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Inleiding 
 
Dit is het vijfde jaarverslag van Kindkracht, het samenwerkingsverband voor primair onderwijs voor 
de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Rozenburg (deelgemeente van 
Rotterdam). Hierna te noemen: Kindkracht. Samen zetten we ons in om passend onderwijs te 
realiseren voor kinderen van 4-12 jaar. 
 
Dit jaarverslag dekt de periode 1 januari tot en met 31 december 2017 en blikt vooruit middels een 
continuïteitsparagraaf en actuele meerjarenbegroting. Dit verslag voldoet aan de meest actuele 
richtlijn voor het Jaarverslag Onderwijs van het ministerie van OC&W.  
 
Onze organisatie begint langzamerhand steeds duidelijker z’n definitieve vorm te krijgen. Daarbij 
komt dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dit is te herkennen aan de slagvaardigheid en het 
adequaat reageren naar het werkveld. 
 
Binnen het netwerk van scholen begint de ingezette besturingsfilosofie zijn vruchten af te werpen. 
Kindkracht gaat uit van het principe rondom bottom-up werken. Mensen op de werkvloer c.q. 
leerkrachten/IB-ers/directeuren moeten aangeven hoe zij Passend Onderwijs willen realiseren. 
Passend Onderwijs moest indalen in de scholen. Dit proces begint nu op gang te komen. Er ontstaan 
allerlei initiatieven. Het samenwerkingsverband ondersteunt deze.  
 
Dit jaar zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuw ondersteuningsplan te komen. De 
houtskoolschets van het plan was af eind december. Hiermee wordt de koers tot 2022 uitgezet. 
 
Ook de samenwerking met de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband-wordt steeds 
inhoudelijker en efficiënter.  
 
Doordat dit vliegwiel nu gaat draaien, zullen we de opgelopen achterstand snel inhalen.  
 
De grootste verandering  binnen de organisatie is de beslissing om de governancestructuur te 
veranderen. Er gaat gewerkt worden met externe toezichthouders. De impact hiervan zal pas in 2018 
zichtbaar worden. 
 
De belangrijkste stakeholders zijn ook dit jaar weer tevreden over de resultaten die het 
samenwerkingsverband boekt.   
 
Kortom: het is een goed jaar geweest voor Kindkracht. Veel ontwikkelingen zijn verder op het goede 
pad gezet. Passend Onderwijs is weer een stapje dichterbij. 

 

Kees van Wel. 
Directeur Kindkracht. 
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1. Bestuursverslag 
 
Overzicht van het bestuur in 2017. 
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
 

Naam Functie 

Maarten Groeneveld (voorzitter) Directeur bestuurder VCPO Spijkenisse 

Ingrid van Doesburg  (vicevoorzitter) Voorzitter van College van Bestuur Onderwijsgroep PRIMO 
VPR 

Henk de Kock (penningmeester, secretaris) Directeur bestuurder VCO de Kring  

Wolter de Jonge Directeur Montessorischool Spijkenisse 

Nancy Liepert Directeur SO Horizon 

Hans Lesterhuis Bovenschools directeur PO BOOR Rotterdam 

Hans van den Berg Bovenschools manager RVKO Rotterdam 

Menno van Riel  Bestuurder ProKind Scholengroep 

Danielle Bakker Teamleider GPO-WN 

Harry Timmermans  Directeur bestuurder Stichting Floréo 

Henk de Kock Bestuurder Onderwijs Stichting Samenwerkingsscholen 

 
 

De nevenfuncties van de directeur 
 
De directeur, dhr. C.J.P. (Kees) van Wel, heeft geen nevenfuncties. 
 

Goed onderwijs, goed bestuur 
 
Het samenwerkingsverband passend onderwijs VPR, kortweg samenwerkingsverband Kindkracht, is 
opgericht in het najaar van 2013. Het is een nieuwe stichting die in de plaats is gekomen van drie 
samenwerkingsverbanden WSNS (FSL 3906, SWV 3902, SWV 3907) alsmede het Expertise Centrum 
Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4). Deze ‘oude’ samenwerkingsverbanden zijn per augustus 2014 
afgewikkeld en opgeheven. Het nieuwe samenwerkingsverband heeft een toezichthoudend bestuur. 
De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.  
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De organisatiestructuur is schematisch weer te geven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bestuurders en/of gemandateerde (algemene) directies of bovenschools managers worden 
benoemd als bestuurslid. Alle bij het samenwerkingsverband passend onderwijs aangesloten 
schoolbesturen leveren een bestuurslid, zie voorgaand overzicht van het bestuur.  
De taken en bevoegdheden van het bestuur en het mandaat van de directeur zijn in de statuten van 
het samenwerkingsverband beschreven.  
 
Ten aanzien van onze besturingsfilosofie geldt, dat we ‘Goed Onderwijsbestuur’ naleven, zoals 
vastgelegd in de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’, en in lijn met het gedachtegoed van 
good governance. Hierin zijn we kort gezegd in ons beleid, en de verantwoording daarop, gericht op 
zorgvuldig bestuur, de scheiding tussen bestuur en toezicht, en de behartiging van de belangen van 
al onze belanghebbenden. 
 
