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Inleiding  

Het jaar 2020 was voor iedereen een jaar dat normaal begon, maar als snel in de greep kwam van de 

wereldwijde pandemie. Dit had in 2020 ook een weerslag op het onderwijs dat hard werd getroffen 

door de “lockdowns” en alle andere beperkingen om goed onderwijs te kunnen geven.  

Als samenwerkingsverband hebben we in 2020 getracht om scholen/schoolbesturen zo goed 

mogelijk te ondersteunen in deze uitdagende tijden. Het is daarbij voor ons belangrijk geweest om 

oog te blijven houden voor de kwetsbare kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Voor deze 

kinderen en gezinnen waren de periodes van “lockdown” een nog grotere uitdaging dan voor 

gezinnen waarbij kinderen minder ondersteuning nodig hebben. We hebben ons zowel fysiek als 

digitaal ingezet om onze ondersteuning zo goed mogelijk voort te zetten voor deze kwetsbare 

kinderen.  

De uitdaging van het jaar 2020 loopt door in het jaar 2021 en dus ook de uitdaging om kinderen en 

gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit het samenwerkingsverband.  

Het jaar 2020 was ook een jaar waarin samenwerkingsverband Kindkracht en samenwerkingsverband 

VOVPR de eerste definitieve stappen hebben gezet naar een verdergaande samenwerking als 

samenwerkingsverband PO-VO in het jaar 2021. Ik ben trots op de stappen die zijn gezet en vind het 

mooi om het enthousiasme voor deze samenwerking bij zowel het personeel, het onderwijs en de 

partners steeds verder te zien toenemen.  

Ook hebben we in 2020 verder vormgegeven aan het wijkgericht werken in de ROK’s en hebben we 

de keuze gemaakt dat de orthopedagogen van de schoolbesturen vanaf 2021 overgaan naar het 

samenwerkingsverband. Op deze wijze kunnen we regionaal vanuit het samenwerkingsverband deze 

expertise inzetten en ons ondersteuningsproces laagdrempelig en met focus neerzetten in de wijk.  

De realisatie van de plannen in ons jaarplan 2020 hebben (uiteraard) door de pandemie wel wat 

vertraging opgelopen, maar desondanks is veel toch gerealiseerd door de gezamenlijke inzet vanuit 

het samenwerkingsverband, de scholen en onze partners.  

Dennis Gerits 

Bestuurder Samenwerkingsverband Kindkracht 
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1. Missie, visie en werkwijze Kindkracht 

Kindkracht is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Voorne-Putten, 

Rozenburg. De 59 scholen in deze regio, voor zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken 

samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Zie bijlage 1 voor de lijst 

met scholen en verantwoordelijke schoolbesturen.  

Het doel van Kindkracht is om het beste uit ieder kind te halen: het kind staat voorop. Door middel 

van het bevorderen van optimale ontwikkeling en met de juiste ondersteuning (geschikte middelen, 

het juiste advies, specifieke kennis en zorg in de vorm van ambulante begeleiding) wordt hieraan 

inhoud gegeven. Specialisten vanuit Kindkracht zijn deskundigen die de leerkracht, ouders en het 

kind ondersteunen om te zorgen dat het goed gaat op school. Het netwerk waarin Kindkracht zich 

beweegt is complex.   

In het ondersteuningsplan is de missie en de gezamenlijke ambitie geformuleerd.  

Missie:  
We danken ons bestaansrecht aan de wettelijke en maatschappelijke opdracht: 
Samenwerkingsverband Kindkracht draagt zorg voor Passend Onderwijs voor ieder kind op Voorne-
Putten en in Rozenburg. We doen dit vanuit vertrouwen en gezamenlijkheid met alle scholen, 
medewerkers en betrokken partners.  
 
Gezamenlijke ambitie:  
Het is de ambitie van de scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Kindkracht, om bij te 
dragen aan een samenleving waar iedereen erbij hoort, waar voor ieder een plek is en waar ieder 
naar zijn of haar vermogen meedoet of bijdraagt. Dat geldt voor ouders, leerlingen en professionals.  

 Voor het bieden van Passend Onderwijs betekent deze gedachte het volgende: we zijn met elkaar in 

staat om vrijwel ieder kind in de eigen wijk, dorp of kern naar school te laten gaan. Alle 

onderwijsexpertise en ondersteuning die nodig is, organiseren we rond de wijk, samen met betrokken 

partners. Voor een klein deel van de leerlingen zal een specialistische setting op een andere plek nodig 

blijven. Hier kunnen ouders en kinderen rekenen op een passende en vooral ook fijne plek.  

In de uitwerking hebben we gemerkt dat deze brede missie en ambitie het lastig maakt om de focus 

te leggen op de onderdelen die hierbij van belang zijn. Om dit beter te kunnen doen is met de 

deelnemersraad de missie en visie vertaald in leidende principes en strategische doelstellingen. Deze 

leidende principes zijn de meetlat waartegen we ons beleid en de uitwerking van het beleid afwegen. 

Dit zijn ook de leidende principes waarop we elkaar in de verdere uitwerking van passend onderwijs 

kunnen aanspreken.  

Leidende principes: 

- Alles wat we ontwikkelen moet een meerwaarde hebben voor het kind; 
- Schoolbesturen en samenwerkingsverband gaan uit van ruimte en vertrouwen gekoppeld 

aan heldere verwachtingen, doelen en resultaten;  
- Tussen scholen/schoolbesturen onderling en het samenwerkingsverband is een vrij verkeer 

van kennis, kunde, personeel en leerlingen. 
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Strategische doelstellingen: 

1. Kinderen gaan naar school in hun eigen wijk/ dorp;  
2. Kinderen die het nodig hebben krijgen op de school in de wijk/het dorp extra ondersteuning; 
3. Een klein deel van de kinderen heeft een kwalitatief hoogwaardige specialistische setting 

nodig; 
4. Er is een sterke verbinding tussen de voorschool en de school; 
5. Risico’s bij (jonge) kinderen signaleren we vroeg en ondersteuning op maat wordt snel 

ingezet; 
6. Er is een sterke verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (school en thuis). 
7. Het samenwerkingsverband zorgt voor de realisatie van passend onderwijs door een 

doelmatige inzet van het beschikbare budget en inzet van expertise/deskundigheid. 

 

2. Het samenwerkingsverband 2020 in onderzoek en cijfers  

Als samenwerkingsverband beschikken we over veel data met betrekking tot passend onderwijs in 
Voorne-Putten, Rozenburg. De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op het verbeteren van de 
kwaliteit en kwantiteit van onze data. Wij willen aan al onze partners helderheid geven over de stand 
van zaken van passend onderwijs en de inzet van het samenwerkingsverband/de schoolbesturen/de 
scholen. Maar ook gebruiken we de data om scherper te zijn in onze doelstellingen en het meten van 
de resultaten en onze voortgang.   
In 2020 konden we lopende het jaar een goede prognose geven van ons deelnamepercentage. Zo 
zagen wij halverwege het jaar al een scherpe daling in het deelnamepercentage van het SBO, en voor 
het eerst in jaren een daling van het SO deelnamepercentage.  
 
In dit hoofdstuk blikken we terug op het jaar 2020 aan de hand van de relevante cijfers afgezet tegen 
vorige jaren.  
 

2.1 Personeel samenwerkingsverband 

In 2020 zijn we gestart met 9,76 fte personeel in dienst. Daarnaast werden externe deskundigen 

ingehuurd voor het doen van HIA trajecten en het bemensen van de Impulsklassen in Spijkenisse en 

Hellvoetsluis. De beslissing is genomen om per 1-1-2021 alle schoolbegeleiders die werkzaam zijn via 

de schoolbesturen over te nemen en een dienstverband bij Kindkracht aan te bieden. In de loop van 

2020 zijn er twee nieuwe orthopedagogen/schoolbegeleiders aangetrokken, en twee 

orthopedagogen al overgenomen van de schoolbesturen i.v.m. aflopende contracten aldaar. Eind 

2020 was er 12,16 fte personeel in dienst. 

Het besluit is genomen om de HIA trajecten om te gaan vormen naar een nieuwe 

ondersteuningsstructuur. Hierdoor zal de inhuur van externen voor het doen van HIA-trajecten 

worden afgebouwd naar nul vanaf 1-8-2020. 

Beleid inzake uitkeringen en ontslag 
De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Kindkracht nageleefd. Voor uitkeringen en 
eventuele ontslagvergoedingen handelt Kindkracht conform de CAO. In 2020 zijn er geen 
ontslagvergoedingen verstrekt aan medewerkers. 
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2.2 Oorzaken en oplossingen hoge deelnamepercentage 

De afgelopen jaren waren onze deelnamepercentages speciaal onderwijs (SO) en speciaal 

basisonderwijs (SBO) hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor ons 

samenwerkingsverband is het van belang om deelnamecijfers te stabiliseren en bij voorkeur omlaag 

te brengen. Hoge deelname S(B)O leidt immers tot hogere kosten en minder financiële ruimte voor 

versterking van het reguliere onderwijs. We willen zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid geven 

om thuisnabij onderwijs te volgen. 

Het onderzoeksbureau Oberon heeft eind 2019 een uitgebreid onderzoek gedaan naar onze 

deelnamecijfers, de verklaringen hiervoor en wat daarbij de oplossingen zijn. Oberon heeft geen 

eenduidige verklaring gevonden, het gaat om een samenspel van verschillende factoren: 

• Visie en mindset 

• Kwaliteit van scholen 

• Samenwerking in ROK’s 

• Volgen en evalueren 

• Verzwaring problematiek en inzet jeugdhulp 

• Signalering, preventie en inzet van expertise 

• Handelingsgericht Integraal Arrangeren 

• Verdeelmodel 

Alle mogelijke verbeterpunten zijn in het jaarplan 2020 en in de activiteiten van het afgelopen jaar 

opgenomen. Met inzet op het jonge kind, verbeteren van de signalering, preventie en inzet van 

ondersteuning en het versterken van de samenwerken met gemeenten en jeugdhulp willen we dat 

meer kinderen langer thuis nabij onderwijs kunnen volgen. In hoofdstuk 3 leest u meer over al onze 

activiteiten. De daling in deelnamepercentages laten zien dat we na jaren van stijging eindelijk een 

andere weg zijn ingeslagen en er eerste effecten zichtbaar worden.  

a. Ontwikkeling deelnamepercentage SO/SBO 

Mede dankzij alle inspanningen zien we dit jaar voor het eerst een daling van het 

deelnamepercentage SO. De cijfers van de 1 oktobertelling 2018 en 2019 lieten een dusdanige 

scherpe stijging zien dat maatregelen noodzakelijk waren om ook in de komende jaren binnen de 

begroting van het samenwerkingsverband te blijven.  
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   01-10-’17 01-10-’18 01-10-’19 01-10-’20 

SBO Branding Spijkenisse 115 116  105 88 

SBO Tandem Spijkenisse 144 158  165 147 

SBO Windroos Hellevoetsluis 135 145  132 128 

Totaal SBO   391 418  402 363 

Deelnamepercentage 
SWV 
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1,50%

1,70%

1,90%

2,10%

2,30%

2,50%

2,70%

2,90%

3,10%

3,30%

Ontwikkeling deelname sbo

landelijk gemiddelde

vorige begroting

werkelijk

prognose

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

Ontwikkeling deelname so

landelijk gemiddelde

vorige begroting

werkelijk

prognose



SWV Kindkracht jaarverslag 2020 

7 

Figuur 3: leerlingaantal en deelnamepercentage SBO 

   01-10-’17 01-10-’18 01-10-’19 01-10-’20 

SO Gelinck Oostv/Spijk 204 220 243  230 

SO Watertoren Brielle 45 55  65 55 

SO buiten de regio   59 56 60  65 

Totaal SO   303 331  361 350 

Deelnamepercentage 
SWV 

  2,27 2,41 2,74 2,58 

Figuur 4: leerlingaantal en deelnamepercentage SO 

In bovenstaande tabellen is te zien dat bij alle SBO scholen de daling van het leerlingaantal doorzet. 
Op de beide SBO scholen in Spijkenisse is de afname zelfs fors te noemen. Ook de SO scholen binnen 
onze regio laten een daling zien van het aantal leerlingen. Het deelnamepercentage SBO laat voor 
het tweede achtereenvolgende jaar een daling zien. Bij het SO zien we dit jaar voor het eerst sinds 
2017 een dalend deelnamepercentage. 
Bij de start van dit samenwerkingsverband is ervoor gekozen om te werken met de methodiek van 
het Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA). Alleen via een HIA-traject was het mogelijk om 
uiteindelijk een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal (basis)onderwijs. Jaarlijks 
werd daarover in de jaarrekening gerapporteerd. Van 2015 naar 2017 werd dit instrument echter 
steeds vaker en breder ingezet, waardoor het aan kracht verloor en de HIA in de praktijk herhaling 
van zetten bleek en het een slagboominstrument werd. Daarom is (mede op basis van aanbevelingen 
uit het Oberon-onderzoek) in 2020 een nieuwe toeleidingsproces ingericht. Meer hierover leest u in 
programma 4.C.  
 

b. Thuiszitters 

Binnen ons samenwerkingsverband hebben we de afgelopen jaren gelukkig te maken gehad met een 

beperkt aantal thuiszitters.1 In het jaar 2020 schommelt het op de meetmomenten tussen de 6 en 8 

thuiszitters. Als samenwerkingsverband vinden we dat elke thuiszitter er 1 te veel is, en doen we er 

alles aan om dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Vanuit de conferentie die we eind 2019 i.s.m. het 

Nji en het SWV VOVPR hebben georganiseerd blijkt een behoefte aan goede afspraken met 

Onderwijs-Leerplicht-Jeugdhulp in de regio vooral als het gaat over casusregie en doorbraakaanpak. 

