro. Koers VO bankiert sinds de start van haar oprichting bij ABN Amro 

Mees Pierson. Om te voorkomen dat er negatieve rente moest worden betaald heeft het bestuur van 

Koers VO besloten om de middelen over twee banken te verdelen. Half 2020 zijn daarvoor 

bankrekeningen aangegaan bij de Rabobank. Eind 2020 zijn door beide banken de saldo’s waarover 

negatieve spaarrente moet worden betaald verder verlaagd. Om deze lasten te voorkomen is besloten 

over te gaan op schatkistbankieren. Dit proces is half februari 2021 afgerond.  
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Continuïteitsparagraaf 
 

De continuïteitsparagraaf is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2023, vastgesteld april 2021.  

 

A1. In de jaarstukken worden de navolgende kengetallen opgenomen 

Kengetal (31-12) 2020 2021 2022 2023 

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

Onderwijzend personeel - - - - 

Overige medewerkers 29,1 29,8 29,8 29,8 

Totaal 31,0 31,7 31,7 31,7 

     

Leerlingaantal regulier vo 

(incl. nieuwkomers) 

49.611 49.657 49.657 49.657 

Leerlingaantal vso 1.924 1.980 1.997 2.014 

Leerlingaantal lwoo 5.488 5.469 5.570 5.570 

Leerlingaantal pro 2.089 2.103 2.114 2.125 

 

Het samenwerkingsverband wordt bekostigd op basis van het aantal leerlingen in het regulier 

voortgezet onderwijs in haar regio. Op deze bekostiging wordt de ondersteuningsbekostiging voor het 

voortgezet speciaal onderwijs en lwoo/pro in mindering gebracht. In de meerjarenbegroting wordt (op 

basis van de trend van voorgaande jaren en prognoses vanuit het CBS) uitgegaan van de volgende 

uitgangspunten: 

• Een gelijkblijvend aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. 

• Een eenmalige groei in het lwoo van 101 leerlingen.  

• Een stabiele groei van het aantal leerlingen in het pro met 0,5% per jaar. 

• Een stabiele groei van aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs categorie van 1,0 

%. Deze groei wordt begroot voor zowel het vso4 als vso3.  

Zie hiervoor ook de meerjarenexploitatie voor meer informatie.  

De personeelsformatie van samenwerkingsverband neemt in 2021 toe als gevolg van vervanging van 

nu extern ingehuurd personeel. Hiermee komt het aantal fte’s wederom overeen met de inzet ultimo 

2019 van 31,7 fte. Als blijkt dat 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 

de meerjarenbegroting 2021-2023. 

A2. Meerjarenbegroting 

 

Balans 

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

bepaald.  

 

Kengetal (31-12) 2019 2020 2021 2022 

ACTIVA     

Vaste Activa     

Immateriële vaste activa 269.766 211.945 154.124 96.303 

Materiele vaste activa 176.150 151.453 134.551 99.340 

Financiële vaste activa 515 515 515 515 

Totaal vaste activa 446.431  € 363.912   € 289.189   € 196.157  

Vlottende activa  € 8.361.121   € 8.485.702   € 7.449.963   € 6.425.927  

TOTAAL ACTIVA  € 8.807.551   € 8.849.615   € 7.739.152   € 6.622.084  
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Kengetal (31-12) 2019 2020 2021 2022 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen     

Algemene reserve  € 5.251.483   € 3.336.507   € 2.737.804   € 2.112.496  

Bestemmingsreserves - - - - 

Voorzieningen  € 215.801   € 2.172.840   € 1.661.080   € 1.169.320  

Kortlopende schulden  € 3.340.268   € 3.340.268   € 3.340.268   € 3.340.268  

TOTAAL PASSIVA  € 8.807.552   € 8.849.615   € 7.739.152   € 6.622.084  

 

De financiële positie van de vereniging is gezond. Het eigen vermogen is de afgelopen jaren 

toegenomen. Het positieve exploitatieresultaat heeft ertoe geleid dat het eigen vermogen zich boven 

de signaleringwaarde mogelijk bovenmatig eigen vermogen en het door Koers VO gewenste niveau 

bevindt zoals vastgelegd in de meest recent vastgestelde risicoanalyse (april 2021). Zie voor een 

verdere toelichting hoofdstuk 5, paragraaf ‘Beheersprocessen en risicoanalyse’.  

 

De immateriële vaste activa zijn in 2020 nog eenmalig toegenomen als gevolg van de eenmalige 

investering in de technische infrastructuur van onder andere de schoolprofielenwebsite. De materiële 

vaste activa nemen als gevolg van de eenmalige investering in 2015 in de huidige huisvesting verder 

af. Er worden verder geen grote investeringen verwacht behoudens mogelijk een aanpassing van de 

sanitaire voorziening. 

De voorzieningen nemen in 2021 eenmalig sterk toe. Als gevolg van de coronacrisis zal het aantal 

aanwijzingen lwoo en pro eenmalig sterk toenemen. Een aanwijzing lwoo wordt eenmalig afgegeven 

waarna deze gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling blijft gelden. Deze aanwijzing blijft 

geldig onafhankelijk of de achterstanden worden ingelopen door de school (met of zonder de NPO-

middelen). Hierdoor ontstaat in 2021 bij Koers VO, bij een schoolloopbaan in het vmbo van 4 jaar, een 

financiële verplichting van 4 jaar. Omdat deze verplichting in 2021 is ontstaan wordt hiervoor in 2021 

een voorziening gevormd voor een bedrag van 2 miljoen. Gedurende 4 jaar zal dit bedrag in vier 

gelijke bedragen vrijvallen.  

 

De reden dat deze voorziening moet worden gevormd is dat Koers VO geen aparte bekostiging 

voorleerlingen met lwoo vanuit het NPO zal ontvangen. Dit is ook niet mogelijk omdat inmiddels het 

merendeel van de samenwerkingsverbanden vo gekozen heeft voor opting out voor het lwoo. Voor 

de leerlingen die in 2022 de overstap maken vanuit het po naar het vo zullen in de komende periode 

extra middelen (en daarmee aandacht) beschikbaar zijn om de achterstanden in te lopen. Deze 

middelen komen echter te laat voor de leerlingen die in de zomer van 2021 overstappen. Het is 

daarmee eenmalig. 
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Meerjarenexploitatie 

 2019 2020 2021 2022 

Baten     

Rijksbijdrage OC&W  € 75.731.203   € 77.279.574   € 77.330.530   € 77.330.530  

Overige overheidsbijdragen 

en subsidies 

 € 314.094   € 340.148   € 326.279   € 326.279  

Overige baten  € 84.254   € 92.500   € 92.500   € 92.500  

Totaal baten  € 76.129.551   € 77.712.221   € 77.749.309   € 77.749.309  

     

Lasten     

Personeelslasten  € 2.943.982   € 3.087.525   € 3.002.713   € 3.002.713  

Afschrijvingen  € 73.860   € 113.519   € 106.723   € 105.032  

Huisvestingslasten  € 123.712   € 128.500   € 128.500   € 128.500  

Overige lasten  € 3.497.172   € 6.348.610   € 4.024.740   € 3.858.073  

Doorbetalingen aan 

onderwijsinstellingen 

 € 69.261.064   € 69.945.044   € 71.083.836   € 71.278.798  

Totaal lasten  € 75.899.789   € 79.623.198   € 78.346.512   € 78.373.117  

     

Saldo baten en lasten  € 229.762  -/- € 1.910.976 -/- € 597.203 -/- € 623.808 

     

Saldo fin. baten en lasten -/- € 16.447 -/- € 4.000 -/- € 1.500  -/- € 1.500 

     

Nettoresultaat  € 213.315   -/- € 

1.914.976 

-/- € 598.703 -/- € 625.308 

     

 

Voor de komende jaren begroot het samenwerkingsverband significant negatieve resultaten. Vanuit 

de verbeteraanpak passend onderwijs is besloten extra te investeren op een drietal activiteiten: 

• Het ontwikkelen van een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt  

• Het stimuleren van de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs binnen het regulier onderwijs 

• Extra investeren op scholing onderwijsprofessionals 

 

De uitgave aan de voorziening voor het opvangen van hogere uitgaven aan het lwoo en pro wordt bij 

de balans besproken.  

