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Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs.
Deze verslagperiode loopt van 1 november 2013 tot en met 31 december 2014, het statutair verlengde boek‐
jaar van de vereniging. Met dit jaarverslag wordt daarom verantwoording afgelegd over de jaren 2013 (1 no‐
vember – 31 december) en 2014.
Het jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur‐bestuurder, de heer J. Flier.
Hoogachtend,
Namens de Raad van Toezicht en het bestuur,

J. Flier, directeur‐bestuurder RefSVO
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Verslag van de Raad van Toezicht
Organisatiestructuur
De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs is opgericht op 1 november
2013. Het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs gaat uit van deze Vereniging en heeft
de verkorte naam RefSVO gekregen.
De Vereniging heeft een Raad van Toezicht met de volgende drie leden:
‐ Dhr. M.F. van Leeuwen (voorzitter)
‐ Dhr. B.W. de Leeuw (vice‐voorzitter)
‐ Mw. B. van den Berg (lid)
Het bestuur van de vereniging bestaat uit één persoon, de directeur‐bestuurder dhr. J. Flier. Deze wordt on‐
dersteund door een beleidsmedewerkster/managementassistente, mw. H. van den Bos.
De organieke scheiding van bestuur en toezicht doet recht aan de governance code vo. De relatie tussen be‐
stuur, raad van toezicht en ledenvergadering wordt geregeld in statuten en reglementen.

De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de raad opgemaakt rooster. Een volgens het
rooster afgetreden lid is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur niet lan‐
ger kan zijn dan twaalf jaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt op het rooster van aftreden
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Het rooster van aftreden ziet er D.V. als volgt uit:
Naam en jaar van aantreden
M.F. van Leeuwen (2013)
B. van den Berg (2013)
B.W. de Leeuw (2013)

2014

2015

2016
X

2017

2018

X

2019

2020
X

2021

2022

X
X

X

Good governance
De Raad van Toezicht houdt zich aan de Governance Code van het Voortgezet Onderwijs. Er is een duidelijke
scheiding aangebracht tussen bestuurlijke en toezichthoudende taken. Alleen de laatste taken zijn de verant‐
woordelijkheid van de Raad van Toezicht.
De Raad vervult haar werkgeversrol voor de directeur‐bestuurder. In de opstartfase was de advies‐ en klank‐
bordrol van de Raad sterk, de nadruk is in 2014 meer komen te liggen op de toezichthoudende rol.
De Raad van Toezicht legt, in het kader van haar functie als Raad van Toezicht, verantwoording af aan de le‐
den van de vereniging en aan de overheid door middel van het verslag van de Raad van Toezicht. Aan de leden
van de vereniging doet zij dat tevens op de Algemene Ledenvergaderingen.

Honorering van de Raad van Toezicht
De voorzitter ontving een honorarium van € 2.250,‐ bruto op jaarbasis (incl. BTW). De leden ontvingen een
honorarium van € 1.500,‐ bruto op jaarbasis (incl. BTW). De leden kunnen gebruik maken van een reiskosten‐
vergoeding van € 0,28 per km.