Het initiatief is genomen door de SWV-en PO en VO om een nieuw protocol thuiszitters met elkaar te 

maken. Dit protocol wordt in 2021 met vertegenwoordigers uit alle geledingen opgesteld (onderwijs, 

gemeenten, leerplicht en jeugdhulp).  

Wanneer er aanwijzingen zijn dat een leerling thuis dreigt te komen zitten, zorgen we ervoor dat we 

dit samen oppakken met het betreffende schoolbestuur, en indien nodig met de 

                                                           

1  Volgens de definitie van het ministerie van OCW : ingeschreven kinderen die meer dan 4 weken zonder geldige reden thuis zitten. 
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leerplichtambtenaar. We ondernemen gezamenlijk actie om de leerling zo snel mogelijk weer naar 

een passende onderwijsplek te begeleiden. Wanneer dit noodzakelijk is zetten we, vanuit onze 

begrotingspost acute ondersteuning, extra middelen in om dit mogelijk te maken.  

Ieder kwartaal rapporteren we de cijfers m.b.t. de thuiszittende leerlingen (geanonimiseerd) naar de 

onderwijsinspectie. De aantallen schommelen tussen 6 en 8 leerlingen. In een aantal gevallen is 

sprake van langdurige thuiszitters waarbij sprake is van psychische problematieken en veel inzet van 

zorg. 

meetmoment 15-03-2018 15-03-2019 15-03-2020 

aantal 7 5 6 

meetmoment 15-06-2018 15-06-2019 15-06-2020 

aantal 3 8 
geen opgave ivm 
corona 

meetmoment 15-09-2018 15-09-2019 15-09-2020 

aantal 5 4 8 

meetmoment 15-12-2018 15-12-2019 15-12-2020 

aantal 7 6 8 

 

c. Klachten en bezwaren 

In het jaar 2020 hebben we één bezwaar ontvangen. Het betrof een bezwaar op een afgegeven 

toelaatbaarheidsverklaring. Dit is voorgelegd aan de Landelijke Bezwaarcommissie 

Toelaatbaarheidsverklaringen. Dit bezwaar is ongegrond verklaard, waarna er beroep is 

aangetekend.  
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3. Uitvoering ondersteuningsplan 2018-2022 

Het ondersteuningsplan 2018-2022 is ontstaan vanuit een intensief traject met alle betrokken 
scholen, besturen en gemeenten. De lijn van dit ondersteuningsplan volgen wij nog altijd. Maar met 
alle betrokkenen kijken we per jaar welke concrete acties we gaan nemen om het 
ondersteuningsplan uit te voeren en waar de prioriteiten voor het komende jaar liggen. Zo kunnen 
we als samenwerkingsverband snel inspelen op de behoeften van het onderwijs en hun leerlingen, 
en op de laatste landelijke en lokale ontwikkelingen.  

Deze werkwijze is gestart met het Jaarplan 2018/2019. 2020 is het eerste jaar waarin wordt gewerkt 
met een integraal jaarplan en begroting die per kalenderjaar loopt. Zo ontstaat er een logisch 
verband in de cyclus van planning en control in jaarplan, begroting en verslaglegging.  

In dit Jaarverslag 2020 kijken we terug op de doelen en acties van het afgelopen jaar, zoals 
beschreven in het jaarplan 2020.  

 

Samenwerking tussen samenwerkingsverband primair en voortgezet onderwijs.  

In het jaar 2019 zijn we begonnen met het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking 
tussen samenwerkingsverband Kindkracht (PO) en samenwerkingsverband VOVPR (VO). Dit vanuit de 
wens om een krachtig samenwerkingsverband neer te zetten voor zowel het PO als het VO, waarbij 
er geen breuklijn meer zit in de overgang PO-VO. Daarnaast was er de wens bij 
samenwerkingsverband VOVPR om over te gaan naar onafhankelijk toezicht op de wijze hoe 
Kindkracht dit reeds had geïmplementeerd. Ook bij de partners is nagevraagd hoe men keek naar 
een samenwerkingsverband PO-VO en daar was veel steun voor deze ontwikkeling.  

De RvT van het PO en het VO en de deelnemersraad van het PO hebben ingestemd met het 
vormgeven van deze verdergaande samenwerking. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2020 hard is 
gewerkt om de statuten en reglementen van het PO en het VO op elkaar af te stemmen. Dit was 
vooral voor samenwerkingsverband VOVPR een grote stap omdat hiermee ook gelijk het 
onafhankelijk toezicht werd vastgelegd. Dit betekent dat vanaf januari 2021 samenwerkingsverband 
Kindkracht en samenwerkingsverband VOVPR dezelfde raad van toezicht hebben. Om ook de 
expertise vanuit het VO aan deze raad van toezicht toe te voegen is 1 extra lid met expertise van het 
VO op voordracht van de OPR toegevoegd.  

Het jaar 2021 zal in het teken staan van het toewerken naar een gezamenlijk bestuur, het verder 
vormgeven van de organisatie van het samenwerkingsverband PO-VO en het schrijven van een 
gezamenlijk ondersteuningsplan PO-VO.  

 

Prioriteiten in de uitvoering in 2020 

In 2019 is ingezet op overzicht en inzicht. Nu dat overzicht er is zijn we in 2020 gericht aan de slag 
gegaan. 

Het ondersteuningsproces van leerlingen is volledig doorgelicht en met alle betrokken partners 
opnieuw ingericht. Uitgangspunten zijn om preventief en kwalitatief te ondersteunen, en wanneer 
een toelaatbaarheidsverklaring voor SO of SBO de beste optie is dit met zo min mogelijk bureaucratie 
in te richten (programma 4.C). 

Er is ingezet op het versterken van de ondersteuning aan scholen en leerkrachten. Daarom hebben 
we het afgelopen jaar gewerkt aan de personele overname van alle schoolbegeleiders. Zij zijn 
gekoppeld aan de ROK’s, zodat ook deze samenwerking versterkt wordt (programma 1 en 2). De 
scholen en de ROK’s worden ondersteund door schoolbegeleiders, kindkrachtspecialisten en 
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onderwijskundig medewerkers. Waar wij expertise niet in huis hebben kan dit met 
maatwerkafspraken ingezet worden.  

Een andere prioriteit is de samenwerking met de gemeenten en de jeugdhulp. De gemeente heeft 
dezelfde ambities, en gezamenlijk zijn we een Pact aangegaan: het programma Kinderogen 
(Programma 5).  

Met alle maatregelen gezamenlijk willen wij de komende jaren de deelnamepercentages naar 
beneden brengen. In 2020 zien we de eerste positieve effecten hiervan terug in onze 
deelnamepercentages. 

 

Programma 1 – Passend onderwijs op school  
Programma 1a – Ondersteuning leerkrachteerkracht 
 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: de leerkracht kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Kindkracht Specialisten zijn beschikbaar voor het leveren van kortdurende interventies; 

- Kindkracht controleert of ouders zijn geïnformeerd als Kindkracht betrokken is bij hun kind. 
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Data over de inzet van de Kindkracht Specialisten (voor wat, wanneer en hoe lang) 

- Van deze kortdurende interventies is 90% binnen 15 weken afgerond;  

- De tevredenheid over de inzet van de Kindkracht Specialisten wordt na afloop digitaal uitgevraagd 
en anoniem verwerkt. Van de scholen geeft 90% aan dat ze tevreden zijn;  

- Bij controle van dossiers zijn 100% van de ouders geïnformeerd.  
 

Verantwoording 2020: 
In 2020 konden alle leerkrachten gebruik maken van de Kindkracht Specialisten voor het leveren van 
kortdurende interventies. Na afronding van elk ondersteuningstraject wordt een vragenlijst verstuurd. 
Van de 37 respondenten zijn er 36 tevreden over de inzet van de Kindkracht Specialist. 66% van de 
interventies zijn binnen 15 weken afgerond. 

 
Deze ondersteuning gebeurt met de inzet van de Kindkracht Specialisten. Door het vertrek van 2 van deze 
specialisten is hier sprake van een onderbesteding. Door de komst van een nieuwe Kindkracht Specialist (per 
1 augustus) is dit verschil voor een deel ingelopen.  

De invulling van de andere vacatureruimte is gebeurd door inzet van een extra orthopedagoog en deze is in 

het jaarplan nog niet opgenomen in een programma. De lasten voor deze nieuwe medewerker (en de 

overgang van de schoolbegeleiders vanuit de schoolbesturen→ zie programma 1c) zijn opgenomen in 

programma 1c ondersteuning schoolorganisatie.  

 

Programma 1b – Ondersteuning intern begeleider 
 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen:  

- Intern begeleider is in staat om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de 
leerkrachten/leerlingen; 

- Intern begeleider zet een adequate ondersteuningsstructuur neer op school. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

- Schoolbegeleider is per ROK beschikbaar onder inhoudelijke aansturing van het 
samenwerkingsverband; 

- Schoolbegeleider zorgt voor een verbetering van de zorgstructuur op de scholen en in het ROK; 

- Onderwijskundig medewerker sluit aan bij de verschillende IB-netwerken (van de schoolbesturen); 

- Kindkans wordt ter administratieve ondersteuning van de IB’er ingezet door het 
samenwerkingsverband; 

- Kindkracht Specialist is beschikbaar om de expertise van de IB’er te vergroten.  
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- In een anonieme uitvraag geeft 90% van de scholen aan tevreden te zijn over deze inzet; 

- Onderwijskundig medewerker is aangesloten bij de verschillende IB-netwerken. 
 
Verantwoording 2020: 

- Sinds begin 2020 worden de schoolbegeleiders inhoudelijk aangestuurd door het 
samenwerkingsverband; 

- De rechtspositionele overgang van de schoolbegeleiders naar het samenwerkingsverband is in 
2020 voorbereid; 

- In de loop van 2020 zijn alle scholen gebruik gaan maken van de schoolbegeleiding en heeft elk 
ROK een vaste schoolbegeleider gekregen; 

- Vanwege de nieuwe indeling over alle scholen en alle ROK’s hebben een aantal scholen van 
schoolbegeleider moet wisselen. Ook waren schoolbegeleiders vanwege corona beperkt in wat ze 
konden doen op een school. Hierdoor was 2020 niet het juiste moment voor 0-meting naar de 
tevredenheid. Dit zal in 2021 plaatsvinden;  

- Een onderwijskundig medewerker is aangesloten op de verschillende IB-netwerken. Hierdoor is het 
samenwerkingsverband beter in staat om in te spelen op de behoeften en ontwikkelingen bij de 
schoolbesturen en op de scholen.  