 

Door middel van de bovengenoemde drie extra investeringen wil het college van bestuur de mogelijk 

bovenmatige reserves versneld afbouwen passend bij de richting van de verbeteragenda passend 

onderwijs.  

 

Gevolgen corona-crisis 

Zoals al benoemd bij de kengetallen en leerlingprognose voor de komende jaren is ook 

samenwerkingsverband Koers VO geconfronteerd met onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. 

De gevolgen hiervan zijn waar mogelijk meegenomen in de hierboven gehanteerde 

meerjarenbegroting. De vertraging van diverse activiteiten uit 2020 wordt in de komende periode 

ingelopen.  
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Ten overvloede merkt het college van bestuur op dat Koers VO als gevolg van de corona-crisis geen 

financiële discontinuïteit verwacht. De jaarrekening 2020 is door het college van bestuur opgemaakt 

uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig eigen vermogen 

Zoals besproken onder de paragraaf Kengetallen is door de inspectie in juni 2020 een 

signaleringsnorm vastgesteld ter bepaling of er mogelijk sprake is van een bovenmatige reserve. Als 

een samenwerkingsverband boven deze norm uitkomt dient het gesprek plaats te vinden of het 

terecht is dat er een hogere reserve wordt aangehouden. Deze norm is vastgesteld op 3,5% van de 

totale baten (met een minimumwaarde bij kleine samenwerkingsverbanden van € 250.000). In 2021 

bedraagt de signaleringsnorm voor Koers VO € 2.719.000. Uit de meerjarenbegroting en balanspositie 

wordt duidelijk dat ultimo 2022 de (mogelijk) bovenmatige reserves zijn afgebouwd en blijkt aldus dat 

Koers VO binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet aan deze signaleringsnorm. In 2023 zal bij het 

huidige beleid sprake zijn van een eigen vermogen onder zowel de signaleringsnorm als de eigen 

risicoanalyse. Gezien het moment in het proces is er geen verwachting dat dit zal leiden tot 

onzekerheden in de bedrijfsvoering of stagnatie van de beleidsuitvoering de komende periode. Over 

de verdere afbouw in 2023 en gewenste hoogte van het eigen vermogen zal in 2021 verder worden 

gesproken in het kader van het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.  
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5 Bedrijfsvoering en interne beheersing 

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

 

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem  

 

Bedrijfsvoering 

Het bestuur van Koers VO streeft naar een professionele bedrijfsvoering die heldere en daadkrachtige 

besluitvorming en sturing mogelijk maakt. Dit veronderstelt onder meer dat er sprake is van: 

geformaliseerde en gestandaardiseerde instrumenten en procedures ten behoeve van de beleids- en 

begrotingscyclus (een planning en control cyclus), een adequate organisatie van de bestuurlijke 

informatievoorziening, een jaarlijkse analyse en borging van het risicomanagement in de organisatie, 

een heldere, efficiënte en gecontroleerde administratieve organisatie, de beschikbaarheid van de 

benodigde deskundigheid en de beschikbaarheid van adequate managementinformatie op alle 

niveaus. Dit alles op een niveau dat past binnen een samenwerkingsverband van deze grootte in 

verhouding tot de andere samenwerkingsverbanden van Nederland. Hierbij wordt een afweging 

gemaakt tussen de kosten en baten in het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. 

 

In 2020 is er beperkt sprake geweest van ontwikkelingen die van invloed waren op de verdere 

professionalisering van de organisatie. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is 

gegaan naar het voortzetten van de bestaande activiteiten en procedures binnen een snel 

veranderend landschap en opeenvolgende landelijke maatregelen. Het verplicht thuiswerken heeft tot 

uitdagingen geleid in het ‘in control’ blijven op inhoudelijk en financieel gebied. Inmiddels heeft het 

verplichte thuiswerken ook geleid tot efficiëntere tijdinzet daar reistijd voor externe afspraken tot een 

minimum is beperkt. Er hebben zich geen problemen voorgedaan in het kader van de bedrijfsvoering. 

 

Beleidsprocessen 

Koers VO heeft een bestuursstructuur waarbij de richtlijnen vanuit de Code Goed Bestuur van de VO 

Raad zijn toegepast. Koers VO heeft een raad van toezichtmodel met 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 waarvan 1 persoon wordt voorgedragen door de 

Ondersteuningsplanraad. Met ingang van 1 augustus 2021 zal worden overgegaan naar een Raad 

van Toezicht van 5 personen waarvan 3 extern geworven (onafhankelijk) en 2 vanuit de leden van de 

vereniging.   

 

Het beleid van het samenwerkingsverband wordt in opdracht van het college van bestuur voorbereid 

en uitgevoerd door de medewerkers van Koers VO.  

 

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Beheersprocessen en risicoanalyse 

Jaarlijks vindt er in de periode april/mei een update plaats van de risicoanalyse naar aanleiding van de 

bestaande ontwikkelingen. In 2021 is dit proces naar aanleiding van maatregel 23 uit de 

verbeteraanpak passend onderwijs vervroegd naar februari-maart. Ten aanzien van de vorige 

risicoanalyse uit 2019 zijn er diverse risico’s aangepast.  

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 
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In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van het aantal gesignaleerde risico’s en de 

mogelijke impact op het weerstandsvermogen. Wat opvalt is dat met name bij de strategische risico’s 

de impact op het weerstandsvermogen het grootst is. Hier ligt de belangrijkste winst die kan worden 

behaald in beperking van de risico’s. 

 

Categorie Aantal risico’s Impact op het 

weerstandsvermogen 

Risico’s die voortvloeien uit het door Koers VO 

geformuleerde beleid en de uitvoering hiervan 

(strategische risico’s) 

18 € 1.797.000 

Risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering 

van Koers VO (voorkombare risico’s) 

8 € 469.500 

Risico’s die voortvloeien uit het beleid van de 

overheid (externe risico’s). 

3 € 625.000 

 

Binnen deze onderdelen zijn de drie belangrijkste risico’s met de grootste impact (> € 250.000) en op 

welke wijze Koers VO zijn beheersmaatregelen hierop heeft ingericht:  

1. Het aantal vso leerlingen op tel- en/of peildatum 1 oktober en/of 1 februari is hoger dan 

verwacht, hierdoor stijgen de verplichte uitgaven vso. 

Dit risico kan worden beperkt door aan de voorkant de afgifte van het aantal beschikkingen 

gedurende het jaar monitoren via de Kijkglazen en de monitor Dekkend Netwerk (v)so met 

betrekking tot het aantal ingeschreven leerlingen cluster 4. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen 

worden getroffen. Op dit moment is er beperkt sprake van wachtlijsten echter de gevolgen van 

de coronacrisis op de instroom naar het vso is beperkt in te schatten. 