Inhoudelijk verslag over 2013 en 2014
In zowel 2013 als 2014 vergaderde de Raad van Toezicht 4 keer, vanaf zijn benoeming altijd in aanwezigheid
van de directeur‐bestuurder en de managementassistente/beleidsmedewerkster. In de opstartfase is door de
Raad van Toezicht aansluiting gezocht bij het oude Weer Samen Naar School verband van de reformatorische
VO scholen. In dat kader heeft de Raad van Toezicht van juni 2013 tot en met juli 2014 de Algemene Leden‐
vergadering van het Weer Samen Naar School verband bezocht als toehoorder.
Vanaf mei 2013 tot en met juli 2014 zijn, ook in het kader van een goede aansluiting, twee leden van het be‐
stuur van het Weer Samen naar School verband als adviseur toegevoegd aan de Raad van Toezicht.
Een belangrijke eerste taak van de Raad van Toezicht was de aanstelling van de directeur‐bestuurder. Na een
aantal gesprekken en een assessment werd J. Flier benoemd in deze functie met een fte van 0,4. Voor de aan‐
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stelling van genoemde persoon zijn de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering vastgesteld
door de Raad van Toezicht. In 2014 is een tijdelijke uitbreiding van 0,1 WTF gegeven aan de directeur‐
bestuurder vanwege de extra werkzaamheden van hem in de opstartfase van het samenwerkingsverband.
Deze uitbreiding is geëindigd per 31 december 2014.
Onderwerpen die in 2013 en 2014 aan de orde kwamen: het ondersteuningsplan, het statuut, de reglementen
en de vorming van de ondersteuningsplanraad, de kaderstellende meerjarenbegroting voor de jaren 2014‐
2020, de werkagenda van het RefSVO en de externe profilering in de vorm van naamgeving, huisstijl en websi‐
te.
Tevens zijn besluiten genomen over huisvesting en administratieve dienstverlening en is het organogram met
hierin opgenomen de diverse taken en verantwoordelijkheden vastgesteld.
Er is verder goedkeuring gegeven aan het reglement voor de Raad van Bestuur.
Voorts is een controlerend accountant gekozen en is het eerdergenoemd rooster van aftreden van de toe‐
zichthouders vastgesteld.
Op 18 maart 2014 is de eerste Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is het onder‐
steuningsplan aan de orde gekomen, alsmede de reglementen van de Raad van Toezicht en het bestuur en het
Inspectierapport. Ook is de nieuwe huisstijl gepresenteerd en zijn de werk‐ en jaaragenda aan de orde ge‐
weest.
Na 18 maart 2014 is er nog tweemaal een Algemene Leden Vergadering gehouden. In deze vergaderingen zijn
onder andere het ondersteuningsplan, de begroting en het kwaliteitszorgsysteem vastgesteld.
Zoals blijkt uit het bovenstaande, is de Raad van Toezicht in deze verslagjaren samen met de directeur‐
bestuurder vooral bezig geweest met het organisatorisch neerzetten van een nieuw samenwerkingsverband.
De strategische doelen die het samenwerkingsverband daarbij heeft (ondersteuning zorgstructuur reguliere
VO scholen en zorg bieden aan alle leerlingen van ons samenwerkingsverband die niet op de reguliere VO
scholen een plaats kunnen houden) zijn daarbij leidraad geweest. Deze doelen zijn pas in werking getreden bij
de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. Beoordeling of het samenwerkings‐
verband erin slaagt deze strategische doelen te verwezenlijken kan daarom in dit verslag nog niet geschieden.

Ondersteuningsplanraad
Tevens heeft de vereniging een ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit acht leden: voor een kwart ou‐
ders, voor een kwart leerlingen en voor de helft personeelsleden. Zij worden gekozen door de MR‐leden van
de aangesloten scholen. De leden van de OPR hoeven zelf geen lid te zijn van een MR, maar moeten wel als
personeelslid aan een aangesloten school verbonden zijn, leerling zijn van een aangesloten school of ouder
van een leerling op een aangesloten school. Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met de
MR’en van de scholen over kandidaat‐leden en komt met een voordracht. De OPR is betrokken bij de tot‐
standkoming van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en heeft instemmingsrecht. Het
samenwerkingsverband krijgt geen medezeggenschapsraad, omdat er slechts twee personen in dienst zijn, de
directeur‐bestuurder en de beleidsmedewerkster/managementassistente.
De Ondersteuningsplanraad heeft in 2013 en 2014 drie vergaderingen belegd. Belangrijkste agendapunten
waren het vaststellen van de reglementen en het goedkeuren van het ondersteuningsplan van het RefSVO.

Tenslotte
De toezichthouder heeft tenslotte vastgesteld dat er voldaan is aan de wet‐ en regelgeving rondom de invoe‐
ring van Passend Onderwijs. Dit heeft zij gedaan op grond van de informatie van de directeur‐bestuurder, haar
eigen kennis op het gebied van (Passend) Onderwijs en een initieel bezoek dat de Inspectie van het Onderwijs
aan RefSVO gebracht heeft.
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Verslag van de bestuurder‐directeur
Algemene informatie
Gegevens
De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: xxxx;
Het RSIN‐nummer is: 853360571.
Het BRIN‐nummer is VO0001.
De statuten zijn te vinden op de website: www.refsvo.nl
De adresgegevens zijn:
Kastanjelaan 10
2980 CM Ridderkerk
06‐19954442
Postbus433
2980 AK Ridderkerk
info@refsvo.nl
www.refsvo.nl
Directeur‐bestuurder is de heer J. Flier. Hij is bereikbaar via het mailadres jflier@refsvo.nl.
De managementassistente/beleidsmedewerkster is mevrouw H. van den Bos. Zij is bereikbaar via het mail‐
adres hvandenbos@refsvo.nl.

Besturen en scholen in het samenwerkingsverband
Brinnr Bestuur

School

03WO
26MV

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag Van Lodenstein College te Amersfoort en Ede
(SORG) (Amersfoort)
(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

01RL

Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op
Reformatorische grondslag voor Apeldoorn e.o.

Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apel‐
doorn (pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

03JY

Stichting Calvijn College

Calvijn College te Goes
(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

00WH

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Re‐
formatorische grondslag (Gorinchem)

Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem
(vmbo/lwoo, havo, vwo)

02EA

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Re‐
formatorische Grondslag ‘De Driestar’ te Gouda

Driestar College te Gouda
(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

23VL

Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onder‐
wijs op reformatorische grondslag te Kampen

Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen
(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

00PG

Stichting voor christelijk vo op reformatorische grond‐
slag ‘De Wartburg’ te Rotterdam

Wartburg College te Rotterdam
(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo)

26MW Stichting voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal Rehobothschool te Ede
onderwijs op reformatorische grondslag
(vso cluster 3)
in de regio Veluwe
26NU

Stichting voor christelijk (v)so op
reformatorische grondslag voor Gouda e.o

Samuëlschool te Gouda
(vso cluster 3)

26NC

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag (Zwolle)

Obadjaschool te Zwolle
(vso cluster 3)
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26NC
01

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag (Zwolle)

Obadjaschool te Apeldoorn
(vso cluster 4)

26MN

Stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische
grondslag (Barendrecht)

De Rank te Barendrecht
(vso cluster 3)

26NE

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag in Zeeland

Eben‐Haëzerschool te Kapelle
(vso cluster 3)

Visie, missie en ambities
Visie
Het samenwerkingsverband heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid.
Uitgangspunt voor onze visie is dat God de mens goed en naar Zijn Beeld heeft geschapen, maar dat wij door
de zondeval verdorven en onvolkomen zijn. Verlossing is alleen mogelijk uit genade, door het lijden en sterven
van de Heere Jezus.
Het Woord van God laat in het eerste hoofdstuk al de verscheidenheid van de schepping zien. Deze verschei‐
denheid manifesteert zich ook in onze leerlingen. Om daarbij aan te sluiten, is een gedifferentieerd onderwijs‐
aanbod nodig, waarin de onderwijs‐ en ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling centraal staat. Het
reformatorisch samenwerkingsverband is een landelijk verband, georganiseerd op basis van de identiteit van
de scholen. Ouders, waarvan kinderen extra zorg en ondersteuning nodig hebben, zoeken hierbij vaak hulp
vanuit instanties die bekend zijn met de identiteit van deze ouders en van de aangesloten scholen en vaak ook
werken vanuit dezelfde grondslag. Dit geeft vertrouwen en maakt de drempel naar bijvoorbeeld hulpverlening
lager. De rol en de keuzevrijheid van de ouders vinden we hierin van groot belang.
Het samenwerkingsverband ziet het als zijn opdracht om in de eerste plaats het reguliere voortgezet onder‐
wijs kwalitatief te versterken, zodat zo veel mogelijk kinderen binnen een vo‐school van ons reformatorisch
samenwerkingsverband geholpen kunnen worden. Waar dat niet (meer) mogelijk is, bieden andere voorzie‐
ningen kwalitatieve ondersteuning.
Leraren hebben vaardigheden nodig om met verscheidenheid om te gaan. Het is de taak van het samenwer‐
kingsverband om zicht te houden op hoe scholen gestalte geven aan professionalisering, indien gewenst en
noodzakelijk uitbreiding van deze vaardigheden te faciliteren en zicht te houden op een verantwoord systeem
van ondersteuning voor alle leerlingen van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Onze visie luidt dan ook:
“Het opzetten, uitbreiden en onderhouden van een adequaat ondersteuningssysteem op
de aangesloten scholen van ons samenwerkingsverband, met als doel het optimaal ont‐
wikkelen van de gaven en talenten van iedere leerling, ingebed in het opvoeden in en tot de
vreze van de Heere . Een en ander gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen, zo moge‐
lijk op de meest geëigende plaats binnen het verband, en wordt gedragen door gekwalifi‐
ceerde en toegeruste leerkrachten, ondersteund door het gebruik van adequate leermetho‐
den en leermiddelen en met inzet van ieders specialiteiten, persoonlijkheid en eigen ga‐
ven.”

Missie
RefSVO werkt vanuit de volgende missie:
Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet.

Ambities
Het RefSVO heeft de visie en missie uitgewerkt in de volgende ambities:
Jaarverslag 2013‐2014 – RefSVO
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a.

Elke leerling die zit op een school binnen het samenwerkingsverband krijgt een passend onderwijsaanbod.
Er zijn geen thuiszitters.
b. Leerlingen worden bij voorkeur thuisnabij aangemeld en geplaatst in het reguliere onderwijs, eventueel in
een aangepaste setting.
c. In het reguliere onderwijs zorgen professionele leraren voor kwalitatief goed onderwijs, dat qua
ondersteuning een preventief karakter heeft.
d. Elke school heeft een adequate ondersteuningsstructuur, die wordt ingezet op basis van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling.
e. Bij complexe ondersteuningsvragen wordt de leerling zo nodig verwezen naar de speciale scholen in het
samenwerkingsverband. Verwijzingen naar instellingen buiten het samenwerkingsverband zijn alleen aan
de orde bij zeer complexe ondersteuningsvragen.
f. De speciale voorzieningen in het samenwerkingsverband bezitten kwalitatief hoogwaardige expertise, die ze
inzetten in het reguliere onderwijs en in de speciale onderwijssetting.
g. Op school‐ en bovenschools niveau is er goede afstemming met de leerling, de ouders, school, gemeente,
en instellingen voor onderwijsondersteuning en jeugdzorg.