 

 

Programma 1c – ondersteuning schoolorganisatie 
 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen:  

- Scholen worden versterkt, waardoor bijna alle kinderen naar school gaan in eigen wijk/dorp; 

- Alle scholen voldoen bij de meting in oktober 2020 aan het afgesproken niveau van 
basisondersteuning. 

  
Wat gaan we daarvoor doen? 

- We faciliteren het maken van een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) door beschikbaar stellen van 
Perspectief op School (POS); 

- Het samenwerkingsverband zorgt dat de scholen hun SOP via de website van het 
samenwerkingsverband beschikbaar stellen; 

- Het samenwerkingsverband stelt middelen beschikbaar voor versterking van de zorgstructuur, niet 
zijnde basisondersteuning; 

- In april 2020 gaat het samenwerkingsverband met de deelnemersraad en de raad van toezicht de 
inzet van de basisondersteuning plus evalueren en een keuze maken voor de besteding van de 
helft van deze middelen voor schooljaar 2020/2021. 

- We organiseren leertafels per school, waarin we terugkijken naar de afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen en de koppeling met de inrichting van de basisondersteuning.   
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Wanneer zijn we tevreden? 

- We monitoren of de middelen basisondersteuning plus van het samenwerkingsverband worden 
ingezet ter versterking van de (zorg)structuur op school, niet zijnde basisondersteuning; 

- In april wordt een gefundeerde keuze gemaakt voor de inzet van de helft van de middelen 
basisondersteuning plus vanaf schooljaar 2020/2021; 

- Door het organiseren van de leertafels leren we op het niveau van de school en het 
samenwerkingsverband over de inrichting van passend onderwijs.  
 

Verantwoording 2020:  

Er is een gezamenlijk besluit genomen over de hoogte en besteding van de middelen voor de 
basisondersteuning plus. Het bedrag van de basisondersteuning plus wordt blijven verlaagd, zodat met de 
achterblijvende middelen de schoolbegeleiders bekostigd kunnen worden. Een aantal van hen zijn in 2020 
in dienst getreden bij het samenwerkingsverband, het grootste deel heeft de overstap per 1 januari 2021 
gemaakt. Door de overname van de schoolbegeleiders kunnen we als samenwerkingsverband meer aan de 
voorkant kennis en expertise inbrengen op de scholen. Dit betekent dat we minder bureaucratisch en in 
directe verbinding met school en ouders passend onderwijs kunnen vormgeven.  
Begin 2020 is een eerste leertafel georganiseerd, vanwege corona is dit nog niet verder uitgebouwd.  
 
Financieel: De realisatie in dit programma was in de vorige jaarrekeningen altijd gelijk aan de begroting. 
Het gaat hier om het bedrag van € 80,- dat de schoolbesturen per leerling voor de basisondersteuning plus 
ontvangen.  
Voor het 2020 deel van schooljaar 2020-2021 is reeds het bedrag per leerling verlaagd van € 80,- naar € 
40,- met daarbij de afspraak dat de loonkosten van de schoolbegeleiders die vanaf augustus t/m december 
nog in dienst waren bij de schoolbesturen zouden worden gefinancierd. De totale kosten zijn zoals 
verwacht hoger, daarom is in de meerjarenbegroting 2021 een bedrag van €30,-per leerling opgenomen 
voor de basisondersteuning plus en €50,- voor de schoolbegeleiders. 
 

 
 

Programma 1d – Financiële arrangementen voor leerlingen met een fysieke beperking 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: alle kinderen met een fysieke beperking kunnen naar school in de eigen wijk/dorp. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Voor kinderen met een fysieke beperking is er een arrangement beschikbaar, waardoor deze 
kinderen op een reguliere school onderwijs kunnen volgen. Deze arrangementen worden jaarlijks 
aangevraagd en door school en samenwerkingsverband geëvalueerd;  

- Ergotherapeut is beschikbaar voor ondersteuning van het kind en de school. 
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Kinderen met een fysieke beperking zijn in staat om op een reguliere school onderwijs te volgen.  
 
Verantwoording 2020: 

- De doelgroep met een fysiek arrangementen is over het algemeen stabiel. 
- Voor schooljaar 2019/2020  zijn alle arrangementen geëvalueerd en is bekeken of ze nog passend 

zijn.  
- In het schooljaar 2020/2021 zijn er tot nu toe 23 fysieke arrangementen verdeeld over 16 scholen. 

In 2019/2020 ging het om 17 fysieke arrangementen verdeeld over 13 scholen.  
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De kinderen met een fysieke beperking kunnen met deze ondersteuning in het algemeen op een reguliere 
school blijven. De meeste fysieke arrangementen worden voor een langere periode toegekend (een 
schooljaar) in tegenstelling tot de andere maatwerkarrangementen die over een kortere periode lopen.  
We gaan deze inzet arrangementen fysiek in 2021 voortzetten, waarbij we de inzet jaarlijks evalueren.  
 
Op dit onderdeel leken we in 2020 lang middelen over te houden, maar uiteindelijk zijn realisatie en 
begroting in evenwicht gekomen. 

 

Programma 2 – Passend onderwijs in het ROK 
 

ROK’s  

Afspraken 2020: 
Doelstellingen: 

- Scholen zorgen in een ROK met elkaar dat elk kind naar school gaat in de eigen wijk/dorp; 

- Elk ROK realiseert de ambitie op deelnamepercentage SO en SBO per ROK op 1 oktober 2020 (zie 
bijlage 1);  

 
Wat gaan we ervoor doen? 

- Onderwijskundig medewerkers vanuit het samenwerkingsverband zijn verbonden aan de ROK’s om 
te ondersteunen, faciliteren en te verbinden; 

- We ondersteunen het ROK om te realiseren dat nieuw aangemelde kinderen altijd op een van de 
scholen binnen het ROK een plek vinden;  

- ROK’s geven, in afstemming met de onderwijskundig medewerker en schoolbegeleider, uitvoering 
aan de ROK-plannen voor schooljaar 2019/2020; 

- Voor 1 juni worden de ROK-plannen door de ROK’s in afstemming met de onderwijskundig 
medewerker en de schoolbegeleider, geïnventariseerd en geëvalueerd op doelmatigheid; 

- ROK’s leveren (aan de hand van bovenstaande evaluatie) voor 1 juni een update aan van het plan 
en de besteding van de ROK-gelden voor schooljaar 2020/2021; 

- Kindkracht Specialisten zijn (op aanvraag) beschikbaar per ROK; 

- Inspirerende voorbeelden van de ROK’s en uit het land worden door het samenwerkingsverband 
gedeeld binnen de regio. 

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Bij een anonieme uitvraag geeft 90% van de ROK’s aan dat ze tevreden zijn over de inzet van de 
onderwijskundig medewerkers; 

- Voor schooljaar 2020/2021 ligt er per ROK een (geactualiseerd) plan, waarin samenwerking op het 
gebied van passend onderwijs wordt gerealiseerd.  
 

Verantwoording 2020:  
Veel ROK’s zijn in 2020 aan de slag gegaan met het opstellen en uitvoeren van hun ROK-plannen, maar 
enkele ROK’s moeten die slag nog maken. Door corona was samenkomen lastiger en hadden scholen soms 
al hun tijd en aandacht nodig voor de primaire processen. Hierdoor heeft de ROK-ontwikkeling in sommige 
ROK’s voor een langere tijd stil gestaan. Daarom is besloten om voor het schooljaar 2020/2021 niet een 
geactualiseerd plan verplicht te stellen.  
In 2020 zijn in ons werkgebied 2 situaties ontstaan. Op Voorne kennen de ROK’s door de samenvoeging van 
de schoolbesturen nog maar één schoolbestuur, waar in Nissewaard en Rozenburg er scholen van 
verschillende schoolbesturen in één ROK moeten samenwerken. Het nieuwe schoolbestuur op Voorne 
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gebruikt de indeling van de ROK’s ook voor haar eigen aansturing, waardoor passend onderwijs daar een 
onderdeel van een grotere samenwerking is. Beide type ROK’s vragen een andere vorm van ondersteuning. 
Door deze diversiteit is ervoor gekozen geen uitvraag onder de ROK’s te doen, maar om in een aantal ROK’s 
langs te gaan voor evaluatiegesprekken. Naar aanleiding van deze gesprekken is in 2020 het volgende 
besloten:  
 
Veel zaken in de ROK’s gaan goed, er is een goede samenwerking op gang gekomen op het niveau van de 
intern begeleiders. Ook zijn in veel ROK’s projecten in ontwikkeling of al gestart om samen passend 
onderwijs vorm te geven. In een aantal ROK’s komt deze samenwerking echter moeilijk op gang. Daarom 
hebben de schoolbesturen in 2020 gezamenlijk afgesproken om vanaf januari 2021 de ROK’s op een andere 
wijze te financieren: we behouden wat goed gaat en geven meer ruimte aan ontwikkeling en maatwerk. 
  
De huidige samenwerkingen in het ROK gaat gewoon door, maar de middelen worden niet meer aan het 
ROK verstrekt, maar gaan per 1 januari 2021 over naar de schoolbesturen. Zij worden voor de scholen het 
eerste aanspreekpunt als het gaat om de ROK-middelen, en zij bepalen hoe de middelen ingezet 
gaan worden in hun ROK’s en scholen. Zo is er meer ruimte voor maatwerk op het gebied van passend 
onderwijs.   
 

Door corona en de nu nog soms stagnerende samenwerking zijn er in 2020 minder middelen uitgegeven 

dan begroot. Daarom is eenmalig € 210.000,- van dit budget overgegaan naar 2021 als extra impuls. 

Dit bedrag is het 2020 deel van schooljaar 2020-2021 dat aan geen van de ROK’s is uitgekeerd.  

  

 
 

Perspectief op School (POS) 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen: 

- Door Perspectief op school (POS) is er zicht op de expertise, ondersteuning en inzet van de 
middelen basisondersteuning plus bij alle scholen/ROK’s. 

 
Wat gaan we ervoor doen? 

- We sturen erop dat alle scholen Perspectief op School (POS) hebben ingevuld; 

- We zorgen dat alle scholen de beschikking hebben over het schoolondersteuningsprofiel en het 
ROK-rapport uit POS; 

- We houden begin 2020 een bijeenkomst over de inzet van POS in de toekomst en eventuele 
verbeterpunten; 

- Bij een uitvraag geeft minimaal 80% van de scholen aan dat ze POS hebben gebruikt in de praktijk. 
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Op het niveau van de scholen, schoolbesturen en ROK is er inzicht in de besteding van de middelen 
die voor de basisondersteuning plus worden ingezet; 

- Op het niveau van het samenwerkingsverband, de scholen/schoolbestuur en het ROK is er inzicht 
in het niveau van de basisondersteuning.  

 
Verantwoording 2020:  

- In 2020 hebben de scholen hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld met behulp van POS.  

- Via POS is de inzet van de middelen voor de basisondersteuning plus verantwoord.  

- Uit een enquête blijkt dat veel scholen POS gebruiken voor het opstellen van het SOP, maar dat 
het systeem niet altijd gebruiksvriendelijk is.  
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Voor ouders en het samenwerkingsverband is het van belang dat de SOP’s niet te veel van elkaar 
verschillen, zodat er makkelijk een vergelijking gemaakt kan worden. POS wordt gebruikt door de scholen 
voor het maken van het SOP, maar met gemengde tevredenheid. In 2021 gaan we onderzoeken of er een 
meer gebruiksvriendelijk systeem is dat we kunnen gebruiken.  
  

 

Programma 3 – Arrangementen en speciale doelgroepen 
 

3a. Impulsklas 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen: 

- Leerlingen van de Impulsklas hebben een beter inzicht in hun eigen gedrag;  

- Leerlingen van de Impulsklas kunnen beter focussen op hun werk, kunnen zelf oplossingen 
bedenken en kunnen ook hun eigen gedrag beter verklaren; 

- Ouders van de kinderen in de impulsklas voelen zich meer gehoord, gezien en leerden van de 
gesprekken met school en andere ouders. 