Directeur 
 
Binnen het samenwerkingsverband is 1 voltijds directeur benoemd. De directeur heeft als taak om de 
ondersteuningsvoorzieningen aan te sturen en om de zorgtoewijzing te controleren. Daarnaast is de 
directeur verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsplan 
en de onderliggende begroting. 
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Personeel 
 
Kindkracht heeft 10,88 fte personeel in dienst en huurt 0,6 fte (24 uur per week) expertise in voor 
trajectbegeleiding en specialistische vraagstukken. In het jaar 2017 waren naast de 3 interne 
trajectbegeleiders 7 externe begeleiders werkzaam voor de HIA’s. Het aantal Kindkrachtspecialisten 
bedroeg eind 2017 8 personen (6 fte). De functie van beleidsmedewerker is nieuw. Hij ondersteunt 
de directeur bij het maken van beleidsstukken. Daarnaast is de beleidsmedewerker voor 0,2 fte 
verantwoordelijk voor de communicatiezaken van Kindkracht. Van het vaste personeel was 22% man 
en 78% vrouw. Het ziekteverzuim was nihil. 
 

Medewerker Omvang in fte 
Dienstverband 

Directeur 1 

Beleidsmedewerker 0,6 

Kantoor manager incl. 
secretariële ondersteuning 

1,1 

Trajectbegeleiding 1,09 

Kindkracht specialisten 6 

Onderwijskundig medewerker 1,09 

Totaal 10,88 

 

Kerngegevens (van de scholen) van Kindkracht  
 
 
Aantallen leerlingen (absoluut en deelnamepercentages) en trendaanduiding. 
 

Schooltype 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 Landelijk 
gemiddelde 
(bron: DUO) 

Basisschool 13.247 13.123   
trend: - 1% 

13085 
trend: - 0,3% 

 

Speciale 
basisschool 
(SBO) 

323                      
(2,38% 
deelname) 

326 (2,42% 
deelname)  
trend: + 1% 

391 (2,92% 
deelname) 
trend: + 20% 

2,35% (2015) 
2,31% (2016) 
2,34% (2017) 

Speciaal 
onderwijs (SO) 
(Cluster 3 en 
4) 

338                        
(2,49% 
deelname) 

307 (2,28% 
deelname)  
trend: - 6% 

308 (2,29% 
deelname) 
trend: + 0,3% 

1,63% (2015) 
1,58% (2016) 
1,61% (2017) 

 
We zien dat ons deelnamepercentage SBO van 2,42% naar 2,92% met 20% is gestegen en dat het 
deelnamepercentage SO van 2,28% naar 2,29% met 0,3% is gestegen ten opzichte van 2016.  
Het aantal leerlingen op de speciale basisscholen ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, er is een 
verhoogde instroom in het SBO geconstateerd. Het aantal leerlingen binnen het speciaal onderwijs 
ligt eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde.  
In 2018 zal een kwantitatieve en kwalitatieve analyse worden gedaan van de stijging van het 
deelnamepercentage en wat de eventuele relatie is met de basisondersteuning op de scholen en de 
extra ondersteuning vanuit het SWV. 
Grafisch is de deelname SBO en SO als volgt weergegeven:  
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   Deelname SBO en SO  01-10-2017 
 
 

 
   Deelname SBO 2014 / 2017 
 
 

 
   Deelname SO 2014 / 2017 
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   Deelname SBO vergeleken met andere SWV-en landelijk 
 

 
   Deelname SO vergelijken met andere SWV-en landelijk 
 
 
 
Toelaatbaarheidsverklaringen 
 

Aantal afgegeven 
TLV’s 

2015 2016 2017 waarvan hernieuwde TLV 

SBO 92 147 180 49 

SO 105 92 140 46 

Totaal 197 239 320 95 

 
 
HIA 
 
Er zijn in het schooljaar 2016-2017 in totaal 344 HIA trajecten gestart (165 in schooljaar 2014-2015, 
243 in 2015-2016), waarbij soms leerlingen meerdere keren zijn besproken. Dit is een stijging van 
42%, na een eerdere stijging vorig schooljaar van 47%. In twee jaar tijd bijna een verdubbeling.  
Dat betekent dat er in het schooljaar 2015-2016 voor 2,68% van het aantal leerlingen totaal een HIA-
traject heeft plaatsgevonden. Binnen de ondersteuningsstructuur wordt HIA eerder ingezet. De 
verwachting was dat tussen 1,5% en 2% van het aantal leerlingen een HIA noodzakelijk is.  
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Overstappen vanuit het speciaal (basis) onderwijs 
 
Ook over de periode 2016-2017 zijn er volgens onze gegevens enkele leerlingen vanuit het SO en  
vanuit het SBO overgestapt naar de basisschool. Er kunnen eventueel meer leerlingen zijn 
overgestapt, wanneer scholen dit onderling geregeld hebben en ons daarvan niet in kennis gesteld 
hebben. 
 