Beleid en kernactiviteiten
Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is het wettelijk verplichte beleidsverantwoordingsdocument, dat elke vier jaar wordt
opgesteld en vastgesteld. Het geeft de wijze aan waarop ons samenwerkingsverband de organisatie en de
financiering van het passend onderwijs vorm geeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar
welke doelen wordt gestreefd. In dit ondersteuningsplan beschrijft RefSVO op welke wijze zij voldoet aan de
wettelijke taken. Het ondersteuningsplan betreft de jaren 2014‐2015 tot en met 2018‐2019. Het is opgesteld
door en afgestemd binnen de verschillende geledingen van de organisatie.

Ondersteuningsmiddelen
Het samenwerkingsverband ontvangt bekostiging van het Ministerie. Een groot deel van deze middelen komt
ter beschikking van de scholen om samen met de lumpsumbekostiging van de scholen de basisondersteuning
te realiseren. Met betrekking tot de verdeling van de middelen zijn afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen
in het ondersteuningsplan.
Arrangementen in geld
Daarnaast kent het samenwerkingsverband aan specifieke leerlingen arrangementen in geld toe. Het geld dat
met een arrangement voor een leerling beschikbaar komt, besteedt de school hoofdzakelijk aan extra handen
in de klas om de extra ondersteuning aan een leerling mogelijk te maken of het inhuren van specifieke experti‐
se.
Toelaatbaarheidsverklaringen en het Loket RefSVO
Het samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor leerlingen, die voor hun ontwikkelin‐
gen aangewezen zijn op het speciaal (basis) onderwijs. Deze worden afgegeven op basis van een advies van
het Loket RefSVO. Het Loket RefSVO bestaat uit 4 leden. Een onafhankelijk voorzitter met kennis van
LWOO/PrO, een orthopedagoog met kennis van cluster‐4 problematiek, een orthopedagoog met kennis van
cluster‐3 problematiek en een ambtelijk secretaris.
De leden van het Loket RefSVO zijn benoemd door de directeur‐bestuurder.
In de periode augustus t/m december 2014 is het Loket RefSVO 3 maal bijeengekomen en zijn twee nieuwe
toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven.
Afspraken cluster 1 en 2
Het samenwerkingsverband heeft beleidsafspraken gemaakt met de instellingen voor cluster 1 (blinde, slecht‐
ziende kinderen) en de instellingen voor cluster 2 (dove, slechthorende kinderen en kinderen met taal‐
/spraakproblemen). Daardoor kunnen lichte en medium‐arrangementen cluster 1 en 2 op de scholen van het
samenwerkingsverband worden gerealiseerd. Er wordt bezien in hoeverre intensieve arrangementen mogelijk
zijn, zodat de leerlingen niet naar een speciale school van één van deze clusters hoeven. De financiële midde‐
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len die scholen nodig hebben om kinderen binnen het spectrum van cluster 1 en 2 te begeleiden en te onder‐
steunen, komen zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband aan de scholen beschikbaar.
Inhoudelijke ontwikkelingen op grond van het ondersteuningsplan
Inhoudelijk heeft het opstellen van het ondersteuningsplan veel aandacht gekregen. Het OSP is in op overeen‐
stemming gericht overleg met gemeenten (OOGO’s) besproken.
De intentieovereenkomsten met cluster 1 en 2 zijn omgezet in raamovereenkomsten. De contouren ogen
positief, waardoor ook leerlingen met taal‐/spraakproblemen op onze eigen scholen een plaats kunnen krij‐
gen.
Alle scholen hebben bestuurlijk de schoolondersteuningsprofielen vastgesteld en naar het RefSVO toege‐
stuurd. De afzonderlijke schoolondersteuningsprofielen vormen de basis voor het ondersteuningsplan van het
RefSVO.
De focus op de centrale positie van de school bij het geven van ondersteuning binnen de school of het realise‐
ren van die ondersteuning op een andere school heeft in de verslagperiode aandacht gekregen.
Het samenwerkingsverband heeft als taak een dekkend netwerk van voorzieningen te realiseren, waardoor
alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband een passende plaats kunnen krijgen. Het is de ambitie van
onze speciale onderwijsvoorzieningen om hun mogelijkheden verder uit te breiden. Daarmee komen zij tege‐
moet aan de ambitie van het RefSVO om leerlingen vanuit onze achterban, die nu nog in andere voorzienin‐
gen het onderwijs volgen, toch op een eigen school een plaats te geven. Tegelijk moeten we blijven bedenken,
dat er toch situaties zullen blijven, waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn.
Personeel
Het RefSVO heeft twee personeelsleden in dienst. Een parttime directeur‐bestuurder en een parttime manage‐
mentassistente/beleidsmedewerkster.
De RvT voert functioneringsgesprekken met de directeur‐bestuurder. Laatstgenoemde voert functioneringsge‐
sprekken met de managementassistente/beleidsmedewerkster.
Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
Het beleid is er maximaal op ingericht uitkeringen na ontslag te voorkomen. Bij eventueel ontslag van perso‐
neel waarbij sprake is van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voorgelegd worden aan de rechter. Dit omdat
onderling overeengekomen ontslagvergoedingen niet uit de bekostiging mogen worden betaald. Alleen ont‐
slagvergoedingen die door de rechter zijn bekrachtigd mogen uit de bekostiging worden voldaan.
Kwaliteitszorg
Als uitgangspunt voor kwaliteitszorg neemt het RefSVO het Toezichtskader (TZK) van de Inspectie. Daarnaast
zijn de ambities van het RefSVO uitgangspunt. Voor het jaar 2014‐2015 heeft het RefSVO er voor gekozen een
aantal belangrijke indicatoren uit het TZK en uit de ambities te kiezen waarop de nadruk wordt gelegd. Alle
scholen binnen het RefSVO krijgen in 2014‐2015 een kwaliteitsonderzoek, zodat een oordeel uitgesproken kan
worden over de mate waarin de school bijdraagt aan verwezenlijking van de indicatoren die vastgesteld zijn in
het door de Inspectie van het Onderwijs opgestelde Toezichtskader voor Samenwerkingsverbanden VO en
aan de ambities die beschreven zijn in het Ondersteuningsprofiel van het RefSVO. Op basis van de rapporten
die opgesteld worden na deze bezoeken, zal bekeken worden of het RefSVO voldoet aan de gestelde indicato‐
ren en ambities en teven zal vastgesteld worden of dit systeem van kwaliteitszorg voldoende dekkend is.
In het jaar 2014‐2015 krijgen alle scholen van het RefSVO een bezoek in het kader van kwaliteitszorg. De
voornoemde indicatoren krijgen een plaats bij de bespreking van de volgende onderdelen:
‐ Schoolontwikkeling (verbeterplannen) m.b.t. leerlingenzorg;
‐ Oudertevredenheid;
‐ Ondersteuningstoewijzing en ervaringen met Loket RefSVO;
‐ Verantwoording;
‐ Afstemming gemeente en jeugdzorg.
De volgende documenten worden gebruikt als input voor het gesprek en voor het opstellen van het verslag:
‐ Informatie ondersteuningstoewijzing, inclusief het ingevulde format ‘thuiszitters’.
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‐
‐
‐
‐
‐