 
Wat gaan we ervoor doen? 

- Impulsklas is in 2020 op 2 locaties voor minimaal 32 kinderen en ouders beschikbaar; 

- Over de inzet en financiering van de ouderbegeleider worden afspraken gemaakt met de 
gemeenten;  

- In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de korte- en lange termijneffecten van de 
Impulsklas. 

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Als we afspraken hebben met de gemeenten over de inzet en financiering van de ouderbegeleider; 

- Als uit onderzoek blijkt dat de impulsklas meerwaarde heeft voor de kinderen, gezinnen en de 
scholen. 
 

Verantwoording 2020:  
Om de effecten van de Impulsklas te kunnen meten is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
uitgevoerd. Op basis van interviews, evaluatieonderzoeken, focusgesprekken, observaties en diverse 
vragenlijsten is in kaart gebracht hoe leerlingen, leerkrachten en ouders de Impulsklas hebben ervaren. 
Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn positief over de effecten en het proces van deze eerste Impulsklas. 
De leerlingen en hun ouders zijn het meest positief en waarderen de Impulsklas gemiddeld met 
respectievelijk een 9,5 en een 8,8. De leerkrachten zijn ook positief en waarderen het gemiddeld met een 
8,3.  
Met de uitkomsten van dit onderzoek in de hand gaan we in 2021 met gemeenten in gesprek over de inzet 
en financiering van de ouderbegeleider.  
 
Vanwege Corona is de impulsklas in 2020 meerdere keren gestopt en daarna weer opgestart. De detachering 
van de medewerkers liepen echter wel gewoon door, waar mogelijk hebben zij andere ondersteunende 
werkzaamheden verricht. De detachering van de medewerker voor de begeleiding van de opvoedsituatie is 
wel tijdelijk stopgezet, waardoor er een klein verschil zit tussen begroting en realisatie.  

 

 

3b. Focusgroep (Rozenburg) 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen: 

- Focusgroep is voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de gebieden van concentratie, 
werkhouding, prikkelverwerking en emotieregulatie; 
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- Door de inzet van een Focusgroep worden minder kinderen doorverwezen naar S(B)O en kan er 
binnen Rozenburg in een vroeger stadium passender onderwijs worden geboden voor leerlingen in 
connectie met de leefomgeving van de gezinnen.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- De ontwikkeling wordt ondersteund vanuit het samenwerkingsverband.  
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer er door inzet van de Focusgroep minder kinderen vanuit Rozenburg worden 
doorverwezen naar de S(B)O scholen.  

 
Verantwoording 2020: 
Met het ROK Rozenburg is afgesproken om de Focusgroep te betalen uit het ROK-budget, vandaar dat hier 
in 2020 geen bedragen op zijn geboekt.   
Door samenval van vertrekkend personeel en corona (tijdelijke sluitingen van de scholen) is de focusgroep 
in 2020 tijdelijk stopgezet. Voor 2021 wordt gewerkt aan een doorstart, bekostigd uit het ROK-budget. 

 

3c. Projecten (hoog)begaafdheid 

Afspraken 2020: 
Doelstellingen: 

- Een passend aanbod voor meer- en (hoog)begaafde kinderen in de regio; 

- Meer- en (hoog)begaafde kinderen (ook met gedragsproblemen) krijgen onderwijs op het regulier 
onderwijs. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Een uitbreiding van het vooruitwerklab op Voorne met een gedragsspecialist en 1 extra groep; 

- Een onderzoek naar de effectiviteit van het aanbod op Voorne;  

- Een opvang-groep voor kinderen met de combinatie van (hoog)begaafdheid en gedragsproblemen 
binnen de Leonardo school.  

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer de uitbreiding van het vooruitwerklab, de effectiviteit van het aanbod op Voorne en de 
opvang-groep zijn gestart; 

- Wanneer de eerste resultaten uit deze projecten eind 2020 beschikbaar zijn. 
 
Verantwoording 2020: 

- In 2020 is de uitbreiding van het Vooruitwerklab gestart;  

- Er is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het aanbod op Voorne; 

- Drie leerkrachten zijn gestart met een echa- masteropleiding; 

- De opvang-groep voor kinderen met een combinatie van (hoog)begaafdheid en gedragsproblemen 
binnen de Leonardo school is gestart.  
 

Met de invulling van de subsidie en de investering vanuit het samenwerkingsverband hebben we een 
mooie extra stimulans kunnen geven aan het onderwijs voor hoogbegaafden in onze regio. Door in de regio 
een onderzoek te starten naar de effectiviteit van het aanbod hebben we voor de toekomst een basis om 
afspraken te maken over de vormgeving van HB-onderwijs en ieders rol hierin.  

 

 

3d. Maatwerkarrangementen 
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Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Kinderen gaan naar school in de eigen wijk/dorp; 

- Wanneer maatwerk ervoor kan zorgen dat kinderen op een reguliere school kunnen blijven, zetten 
we dit in.   

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Arrangementen worden vanuit de driehoek onderwijskundig medewerker, IB’er/schoolleider en 
schoolbegeleider ingezet voor kinderen waarbij maatwerk noodzakelijk is.  

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer door inzet van arrangementen kinderen op de regulier school passend onderwijs 
geboden kan worden.  

 
Verantwoording 2020: 

- In 2020 is gestart met het inzetten van maatwerkarrangementen; 

- Samen met scholen wordt per casus gekeken wat er nodig is en wordt dit in samenspraak met 
ouders, intern begeleider/schoolleider en schoolbegeleider ingezet;  

- In 2020 is een start gemaakt met het maken van een kader voor de inzet van deze arrangementen; 

- Door de coronamaatregelen en tijdelijke sluiting van de scholen is minder gebruik gemaakt van de 
maatwerkarrangementen, maar aan het eind van 2020 zien we een behoorlijke piek van 
arrangementen ontstaan.  
 

Door de inzet van maatwerkarrangementen zijn de mogelijkheden voor ondersteuning van kinderen in de 
reguliere school aanzienlijk uitgebreid. Bij sommige kinderen werd gedacht aan een overplaatsing naar het 
SO/SBO, maar door inzet van het maatwerkarrangement is het toch succesvol mogelijk gebleken om op de 
huidige school te blijven. In het jaar 2021 gaan we om die reden door met de inzet van de 
maatwerkarrangementen en een duidelijk en flexibel kader afspreken voor de inzet van deze 
arrangementen.     
 

 
3e. Voorziening jonge kind 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Kleuters gaan naar school in de eigen wijk/dorp; 

- Kansengelijkheid voor alle kinderen; 

- Brede diagnostiek en didactiek beschikbaar voor kinderen tussen de 4 – 7 jaar oud.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Kleuters stromen in principe binnen in het regulier onderwijs; 

- Schoolbesturen en samenwerkingsverband zorgen dat er in het tweede kwartaal een plan ligt 
waarin de expertise vanuit het speciaal (basis-) onderwijs de Driewieler, de Behandel en 
Onderwijsgroep en de Jonge Risico Kinderengroepen kan worden ingezet op de regulier school en 
in specifiek aanbod (OPDC?) voor de inzet op de doelgroep kinderen tussen de 4-7 jaar oud; 

- Afspraken met gemeenten over de inzet van de jeugdhulp binnen dit specifieke aanbod.   
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer in het tweede kwartaal een beeld is gevormd van de inzet voor deze doelgroep binnen 
het samenwerkingsverband; 

- Als in de tweede helft van het jaar op basis specifiek aanbod en aanbod op de reguliere scholen 
aanwezig is.  
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Verantwoording 2020: 

- De onderinstroom van jonge kinderen naar het speciaal onderwijs is licht gedaald, maar is nog 
altijd hoog.  

- In 2020 zijn twee belangrijke ontwikkelingen gestart, de doorontwikkeling van de voorziening voor 
het jonge kind en de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, opvang en jeugdhulp in het 
PACT Kinderogen.  

- In de voorziening van het jonge kind zien we twee verschillende bewegingen op Voorne en Putten: 

- In Hellevoetsluis is één groep gecreëerd voor alle doelgroepkinderen, waarbij expertise en 
begeleiding vanuit SBO en SO cluster 3 en 4 samenwerkt voor alle kinderen.  

- In Nissewaard wordt op de werkvloer samengewerkt, en zijn er twee afzonderlijke groepen voor de 
doelgroepkinderen van SBO (JRK-groep) en SO4 (BeO-groep). 

 

 

3f. Voorziening oudere jeugd 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Kinderen die vastlopen in het regulier onderwijs in de doelgroep 6-12 jaar extra ondersteuning 
bieden om op de reguliere school weer verder te kunnen.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Casa Gelinckschool blijft in ieder geval in het schooljaar 2019/2020 beschikbaar voor deze 
doelgroep kinderen (met een specifieke extra ondersteuningsvraag); 

- Samenwerkingsverband en schoolbesturen zorgen dat in het tweede kwartaal een gedragen plan 
ligt voor de opvang van deze doelgroep (OPDC?) vanaf 1 augustus 2020 binnen het 
samenwerkingsverband; 

- Vanaf 1 augustus 2020 is er een alternatief beschikbaar voor deze doelgroep binnen ons 
samenwerkingsverband;   

- Afspraken met gemeenten over de inzet van de jeugdhulp binnen dit specifieke aanbod.   
 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer voor deze specifieke doelgroep een plek beschikbaar blijft binnen het onderwijs in 
combinatie met jeugdhulp.  

 
Verantwoording 2020: 
De Casa op de Gelinckschool was tot en met het schooljaar 2019/2020 beschikbaar. De daadwerkelijke 
doelgroep voor dit type voorziening wordt jaarlijks op maximaal 5 kinderen geschat. Op dit moment gaat 
het om 2 - 3 kinderen. Vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt is een aparte voorziening voor zo’n kleine 
doelgroep niet wenselijk. Daarom is besloten om te stoppen met de Casa. Voor de individuele kinderen zijn 
maatwerkafspraken gemaakt, zodat zij onderwijs kunnen blijven volgen binnen de Gelinckschool. 
Komend jaar wordt bekeken op dit een goede oplossing is of dat er een andere structurele oplossing nodig 
is. Ook wordt gekeken hoe de combinatie met jeugdhulp beter vormgegeven kan worden. 
Door het stoppen van de Casa en de inzet van Maatwerk is op dit budget minder uitgegeven dan vooraf 
begroot. 
 

 

Programma 4 – Passend onderwijs speciaal 

 

Programma 4a – Speciaal basisonderwijs (SBO) 
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Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Kinderen die speciaal basisonderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie 
instroommomenten/plaatsingsdata; 

- Het speciaal basisonderwijs krimpt in de 1 oktobertelling 2020 naar een deelnamepercentage van 
2,88%. 

- Per schoolbestuur wordt een quotum op het deelnamepercentage vastgesteld dat minimaal 
gehaald moet worden in 2020; 

- In 2020 stromen er minimaal 20 kinderen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier 
onderwijs.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Maandelijks wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd;  

- Alle inzet in de voorgaande programma’s is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en 
zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;  

- In het derde kwartaal komt er een plan waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise 
van het SBO ingezet kan worden op de reguliere scholen.  

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de 
schoolbesturen.  

- Wanneer de afgesproken quota door de schoolbesturen worden gehaald.  
 
Verantwoording 2020: 
Met de schoolbesturen is in 2020 elke maand data gedeeld van de afgegeven TLV’s naar het SO/SBO en is 
per schoolbestuur een quotum afgesproken. Uiteindelijk hebben we voor het SBO dit quotum ruim 
gerealiseerd en is het quotum voor het SO bijna gerealiseerd.  
 
In 2020 zaten 363 kinderen uit ons samenwerkingsverband op het SBO, tegen 402 kinderen in 2019  
(1 oktober telling). Dit is een forse daling, waardoor het deelnamepercentage voor 2020 uitkomt op 2,67 
procent. Hiermee is het ambitieuze doel behaald.  
De overstap van SBO naar regulier onderwijs is in 2020 nog weinig voorgekomen.  
 