Thuiszitters 
 
Het aantal thuiszitters in het kalenderjaar 2017 per kwartaal: 
 

Kwartaal 2017 1e 2e 3e 4e 

Aantal leerlingen 3 4 6 7 

 
(Volgens de definitie van het ministerie van OC&W: ingeschreven kinderen, die meer dan 4 weken 
zonder geldige reden thuis zitten). Er is een stringent protocol waar we ons aan houden en op onze 
begroting is € 90.000,- gereserveerd om te kunnen inzetten rondom dit onderwerp.  
Het aantal thuiszitters wordt gecommuniceerd naar de inspectie via de kwartaalrapportage. Er is 
afstemming met Leerplicht en de gemeenten omtrent extra zorg. 
 
Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) 
 
Er zijn in het schooljaar 2016-2017 voor 200 leerlingen één of meerdere OJA’s aangevraagd. In 2015-
2016 was dit voor 145 leerlingen, een stijging van 38%. De aangevraagde middelen bestonden voor 
90% uit de inzet van een onderwijsassistent en voor 10% uit onderzoeken, therapieën, materialen en 
leermiddelen. We blijven, ondanks een groei ten opzichte van vorig jaar, nog wel binnen de 
begroting (programma onderdeel 4 op de begroting). 
Kijken we naar de ondersteuningsvragen van de leerkracht, dan is ‘meer handen voor de klas’ het 
meest gevraagd. Scholen hebben bij een OJA de taak om te verantwoorden over doel en effect. Met 
andere woorden: is het arrangement succesvol geweest voor de leerling? Hoe kan de leerkracht op 
eigen kracht verder en wat is er nog nodig om de resultaten te borgen? Scholen kunnen via het SOT 
en een groeidocument een OJA aanvragen of via de HIA en het trajectdocument.  
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Inhoudelijke ontwikkelingen van Kindkracht 
 
Organisatie 
 
Ook 2017 is een jaar geweest van het verder verbeteren van de samenwerking tussen alle 
deelnemers en stakeholders binnen ons samenwerkingsverband. De verbinding tussen alle partners 
die te maken hebben met passend onderwijs begint steeds meer vorm te krijgen. Het slagen van het 
leggen van verbindingen is een heel mooi resultaat binnen onze netwerkorganisatie.  
 
We hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking en werkinhoudelijke afstemming met de 
gemeenten aangaande de publieke jeugdzorg en dit blijft ook komende jaren onze aandacht 
behouden. Met name vanuit het perspectief van leerling en gezin (één kind, één plan) loopt de 
afstemming tussen zorg en onderwijs nog steeds niet optimaal. Gezien de complexiteit van deze 
samenwerking verwacht ik dat deze problemen nog meerdere jaren onderwerp van aandacht zullen 
blijven. Er worden in de samenwerking goede stappen gezet.  
 
Binnen de scholen valt op dat ook daar Passend Onderwijs en de gevolgen beginnen te “landen”. 
Scholen denken er over na en bespreken onderling hoe het onderwijs nog beter kan afstemmen op 
de ondersteunings- en onderwijsbehoeften. De indeling van de scholen in de ROK’s is een goede zet 
geweest. Het komt de onderlinge samenwerking zeer te goede. Het uiteindelijke doel van passend 
onderwijs thuisnabij komt hieronder beter onder handbereik.  
 
Zoals verderop beschreven in het verslag van het toezichthoudend orgaan is in 2017 een begin 
gemaakt met een transitie in de governance naar een meer onafhankelijk toezicht. In 2018 zal deze 
transitie verder vorm krijgen.  
 
Werkwijze 
 
De werkwijze binnen Kindkracht, zowel binnen de basisondersteuning in het schoolsysteem als in de 
externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband berust op de uitgangspunten van 
Handelingsgericht Werken. Met de mensen op de scholen wordt regelmatig geëvalueerd hoe deze 
werkwijze nog kan worden verfijnd en toegepast in de interne zorgstructuur, het SOT en de HIA.  
In het schooljaar 2016/2017 hebben de schoolbegeleiders (orthopedagogen-psychologen-
gedragswetenschappers) een training gehad in Handelingsgerichte Diagnostiek o.l.v. Noelle Pameijer. 
Als vervolg hierop hebben de intern begeleiders in het schooljaar 2017/2018 een training gevolgd 
van drie dagdelen HGW in de school weer o.l.v. Noelle Pameijer. De zeven uitgangspunten van HGW 
zijn herijkt naar de nieuwste ontwikkelingen. Op deze manier is HGW weer onder de aandacht 
gebracht en geüpdatet.  
 
De medewerkers van Kindkracht (onderwijskundig medewerkers-Kindkrachtspecialisten-
trajectbegeleiders) hebben in 2017 een training systemisch werken gevolgd o.l.v. Impuls om beter in 
staat te zijn in hun werk op de scholen casussen systemisch te benaderen. Een kind maakt deel uit 
van een systeem (het gezin, de groep op school, etc.), de leerkracht maakt ook deel uit van een 
systeem (een team op school). Systemisch werken sluit aan bij de werkwijze van de Jeugdhulp.  
 