2. De rijksbekostiging voor het lwoo en pro vindt op dit moment plaats op basis van het 

deelnamepercentage op 1 oktober 2012. In 2024 zal naar verwachting een nieuwe wijze van 

bekostigen worden ingevoerd. Op 1 oktober 2012 had Koers VO een eenmalige piek in het 

deelnamepercentage 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 Sectorraad SWV VO maar ook via haar 

eigen netwerk bij het ministerie aan tafel. 

3. De taken van de samenwerkingsverbanden worden, mede naar aanleiding van de evaluatie 

passend onderwijs, breder uitgelegd dan oorspronkelijk bedoeld en waarvoor bekostiging 

wordt ontvangen. 

Dit risico kan worden beperkt door aan tafel te zitten bij zowel de gemeente in het kader van 

het efficiënt bundelen van zorg- en onderwijsmiddelen als (via de Sectorraad 

samenwerkingsverbanden vo) bij het ministerie om dit onderwerp bespreekbaar te houden. 

 

Conclusie uit de bijgestelde risicoanalyse is dat, als alle risico’s tegelijkertijd zich zullen voordoen er 

een weerstandsvermogen van afgerond € 2,9 miljoen aanwezig dient te zijn. Ultimo 2020 heeft het 

samenwerkingsverband een eigen vermogen van ruim € 5,2 miljoen. Dit eigen vermogen bestaat 

volledig uit de algemene reserve en is daarmee het weerstandsvermogen. Dit is voldoende hoog om 

voor de korte tot middellange termijn (3 jaar) de risico’s te ondervangen.  

 

De kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen is beperkt. Jaarlijks wordt bij het opstellen 

van de meerjarenbegroting de risicoanalyse herzien en per risico bepaald of deze nog van toepassing 

is en wat de beheersingsmaatregelen zijn.  
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Het bestuur heeft de uitkomsten van de risicoanalyse 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. 

 

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

Inleiding 

Wellicht start elke rapportage van een raad van toezicht in het onderwijs dit jaar met de constatering 

dat de wereld van het onderwijs er in 2020 heel anders uitzag ten gevolge van Covid-19. Na het 

sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de 

afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische 

begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. Daarnaast is de aanwijzing aan de voorzitters van de 

veiligheidsregio’s gegeven om opvang, onderwijs of didactische begeleiding van deze kwetsbare 

kinderen mogelijk te maken. De rol van de RvT als werkgever, sparringpartner en toezichthouder 

veranderde niet alleen door digitaal vergaderen in de RvT en bij de ALV, waardoor de zo belangrijke 

contacten digitaal werden en spontane ontmoetingen afnamen. Discussies over inclusie werden 

paradoxaal vanuit huis gevoerd. 

 

De corona-maatregelen zijn genomen in het kader van de volksgezondheid. De landelijke overheid 

wees gemeenten erop dat uitsluitend afstandsonderwijs, voor kinderen in een kwetsbare situatie, 

onvoldoende is. Hoewel de directe uitvoer van deze maatregelen bij de schoolbesturen lag, heeft het 

toezicht zich dit jaar wel degelijk meer gericht op verminderen van kansenongelijkheid, onderwijs voor 

kwetsbare groepen en innovaties in het onderwijs door digitalisering.  

 

We zijn blij dat de ingezette weg van waardengericht toezicht ook leidt tot het steeds beter in contact 

zijn met de ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad en met externe stakeholders. Op 

deze wijze kunnen we geluiden uit de samenleving (zelfs de publieke opinie) meenemen in een 

actieve vorm van toezien op de ontwikkeling van Koers VO en de wijze waarop het bestuur daarmee 

omgaat. Juist deze signalen van problemen maakten ons ook zeer bewust van de enorme gevolgen 

van Covid-19 en de impact voor diegenen die te maken kregen met vaak langdurige gevolgen van de 

ziekte zelf of in hun directe omgeving, en de impact voor ouders met kinderen in de schoolgaande 

leeftijd (waaronder dus ook medewerkers op het bureau). Zij kregen in de lockdown de (extra) 

opdracht kinderen thuis te motiveren en begeleiden bij het onderwijs. En niet in de laatste plaats de 

leerlingen die te maken kregen met een andere vorm van onderwijs, soms een extra achterstand en 

met veel minder sociale contacten. Toezichthouden blijkt eens te meer veel meer te zijn dan 

controleren of de juiste documenten aanwezig zijn en dat deze de juiste kwaliteit hebben, het betreft in 

verbinding staan met bestuur, bureau, de inspraakorganen en de maatschappij.  Dat maakt deze taak 

tot een verantwoordelijke en mooie taak. We leggen graag verantwoording af hoe we vormgegeven 

hebben aan deze taak in 2020. 

 

Raad van toezicht Koers VO 

Koers VO heeft sinds 23 april 2013 (statutenwijziging) een RvT. De RvT is het intern toezichthoudend 

orgaan van de vereniging. Via dit jaarverslag verantwoordt de RvT zich over de uitvoering van het 

toezicht in 2020. De RvT ziet erop toe dat het college van bestuur de vereniging op adequate wijze 

bestuurt en vertegenwoordigt en heeft daarnaast een advies- en werkgeversfunctie voor het bestuur. 

De taken en bevoegdheden van de RvT zijn expliciet beschreven in de statuten van de vereniging en 

het hierop gebaseerde Reglement RvT en het bijbehorende toezichtkader. De RvT kende in 2020 drie 

commissies: de commissie remuneratie, de commissie financiën en de commissie passend onderwijs. 

De code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ is niet vrijblijvend van toepassing op de leden RvT Koers VO. 
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Samenstelling raad van toezicht in 2020 

Gedurende het jaar 2020 zijn er drie vacatures ontstaan in de RvT. Van de zeven leden zijn drie leden 

gestopt omdat zij niet langer werkzaam zijn voor een schoolbestuur dat lid is van de vereniging. Mede 

door het vertrek van drie leden en de landelijke ontwikkelingen voor meer onafhankelijkheid bij het 

intern toezicht op samenwerkingsverbanden heeft het gesprek plaatsgevonden binnen de RvT en ALV 

over meer onafhankelijk toezicht in het toezichthoudende orgaan. Vervolgens is tijdens de 

ledenvergadering van december 2020 ingestemd met de wijziging van zeven naar vijf leden, en van 

twee naar drie onafhankelijke leden.  

De RvT bestaat uit vier leden en er is een vacature. De voorzitter van de RvT is ook de onafhankelijk 

voorzitter van de ALV. In de vacature zal in 2021 een nieuw onafhankelijk RvT-lid geworven worden. 

Twee leden van de RvT zijn ook lid van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Koers VO. Het 

vijfde lid van de Raad is bindend voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Koers 

VO. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met een maximale 

zittingsduur van 8 jaar. Zij treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. 

In 2020 ontving het lid op voordracht van de OPR als bezoldiging een bedrag van € 2.500, - exclusief 

btw op jaarbasis. De overige RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Daarnaast worden de kosten 

voor het lidmaatschap van alle leden van de RvT van de VTOI betaald. De leden van de RvT vallen 

onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Er zijn met uitzondering van 

reiskostenvergoeding voor het lid op voordracht van de OPR geen onkostenvergoedingen uitgekeerd 

aan de overige leden. 