In 2020 is gewerkt aan een nieuw toeleidingsproces (programma 4.c)). In dit proces is opgenomen dat 
scholen vroegtijdig expertise in kunnen roepen, zoals expertise van het SO en SBO. Vanuit deze 
werkafspraken zullen het komende jaar afspraken gemaakt worden over de randvoorwaarden om deze 
inzet te kunnen plegen. 
 

Programma 4b – Speciaal onderwijs 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben kunnen altijd instromen op 1 van de drie 
instroommomenten/plaatsingsdata.  

- Het speciaal onderwijs krimpt in de 1 oktobertelling 2020 naar een deelnamepercentage van 
2,54%. 

- In 2020 stromen er minimaal 10 kinderen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier 
onderwijs.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Maandelijks wordt aan de scholen/schoolbesturen de relevante sturingsinformatie aangeleverd.  
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Programma 4c - Toeleiding 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- HIA-trajecten worden in 2020 afgebouwd. 

- Organiseren ondersteuning en toeleiding vindt plaats in de driehoek onderwijskundig medewerker, 
IB’er/schoolleider en schoolbegeleider; 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- In samenwerking met de ROK’s/scholen en de schoolbegeleiders gaat het samenwerkingsverband 
in elk ROK in 2020 de HIA’s afbouwen; 

- Voor 1 april 2020 maakt het samenwerkingsverband een document waarin duidelijk wordt op 
welke wijze deze afbouw in de regio gaat plaatsvinden.  

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer we in 2020 een werkwijze hebben ontwikkeld die efficiënter is dan de huidige werkwijze 
met meerwaarde voor de kinderen/gezinnen en de scholen.  
 

Verantwoording 2020: 
Bij de start van dit samenwerkingsverband is ervoor gekozen om te werken met de methodiek van het 
Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA). Alleen via een HIA-traject was het mogelijk om uiteindelijk 
een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal (basis)onderwijs. Een aanbeveling uit het 
Oberon-onderzoek was het aanpassen van deze werkwijze. 
 
In 2020 is samen met alle belanghebbenden een nieuw toeleidingsproces ontworpen, waarin de HIA-
trajecten niet meer nodig zijn.  Dit is een grote en belangrijke stap in het terugbrengen van bureaucratische 
last, en het versterken van een preventieve aanpak waarbij maatwerk mogelijk is. 
Het ROK heeft in het zorgtraject een eigen plaats gekregen, professionals vanuit de speciale setting en 
professionals vanuit de jeugdhulp worden eerder ingezet. Verwijzing naar de speciale setting (TLV)) kan na 
een traject op schoolniveau (en soms na consultatie in het ROK) worden besproken in het multidisciplinair 
overleg met ouders en jeugdhulp waarbij Kindkracht ook aan tafel zit. De schoolbegeleider en de 
onderwijsmedewerker (beiden vast verbonden aan een ROK) werken nauw samen met de school 

- Alle inzet in de voorgaande programma’s is erop gericht om de strategische doelen te realiseren en 
zodoende meer kinderen binnen de eigen wijk/dorp naar school te laten gaan;  

- In het derde kwartaal komt er een plan waarin duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de expertise 
van het SO ingezet kan worden op de reguliere scholen.  

 
Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer door actuele sturingsinformatie meer sturingsmogelijkheden ontstaan bij de 
schoolbesturen.  

- Wanneer de afgesproken quota door de schoolbesturen worden gehaald.  
 
Verantwoording 2020: 
In 2020 zaten 349 kinderen uit ons samenwerkingsverband op het SBO, tegen 368 kinderen in 2019 (1 
oktober telling). Dit is een forse daling, waardoor het deelnamepercentage voor 2020 uitkomt op 2,58 
procent. Hiermee is het ambitieuze doel niet behaald, maar hebben we wel na jaren van forse stijging voor 
het eerst een daling gerealiseerd.  
In 2020 zijn 5 kinderen vanuit SO cluster 3 doorgestroomd naar het SBO. 3 leerlingen zijn uit de BeO groep 
(jonge kinderen SO cluster 4) doorgestroomd naar het SBO 
 
De overstap van SO naar het regulier onderwijs is in 2020 zeer sporadisch voorgekomen.  
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In 2021 wordt deze nieuwe werkwijze stapsgewijs geïmplementeerd. 
 
In 2020 is de inzet van externe deskundigheid in de toeleiding helemaal afgebouwd. Er wordt nu enkel 
gewerkt met eigen personeel, dit is zowel financieel als inhoudelijk een succes.  
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Programma 5 – Samenwerking onderwijs – jeugdhulp 
Samenwerking onderwijs - jeugdhulp 

Afspraken 2020: 
Doelstelling: 

- Een verbeterde aansluiting tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp, waarbij wordt uitgegaan van 
zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk.   

 
Wat gaan we daarvoor doen? 

- Met de gemeenten op Voorne-Putten, Rozenburg wordt een regionale educatieve agenda en 
lokale educatieve agenda’s gemaakt waarin visie en ambities worden vertaald in concrete acties; 

- Voor de coördinatie en uitvoering van de REA-agenda wordt met de gemeenten een gezamenlijk 
projectleider ingezet; 

- Inzet coördineren van de preventieve middelen van de gemeente Nissewaard (wanneer deze weer 
in 2020 ter beschikking worden gesteld);  

- Het uitvoeren van concrete acties zoals het inzetten op een gezamenlijke verbinding tussen 
voorschool en school, het creëren van een gezamenlijke pot voor onderwijs-jeugdhulp, 
beschikkingsvrije zorg op het speciaal (basis-)onderwijs, poortwachtersfunctie voor Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED-zorg) bij het samenwerkingsverband en het realiseren van een 
gemandateerde koppeling tussen onderwijs en jeugdhulp; 
 

Wanneer zijn we tevreden? 

- Wanneer in 2020 de REA en LEA agenda’s met een duidelijke visie en ambities vertaald in concrete 
acties gereed zijn.  

- Wanneer in 2020 enkele van de bovengenoemde concrete acties in de vorm van pilots worden 
gerealiseerd.   
 

Verantwoording 2020: 
In 2020 is de samenwerking tussen gemeenten, jeugdhulp en onderwijs geïntensiveerd. Bekostigd door 
zowel gemeenten als samenwerkingsverband zijn 2 externe programmaleiders aan de slag gegaan, 
gezamenlijk is het programma Kinderogen opgezet. Dit is een pact tussen Gemeenten, jeugdhulp, 
onderwijs en opvang. Vanuit Kinderogen wordt gewerkt aan 6 programmalijnen: samenwerking versterken 
tussen school en (preventieve) jeugdhulp, versterking doorgaande (zorg)lijn 0-6 jaar, beschikkingsvrije 
jeugdhulp in het S(B)O, Poortwachter dyslexie bij het samenwerkingsverband en overige experimenten en 
werkplaatsen om de samenwerking te bevorderen.  
Deze programmalijnen kennen verschillende ontwikkelsnelheden, in 2020 is gewerkt aan het opzetten van 
de programma- en samenwerkingsstructuur en de eerste plannen van aanpak.  
In Nissewaard is een actieve samenwerking rondom de LEA, deze moet nog vertaald worden in een 
werkagenda met concrete acties. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Oostvoorne zijn voornemens om 
vooruitlopend op hun gemeentelijke fusie een gezamenlijke LEA op te gaan zetten. In 2020 heeft het 
samenwerkingsverband deelgenomen aan de LEA in Brielle. Hellevoetsluis kent geen LEA en in Oostvoorne 
schuiven de schooldirecteuren aan. 
De preventie subsidie van de gemeente Nissewaard is van een schooljaarsubsidie overgegaan naar een 
boekjaarsubsidie. Hierdoor zijn in 2020 minder middelen ontvangen, in 2021 is opnieuw de volledige 
subsidie ontvangen. 
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4. Verslag toezichthoudend orgaan 
 
Er is binnen het toezichtkader gekozen voor een beleidsrijk en inhoudelijk georiënteerd toezicht. De 
relatie tussen bestuur en toezicht orgaan is er een van vertrouwen. Open communicatie, 
transparante rapportages op de diverse niveaus binnen en van buiten de organisatie. Zo oriënteert 
de Raad van Toezicht (RvT) zich ook op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en is zij in 
staat een inhoudelijk toezicht te realiseren. 
Het begin 2020 opnieuw vastgestelde toezichtkader voldoet in de ogen van de RvT en het Bestuur. 
Ook de deelnemende schoolbesturen kunnen zich vinden in de manier waarop de verschillende 
rollen die bij het onafhankelijk toezicht horen, worden ingevuld. 
De Raad overlegt jaarlijks twee keer met de Deelnemersraad, in aanwezigheid van het Bestuur, 
waarin vorm en inhoud van het toezicht wordt besproken. 
  
In 2020 zijn er intensieve contacten geweest met de Raad van Toezicht van het SWV Voortgezet 
Onderwijs Voorne Putten Rozenburg (VOVPR) over de gewenste intensieve samenwerking tussen de 
twee Samenwerkingsverbanden in het gebied Voorne Putten Rozenburg. Dit heeft geresulteerd in 
het principebesluit te streven naar een personele unie tussen de twee samenwerkingsverbanden 
binnen Bestuur en RvT medio zomer 2021. De eerste stappen in dit proces hebben geleid tot 
instelling van een personele unie Raden van Toezicht Kindkracht en VOVPR per 1-1-21. Ook VOVPR 
kiest hierbij voor een onafhankelijke RvT. De statuten van Kindkracht zijn aangepast aan de nieuwe 
situatie. 
  
De vier leden van de RvT hebben een duidelijke portefeuilleverdeling en vanuit deze verdeling 
bilaterale contacten met bestuur en relevante betrokkenen binnen de organisatie. Vooralsnog wordt 
de samenstelling evenwichtig ervaren. In het kader van de personele unie RvT met VOVPR per 1-1-21 
is er een nieuw lid geworven voor de Raad. 
  
De voorzitter van de RvT is lid van de Stuurgroep samenwerking p.o.-v.o., samen met de bestuurder 
Kindkracht, de bestuurder VOVPR en de voorzitter RvT VOVPR. Vanuit de stuurgroep wordt de RvT 
geïnformeerd over de ontwikkelingen. 
  
Onze bestuurder is tevens kwartiermaker personele unie. Om hem hiertoe in de gelegenheid te 
stellen is er onder andere een strategisch adviseur aangesteld binnen VOVPR en heeft de RvT VOVPR 
een nieuwe interim-directeur/bestuurder aangesteld met de opdracht om de VOVPR-organisatie 
‘samenwerkingsproof’ te maken. 
Daarnaast hecht de Raad van Toezicht eraan dat de bestuurder zich meer kan/gaat richten op het 
besturen en minder belast zal zijn/worden met directietaken binnen de organisatie. In 2020 zijn hier 
de eerste stappen ingezet. In 2021 zal de nieuwe organisatie een en ander moeten borgen. 
  
De RvT heeft zich ook in 2020 verstaan met de OPR. Uit deze gesprekken komt naar voren dat 
Kindkracht zich duidelijker positioneert binnen het werkveld. Men voelt zich betrokken bij de 
ontwikkelingen binnen Kindkracht en bij de samenwerking met VOVPR. 
In dit kader heeft de RvT zich ook door het veld onderwijs-jeugdzorg-gemeentes laten informeren 
over de beoogde intensieve samenwerking p.o.-v.o. Uit deze oriëntatie kwam een breed draagvlak 
naar voren. 
  
De kwaliteit commissie sprak met medewerkers binnen de organisatie maar ook met directeuren en 
intern begeleiders vanuit de scholen. De auditcommissie wisselde van gedachten met de controller 
en met de externe accountant. De RvT ontmoette zoals gemeld de deelnemersraad en de voorzitter 
raadpleegde regelmatig leden van deze raad. Een wens van de RvT en de bestuurder om ook 
betrokkenen vanuit de relevante maatschappelijke partners te ontmoeten en te spreken is in 2020 
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onvoldoende gerealiseerd. De Corona-crisis is hier mede debet aan. Daarnaast hebben de 
gesprekken met het VOVPR veel tijd ingenomen. Wel is er via de bestuursrapportage aan de RvT een 
voldoende inzicht verkregen over de relatie met de ketenpartners (jeugdzorg, lokale overheid). De 
bestuurder speelt een voortrekkersrol bij de samenwerking onderwijs-jeugdzorg-gemeentes. Er zijn 
ook projectleiders op dit onderwerp aangesteld. Vanuit toezicht kan geconcludeerd worden dat op 
dit gebied aan de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband wordt voldaan. Een en 
ander resulteert in onderwijs jeugdzorg arrangementen in het speciaal (basis) onderwijs en 
betrokkenheid gemeentes/jeugdzorg bij de regionale overleggen Kindkracht (ROK). 
  