Er zijn in Hellevoetsluis en in Spijkenisse ‘impulsgroepen’ gestart waar kinderen een dagdeel per 
week samen hun ouder(s) begeleiding krijgen in gedrag en sociale vaardigheden. Er is een leerkracht 
en een ouderbegeleider in de impulsklas werkzaam, de kinderen worden door basisscholen 
aangemeld.  
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Beleid 
 
Ter voorbereiding op het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 zijn er in het najaar van 2017 
bijeenkomsten georganiseerd voor alle stakeholders: IB-ers, directeuren, schoolbesturen, 
gemeenten, OPR, Kindkrachtmedewerkers. Het doel van deze bijeenkomsten was het ophalen van 
aandachtspunten binnen de beleidsvorming voor de komende jaren. Na bijna vier jaar na de start van 
passend onderwijs is het goed om ervaringen te delen, uitgezet beleid te evalueren en uitspraken te 
doen over de vormgeving van passend onderwijs in de komende jaren. Dit proces heeft geleid tot 
een concept ondersteuningsplan aan het eind van 2017 met daarin acht hoofdthema’s. Het nieuwe 
ondersteuningsplan krijgt in 2018 zijn definitieve vorm na goedkeuring door OPR en toezichthoudend 
bestuur en na OOGO met de betrokken gemeenten.  
Bijlagen bij het plan zijn het jaarplan voor het schooljaar 2018/2019 (hoe krijgt het 
ondersteuningsplan concreet handen en voeten in de praktijk) en een visiestuk over de toekomst van 
de speciale voorzieningen binnen Kindkracht (SBO en SO) in relatie met de reguliere setting.  
 
Voor het optellen van het Schoolondersteuningsprofiel is gekozen voor “Perspectief op school”. In 
het najaar van 2017 hebben de scholen digitaal twee lijsten ingevuld: de algemene en de financiële. 
Er komen rapportages op schoolniveau en op het niveau van het SWV (regionaal), het schoolbestuur 
en het ROK (passend onderwijs binnen de wijk). In 2018 wordt het proces met de scholen 
geëvalueerd. Van de 61 scholen hebben 49 scholen POS ingevuld, deze scholen kunnen in oktober 
2018 hun SOP bijstellen, 12 scholen kunnen het SOP nog invullen. De rapportages worden gebruikt 
voor de kwaliteitszorg op schoolniveau, maar ook voor beleidskeuzes op het niveau van Kindkracht.  
 
Strategische agenda 
 
In 2017 is er verder nagedacht over de koers van het verband. Het Samenwerkingsverband 
Kindkracht is gestart in augustus 2014. Het is goed om steeds weer de balans op te maken waar het 
samenwerkingsverband nu staat en wat de kernpunten moeten zijn van het strategisch beleid voor 
de komende jaren. Dit heeft geleid tot een strategische agenda voor het samenwerkingsverband 
voor de periode 2016-2020. In deze agenda worden de verschillende programma’s benoemd, 
waaronder ook het programma bestuur en organisatie. De bestuursleden hebben in de 
koersbepaling een actieve rol gehad. De strategische agenda vormt ook de onderlegger voor het 
financiële beleid met verslag en begroting.  
 
Ook is er dit jaar aandacht gegeven aan de wijze waarop de rol van sparringpartner voor de directeur 
met mandaat kan worden vormgegeven.  
 
Tenslotte volgen de toezichthouders de resultaten en effecten van het gevoerde beleid. In de 
besturing van de organisatie richt het schoolbestuur zich niet alleen op de resultaten, maar ook op 
de wijze waarop deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en condities). In dat kader is de 
jaarkalender voortdurend in ontwikkeling. 
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Kwaliteitszorg 
 
Onze kwaliteitszorg richt zich op: 
 
1. De ondersteuning op de scholen en de schoolbesturen. Door middel van scholing, intervisie, 
bijeenkomsten en individuele gesprekken leveren we een bijdrage aan de professionalisering van 
leerkrachten en IB-ers. De gesprekken en intervisie dienen ook om feedback te krijgen over 
tevredenheid en verwachting van de scholing, zodat wij ons aanbod goed kunnen afstemmen.  
 
2. Het verloop van het proces in de scholen en met de ouders. 
De cyclus van het werken volgens HIA staat beschreven in ons ondersteuningsplan. De werkwijze van 
het SOT is onderdeel van het ondersteuningsprofiel van de scholen. Voor ons speelt de 
trajectbegeleider een centrale rol om de kwaliteit van de afspraken en het verloop van een HIA 
traject te bewaken en terug te koppelen hoe zaken lopen. Ook de werking van het school 
ondersteuningsteam komt daarbij aan bod. 
 
3. Drie keer per jaar wordt aan het toezichthoudend bestuur een kwartaalrapportage verstrekt en 
toegelicht. Het bestuur verantwoordt naar andere externe belanghebbenden (stakeholders). 
Belangrijke stakeholders van Kindkracht zijn ouders, scholen, gemeenten, de inspectie en de OPR. 
 