Uitslag laatstgehouden ouderenquête/oudertevredenheidspeiling/etc., met name het onderdeel dat
betrekking heeft op de (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben.
Verantwoording/overzicht inzet zorgmiddelen die via het RefSVO verkregen zijn. Deze verantwoor‐
ding mag voor dit eerste jaar naar eigen inzicht ingevuld worden.
Meest recente Inspectierapport.
Verbeterplannen m.b.t. zorg.
Het Schoolondersteuningsprofiel.

Huisvesting
Het RefSVO huurt ruimte van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk. Het RefSVO heeft
verder geen verantwoordelijkheden of taken op gebied van onderhoud en huisvesting.
Communicatie
Communicatie vindt plaats door middel van de website en periodieke nieuwsbrieven. Tevens wordt met re‐
gelmaat relevante informatie verspreid via de mail.
Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba
Verreweg de meeste kinderen van onze scholen voor Voortgezet Onderwijs komen van één van de scholen
voor reformatorisch basisonderwijs. Op bestuursniveau is regelmatig contact met de Raad van Bestuur van
het landelijk samenwerkingsverband reformatorisch primair onderwijs, Berséba. Daarnaast is er in de vier
regio’s van Berséba geregeld overleg tussen de regiomanagers en de scholen voor voortgezet onderwijs, zodat
zeker voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een goede doorgaande lijn naar vormen van voort‐
gezet onderwijs geregeld kan worden.
Afstemming met jeugdhulp
Met de gemeenten heeft in het verslagjaar veel inhoudelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de
afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit overleg is namens het RefSVO gevoerd met contactpersonen
vanuit alle scholen binnen het RefSVO. In alle gemeenten zijn teams ingericht, die wijkgericht werken. In deze
teams werken professionals samen om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen acteren op zorgelijke situ‐
aties in de ontwikkeling van jongeren buiten de school. Vanuit deze teams wordt op de een of andere manier
geprobeerd verbinding te leggen met de scholen. Immers, ook daar vindt een belangrijk deel van de ontwikke‐
ling van jongeren plaats en worden rond dezelfde jongeren vaak zorgen ervaren. Voor verreweg de meeste
gemeenten is de school een belangrijke vindplaats. Door het ‘breed’ werken van de teams ziet het RefSVO
kansen om een goede manier onderwijsondersteuning en jeugdhulp daar waar nodig en gewenst in een ge‐
zamenlijk plan voor een jongeren te integreren. De komende jaren zal dit qua ontwikkeling veel aandacht
vragen.
Leerlingvervoer
In veel gemeenten is een aangepaste verordening leerlingvervoer vastgesteld. Er is een ontwikkeling zicht‐
baar, waarbij er meer verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de ouders voor het vervoer van hun kind naar een
speciale onderwijsvoorziening. Ook zijn er gemeenten die daarbij veel waarde hechten aan een uitspraak of
vervoersarrangement vanuit een SWV.
Aangepast vervoer is geen vanzelfsprekende zaak meer. Op zich duidt het RefSVO deze ontwikkeling niet
negatief. Tegelijk is er wel een zorg, dat gemeenten te veel verwachten van de mogelijkheden van de ouder
en het kind.
Klachtenprocedure
Bij klachten vanuit scholen wordt altijd in eerste instantie terugverwezen naar de klachtenprocedure van de
scholen. Voor klachten met betrekking tot het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen is het RefSVO aan‐
gesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso.
In het verslagjaar zijn geen klachten binnengekomen bij het RefSVO.