Vanuit Toezicht kan geconcludeerd worden dat de organisatie een duidelijk, gerichte ontwikkeling 
doormaakt. Het achterstallig onderhoud is weggewerkt, de bestuurder werkt met een duidelijke 
inhoudelijke en financiële planning. De Raad heeft een goed inzicht in de meerjarige financiële 
ontwikkeling. Vanuit een negatief financieel perspectief zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de 
deelnemende schoolbesturen over de verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs.  Het 
financieel perspectief is daardoor gezond.  
  
De bestuurder heeft bij zijn aantreden een duidelijke opdracht meegekregen om de organisatie beter 
te positioneren en te herstructureren. Er kan geconcludeerd worden dat dit goed is gelukt. Zowel de 
organisatie als het Bestuur worden gezien in en door het werkveld en door de maatschappelijk 
relevante partners. De schoolbesturen zien Kindkracht als vooruitgeschoven post richting de 
maatschappelijke partners. 
  
Vanuit de aangescherpte positie van Kindkracht werd duidelijk dat ook de expertise binnen 
Kindkracht herijkt moest worden. In het personeelsbeleid is hierop geanticipeerd en dit heeft ook in 
2020 geleid tot verschuiving van het aanbod voor de scholen. Er is meer sprake van vraaggestuurde 
ondersteuning op het niveau van de school en haar organisatie. De tevredenheid van de scholen 
neemt toe. De indruk bestaat dat meer directeuren, intern begeleiders en leerkrachten zich 
betrokken voelen bij de ontwikkeling van passend onderwijs. 
Op verzoek van de deelnemende schoolbesturen heeft Kindkracht de orthopedagogen in dienst 
genomen die de begeleiding op de scholen verzorgen. Kindkracht ontwikkelt zich daardoor richting 
een expertisecentrum. Het vrij te besteden budget voor de schoolbesturen/scholen is ten gevolge 
van dit besluit wel verminderd. 
  
Kindkracht is ondertussen de natuurlijke partner voor gemeentes en jeugdhulp instanties. De lokale 
overheden ervaren dit als prettig en de samenwerking op beleids- en uitvoerend niveau is duidelijk 
geïntensiveerd. Een enkele gemeente investeert fors in de samenwerking onderwijs-jeugdhulp. De 
bestuurder van Kindkracht wordt uitgenodigd om in de regio een voortrekkersrol te spelen, niet 
slechts binnen het onderwijs maar binnen het gehele werkveld Jeugd. 
  
Zorgen heeft de Raad, samen met de bestuurder, bij de ontwikkeling van het regionaal overleg 
Kindkracht (ROK). Op het gebied van het meer en beter afstemmen van het onderling aanbod binnen 
de scholen en de wijk is nog een weg te gaan. De in 2020 dominante Corona-crisis heeft een 
duidelijke invloed op de samenwerkingsmogelijkheden binnen een ROK. Deze ontwikkeling vraagt 
veel van het bestuur van Kindkracht. Dit aspect is ook een belangrijk thema in de gesprekken met en 
binnen de Deelnemersraad. Er zijn vraagtekens ten aanzien van de doelmatige besteding van de 
middelen die voor de ROK’s zijn gereserveerd. Er is sprake van onderuitputting van het budget. 
Ondertussen is het traject ingezet om hierover duidelijke(re) en harde(re) afspraken te maken met de 
deelnemende schoolbesturen. 
  
Sinds 2019 is ook binnen Kindkracht de deelname aan het speciaal (basis) onderwijs toegenomen. 
Het deelname percentage stijgt uit boven het landelijk gemiddelde. Dit vroeg om aangescherpt 
beleid en de bestuurder is uitgedaagd om een plan van aanpak te ontwikkelen dat (meer) recht doet 
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aan thuis nabij onderwijs en aan vroegtijdige signalering. De plannen zijn scherp geformuleerd, zijn 
taakstellend en hebben financiële consequenties. De plannen worden gedragen door de 
deelnemende schoolbesturen en de eerste resultaten worden behaald, ondanks de moeilijke positie 
waarin scholen zich door de Corona-crisis bevinden. Het deelnamecijfer vertoont, zeker bij het SBO, 
een dalende tendens. Het werken met doelstellingen per schoolbestuur zorgt ervoor dat er ook meer 
sprake is van horizontale verantwoording. Schoolbesturen worden via een dashboard geïnformeerd 
over de eigen resultaten maar ook over de resultaten van scholen van andere schoolbesturen. 
  
Financieel is er sprake van een gezonde organisatie. In de meerjarensystematiek wordt de jaarlijkse 
indexering als gegeven meegenomen waardoor de bestuurder beter kan sturen op de financiële 
(on)mogelijkheden. Van belang ook in verband met het rijksbeleid om het bovenmatige eigen 
vermogen van een SWV te beperken. 
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5. Financiële paragraaf  

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. 

 

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. De vertaling van de 
cijfers in de jaarrekening naar de programmabegroting, geeft het volgende beeld: 

 

 

 
  

begroting realisatie verschil

Baten

Rijksbijdragen 7.990.756 8.288.424 297.668

Overige overheidsbijdragen 0 17.399 17.399

Overige baten 176.850 148.657 -28.193

Totale baten 8.167.606 8.454.480 286.874

Lasten

Programma 1 - Passend onderwijs op school

   Programma 1a - Ondersteuning leerkracht 236.880 140.388 96.492

   Programma 1b - Ondersteuning IB-er 70.000 38.371 31.629

   Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie 1.097.047 1.016.565 80.482

   Programma 1d -  Financiële ondersteuning 114.400 118.187 -3.787

Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK 839.500 697.085 142.415

Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen 653.367 369.479 283.888

Programma 4 - Passend onderwijs speciaal

   Programma 4a - Speciaal Basisonderwijs 947.314 1.000.676 -53.363

   Programma 4b - Speciaal Onderwijs 4.132.019 4.160.389 -28.370

   Programma 4c - Toeleiding 163.580 98.396 65.184

Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdzorg 186.600 148.669 37.931

Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht 404.900 412.390 -7.490

Totale lasten 8.845.606 8.200.595 645.011

Resultaat -678.000 253.885 931.885
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In de managementrapportage tot en met juli was dit positieve resultaat al grotendeels voorzien. In 
hoofdlijnen wordt het verschil ten opzichte van de begroting veroorzaakt door de volgende punten: 

• Tussentijdse aanpassingen van bekostigingstarieven hebben in 2019 tot een stijging van de 
rijksbijdrage en de afdrachten so en sbo geleid. Per saldo leidde dit tot een (niet 
beïnvloedbaar) positief resultaateffect van ca. € 200.000.  

• Programma 1a – Ondersteuning leerkracht en programma 1b – Ondersteuning IB-er: Deze 
ondersteuning gebeurt vooral door de inzet van Kindkracht Specialisten. Tijdelijk was hier 
sprake van onderbezetting. 

• Programma 1c – Ondersteuning schoolorganisatie: jaarlijks ontvingen de scholen € 80 per 
leerling. Vanuit dit bedrag werd ook expertise bekostigd. Vanaf 1 augustus 2020 is dit bedrag 
verlaagd en zijn stappen gezet om deze experts in dienst van het swv te nemen. De 
loonkosten van de schoolbegeleiders die nog in dienst waren van de schoolbesturen zijn door 
het swv vergoed. 

• Programma 2 – Passend onderwijs in het ROK: veel plannen zijn nog niet tot uitvoering 
gekomen. Deels speelt corona hier een rol in, een aantal ontwikkelingen is tijdelijk 
stilgevallen. 

• Programma 3 – Arrangementen en speciale doelgroepen: Op drie arrangementen is het 
budget geheel of grotendeels besteed: Impulsklad, Projecten (hoog)begaafdheid en 
Voorziening jonge kind. De bekostiging van de Focusgroep is verschoven naar het ROK. 
Verder zijn in 2020 veel minder maatwerkarrangementen aangevraagd en afgegeven dan 
voorzien. Ten slotte is in overleg met de deelnemersraad besloten om geen aparte 
voorziening oudere jeugd op te zetten. 

• Programma 4 – Passend onderwijs speciaal: de ontwikkeling van de tlv’s is eerder in dit 
verslag al toegelicht. Op toeleiding hebben we fors bezuinigd door de inzet van personeel in 
dienstverband. Zowel inhoudelijk als financieel is dit een succes. 

• Programma 5 – Samenwerking onderwijs en jeugdhulp: de samenwerking wordt 
vormgegeven met cofinanciering van de gemeente Nissewaard. Corona heeft ook hier tot 
enige vertraging geleid, waardoor het budget niet geheel is besteed. 

 

Financiële kengetallen 

De financiële kengetallen worden conform de regelgeving gepresenteerd. Wat echter nog ontbreekt 
is een gevalideerd referentiekader voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 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.  

 

Continuïteitsparagraaf  

 

Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het (goedgekeurde) ondersteuningsplan, met de accenten 
zoals gelegd in het jaarplan. De volgende doelstellingen uit het ondersteuningsplan worden hierin 
geconcretiseerd: 

• Prognose van de leerlingontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren 
en de prognoses van DUO. De prognose van DUO laat een zeer beperkte krimp zien met 
gemiddeld minder dan 0,5% per jaar. Deze prognose, gecombineerd met de vele nieuwbouw 
in de regio, geeft voldoende aanleiding om de verwachting van gelijkblijvend totaal aantal 
leerlingen te handhaven.  

• Verwacht wordt dat het ingezette beleid leidt tot een verdere daling van de deelname aan 
het sbo van 13 leerlingen per jaar vanaf 2021. De tussentijdse groei op peildatum 1 februari 
2020 is 5 leerlingen. (2019: 23, 2018: 19; 2017: 37). In de prognose wordt rekening gehouden 
met een structurele tussentijdse groei van 20 leerlingen op 1 februari 2021 en verder. 

• De deelname aan het so zal naar verwachting licht dalen. De tussentijdse groei waarmee 
gerekend wordt is 16 leerlingen categorie 1 en 1 leerling categorie 2. Dit is het gemiddelde 
van de afgelopen drie jaren. 

 

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

 

Kengetallen 2020 2019 Berekening Definitie

Rentabiliteit 0,03 0,07 exploitatieresultaat uit gewone Zicht op het rendement. Geeft aan of

bedrijfsvoering / baten er sprake is van een positief dan wel

negatief bedrijfsresultaat.

Weerstandsvermogen 0,25 0,22 (eigen vermogen -/- vaste activa) / Graadmeter voor de mate waarin

rijksbijdrage een bestuur zich een tekort in de

eploitaite kan permitteren in relatie

tot de opgebouwde reserves.

Liquiditeit 6,78 5,00 (kortlopende vorderingen + liquide De "current ratio" illustreert het

middelen) / kortlopende schulden vermogen van een organisatie om

crediteuren tijdig (op korte termijn)

te kunnen betalen.

Solvabiliteit 0,85 0,80 eigen vermogen / totaal vermogen Graadmeter voor de financiële

onafhankelijkheid van een 

organisatie. Geeft aan of de 

organisatie aan haar financiéle

verplichtingen kan voldoen.



SWV Kindkracht jaarverslag 2020 

29 

 

 

We hebben de afgelopen jaren verschillende activiteiten ingezet om het deelnamepercentage 
omlaag te krijgen. Niet omdat dit een doel op zich is, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
beter kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen als we middelen voor passend 
onderwijs kunnen investeren in de reguliere scholen. We realiseren ons dat voor een specifieke 
doelgroep het aanbod speciaal onderwijs altijd noodzakelijk blijft en we willen dat dit aanbod van 
hoge kwaliteit is en blijft.   