4. Het team van Kindkracht: Bij onze eigen medewerkers heeft een ontwikkelings- en 
scholingsinventarisatie plaatsgevonden om ook hier een professionaliseringstraject op maat te 
maken. De noodzaak hiertoe wordt mede ingegeven door druk vanuit de scholen op de kwaliteit van 
de Kindkracht specialisten. Scholen verwachten terecht een toegevoegde waarde van de inzet van 
een specialist. IB-ers en leerkrachten worden zelf ook steeds wijzer en daarmee stellen zij ook de 
verwachting van specialisten naar boven bij.  
Inmiddels is op basis van terugkoppelingen van de Kindkrachtspecialisten en op basis van door de 
directeur afgelegde schoolbezoeken helder dat er onder de scholen een grote mate van 
tevredenheid is over onze mensen. Het verbeteringsproces heeft zijn vruchten afgeworpen. 
 
Gevoerd beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag 
Niet van toepassing. 

Afhandeling van klachten 
 
Er zijn door ouders geen klachten ingediend bij Kindkracht. 
 

Overige relevante zaken 

Treasurystatuut 
 
Het complete, vastgestelde Treasurystatuut is aanwezig en in te zien bij het secretariaat van 
Kindkracht. In het statuut staat vermeld wat ons beleid is ten aanzien van het beleggen en belenen 
van onze (tijdelijk overtollige) middelen. In dit jaarverslag volstaan we met de mededeling dat het 
beleid van Kindkracht hieromtrent als volgt is: Kindkracht boekt een (tijdelijk) overschot aan liquide 
middelen over naar een spaarrekening die we daartoe aanhouden bij de Rabobank. Het belenen of 
beleggen van deze middelen vindt in geen enkel geval plaats.  
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2. Risicoanalyse 
 
 
Op verzoek van de directeur is een risicoanalyse gehouden (oplevering: maart 2018). De risicoanalyse 
is ingericht conform de programma-indeling die voortvloeit uit het ondersteuningsplan en verwerkt 
in de meerjarenbegroting.  
 
De volledige analyse is verkrijgbaar via het secretariaat van Kindkracht. De financiële risico’s zijn 
opgenomen de continuïteitsparagraaf van dit jaarverslag. 
In deze paragraaf zijn de meer beleidsmatige, operationele en organisatierisico’s in kaart gebracht.  
 
We conformeren ons aan de aanbeveling de risicoanalyse tweemaal per jaar te actualiseren: bij het 
opstellen van de begroting en bij het maken van het jaarverslag. 
 
Voor het onderscheiden van de risico’s die een rol spelen binnen dit samenwerkingsverband, zijn 
gesprekken gevoerd met: 

 de directeur van het SWV: Kees van Wel 

 Afvaardiging van het bestuur: Maarten Groeneveld en Ingrid van Doesburg 

 Onderwijskundig medewerker van het bureau: Jaap van Schelven 
 
In deze gesprekken stond centraal welke risico’s de gesprekspartners vanuit hun perspectief zagen 
voor het samenwerkingsverband. Deze aanpak beoogt een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. 
De risico’s die aan de hand van de gesprekken zijn onderscheiden, zijn in een werksessie besproken 
met de directeur.  Vervolgens is de risicoanalyse verder aangescherpt.  
 
Naast de gesprekken is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

 Statuten, managementstatuut, treasurystatuut 

 Ondersteuningsplan 

 Meerjarenbegroting 

 Managementrapportages, jaarverslagen 

 Diverse beleidsnotities 
 
In 2018 wordt de risicoanalyse verder besproken met het toezichthoudend bestuur als 
onderbouwing van de hoogte van de reserves. De in kaart gebrachte risico’s zijn d.d. maart 2018, de 
geactualiseerde risicoanalyse zal worden verwerkt in het bestuursverslag van 2018. 
 

  



Jaarverslag SWV Kindkracht 2017  14 

3. Verslag van het toezichthoudend orgaan 
 
 
Algemeen toezichthoudend bestuur 
Het toezichthoudend bestuur van het Samenwerkingsverband KINDKRACHT bestaat, medio maart 
2018, uit tien leden. Deze leden zijn afkomstig uit de deelnemende besturen in het 
Samenwerkingsverband. Het bestuur heeft primair de opdracht om te acteren vanuit de 
maatschappelijke opdracht, nl. ervoor zorgdragen dat alle leerlingen op de deelnemende scholen in 
de regio passend onderwijs ontvangen. Bestuurders behartigen in het bestuur dan ook niet het 
belang van het eigen schoolbestuur, maar handelen vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
De samenstelling van het bestuur heeft in 2017 één wijziging ondergaan. Namens het GOP-WN nam 
Danielle Bakker zitting in het bestuur. Voor het overzicht van de leden van het toezichthoudende 
bestuur in 2017 met daarbij aangegeven hun functies: zie pagina 4 van dit bestuursverslag.  
 
 
De jaarkalender  
De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur in de bestuursvergadering vastgesteld: 
 

o Bestuursverslag 2016 
o Jaarrekening 2016 
o Meerjarenbegroting 2018-2022 

 
Daarnaast monitoren de toezichthouders de resultaten en effecten van het gevoerde beleid.  
In de besturing van de organisatie richt men zich niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze 
waarop deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en condities). In dat kader is de jaarkalender 
voortdurend in ontwikkeling. 
 