Jaarverslag 2013‐2014 – RefSVO

9

Financieel verslag
Het financiële verslagjaar kent een verlengd boekjaar en heeft betrekking op 2013 en 2014. Wanneer in onder‐
staande de term 2014 gebruikt wordt, is 2013 hierin bij opgenomen.

Analyse van het nettoresultaat
Realisatie 2014
(A)
x € 1.000

Begroting 2014
(B)
x € 1.000

[ A ‐/‐ B ]

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

592
‐
4

566
‐
‐

27
‐
4

Totaal baten

597

566

21

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten

140
1
4
137

153
‐
20
330

‐13
1
‐16
‐194

Totaal lasten

282

503

‐221

Saldo baten en lasten

315

62

253

3

‐

3

318

62

256

(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Het verslagjaar werd gekenmerkt door een resultaat van circa 318.000 euro, daar was gerekend met een resul‐
taat van circa 62.000 euro. De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt circa 256.000 euro. Onder‐
staande worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.
Voor de rijksbijdragen (B1) geldt dat er een afwijking van circa 27.000 euro is gerealiseerd. Dit betreft een
frictie ten aanzien van de begroting, als het gaat om de ontvangen rijksbijdragen OCW.
De gerealiseerde overige baten personeel (B3) hebben betrekking op vergoeding van inzet personeel voor het
‘oude’ samenwerkingsverband VO.
De afwijking op de personele lasten (L1) bedraagt circa 13.000 euro positief. Er treedt hier onderling enige
verschuiving op tussen personeel in loondienst en personeel niet in loondienst. De realisatie van personeel niet
in loondienst heeft voornamelijk betrekking op inhuur van Driestar Educatief en ook van diverse VO‐scholen
inzake projecten.
Voor de afschrijvingslasten (L2) en de huisvestingslasten (L3) geldt dat er een afwijking is gerealiseerd van
circa 15.000 euro. De huisvestingslasten zijn in de begroting ruim opgenomen.
De overige instellingslasten (L4) bevat voornamelijk de beleidsactiviteiten. De realisatie bedraagt circa
104.000 euro bij een budget van 265.000 euro. Ook hiervoor geldt dat het budget vrij ruim is ingezet. Diverse
activiteiten zijn ook niet gerealiseerd. Dit geldt ook voor de post overige.
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Financiële positie
ACTIVA

Ultimo 2014
x € 1.000

Ultimo 2014
x € 1.000

PASSIVA

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

‐
3
‐

Algemene reserve
Bestemmingsres. publiek
Bestemmingsres. privaat

318
‐
‐

Totaal vaste activa

3

Eigen vermogen

318

Vorderingen
Liquide middelen

‐
50
279

Totaal vlottende activa

329

Totaal activa

332

Voorraden

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

‐
‐
14

332

Bovenstaande balans betreft de balans ultimo 2014. Omdat de organisatie in 2013 van start is gegaan is er
geen balans uit eerdere jaren te vermelden.

Financiële kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële posi‐
tie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2011, 2012 en 2013, wordt tevens de algemene adviesnorm
weergegeven.
Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
n.v.t.
max.60%

2014
23,32
0,96
53,29%
53,12%
55,35%

De kengetallen laten een positief beeld zien. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de omvang van het
totale kapitaal slechts 3 ton bedraagt, de kengetallen worden hierdoor enorm vertekend. Met de positieve
realisatie is een start gemaakt met het opbouwen van een startkapitaal. Dit startkapitaal zal gebruikt worden
voor het opvangen van eventuele risico’s.