Naar aanleiding van een scholingsvraag van een van de RvT-leden is er een scholingsregeling 

vastgesteld door de RvT tijdens de vergadering van 2 juni 2020. Het beschikbare budget voor scholing 

voor toezichthouders is maximaal € 1.000, - per persoon per jaar. Bij een grotere/intensieve scholing 

is er sprake van een 50/50 regeling met een maximale bijdrage van Koers VO van € 5.000 voor de 

gehele zittingstermijn van het betreffende RvT-lid. Alleen bij te dragen door Koers VO als er zicht is op 

het aanblijven van het betreffende lid als RvT-lid voor de gehele zittingstermijn (8 jaar). Eén van de 

RvT-leden heeft voor een grotere/intensieve scholing in 2020 € 4.875 ontvangen.  

In 2020 was de RvT als volgt samengesteld14:  

1. De heer C. Kuiper (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, 

kwaliteitscontroller, projectleider iHUB): voorzitter RvT en ALV, lid commissie remuneratie, 

aftredend per 1 juli 2021. 

(neven)functies: lector transformatie in de zorg voor jeugd Hogeschool Leiden, lid raad van 

toezicht Centrum voor Consultatie en Expertise 

2. Mevrouw A. de Visch Eybergen (Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, lid college van 

bestuur): vicevoorzitter, zetel vso, lid commissie remuneratie, herbenoembaar per 1 juli 2021. 

(neven)functies: lid bestuur van LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs), lid 

bestuur EIC Mainport Rotterdam, afgetreden per 1 maart 2020.  

3. De heer M. Melis (Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, uitvoerend 

bestuurder), zetel vso, lid commissie financiën, herbenoembaar per 1 juli 2022. 

(neven)functies: freelancer/interimmanager vanuit Quintos Interim, penningmeester Stichting Wij 

Zijn Rotterdam, lid commissie middelen samenwerkingsverband PPO Rotterdam. 

4. Mevrouw E.H. van Dijk, vicevoorzitter per 1 maart 2020, zetel OPR, lid commissie passend 

onderwijs, lid commissie remuneratie per 1 maart 2020, herbenoembaar per 1 juli 2022. 

(neven)functies: algemeen directeur de Waag, De Forensische Zorgspecialisten. 

5. De heer A. Keller (Stichting Krimpenerwaard College, bestuurder/rector), zetel vo, lid commissie 

passend onderwijs, herbenoemd per 1 juli 2020, aftredend per 1 juli 2023. 

(neven)functies: lid van de raad van toezicht van Pit - primair onderwijs en kinderopvang en 

Stichting Jeugdteams. 

 
14 Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties. 
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6. De heer M. Otto (Stichting LMC VO, voorzitter college van bestuur), zetel vo, lid commissie 

financiën. Afgetreden per 1 augustus 2020. 
7. De heer C.A. Klapwijk (Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad, 

bestuurder/rector), zetel vo. Afgetreden per 1 augustus 2020. 

 

De raad van toezicht in 2020 

In 2020 heeft de raad van toezicht driemaal vergaderd waarvan eenmaal met de accountant. De 

vergaderingen zijn steeds bijgewoond door het college van bestuur. De vergadering van 24 maart 

2020 is wegens de lockdown geannuleerd. Dit heeft er ook voor gezorgd dat er minder inhoudelijke 

onderwerpen besproken zijn dit jaar.  

 

Tijdens deze reguliere overleggen van de RvT met het college van bestuur zijn diverse onderwerpen 

besproken (zowel ter informatie, ter bespreking (sparrend/adviserend) als ter voorlopige goedkeuring 

of ter vaststelling). De belangrijkste onderwerpen betreffen hierbij op thema: 

Beleid en kwaliteit: 

- vormgeving en samenstelling OPR (besproken) 

- Koers VO in beeld, 2019-2020 (besproken) 

- Naar inclusiever onderwijs, in gesprek met de ALV (besproken) 

Bestuur en toezicht: 

- zelfevaluatie RvT – 22 september 2020 (besproken) 

- terugkoppeling overleg RvT, OPR & MR – 10 maart 2020 (geïnformeerd) 

- verslag werkgeversgesprekken (geïnformeerd) 

Financiën: 

- scholingsbudget RvT-leden (besloten) 

- meerjarenbegroting 2020-2022 (voorlopig goedgekeurd) 

- verslag RvT voor jaarverslag 2019 (vastgesteld) 

- risicoanalyse 2020-2021 (geïnformeerd) 

- de jaarstukken 2019 (voorlopig goedgekeurd) 

- de tussentijdse managementrapportages (geïnformeerd)  

- managementletter 2020 externe accountant (besproken) 

- begroting 2021 (voorlopig goedgekeurd) 

- schatkistbankieren (geïnformeerd) 

Hiermee is aan de jaarlijkse verplichte acties, zoals beschreven in de statuten van de vereniging en 

het hierop gebaseerde Reglement raad van toezicht met het bijbehorende toezichtkader, voldaan.  

In het toezicht hebben daarboven 

- sensitiviteit voor en oriëntatie op (maatschappelijk debat over) publieke belangen (denk aan 

discussies over reserves, waardengericht toezicht, onafhankelijkheid toezicht, inclusie); 

- gerichtheid op de maatschappelijke doelbereiking van het samenwerkingsverband (denk aan en 

privaat gefinancierd onderwijs en de overstap van po naar vo); 

- gepaste aanwending van de publieke middelen (risicoanalyse, reserves, begroting in relatie tot 

ondersteuningsplan). 

- aandacht voor de waarden van het samenwerkingsverband, en policy governance 

steeds centraal gestaan. 

 

Daarnaast hebben er informele overlegmomenten plaatsgevonden tussen het CvB en de voorzitter 

van de RvT om de agenda van de aankomende RvT- en ALV-vergadering voor te bereiden en af te 

stemmen en te sparren over actuele onderwerpen.  
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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.  

 

De commissies van de raad van toezicht 

Daarnaast heeft de commissie financiën (1x), de commissie passend onderwijs (3x) en de commissie 

remuneratie (1x) in 2020 met het college van bestuur vergaderd. Deze commissies hebben ten doel in 

een kleinere setting en met behulp van deskundigen (intern en extern) inhoudelijk te overleggen over 

specifieke onderwerpen. Hierover wordt vervolgens geadviseerd aan de voltallige raad van toezicht 

door agendering tijdens de vergadering van de raad van toezicht met gebruikmaking van een 

adviesformulier.  

De commissies hadden voorheen tenminste twee leden. Door het vertrek van drie leden gedurende 

het jaar was het in de maanden na de zomervakantie niet langer mogelijk alle drie de commissies te 

vullen met twee leden. Daarom is besloten om de gesprekken over financiën na het vertrek van Marc 

Otto direct in de RvT te laten plaatsvinden. Individuele leden hebben wel, vanuit hun expertise, een 

aandachtsgebied (financiën, onderwijs of organisatiekunde) met op dat onderwerp een voortrekkersrol 

in de RvT.  

 

Verslag van de commissie passend onderwijs 

De commissie passend onderwijs werd gevormd door Ad Keller, Kees Klapwijk (tot en met 1 augustus 

2020) en Evelien van Dijk. In de commissie passend onderwijs is vooral gesproken over de weg naar 

inclusiever onderwijs voor het samenwerkingsverband, scholen en schoolbesturen in opmaat naar het 

nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Dit werd ingegeven door de ambities van het bestuur en de 

landelijke ontwikkelingen zoals publicatie van het advies van de Onderwijsraad ‘steeds inclusiever’ en 

later in het jaar de uitkomsten van de landelijke evaluatie passend onderwijs. Er is in de commissie 

met het CvB gesproken over de vormgeving en de uitkomsten van de gezamenlijke bijeenkomst van 

de RvT, OPR en MR op 10 maart 2020 over inclusiever onderwijs, de ontwikkelingen binnen het 

project integratie vo-vso, het advies van de onderwijsraad ‘steeds inclusiever, de vormgeving en 

uitkomsten van het overleg met de leden (ALV) over inclusiever onderwijs en de betekenis van de 

landelijke evaluatie passend onderwijs voor Koers VO. 