Tenslotte heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de Ondersteuningsplanraad. Deze gesprekken 
staan in het teken van ‘sonderen’, ‘gevoel krijgen met’, ‘de temperatuur meten’ van wat er speelt in 
het verband.  
 
Het intern toezicht als werkgever 
De intern toezichthouders hebben invulling gegeven aan hun werkgeversrol door met de directeur in 
verschillende gesprekken zijn functioneren te bespreken en te beoordelen.  
 
Code Goede Bestuur in het Primair onderwijs 
Het bestuur van Kindkracht! handelt volgens de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.  
Mede in dit kader hebben de toezichthouders in 2017 een uitgebreide evaluatie gehouden over 
zichzelf en de organisatie. Dit hangt mede samen met het vertrek van de directeur per 01-08-2018 
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  
Centraal in de evaluatie stond de vraag hoe de scheiding tussen toezicht en bestuur feitelijk verloopt 
en welke bijstellingen wenselijk zijn. Deze bevindingen vormen vervolgens weer input voor het 
profiel van de nieuwe directeur.  
Ter voorbereiding van een evaluatiesessie onder externe begeleiding hebben er contacten en 
gesprekken plaatsgevonden met de scheidende directeur, medewerkers bij Kindkracht en leden van 
de OPR. Vervolgens is er met het bijna voltallige toezichthoudend bestuur in december 2017 een 
evaluatiebijeenkomst gehouden. Leidend in het debat was de stelling dat de kwaliteit van de 
dienstverlening en van de governance (bestuur én toezicht) moet worden verbeterd. Het 
toezichthoudend bestuur heeft tijdens de bijeenkomst een aantal punten bij elkaar opgeteld:  
(1) de eigen behoefte aan een sterkere sturing in de uitvoering van Kindkracht door een nieuwe 
directeur of bestuurder, (2) de reacties van OPR en medewerkers en (3) het inmiddels duidelijke 
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streven van de rijksoverheid om in het gehele passend onderwijs onafhankelijke raden van toezicht 
te willen invoeren. Deze optelsom heeft geleid tot het in werking zetten van een governancetransitie 
naar een meer onafhankelijk toezicht. Deze transitie wordt in 2018 verder ter hand genomen.  
 
 



Jaarverslag SWV Kindkracht 2017  16 

 4. Jaarrekening SWV Kindkracht 2017 
(Bron: jaarverslag van dhr. D. Mak) 
 

 staat van baten en lasten 

 balans 

 bestemming resultaat  
 
Het geheel, inclusief toelichting, kasstroom overzicht en overige financiële gegevens, inclusief 
controleverslag van de accountant, is op te vragen bij het secretariaat van Kindkracht. 
 
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat 
van baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de 
kengetallen.  
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. In de jaren 2014 en 2015 zijn 
de verantwoordelijkheden en budgetten gefaseerd overgedragen aan de samenwerkingsverbanden. 
Dit betekent dat nu voor het eerst een goede vergelijking mogelijk is van het verslagjaar met het 
voorgaande jaar. Daar komt bij dat een wettelijke aanpassing is doorgevoerd in de wijze waarop de 
doorbetalingen aan de schoolbesturen in de jaarrekening moeten worden verantwoord. De 
verplichte afdrachten SO en SBO (op basis van teldatum 1 oktober), de afdracht aan het SO en SBO in 
het kader van de tussentijdse groei en de overige doorbetalingen aan de schoolbesturen (met name 
de middelen voor de basisondersteuning in programma 1 en de OJA’s in programma 4) worden nu 
niet meer verantwoord als aftrekpost van de baten, maar als een aparte categorie aan de lastenkant. 
Hiermee wordt ook het probleem van onvergelijkbare kengetallen opgelost.  
De voorgeschreven presentatie van de cijfers in de jaarrekening biedt weinig inzicht in de 
beleidsmatige uitwerking van het ondersteuningsplan naar de financiële consequenties. Daarom 
wordt voor de interne beleidscyclus gewerkt met een programmabegroting.  
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De vertaling van de cijfers in de jaarrekening naar de programmabegroting, geeft het volgende beeld: 
 

 
 
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:  

 De hogere rijksbijdragen en de hogere afdrachten aan het SO worden veroorzaakt door 
 tussentijdse verhogingen van de bekostigingstarieven.   

 De tussentijdse groei SO op 1 februari 2017 is lager dan begroot. Dit heeft zijn effect in 
 schooljaar 2017/18.   

 De overdrachtsverplichting aan het SBO wordt veroorzaakt doordat de tussentijdse groei fors 
 hoger is dan begroot.   

 Programma 2 (Ambulante begeleiding (SOT)): in de begroting is rekening gehouden met 
 extra ruimte voor Kindkrachtspecialisten. Deze ruimte is ingevuld, maar tussentijds zijn ook 
 medewerkers vertrokken. Hun vervangers kwamen later in dienst.   