Investerings‐ en financieringsbeleid
In het verslagjaar is er diverse activa aangeschaft, dit betreft met name de aanschaf van ICT (laptops/printer).

Treasury verslag
In 2014 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben zich in het verslag‐
jaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op
de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met
het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarbor‐
gen heeft het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop
wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke
verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.
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Toekomstperspectieven en continuïteit
Algemeen
De jaren 2013 en 2014 zijn voorbij. Het jaar 2015 is begonnen. De invoering van Passend Onderwijs is een feit.
Veelal betekende de invoering een doorontwikkeling van reeds in gang gezette trajecten rondom de begelei‐
ding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Concluderend kan gezegd worden dat er goede stappen gezet zijn. De door de overheid gestelde termijnen
met betrekking tot activiteiten in het kader van de wetgeving Passend Onderwijs zijn allen behaald. Het on‐
dersteuningsplan is vastgesteld, alsmede de begroting voor 2015. De criteria voor het toekennen van extra
ondersteuning zijn vastgesteld. Conform deze criteria worden toelaatbaarheidsverklaringen en arrangemen‐
ten afgegeven .Er is een centraal loket ingesteld, dat o.a. belast is met het afgeven van deze toelaatbaarheids‐
verklaringen en arrangementen. De start van Passend Onderwijs binnen het Reformatorisch Voortgezet On‐
derwijs is veelbelovend.

Toekomstige interne ontwikkelingen
Duidelijk is (geworden), dat er verschillende reformatorische jongeren zijn die niet opgevangen kunnen wor‐
den binnen de scholen van het RefSVO. Onze ambitie is, dat we er ook voor deze jongeren willen zijn. Nieuwe
initiatieven ontstaan, o.a. voor de jongeren die onderwijs en behandeling nodig hebben. Momenteel is er bin‐
nen het RefSVO weinig (financiële en personele) ruimte voor het ontplooien van initiatieven, het inspelen op
actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de veranderingen binnen jeugdzorg. Als we
onze visie en ambitie willen waarmaken en onze verantwoordelijkheid voldoende onderkennen en nemen, is
het noodzakelijk dat hier ruimte voor vrij gemaakt wordt. In overleg met de algemene ledenvergadering zal
een passende oplossing gezocht worden.
Een evaluatie van zowel criteria als wijze van het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen
zal op termijn nuttig zijn. Ook de afspraken rond de verdeling van de middelen zullen in de toekomst geëvalu‐
eerd moeten worden.
Aanpassingen in beleid vragen om aanpassing van het ondersteuningsplan. Indien nodig zal dit tussentijds ook
gebeuren.

Toekomstige externe ontwikkelingen
De decentralisatie van de jeugdzorg, waarbij een groot deel van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de
gemeenten komt te liggen, vraagt om veel afstemming tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. Veel
vragen leven er. Wie is waar voor verantwoordelijk? Met name als het gaat om het grensgebied tussen onder‐
wijs een zorg zijn er veel onduidelijkheden. Omdat het RefSVO landelijk opereert, vraag afstemming meer
aandacht dan bij de regionale samenwerkingsverbanden. Hoewel de verschillende scholen de afstemming met
de gemeenten, ook namens het RefSVO regelen, is het belangrijk dat het RefSVO wel het overzicht en de
regie houdt. Hiervoor is momenteel weinig (personele) armslag bij het RefSVO. Om ook deze verantwoorde‐
lijkheid voldoende te kunnen nemen en een proactieve houding hierin te bewerkstelligen is meer ruimte no‐
dig. Veel gemeenten lopen tegen knelpunten aan, waarbij een initiërende houding van samenwerkingsver‐
banden vaak op prijs wordt gesteld.
Met ingang van 1 januari 2016 zal ook de bekostiging LWOO en PrO via het RefSVO gaan verlopen. Dit zal de
nodige overwegingen met zich meebrengen. Worden de landelijke criteria gehandhaafd of kunnen en gaan we
eigen criteria opstellen? En hoe vindt de verdeling/verrekening van de middelen plaats? Vragen die in de toe‐
komst om beargumenteerde antwoorden vragen. Antwoorden die het RefSVO in nauw overleg met de be‐
trokken scholen wil geven.
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Staat van baten en lasten – begroting
Realisatie
2014
x € 1.000

Begroting
2015
x € 1.000

Begroting
2016
x € 1.000

Begroting
2017
x € 1.000

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

592
‐
4

533
‐
‐

730
‐
‐

964
‐
‐

Totaal baten

597

533

730

964

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten

140
1
4
137

89
‐
‐
427

89
‐
‐
627

89
‐
‐
827

Totaal lasten

282

515

715

915

Saldo baten en lasten

315

18

15

49

3

‐

‐

‐

318

18

15

49

(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaande is de meerjarenbegroting opgenomen. Hierbij geldt dat de rijksbijdragen gesaldeerd zijn op de
overdrachten. Totaal gaat het om ruim 4,3 miljoen voor 2015 wat oploopt naar circa 4,8 miljoen in 2017. De
materiële lasten zijn meerjarig gelijk gehouden (315.000 euro). Voor de post grensverkeer (opgenomen onder
overige instellingslasten) geldt dat deze jaarlijks met 200.000 euro stijgen, waarbij in 2015 gerekend is met
200.000 euro.