De stijgende tendens van de deelnamepercentages sbo en so van de afgelopen jaren is in 2020 
omgebogen. De maatregelen die hiertoe zijn genomen in de programma’s lijken dus effect te 
hebben. De belangrijkste maatregel is de meer wijkgerichte aanpak. Scholen hebben de opdracht 
gekregen om met elkaar en ondersteund door het samenwerkingsverband het passend onderwijs in 
de wijk/gemeente vorm te geven. Deze aanpak moet erin resulteren dat de middelen voor het 
passend onderwijs steeds meer geïnvesteerd kunnen worden in het regulier onderwijs. De budgetten 
hiervoor zijn opgenomen in programma 2.  
  

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen bao en sbo 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

Leerlingen bao 13.044 13.213 13.226 13.239 13.237 13.237

Leerlingen sbo 402 363 350 337 339 339

Totaal bao en sbo 13.446 13.576 13.576 13.576 13.576 13.576

Leerlingen so 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

so-leerlingen jonger dan 8 jaar

   categorie 1 86 76 75 74 73 72

   categorie 2 4 6 6 6 6 6

   categorie 3 2 1 1 1 1 1

so-leerlingen 8 jaar en ouder

   categorie 1 264 257 253 249 245 241

   categorie 2 7 6 6 6 6 6

   categorie 3 5 4 4 4 4 4

Totaal leerlingen so 368 350 345 340 335 330

Deelnamepercentages 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

Deelnamepercentage sbo 2,99% 2,67% 2,58% 2,48% 2,50% 2,50%

Deelnamepercentage so 2,74% 2,58% 2,54% 2,50% 2,47% 2,43%
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De goedgekeurde meerjarenbegroting geeft het volgende beeld: 

 

 

 

Naast de genoemde uitgangspunten en de inhoudelijke toelichting in de vorige hoogdstukken zijn 
nog de volgende opmerkingen te maken. 

• Programma 1 – Basisondersteuning: de uitkering per leerling was in 2020 € 80. Vanuit dit 
bedrag werd ook expertise bekostigd. Vanaf 2021 zijn deze experts (de schoolbegeleiders) in 
dienst gekomen bij het swv (onder programma 2). Het bedrag dat in programma 1 aan de 
scholen wordt uitgekeerd is evenredig verlaagd naar € 30 per leerling. 

• Programma 3 – Arrangementen en speciale doelgroepen: In 2020 zijn niet alle 
arrangementen gerealiseerd. Vooral de impulsklas en de maatwerkarrangementen 
(voorheen acute ondersteuning) worden structureel voortgezet. Daarnaast is in dit 
programma een structurele impuls van € 350.000 opgenomen voor het nieuwe 
ondersteuningsplan 2022-2026. 

• Programma 4 – Passend onderwijs speciaal: In programma 4 zijn sbo en so opgenomen. 
Binnen het so zijn twee bijzondere posten toegevoegd: voorziening jonge kind (vanuit 
programma 3) en aanvullende bekostiging speciale doelgroepen. Deze laatste post is nieuw: 
om te komen tot een dekkend netwerk voor alle kinderen is er voor speciale doelgroepen, 
ook in sbo en so, soms iets extra’s nodig (autisme, arrangement op snijvlak cluster 3 en 4). 

• Programma 5 – Samenwerking onderwijs-jeugdzorg: Tussen onderwijs en jeugdhulp is geen 
harde grens te trekken. Daarom is hebben de gemeenten en de samenwerkingsverbanden po 
en vo een pact gesloten op het terrein van de verbinding tussen onderwijs, kinderopvang en 
jeugdhulp. 

• Programma 6 – Bestuur, organisatie en toezicht: in dit programma is rekening gehouden met 
een eenmalige post advieskosten in verband met de intensivering van de samenwerking met 
het swv vo. 

Beoogd wordt dat de middelen op een verantwoorde manier worden uitgegeven aan passend 
onderwijs en dat de vermogensopbouw wordt beperkt. Daar waar sprake is van bovenmatig eigen 
vermogen, wordt dit ingezet. 

Meerjarenbegroting 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdragen 8.288.424 8.533.762 8.676.411 8.679.044 8.680.305

Overige overheidsbijdragen 17.399 0 0 0 0

Overige baten 148.657 176.850 176.850 100.000 100.000

Totale baten 8.454.480 8.710.612 8.853.261 8.779.044 8.780.305

Lasten

Programma 1 - Passend onderwijs op school

   Programma 1a - Ondersteuning leerkracht 140.388 192.480 192.480 192.480 192.480

   Programma 1b - Ondersteuning IB-er 38.371 55.200 55.200 55.200 55.200

   Programma 1c - Ondersteuning schoolorganisatie 1.016.565 417.780 417.630 417.480 417.330

   Programma 1d -  Financiële ondersteuning 118.187 114.400 114.400 114.400 114.400

Programma 2 - Passend onderwijs in het ROK 697.085 1.576.422 1.576.422 1.576.422 1.576.422

Programma 3 - Arrangementen en speciale doelgroepen 369.479 551.700 781.700 628.000 628.000

Programma 4 - Passend onderwijs speciaal

   Programma 4a - Speciaal Basisonderwijs 1.000.676 765.394 708.331 626.555 575.750

   Programma 4b - Speciaal Onderwijs 4.160.389 4.631.719 4.588.086 4.532.447 4.476.809

   Programma 4c - Toeleiding 98.396 162.380 162.380 162.380 162.380

Programma 5 - Samenwerking onderwijs - jeugdzorg 148.669 264.500 264.500 264.500 264.500

Programma 6 - Bestuur, organisatie en toezicht 412.390 454.500 429.500 429.500 429.500

Totale lasten 8.200.595 9.186.475 9.290.629 8.999.364 8.892.771

Resultaat 253.885 -475.863 -437.369 -220.321 -112.466
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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: 

 

 

 

Dit leidt tot de volgende meerjarenbalans: 

 

 

 

De financiële positie van het samenwerkingsverband is goed. Het eigen vermogen per 31 december 
2020 bedraagt ruim € 2 miljoen.  Aan de hand van de meest recente doorrekening van de 
risicoanalyse is bepaald dat de benodigde weerstandscapaciteit € 820.000 bedraagt. Het aanwezige 
vermogen is dus toereikend. Ondanks de verwachte negatieve resultaten de eerste jaren leidt het 
meerjarenperspectief niet tot een daling van het vermogen onder de benodigde 
weerstandscapaciteit. 

 

 
  

Meerjarenbegroting RJO 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdragen 8.288.424 8.533.762 8.676.411 8.679.044 8.680.305

Overige overheidsbijdragen 17.399 176.850 176.850 100.000 100.000

Overige baten 148.657 0 0 0 0

Totale baten 8.454.480 8.710.612 8.853.261 8.779.044 8.780.305

Lasten

Personele lasten 1.378.577 1.823.382 1.823.382 1.823.382 1.823.382

Afschrijvingen 8.956 10.000 10.000 10.000 10.000

Huisvestingslasten 31.034 32.000 32.000 32.000 32.000

Overige instellingslasten 174.051 1.106.200 1.311.200 1.157.500 1.157.500

Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.607.977 6.214.893 6.114.047 5.976.482 5.869.889

Totale lasten 8.200.595 9.186.475 9.290.629 8.999.364 8.892.771

Resultaat 253.885 -475.863 -437.369 -220.321 -112.466

Meerjarenbalans 2020 (R) 2021 2022 2023 2024

Activa

Materiële vaste activa 31.178 31.178 31.178 31.178 31.178

Vorderingen 83.292 83.292 83.292 83.292 83.292

Liquide middelen 2.322.127 1.846.264 1.408.895 1.188.574 1.076.108

Totaal activa 2.436.597 1.960.734 1.523.365 1.303.044 1.190.578

Passiva

Eigen vermogen 2.076.052 1.600.189 1.162.820 942.499 830.033

Voorzieningen 5.593 5.593 5.593 5.593 5.593

Kortlopende schulden 354.952 354.952 354.952 354.952 354.952

Totaal passiva 2.436.597 1.960.734 1.523.365 1.303.044 1.190.578
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Risico’s 

In het voorjaar van 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn de 
belangrijkste risico’s benoemd, met daarbij de beheersmaatregelen. Deze maatregelen zijn of 
worden genomen om het risico te elimineren of ten minste te beperkten. Vervolgens is, waar nodig, 
een financiële vertaling gemaakt van het restrisico. De risico’s en de berekening van het restrisico zijn 
geactualiseerd. 

 

Omschrijving risico Beheersmaatregelen Berekend restrisico restrisico Toelichting 

Schoolbesturen weigeren 
zich te verantwoorden 
(of zijn niet in staat zich 
te verantwoorden) voor 
de inzet van 
ondersteuningsmiddelen, 
bijvoorbeeld doordat ze 
er ten onrechte van 
uitgaan dat de 
ondersteuningsmiddelen 
onderdeel zijn van hun 
lumpsum. Hierdoor is de 
effectiviteit van het 
beleid niet te monitoren. 

Gezamenlijk beleid 
ontwikkelen en 
transparant 
verantwoorden.  
Bevorderen van een 
cultuur van onderlinge 
openheid, waarin 
verantwoording 
"normaal" is. Ook met het 
oog op van elkaar leren. 

Als afspraken die 
hierover zijn gemaakt 
niet worden 
nagekomen, is er 
onvoldoende zicht op 
de besteding van de 
ondersteuningsmiddel
en. Slechte besteding 
kan leiden tot meer 
verwijzing naar 
duurdere 
voorzieningen. Stel 10 
extra leerlingen SO. 

€ 110.000   

Beleidsdoelstellingen 
worden niet gehaald, 
onder andere doordat de 
middelen ter versterking 
van de 
basisondersteuning 
onvoldoende effectief 
worden ingezet. Hierdoor 
stijgt het beroep op 
zwaardere 
voorzieningen, met name 
het SBO en SO. 

Gebruik van de 
mogelijkheden die 
Perspectief op School en 
Kindkans bieden voor het 
inzichtelijk maken van de 
resultaten per school. 
Hierover wordt met de 
scholen gesproken. 

Stel nog eens 50 
leerlingen SBO extra à 
€ 5.000 = € 250.000 
en 10 leerlingen SO à  

€ 11.000 = € 110.000 

€ 360.000  Zie ook de uitwerking 
van de gevolgen van dit 
risico als scenario in de 
bijlage. 

Onvoldoende ruimte 
voor vernieuwing leidt 
tot stilstand (= 
achteruitgang). Hierdoor 
worden de doelstellingen 
van passend onderwijs 
niet gehaald. 

In de begroting worden 
voldoende middelen 
gereserveerd voor het 
ontplooien van nieuwe 
initiatieven. 

  € 0 

 

Het SWV wordt vaak pas 
benaderd "als het te laat 
is". De enige optie is dan 
een arrangement in de 
hoogste categorie. 

Het SWV in een eerder 
stadium betrekken, meer 
preventief. Hier moet het 
SWV een proactieve rol 
spelen. 

Stel 10 leerlingen SO 
i.p.v. SBO = 10 x 
(11.000-5.000)=  

€ 60.000 

€ 60.000   

De vastlegging van 
aanvragen en dossiers 
gebeurt in aparte 
mappen. Risico: 
informatie wordt per 
abuis gewist. 

Vanaf 1 augustus 2018 
wordt Kindkans gebruikt.  

Kans op boetes, 
aanname. 

€ 25.000 Bijkomend voordeel: 
kans op datalekken 
wordt ook kleiner. 
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Omschrijving risico Beheersmaatregelen Berekend restrisico restrisico Toelichting 

Het SWV is sterk 
afhankelijk van 
wetgeving en politieke 
ontwikkelingen rond 
passend onderwijs 

De bestuurder houdt zich 
op de hoogte van de 
berichtgeving vanuit de 
overheid. De controller 
heeft hier een proactieve 
rol in. 

Mogelijk wispelturig 
overheidsbeleid leidt 
tot een restrisico van 
1% van de rijksbaten. 

€ 75.000 Beleid is "zeker" zolang 
de huidige regering er 
zit. 