 Programma 3 (Trajectbegeleiding (HIA)): op dit programma is meer inzet gepleegd dan 
 begroot. Dit jaar waren er beduidend meer trajecten en gesprekken. Hiervoor is meer 
 tijdelijke externe inhuur gepleegd.   

 Programma 7: in het afgelopen jaar zijn de deelbudgetten voor communicatie, Regionaal 
 Overleg Kindkracht en diverse projecten niet volledig uitgeput.   

 
Financiële kengetallen  
Door de verandering in de presentatie van de doorbetalingen aan schoolbesturen zijn de op te 
leveren kengetallen onderling beter vergelijkbaar. Wat echter nog ontbreekt is een gevalideerd 
referentiekader. De kengetallen kunnen dus nog niet worden afgezet tegen vastgestelde normen.  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Het samenwerkingsverband is in staat om zowel lopende verplichtingen als mogelijke tegenvallers op 
te vangen.  
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5. Continuïteitsparagraaf inclusief Meerjarenbegroting 
 
 
Meerjarenperspectief  
Het meerjarenperspectief is gebaseerd op het (goedgekeurde) ondersteuningsplan, met de accenten 
zoals gelegd in de strategische agenda. De volgende doelstellingen uit het ondersteuningsplan 
worden hierin geconcretiseerd:  

 De prognose van de leerlingontwikkeling wordt gebaseerd op de ontwikkeling van de 
afgelopen jaren en de prognoses van DUO. Uitgegaan wordt van een krimp van gemiddeld 
1,5%.   

 Het beleid van Kindkracht beoogde tot voor kort een daling van de deelname aan het SBO tot 
2,0%. De trend is echter tegengesteld. De deelname is de laatste twee jaar gestegen naar 
2,92 op 1 oktober 2017. Nu wordt voor de komende jaren rekening gehouden met een 
stabilisatie van de deelname aan het SBO op de huidige 2,92%.   

 De deelname SO is, na een aantal jaren van daling, de laatste twee jaar gestabiliseerd. Naar 
verwachting zal het deelnamepercentage de komende jaren gelijk blijven aan het niveau van 
1 oktober 2017 (2,29%).   

De uitgangspunten leiden tot de volgende effecten op leerlingaantallen en deelnamepercentages:   

 

 
 
De ontwikkeling van de deelnamepercentages SBO en SO houden elkaar niet meer in evenwicht. 
Gezien de intensivering van het beleid om de basisondersteuning in het reguliere onderwijs te 
versterken, werd verwacht dat de deelname aan het SBO zou dalen of in ieder geval stabiliseren. 
Momenteel wordt een analyse gemaakt naar de oorzaken van de huidige groei.  
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Meerjarenbegroting 2017-2021  
 
 
De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 

 

 
 
Naast de genoemde uitgangspunten zijn ter toelichting nog de volgende opmerkingen te maken.  
De forse stijging van de deelname aan het SBO noopt het samenwerkingsverband tot 
 behoedzaamheid in het maken van nieuwe beleidsmatige keuzes.   

 Programma 1 – Basisondersteuning: De uitkering per leerling is de afgelopen jaren verhoogd 
 van € 45 naar € 90. Dit dient te leiden tot de realisatie van het hoge niveau van 
basisondersteuning dat in het Ondersteuningsplan is vastgelegd. Hierop zal worden 
gemonitord. Vooralsnog is er in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden dat de 
financiële situatie zal leiden tot een kleine verlaging naar € 80 per leerling vanaf 2019.   

 De versterking van de basisondersteuning zal naar verwachting leiden tot een geringer 
beroep op trajectbegeleiding (programma 3). Voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan 
dat er geen extra (niet begrote) inhuur hoeft plaats te vinden.   

 Programma 5 – Acute ondersteuning: het budget dat kan worden ingezet in situaties waar 
thuiszitten dreigt, is de afgelopen jaren geleidelijk verlaagd. De thuiszittersproblematiek 
wordt steeds beter beheersbaar.   

 Programma 7 – Nieuwe impulsen : In meerjarenperspectief zijn er min of meer vaste 
budgetten voor ROK en communicatie (investeren in de relatie met de leerkrachten). 
Daarnaast wordt tijdelijk ingezet op Jonge Risicokinderen (tot 1 augustus 2018) en een op te 
zetten Expertisescentrum Jonge Kinderen (vanaf 1 augustus 2018).   