 

Verslag van de commissie financiën 

De commissie financiën werd gevormd door Marc Otto (tot en met 1 augustus 2020) en Maarten 

Melis. In verband met het vertrek van Marc Otto is de commissie na de zomervakantie niet langer 

actief geweest. Er is gekozen om de gesprekken over financiën na het vertrek van Marc Otto direct in 

de RvT te laten plaatsvinden met Maarten Melis die financiën als aandachtsgebied heeft in de RvT.  

 

In de commissie financiën worden de diverse financiële verantwoording- en planningsdocumenten 

besproken die, op basis van de vastgestelde planning en control cyclus, periodiek door Koers VO 

worden opgesteld. Over deze stukken geeft de commissie advies aan de gehele raad van toezicht. 

Behalve deze stukken is het afgelopen jaar extra aandacht geweest voor het bewust langjarig negatief 

begroten met als doel het afbouwen van de financiële reserves van het samenwerkingsverband. Dit 

vanuit het principe dat middelen zoveel mogelijk ten gunste moeten komen van passend onderwijs op 

de scholen. Het bewust afbouwen van de (mogelijk) bovenmatige reserves door het bestuur ligt in lijn 

met de wens van de minister vanuit de evaluatie passend onderwijs. Een ander onderwerp waar in 

2020 extra aandacht voor is geweest binnen de RvT is de constatering dat de positieve financiële 

resultaten in de afgelopen jaren het gevolg waren van de (late) bijstelling van de rijksbekostiging. 

Daarom wordt met ingang van 2021 het gemiddelde van de bijstelling van de afgelopen jaren mee 

begroot door het bestuur zodat beter kan worden gestuurd op de reserves van het 

samenwerkingsverband. 

 

Verslag van de commissie remuneratie 
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De remuneratiecommissie wordt gevormd door Chris Kuiper, voorzitter RvT en Evelien van Dijk (sinds 

1 maart 2020 na het vertrek van Anne de Visch Eybergen), vicevoorzitter RvT. De vicevoorzitter RvT 

zit, in overeenstemming met het regelement van de commissies, de commissie remuneratie voor. In 

november 2020 heeft op basis van de vastgestelde procedure voor de vormgeving van de jaarlijkse 

werkgeversgesprekken het werkgeversgesprek plaatsgevonden.   

 

 

 

Onafhankelijke informatieverzameling 

 

Managementletter externe accountant  

De accountant constateert dat het bestuur van Koers VO de (financiële) processen goed op orde heeft 

en dat er een interne gedrevenheid is om de interne beheersing verder te optimaliseren. 

Verbeterpunten richten zich met name op het optimaliseren van bestaande processen. Met de 

accountant is verder uitgebreid gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis en de 

signaleringsnorm ten behoeve van mogelijke bovenmatige reserves. De precieze uitvoering van de 

signaleringsnorm en de manier waarop het samenwerkingsverband hier in haar financiële beleid mee 

omgaat is voor de accountant belangrijke informatie om bij de controle van de jaarrekening op terug te 

komen.  

 

Gesprek met de medezeggenschapsraad (MR) en de ondersteuningsplanraad (OPR) 

Naast de drie reguliere RvT vergaderingen heeft op 10 maart 2020 het jaarlijks overleg plaats 

gevonden tussen een afvaardiging van de RvT en de ondersteuningsplanraad (OPR), de 

medezeggenschapsraad (MR) en het college van bestuur in het kader van de Wet versterking 

bestuurskracht. Deze bijeenkomst stond in het teken van het thema ‘Naar inclusiever onderwijs’. Aan 

de hand van diverse documenten is gesproken over dat inclusief onderwijs, in de opmaat naar de 

landelijke evaluatie passend onderwijs 2020, het ideaal voor de toekomst lijkt. Welke dilemma’s 

ontstaan daarbij en welke rol is hierbij weggelegd voor Koers VO en haar leden.  

 

Zelfevaluatie raad van toezicht 

Volgens het Reglement RvT dient tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de RvT te worden 

geëvalueerd. In de evaluatie wordt ook de relatie tussen RvT en CvB betrokken.  

In het verleden is afgesproken om de evaluatie afwisselend met/ zonder externe begeleiding te laten 

plaatsvinden. In een extra RvT-vergadering op 22 september 2020 heeft er professionalisering en een 

zelfevaluatie plaatsgevonden onder leiding van de voorzitter van de RvT 

 

De leden van de RvT hebben naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2019 gesproken over policy 

governance/ waardengericht toezicht houden. Door de corona pandemie zijn zaken echter anders 

gelopen dan gedacht en gepland. Er wordt afgesproken dat er binnen de RvT in 2021 een ‘benen op 

tafel sessie” zal worden gehouden om uit te spreken wat de RvT-leden persoonlijk vinden, waar 

eventuele belemmeringen zitten en op welk vlak er verbeteringen nodig zijn. De daadwerkelijke 

implementatie van het policy governance model vraagt tijd en aandacht. Daarnaast is er groot 

vertrouwen in de huidige wijze van toezicht. Afgesproken is om (kleine) stappen te maken naar 

waardengericht toezicht zonder daarbij al het goede dat er is (direct) los te laten. Zo biedt het huidige 

toezichtkader een mooi, eerste houvast om mee verder te gaan in 2021. 

Tot slot 

Wij willen onze dank uitspreken voor al het werk dat door CvB en medewerkers van Koers VO in 2020 

is verzet. We zijn van mening dat de organisatie veerkracht heeft getoond in deze lastige tijd en er 

goed voorstaat. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. 
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Bijlage 1 De samenstelling van de organen binnen Koers VO  

Samenstelling op 31 december 2020 

 

Het college van bestuur 

 

Voorzitter:  De heer J.M. van der Have 

Lid:   Mevrouw M. Dekkers  

 

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) – tot 1 maart 2020 

Leden:  De heer M. Melis (Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)  

   Mevrouw E. van Dijk (OPR)  

   De heer A. Keller (Stichting Krimpenerwaard College) 

   De heer M. Otto (Stichting LMC VO) – tot 1 augustus 2020 

De heer C.A. Klapwijk (Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de 

Randstad) – tot 1 augustus 2020 

 

De algemene ledenvergadering 

 

Voorzitter:  De heer C. Kuiper (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

Leden:  Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

   Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 

   Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs 

   Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam 

   Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

   Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs  

   Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam 

   Stichting Krimpenerwaard College 

   Stichting LMC VO te Rotterdam 

 Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 

   Stichting voor R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk 

Rotterdam 

   Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs 

   Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam 

   Stichting BLICK op onderwijs 

   Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland 

   Stichting Yulius 

   Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. 

   Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad  

   Aloysius Stichting (Kompas College, JJI Hartelborgt in Spijkenisse) 

   Hoenderloo Groep (Hoenderloo College) – tot 1 augustus 2020 
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 De Ondersteuningsplanraad 

 

Voorzitter:  De heer M.R. Eerhart (Stichting Krimpenerwaard College) – tot 1 augustus 2020 

Vicevoorzitter: Mevrouw J. Valk (Stichting Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs) 

Leden:  Mevrouw B. van der Aa (Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 

   Mevrouw S. Ashad (Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam) 

   Mevrouw H. van Asch (Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland) 

Mevrouw O. Beumer (Stichting LMC VO te Rotterdam) – tot 1 augustus 2020 

Mevrouw A.J.T. Buschmann (Stichting Grafisch Lyceum) 

   Mevrouw C. Derichs (Stichting Yulius) – tot 1 augustus 2020 

   Mevrouw T. Roos (Vereniging Geref. VO in de Randstad) – tot 1 augustus 2020 

De heer D. Oosthoek (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam 

e.o.) 