Er is onvoldoende 
gekwalificeerd personeel 
(te vinden) om de 
ambitie waar te maken. 

Investeren in voldoende 
gekwalificeerd personeel 
(proactief sturen). 
Indien onvoldoende 
mensen te vinden, dan 
extern inhuren. 

Externe inhuur is 70% 
duurder dan eigen 
personeel. Stel: 1 fte 
inhuren = kosten 
+70% 

€ 50.000   

Afspraken die in het 
bestuur/de 
deelnemersraad zijn 
gemaakt worden 
onvoldoende door de 
schoolbesturen 
gecommuniceerd naar de 
scholen. 

Bevorderen van een 
cultuur van elkaar 
aanspreken op de 
realisatie en 
implementatie van 
gemaakte afspraken. 

    De schoolbestuurder is 
verantwoordelijk voor 
het proces in de eigen 
organisatie. 

Onvoldoende 
communicatie tussen 
directie en IB-ers met het 
team. Hierdoor blijft 
passend onderwijs 
beperkt tot een kleine 
groep (binnen de scholen 
is hierdoor onvoldoende 
bekendheid met de 
mogelijkheden van 
passend onderwijs). 

Leden van de 
deelnemersraad zien toe 
op de implementatie van 
de afspraken binnen de 
scholen. 

      

Scholen bieden 
onvoldoende 
ondersteuning. Hierdoor 
escaleert het en moeten 
met spoed kinderen 
worden verwezen naar 
het SO/SBO 

Het SWV ondersteunt de 
scholen hierin, waarbij 
extra naar de 
basisondersteuning wordt 
gekeken. 

Meer inzet van het 
SWV nodig, 
piekbelasting, 
oplossen door extra 
inhuur. 

€ 50.000   

Subtotaal risico's     € 730.000   

Stelpost overige risico's   1% van de begroting € 90.000   

Totaal     € 820.000   

 

Hieruit blijkt dat de benodigde weerstandscapaciteit € 820.000 bedraagt. 

Door het uitvoeren van de beheersmaatregelen wordt het risico beperkt. Gedurende het jaar wordt 
hierop gemonitord. In de planning en controlcyclus zijn twee momenten waarop de risicoanalyse 
herijkt wordt: bij de meerjarenbegroting en het jaarverslag. 
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De benodigde weerstandscapaciteit is dus € 820.000. Tot voor kort werd als vuistregel gehanteerd 
dat het vermogen 5 – 10% van de baten moet zijn. Inmiddels is de discussie over de 
vermogenspositie van samenwerkingsverbanden passend onderwijs verscherpt. Sinds kort wordt een 
signaleringswaarde voor “mogelijk bovenmatig vermogen” gehanteerd. Deze waarde is vastgesteld 
op 3,5% van de totale baten. Voor Kindkracht is dit een bedrag van € 300.000. Wanneer de 
vereenvoudiging bekostiging een feit is, zullen de baten toenemen: ook de 2% deelname SBO wordt 
dan vanuit het (verhoogde) budget van het samenwerkingsverband bekostigd. De signaleringswaarde 
zal dan stijgen naar ongeveer € 350.000. 

 

 

 

Het huidige beleid is erop gericht om het vermogen de komende jaren af te bouwen tot rond het 
niveau van de risicobuffer die in de risicoanalyse is vastgesteld. Maar dat is niet voldoende. 

De minister heeft aangegeven snel te willen handhaven op de signaleringswaarde van 3,5% van de 
totale baten. Eind januari 2021 is een gezamenlijk plan ingediend dat is opgesteld door Netwerk LPO, 
Sectorraad swv vo, PO-raad en VO-raad. Hierin is de visie van de sector beschreven voor op de inzet 
van het bovenmatige deel van de vermogens van samenwerkingsverbanden. Dit brengt met zich mee 
dat een versnelling moet worden aangebracht in de inzet van het vermogen. Streven is dat het 
vermogen eind 2022 niet boven de signaleringswaarde uitkomt. Dat betekent dat in 2021 en 2022 
een extra investering moet worden gedaan van ongeveer € 780.000. Dit bedrag komt boven op de al 
begrote negatieve resultaten. Voor 7 mei 2021 moeten de samenwerkingsverbanden hun plannen 
voor de doelmatige inzet van deze middelen indienen bij het ministerie. Het opstellen van dit 
bestedingsplan gebeurt uiteraard in overleg met alle betrokkenen.  

Met de geformuleerde ambities in het bestedingsplan voldoet swv Kindkracht aan het gevraagde 
tempo van afbouw van het eigen vermogen. Voorwaarde is wel dat vanaf 2023 geen negatieve 
resultaten meer worden voorzien. De komende periode zullen de plannen verder worden uitgewerkt 
en uitgevoerd. Monitoring van de voortgang is voorzien in de reguliere cyclus van 
bestuursrapportages. Indien nodig zal vaker worden gerapporteerd. 

 

Overigens dient hierbij wel te worden aangetekend dat wanneer er een kleine tegenvaller is van 
bijvoorbeeld 10 leerlingen extra in het so op 1 oktober 2021, dit al leidt tot een extra uitputting van 
het vermogen van € 115.000 per jaar. Bij een beperkte vermogensomvang vraagt dit een 
verscherping van het proces van begroten, monitoren en bijsturen. 
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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. 
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Bijlage 1: Overzicht scholen binnen samenwerkingsverband Kindkracht 

 

Deelnemende scholen 

Naam bestuur / school Naam directeur 
EduMare  

OBS ‘t Schrijverke Mevr. L. de Wit 

OBS ‘t Want Mevr. M. van der Toorn 

OBS Branding Dhr. G. Bussink 

OBS De Brandaris Mevr. A. de Rijke 

OBS De Bosrand Mevr. E. Huibrechtse 

OBS De Hoorn Mevr. A. Misker 

OBS De Houthoeffe Mevr. A. de Bruin 

OBS De Kring Dhr. R. Fondse 

OBS De Tiende Penning Mevr. M. van der Toorn 

OBS De Vliegerdt Dhr. G. Heijden 

SBO De Windroos Mevr. W. van Blijswijk 

OBS Het Palet Mevr. A. Eelvelt / Dhr. B. Tates 

BS De Vlasbloem Mevr. M. Jansen 

BS De Zeewinde Dhr. D. de Kruif 

BS De Ravelinde Mevr. S. Moonen 

OBS Het Overbos Mevr. C. Stenneken 

OBS Markenburg Dhr. G. Heijden 

BS De Brielse Veste Mevr. M. Pietjouw 

1e Openb. Montessorischool/OBS de Wateringe Mevr. N. van Dijk 

SO de Watertoren Mevr. E. Trouwborst 

RKBS De Sterrenwacht Mevr. A. de Rijke 

RKBS Hendrik Boogaard (rkl) Mevr. B. de Lange 

RKBS Hendrik Boogaard (sl) Mevr. F. Sluimer/Dhr. F. Kloeg 

RKBS St. Leonardus Mevr. D. Lobs/Mevr. J. Manniën 

CBS Anker Mevr. M. van Zalingen 

CNS De Nieuwe Weg Dhr. K. van der Heiden 

CBS De Bron Mevr. A. Osinga 

PCBS De Regenboog H’sluis Mevr. C. de Koning 

CBS De Aanwas Mevr. A. Misker 

PCBS De Rank Mevr. J. Verbunt 

PCBS De Regenboog R’burg Mevr. P. Spits 

VCPO  

CBS de Bron Dhr. K. Groenendijk 

CBS het Anker Dhr. E. Maliepaard 
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CBS de Hoeksteen Dhr. M. Ooms 

SBO de Branding Dhr. E. Bol 

CBS de Rank Mevr. H. Steffen 

CBS de Marimba Mevr. A van Wijk 

CBS de Duif Mevr. M. van Splunder 

CBS het Baken Dhr. S. Kosten 

RVKO  

RKBS De Rozenhorst Dhr. R. van Leeuwen 

KBS de Akkers Mevr. A. Waanders 

KBS de Klinker Mevr. A. Moret 

RKBS de Maasoever Dhr. J. Nöllen 

KBS de Mgr. Bekkers Mevr. C. van Dijk 

KBS Paus Johannes Mevr. E. van Dreumel 

KBS Wegwijzer Mevr. N. Keijzer 

BOOR  

OBS De Phoenix Mevr. E. de Nijs 

Prokind  

OBS Jan Campert Dhr. L.J.M. Zandbergen 

ODS de Vuurvogel Dhr. A. Eijgelsheim 

OBS de Piramide Mevr. F. Nuijens 

OBS de Vogelenzang Dhr. A. Struijk 

SBO de Tandem Dhr. E. Bol 

OBS de Toermalijn Dhr. M. Kocken 

OBS de Veenvlinder Mevr. R. Schuiling 

LEV-WN  

GBS de Morgenster Mevr. C. Sonneveld 

STOAG  

Montessorischool Spijkenisse Mevr. J. de Jong 

Stichting Horizon  

Gelinckschool Oostvoorne 
Gelinckschool Spijkenisse 

Mevr. C. van Bostelen 
Mevr. E. Batenburg 
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Bijlage 2: Overzicht leden Raad van Toezicht met aandachtsgebied 

 

Ruud Pet   voorzitter, portefeuille verandermanagement 

 

Bert Duursma  
 
 

Lid, portefeuille financiën (en 
verandermanagement) 

Katherine Diaz 
 
 

Lid, portefeuille jeugdhulp 

Wies van der Linden-Stallinga 
 
 

Lid, portefeuille primair onderwijs 

Rob Elgershuizen Lid, portefeuille voortgezet onderwijs (vanaf 1 
jan 2021) 
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Bijlage 3: Overzicht leden van de deelnemersraad 

 

Organisatie Leden: 

Stichting Onderwijsgroep EduMare VPR 
Gemeenlandsedijk Noord 26a 
3216 AG Abbenbroek 

Mevr. I. van Doesburg 
i.vandoesburg@edumarevpr.nl  

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam 

Dhr. H. van den Berg 
Hans.vandenBerg@rvko.nl  

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 
Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam 

Dhr. H. Lesterhuis 
hans.lesterhuis@stichtingboor.nl   

Stichting Prokind Scholengroep 
Gemeenlandsedijk Noord 26f 
3216 AG Abbenbroek 

Dhr. M. van Riel 
m.vanriel@prokind-scholengroep.nl   

LEV-WN (Liefde en Vertrouwen West-Nederland) 
’s Molenaarsweg 1 
2401 LL Alphen aan den Rijn 

Mevr. C. Sonneveld 
c.sonneveld@levwn.nl  

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 
Postbus 37016 
3005 LA Rotterdam 

Dhr. Martijn van Kordelaar 
martijn.kordelaar@horizon.eu  

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs 
Anne Frankstraat 26 
3207 GA Spijkenisse 

Dhr. M. Groeneveld 
mgroeneveld@vcpo-spijkenisse.nl  

STOAG 
Postbus 3036 
3200 DA Spijkenisse 

Mevr. J. de Jong 
josedejong@montessorischool-
spijkenisse.nl  

 

  

mailto:i.vandoesburg@primovpr.nl
mailto:Hans.vandenBerg@rvko.nl
mailto:hans.lesterhuis@stichtingboor.nl
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mailto:marko.hermeler@horizon.eu
mailto:mgroeneveld@vcpo-spijkenisse.nl
mailto:josedejong@montessorischool-spijkenisse.nl
mailto:josedejong@montessorischool-spijkenisse.nl
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Bijlage 4: afkortingenlijst  

 

HGW Handelings Gericht Werken 

HIA Handelingsgericht Integraal Arrangeren 

IB Intern Begeleider 

LEA Lokaal Educatieve Agenda 

OJA Onderwijs Jeugdhulp Arrangement 

OPR Ondersteuningsplanraad 

REA Regionaal Educatieve Agenda 

ROK Regionaal Directeurenoverleg Kindkracht 

SBO Speciaal Basisonderwijs 

SO Speciaal Onderwijs 

SOP School Ondersteuningsprofiel 

SOT School Ondersteuningsteam 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VPR Voorne-Putten Rozenburg 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

 