 De begrotingen van de komende jaren sluiten gemiddeld met een nul-resultaat. Gezien de 
omvang van de algemene reserve is dit verantwoord.  Beoogd wordt dat de middelen op 
een verantwoorde manier worden uitgegeven aan passend onderwijs en dat de 
vermogensopbouw wordt beperkt.  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Bovenstaand overzicht is opgesteld volgens de interne begrotingssystematiek, omdat op deze manier 
de relatie tussen beleid en financiën inzichtelijk wordt gemaakt. Vertaald naar de indeling conform 
de Regeling Jaarverslaggeving ontstaat het volgende beeld:   

 

 
 
 

Meerjarenbalans 2017-2021 
 
Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 

 

 
 
De financiële positie van het samenwerkingsverband is goed. Het eigen vermogen per 31 december 
2017 bedraagt € 1,0 miljoen. In het verleden is bepaald dat de benodigde weerstandscapaciteit € 
700.000 bedraagt. Het aanwezige vermogen is dus toereikend.  
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Risico paragraaf 
 
De risico’s zijn op hoofdlijnen beschreven. Recent is een uitgebreide risicoanalyse gehouden waarbij 
de risico’s zijn gewogen en gekwantificeerd. Naast de financiële risico’s is daarbij ook ingezoomd op 
de beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s. De uitkomsten van deze risicoanalyse zijn 
vanaf nu onderdeel van de planning en controlcyclus, met ingang van jaarverslag 2017 en de 
managementrapportages 2018. Zie ook paragraaf ‘risico-analyse Kindkracht’. 
In de voorliggende begroting zijn nu in ieder geval de volgende financiële risico’s te onderscheiden:  
 
Korting op lumpsum schoolbesturen  
In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het SO het 
totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een 
automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. In 
onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de uitputtingspercentages stijgen 
en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico.  
 

 
 
 
Het uitputtingspercentage voor SO vertoont een stabiel beeld. Hier is dus sprake van een 
verwaarloosbaar risico. 
 
Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten  
De grootste begrotingsposten zijn slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct 
bepaald worden door het aantal leerlingen. Samen beslaan die ruim 55% van de totale begroting. Het 
is dus essentieel dat de leerlingstromen worden gemonitord. Met name de residentiële leerlingen 
moeten nauwlettend worden gevolgd. Dit geldt niet alleen voor de SO-vestigingen in het SWV met 
residentiële leerlingen, maar ook voor residentiële leerlingen die in instellingen binnen andere SWV’s 
zijn geplaatst.  
 
Ontwikkeling deelname SO  
In de afgelopen jaren is de deelname aan het SO geleidelijk gedaald naar de huidige 2,3%. De 
regeling tussentijdse groei (per peildatum 1 februari) brengt een risico met zich mee. De groei wordt 
berekend aan de hand van nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Hier worden de vertrekkende 
leerlingen van afgetrokken. De berekening wordt gemaakt per BRIN. Wanneer alle leerlingen met 
een nieuwe TLV naar school A gaan en de vertrekkers verlaten alleen school B, dan kan weliswaar de 
groei in het SWV nul zijn, maar moet er toch groei bekostigd worden. Ook dit vraagt consequente 
monitoring van de leerlingstromen. De groeitelling per 1 februari 2017 leidde tot een te bekostigen 
aantal van 12 leerlingen categorie 1 en 1 leerling categorie 2. Voorzichtigheidshalve is dit in de 
meerjarenbegroting structureel doorgetrokken. Hierdoor is het risico van overschrijdingen beperkt.  
 
Ontwikkeling deelname SBO  
De deelname SBO vertoont tot 2015 een dalende tendens. Na een lichte stijging op 1 oktober 2016 is 
in het laatste jaar de deelname substantieel (ruim 20%) hoger geworden. In de prognose wordt ervan 
uitgegaan dat de deelname zal stabiliseren. Er is echter, ondanks de extra investering in de 
basisondersteuning, een kans dat de stijging in het huidige tempo doorgaat.  
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Trajectbegeleiding  
In 2017 was sprake van een sterk verhoogd aantal trajecten. In de begroting van 2018 is ervan 
uitgegaan dat dit incidenteel was. Wanneer dit niet zo is, zal meer externe inhuur moeten 
plaatsvinden.  
 
Ondersteunings (Jeugdhulp) Arrangementen en Acute ondersteuning  
Op dit moment zijn de budgetten voor OJA en acute ondersteuning (meer dan) toereikend. Het kan 
altijd zo zijn dat de toegekende aanvragen het beschikbare budget overschrijden. Deze kans lijkt 
echter gering.  
 
Eigen personeel  
Het SWV heeft eigen personeel in dienst. Het SWV is eigen risicodrager.  
Kwantificering van de risico’s  
De genoemde risico’s zijn als volgt grofweg te kwantificeren. 
 

 
 
Deze kwantificering laat zien dat de vastgestelde risicobuffer van € 700.000 toereikend lijkt te zijn. 
De lopende risicoanalyse leidt tot een preciezere berekening van het benodigde buffervermogen.  
 
Treasury verslag  
In het Treasury statuut van SWV PO Kindkracht is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. 
Er worden geen gelden in reserve gehouden. Primaire taak van het samenwerkingsverband is om 
passend onderwijs te realiseren binnen de scholen en voorzieningen. De middelen moeten zoveel als 
mogelijk ingezet worden in het primaire proces. Er dient alleen voldoende weerstandsvermogen te 
zijn om eventuele tegenvallers en risico’s te kunnen pareren. De gereserveerde middelen worden 
weggezet op een zakelijke spaarrekening en zijn direct en snel beschikbaar.  
Met de middelen van SWV PO Kindkracht wordt derhalve niet belegd, beleend of geïnvesteerd. 
Daarmee voldoet het treasurybeleid aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.  
 