    

 De medezeggenschapsraad 

 

Voorzitter:  De heer F. Erisman (beleidsmedewerker) 

Leden:  Mevrouw A.H.E. de Kok (secretarieel medewerker ABT) 

   Mevrouw D. Geukes (koersconsulent)  



Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

1. ACTIVA

1.1. Vaste activa

1.1.1. Immateriële vaste activa 269.766 71.390
1.1.2. Materiële vaste activa 176.150 204.665
1.1.3. Financiële vaste activa 515 515

446.431 276.570

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 855.452 713.153
1.2.4. Liquide middelen 7.505.668 6.156.132

8.361.120 6.869.286

Totaal Activa 8.807.551 7.145.856

2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen 5.251.483 5.038.168

2.2. Voorzieningen 215.800 217.748

2.4. Kortlopende schulden 3.340.268 1.889.939

Totaal Passiva 8.807.551 7.145.856

31-12-2020
€

31-12-2019
€
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2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

3. Baten
3.1. Rijksbijdragen 75.731.203 73.070.932 71.507.937
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden 314.094 339.373 223.601
3.5. Overige baten 84.254 72.500 78.094

Totaal  baten 76.129.550 73.482.805 71.809.632

4. Lasten
4.1. Personeelslasten 2.943.982 2.941.775 2.791.852
4.2. Afschrijvingen 73.860 86.794 53.126
4.3. Huisvestingslasten 123.712 127.000 119.546
4.4. Overige lasten 3.497.172 4.321.000 3.522.160
4.5. Doorbetalingen aan schoolbesturen 69.261.064 66.792.901 64.995.521

Totaal lasten 75.899.788 74.269.470 71.482.205

Saldo baten en lasten 229.762 -786.665 327.427

6. Financiële baten en lasten -16.447 0 555

9.  Resultaat 213.315 -786.665 327.982

Resultaatbestemming
2.1.1.1. Algemene reserve 213.315 372.981

213.315 372.981

Staat van baten en lasten over 2020
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Financiële kengetallen

2020 2019
Solvabiliteit (EV + voorzieningen / totaal passiva) 62,07% 73,55%

Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 2,50 3,63

Rentabiliteit (resultaat / (totale baten incl. financiële baten)) 0,28% 0,46%

Weerstandsvermogen ((EV-MVA) / rijksbijdragen) 6,70% 6,76%

Weerstandsvermogen EV / rijksbijdragen 6,93% 7,05%

Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen 
gebouwen en terreinen) / totale lasten) 0,14% 0,19%

Jaarstukken 2020 - 22 juni 2021 62



Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 229.762 327.427
229.762 327.427

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 73.860 53.126
Mutatie voorzieningen -1.947 -41.048

71.913 12.078
Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen -142.300 187.706

Schulden 1.450.329 263.896

1.308.030 451.602

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.609.705 791.107

Ontvangen interest 124 1.216
Betaalde interest -16.571 -661

-16.447 555

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.593.259  791.662         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -27.216 -51.947

Investering in immateriële vaste activa -216.504 -72.600

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -243.720 -124.547

Mutatie liquide middelen 1.349.539  667.115         

Verloop geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 6.156.132 5.489.022
Mutaties in boekjaar 1.349.535 667.115
Stand per eind boekjaar 7.505.668 6.156.137   

€ €
2020 2019
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Grondslagen

1. Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres, rechtsvorm 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.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen
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.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel‑ en 
schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
De cijfers van 2019 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met dit boekjaar
mogelijk te maken.

Continuïteit
Het eigen vermogen van Samenwerkingsverband Koers VO bedraagt per 31 december 2020 
€ 5.251.483 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor Samenwerkings-
verband Koers VO betekent dit dat de scholen gesloten zijn en het onderwijs ‘op afstand’ wordt 
gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door is 
gegaan. Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte zijn hier extra door getroffen doordat zij de 
ondersteuning, die normaliter op de scholen wordt gegeven, nu niet of in mindere mate is geboden. 
Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat voor de 
komende jaren beperkt zullen zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW, gebaseerd op de 1 
oktobertelling) regulier gecontinueerd worden en daardoor ook het personeel gewoon kan worden 
doorbetaald. Voor 2021 zal er een financiële impact zijn. In 2021 zal er een voorziening  dienen te 
worden gevormd vanwege verplichtingen voor leerlingen die bij de overstap vanuit het po naar het vo 
per 1 augustus 2021, met een grotere achterstand zullen starten. Koers VO zal geconfronteerd 
worden met een groter aantal aanwijzingen lwoo wat voor 4 jaar een financiele verplichting zal 
betekenen. Aanvullend hierop zal de instroom vanuit het aantal leerlingen naar het vso per 1 oktober 
2021 en/of 1 februari 2022 (nog verder) stijgen. Op beide onderwerpen wordt in de 
continuiteitsparagraaf nader ingegaan. Koers VO verwacht als gevolg van de corona-crisis geen 
financiële discontinuïteit. De jaarrekening 2020 is om deze reden terecht opgemaakt uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.
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Stelselwijzigingen
In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Groot onderhoud
Koers VO huurt voor haar bedrijfsvoering een verdieping op bovenstaand genoemd vestigingsadres. 
Kosten voor groot onderhoud komen in beginsel voor rekening van de verhuurder. Indien er kosten  
voor groot onderhoud komen ten laste van Koers VO worden deze op basis van de componenten-
benadering geactiveerd en afgeschreven. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Koers VO zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen incl. de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

3. Grondslagen balans

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. De ondergrens van activering bedraagt € 500,-

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. De ondergrens van activering bedraagt € 500,-

Financiële vaste activa
De onder de 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 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 bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Eigen vermogen
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de 
continuiteit van de vereniging. 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.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. Onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea
Op basis van richtlijn 271 van de RJO 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
(1,0%). 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.
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Voorziening duurzame inzetbaarheid
Op basis van de CAO-afspraken 2018-2019 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 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 31-12-2020. 

Voorziening verplichtingen Begeleiders Passend Onderwijs
In juli 2016 is het besluit genomen om de huidige Begeleiding Passend Onderwijs te decentraliseren. 
en de middelen en de uitvoering te verschuiven naar scholen van Koers VO.  Ten aanzien van deze 
medewerkers bestaan er personele verplichtingen waartegenover geen prestatie bestaan. Voor de 
herplaatsing van deze medewerkers is er 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.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het 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 ze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen
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.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies
waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de 
overlopende passiva.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de 
Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
 toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
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
Koers VO heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Koers VO heeft voor haar werknemers een toegezegde 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.
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 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 93,2% (2019: 97,8%). 
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 (im)materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en ‑verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder 
de afschrijvingen.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
*Immateriele vaste activa: 5 jaar (20%)
* Verbouwingen: 9 jaar (11,11%)
* Inventaris en apparatuur: 5 jaar (20%)
* Meubilair: 15 jaar (6,66%)
* ICT: 3 jaar (33,33%)

Overige lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 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 geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen 
onder de operationele activiteiten.
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1. ACTIVA

1.1. Vaste activa
1.1.1. Immateriële vaste activa

1.1.1.5.

Overige 
immateriële 
vaste activa

€
Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 72.600
Cumulatieve afschrijvingen -1.210
Boekwaarden 1 januari 2019 71390

Investeringen 216.504
Desinvesteringen 0
Afschrijvingen -18.128
Afschrijvingen desinvesteringen 0
Saldo mutaties 198.376

Stand 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 289.104
Cumulatieve afschrijvingen -19.338
Boekwaarden 31 december 2020 269.766

De investering in de immateriele vaste activa betreft een investering in de nieuwe schoolprofielenwebsite.

1.1.2. Materiële vaste activa 1.1.2.1. 1.1.2.3. 1.1.2.4. Totaal

Gebouwen en 
terreinen

Inventaris 
en 

apparatuur

Overige 
materiële 

vaste 
€ € € €

Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 150.033 227.691 -                377.724
Cumulatieve afschrijvingen -67.879 -105.181 -                -173.060
Boekwaarden 1 januari 2019 82.154 122.511 -                204.665

Investeringen -                    27.216      -                27.216
Desinvesteringen -                    -                -                -                
Afschrijvingen -16.902 -38.829 -                -55.731
Afschrijvingen desinvesteringen -                    -                -                -                
Saldo mutaties -16.902 -11.613 -                -28.516

Stand 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 150.033 254.907 -                404.941
Cumulatieve afschrijvingen -84.781 -144.011 -                -228.791
Boekwaarden 31 december 2020 65.253 110.897 -                 176.150

Toelichting op de balans per 31-12-2020
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Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

1.1.3. Financiële vaste activa € €
1.1.3.8. Overige vorderingen 515 515

515 515

Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

1.2. Vlottende activa € €
1.2.2. Vorderingen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen 318.330 311.878
1.2.2.6. Vorderingen op personeel -                 624
1.2.2.10 Overige vorderingen 134.355 222.650
1.2.2.15 Overlopende activa overig 402.767 178.002

855.452 713.153

1.2.2.1. Debiteuren algemeen
Passend Primair Onderwijs Rotterdam 45.810 62.102
SWV VO Hoeksche Waard 534 108.873
FOKOR -                 88.091
Stichting Boor 48.652 -                
Gemeente Amsterdam 24.449 13.445
Overig 198.885 39.367

318.330 311.878

1.2.2.10 Overige 
Gemeente Rotterdam 23.333 90.257
Yulius Onderwijs -                 20.951
Onjuiste toewijzing TLV 110.993 110.993
Overige 29 449

134.355 222.650

1.2.2.15 Overlopende activa overige
Vooruitbetaald subsidie VSV 2020-2021 268.268 -                
Onderwijs Transparant 38.898 146.397
Dieter scholenexpo 2021 64.372 -                
Vooruitbetaalde lasten 31.229 31.605

402.767 178.002

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen 7.505.668 6.156.132

7.505.668 6.156.132

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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2. PASSIVA

2.1. Eigen vermogen

Stand per  1-
1-2020

Resultaat
Overige 
mutaties

Stand per  
31-12-2020

€ € € €

2.1.1.1. Algemene reserve 5.038.168 213.315 5.251.483
2.1.1.2. Bestemmingsreserve publiek -                    -                -                

5.038.168 213.315 -                5.251.483

2.2. Voorzieningen
Stand 

per 1-1-
2020

Dotaties
Onttrek-
kingen

Vrijval
Stand per 

31-12-2020

€ € € € €
2.2.1. Personele voorzieningen 177.748 58.598 20.547 -                 215.801
2.2.4. Overige voorzieningen 40.000 -                    -                40.000 -                

217.748 58.598 20.547 40.000 215.801

2.2.1. Personele voorzieningen
2.2.1.4. Jubileumvoorziening 49.778 6.940 8.296 -                48.422
2.2.1.7. Overige personele voorzieningen 127.970 51.658 12.250 -                167.379

177.748 58.598 20.547 -                215.801

2.2.4. Overige voorzieningen
Passend Onderwijs 40.000 -                    -                40.000 -                

40.000 -                    -                40.000 -                

Kortlopend 
deel         < 

1 jaar

Middellang 
lopend deel  
1 t/m 5 jaar

Langlopen
d deel               

> 5 jaar
2.2.1. Personele voorzieningen -                215.801     -                
2.2.4. Overige voorzieningen -                -                 -                

-                215.801    -                
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Saldo Saldo
31-12-2020 31-12-2019

€ €
2.4. Kortlopende schulden
2.4.8. Crediteuren 344.984 568.973
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen 151.310 140.770
2.4.10 Pensioenen 44.055 38.582
2.4.12 Overige kortlopende schulden 347 846
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies OCW 540.855 259.426
2.4.16 Vooruitontvangen bedragen 90.667 110.497
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 130.475 125.965
2.4.19 Overige overlopende passiva 2.037.574 644.881

3.340.268 1.889.939

2.4.19. Overige overlopende passiva
Nog te betalen vergoeding OPR en RvT 7.141 8.775
Accountantskosten 9.710 12.100
Nog te betalen aanvullende waardering 2019-2020 465.620 -                
T=0 bekostiging Yulius Onderwijs 66.373 320.451
Nog te betalen OPDC 891.809 110.473
Groeibekostiging 1 februari 3.864 4.381
Garantiebekostiging 289.441 98.425
Nog te betalen subsidie leerrecht 57.500 55.542
Nog te betalen subsidie Horizon Mate -                 20.833
Nog te betalen subsidie Maximacollege 20.833 -                
Nog te betalen Zorgleerling in Beeld 2020 219.400 -                
Overige 5.883 13.901

2.037.574 644.881
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten.

Bedrag per jaar
Huur bedrijfsruimte BriQ €153.003 1-8-2024
Administratieve Van Oers Accountancy €29.218 Maandelijks opzegbaar
dienstverlening en Advies BV
Schoonmaak CSU €39.594 Jaarbasis met stilzwijgende 

verlenging

Ondersteuningsplan 
groter dan € 100.000.
Licenties registratie- Onderwijs Transparant €186.693 31-7-2022
systeem voor de TLV
Maatwerk modules Onderwijs Transparant €66.683 31-7-2021
OPDC LMC €1.280.000 31-7-2022
T=0 bekostiging Yulius Onderwijs €159.295 31-7-2021
2020-2021

€197.500 31-7-2021

€138.000 31-7-2021

€139.300 31-7-2022

Voorziening als gevolg van uitspraak Hoge Raad ihkv zwangerschapsverlof

Voorziening transitievergoeding tijdelijke contracten

Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraagt € 213.315 positief en zal 
worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het resultaat

Olympia College, 
Stichting Boor

Faciliteren onderwijs 
Goudseplein ihkv 
leerrecht

Passer College, 
Stichting Boor

Ondersteuning lang-
durig thuiszittende 
leerlingen op ZOC

Stichting Horizon – 
Educe – stichting Timon

In november 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een procedure aangegaan door een (in 
het verleden) zwangere medewerker. Conform de cao vo konden schoolbesturen vakantieverlof van een 
zwangere medewerker in mindering brengen op het totale verlof indien dit viel tijdens het 
zwangerschapsverlof. Dit dienen besturen met terugwerkende kracht (tot 5 jaar terug) bij betreffende 
medewerkers te compenseren. Schoolbesturen dienen hiervoor een voorziening te vormen. 
Samenwerkingsverband Koers VO hoeft hiervoor geen voorziening te vormen daar zwangere 
medewerkers hun toegekende verlof regulier gespaard hebben voor inzet na de zwangerschap. 

Medewerkers met een tijdelijk contract hebben bij het aflopen van het tijdelijke contract recht op een 
transititevergoeding bij beeindiging. Samenwerkingsverband zou hiervoor middelen dienen te reserveren 
door middel van een voorziening. Ultimo 2020 is er sprake van een drietal tijdelijke contracten die naar 
alle waarschijnlijkheid in 2021 niet zullen worden verlengd. Gezien de beperkte uitstroom van middelen 
heeft Koers VO geen voorziening gevormd maar worden deze kosten volledig in de exploitatie van het 
jaar van uitkering verantwoord. 

Garantiestelling 
ondersteuningsgroep 
nieuwkomers

Einde contract

Verplichtingen vanuit

Contractant Bedrag per jaar Einde verplichting

ContractantContract
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2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
3.1. Rijksbijdragen
3.1.1.1. Rijksbijdrage OCW 75.728.156 72.873.432 71.482.887
3.1.2.1. Overige subsidies OCW 3.047 197.500     25.050       

75.731.203 73.070.932 71.507.937

3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsidies 157.774 200.000     105.895     
3.2.2.3. Overige overheden 156.320 139.373 117.706     

314.094 339.373 223.601     

3.5. Overige baten
3.5.2. Detachering personeel 41.416 25.000       27.230       
3.5.10 Overige 42.838 47.500 50.864

84.254 72.500 78.094

4.1. Personeelslasten
4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2.800.591 2.734.275 2.615.735
4.1.2. Overige personele lasten 158.719 207.500 187.272
4.1.3. Af: Ontvangen vergoedingen -15.328 -                 -11.154

2.943.982 2.941.775 2.791.852

4.1.1. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
4.1.1.1. Lonen en salarissen 2.164.143 2.734.275 2.027.566
4.1.1.2. Sociale lasten 294.455 -                 260.515
4.1.1.5. Pensioenlasten 341.992 -                 327.653

2.800.591 2.734.275 2.615.735

Het aantal FTE bedroeg ultimo 2020 en 2019 respectievelijk 31,0 en 31,7.

4.1.2. Overige personele lasten
4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen 58.598 15.000 33.802
4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst 64.662 75.000 64.444
4.1.2.3. Overige 35.458 117.500 89.026

158.720 207.500 187.273

4.1.3. Af: ontvangen vergoedingen
4.1.3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen -15.328 -                 -11.154

-15.328 -                 -11.154

4.2. Afschrijvingen
4.2.1. Afschrijvingen immateriële vaste activa 18.128 -                 1.210
4.2.2.1. Afschrijvingen gebouwen en terreinen 16.902 17.002 16.902
4.2.2.3. Afschrijvingen inventaris en apparatuur 38.829 69.792 35.014

73.860 86.794 53.126

4.3. Huisvestingslasten
4.3.1. Huurlasten 90.882 95.000 89.115
4.3.3. Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.254 2.500 776
4.3.5. Schoonmaakkosten 26.391 22.000 21.163
4.3.6. Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting 2.076 1.000 2.722
4.3.8. Overige huisvestingslasten 3.109 6.500 5.770

123.712 127.000 119.546

Toelichting op Staat van Baten en Lasten
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2020 2020 2019
Realisatie Begroting Realisatie

€ € €
4.4. Overige lasten
4.4.1. Administratie en beheer 257.957 262.000 201.734
4.4.2. Inventaris en apparatuur 330.590 354.000 276.938
4.4.4. Dotatie overige voorzieningen -40.000 -                 -48.090
4.4.5. Overige 2.948.625 3.705.000 3.091.578

3.497.172 4.321.000 3.522.160

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:

Accountantslasten
4.4.1.1. Onderzoek jaarrekening 24.200 27.500 24.200
4.4.1.2. Andere controle opdrachten 2.390         5.000         2.511

26.590 32.500 26.711

4.5. Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1. Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW 61.135.818 58.623.908 58.105.699
4.5.2. Doorbetaling op basis van 1 februari 396.088 497.445 498.939
4.5.3. Overige doorbetalingen rijksbijdragen aan schoolbesturen7.729.158 7.671.548 6.390.883

69.261.064 66.792.901 64.995.521

6. Financiële baten en lasten
6.1.1. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 124 1.000 1.216
6.2.1. Rentelasten en soortgelijke lasten -16.571 -1.000 -661

-16.447 0 555
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Model G : Verantwoording subsidies

Toewijzing Prestatie
Omschrijving Kenmerk Datum afgerond

HBL19107 30-10-2019 Nee

Bedrag Ontvangen t/m Totale subsidiabele kos- Saldo per 1 jan- Ontvangen in Subsidiabele kosten Te verrekenen per 31
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing vorig verslagjaar ten t/m vorig verslagjaar uari verslagjaar verslagjaar in verslagjaar december verslagjaar

totaal

Bedrag Ontvangen t/m Totale subsidiabele kos- Saldo per 1 jan- Ontvangen in Subsidiabele kosten Te verrekenen per 31
Omschrijving Kenmerk Datum Toewijzing vorig verslagjaar ten t/m vorig verslagjaar uari verslagjaar verslagjaar in verslagjaar december verslagjaar

totaal

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor 
bekostiging wordt verstrekt.

Toewijzing

Toewijzing

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Subsidieregeling begaafde 
leerlingen po en vo
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WNT: Wet normering topinkomens

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Functiegegevens
Voorzitter 

College van Bestuur
Lid 

College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,90
Gewezen topfunctionaris?  nee  nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       122.032                       102.017 
Beloningen betaalbaar op termijn                         17.278                         13.972 
Subtotaal                       139.310                       115.989 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                       201.000                       180.900 

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

Totaal bezoldiging 2020                       139.310                       115.989 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

 N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,90
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       118.426                         99.607 
Beloningen betaalbaar op termijn                         16.657                         14.997 
Subtotaal                       135.083                       114.604 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                       194.000                       174.600 

Totaal bezoldiging 2019                       135.083                       114.604 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld
op basis van de op Koers VO van toepassing zijnde regelgeving.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Het bezoldigingsmaximum over 2020 voor Koers VO bedraagt € 201.000 (vastgesteld door de Raad 
van Toezicht op 23 maart 2021). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
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Gegevens 2020
bedragen x € 1 E. van Dijk
Functiegegevens Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging                        2.541 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      20.100 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

 N.v.t. 

Bezoldiging                        2.541 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. 
Gegevens 2019
bedragen x € 1 E. van Dijk
Functiegegevens Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging                        2.796 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      19.400 

Gegevens 2020
Naam topfunctionaris Functie
Dhr. C. Kuiper Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. A. Keller Lid Raad van Toezicht
Mevr. A. de Visch Eybergen Lid Raad van Toezicht (tot 1 maart 2020)
Dhr. M. Otto Lid Raad van Toezicht (tot 1 augustus 2020)
Dhr. C.A. Klapwijk Lid Raad van Toezicht (tot 1 augustus 2020)
Dhr. M. Melis Lid Raad van Toezicht

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 
of minder
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Het bestuur is niet verbonden met andere partijen.

Verbonden partijen
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Ondertekening College van Bestuur
Rotterdam, 22-06-2021

J.M. van der Have A. Dekkers

Ondertekening Raad van Toezicht
Rotterdam, 22-06-2021

C. Kuiper A. Keller E. van Dijk

M. Melis

Ondertekening

Het College van Bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten 

De Raad van Toezicht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 

2020 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.
december 2020 te hebben goedgekeurd. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december

31 december 2020 te hebben vastgesteld.

over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
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