Balans
Ultimo 2014
x € 1.000

Ultimo 2015
x € 1.000

Ultimo 2016
x € 1.000

Ultimo 2017
x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

‐
3
‐

‐
3
‐

‐
2
‐

‐
1
‐

Totaal vaste activa

3

3

2

1

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

‐
50
279

‐
50
297

‐
50
313

‐
50
363

Totaal vlottende activa

329

347

363

413

Totaal activa

332

350

365

414

ACTIVA
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Ultimo 2014
x € 1.000

Ultimo 2015
x € 1.000

Ultimo 2016
x € 1.000

Ultimo 2017
x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Best. fonds publiek
Best. fonds privaat

318
‐
‐
‐
‐

336
‐
‐
‐
‐

351
‐
‐
‐
‐

400
‐
‐
‐
‐

Eigen vermogen

318

336

351

400

‐
‐
14

‐
‐
14

‐
‐
14

‐
‐
14

332

350

365

414

PASSIVA

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Bovenstaande balans betreft een doorrekening van de balans ultimo 2014 en de begroting. Daarbij is rekening
gehouden met de te verwachten afschrijvingslasten en het resultaat. De kortlopende schulden/vorderingen
zijn meerjarig gelijk gehouden.

Risicobeheersing en intern toezicht
Binnen het RefSVO is nog niet specifiek aandacht besteed aan risico’s. Het ligt in de planning om een specifie‐
ke risicoanalyse op te stellen. In deze analyse is zal een overzicht opgenomen van risico’s die een grote kans
van optreden hebben en een waarbij optreden van het risico een grote mate van impact heeft. De risico’s zul‐
len met genomen of te nemen maatregelen, (ook financieel) worden afgedekt.
Voor het opvangen van de bekende risico’s (grensverkeer, calamiteiten en onvoorziene zaken) heeft de school
in 2014 een reserve van € 250.000,‐ opgenomen.
Als het gaat om risicobeheersing stelt het bestuur zich de komende periode ten doel om de hiervoor genoem‐
de risicoanalyse als uitgangspunt te nemen bij risicobeheersing.
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JAARREKENING

2013-2014
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na verwerking resultaatbestemming)

2013-2014
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

3.360
3.360

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

49.686
279.006
328.692

Totaal

332.052

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

Totaal

317.955
14.097
332.052
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014
2013-2014
Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

592.271
4.399

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2013-2014
565.531
596.670

140.459
728
4.156
136.590

565.531

153.300
20.000
330.110

Totaal lasten

281.933

503.410

Saldo baten en lasten

314.737

62.121

Financiële baten en lasten

3.218

-

RESULTAAT BOEKJAAR

317.955

62.121
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013-2014
2013-2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

314.737

728
728

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

49.68614.097
35.589-

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

279.876

3.218

Totaal

3.218

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

283.094

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

4.0884.088-

279.006
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening kent een verlengd boekjaar, te weten van 31 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.
Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur het afschrijvingspercentage vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:
%
ICT
ICT

20,0

Vlottende activa

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2014-2015 dat betrekking heeft op 2014 en de in 2014 ontvangen bedragen.
Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.
Kortlopende schulden

Vlottende schulden
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies.
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht
waarop deze betrekking hebben.
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen.
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten.
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten.

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een
tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat
van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal
Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is
gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)
De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.
De kapitalisatiefactor is als volgt berekend;
(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN
2013-2014
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor (incl. privaat)
Weerstandsvermogen

0,96
0,96
23,32
23,32
53,29%
55,35%
53,12%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2014

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

Inventaris en apparatuur

4.088

-

728

3.360

4.088

728

Totaal

4.088

-

728

3.360

4.088

728

Vorderingen
2013-2014

Debiteuren
OCW/LNV

83
7.215

Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

41.125
41.125

Overlopende activa

1.263

Totaal

49.686

Liquide middelen
2013-2014

Tegoeden op bank- en girorekeningen

279.006

Totaal

279.006

Eigen vermogen
Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2014

Algemene reserve
Algemene reserve

317.955

-

317.955
317.955

Totaal

317.955

-

317.955

Kortlopende schulden
2013-2014

Crediteuren

7.672

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing/premies sociale verzekeringen

3.480
3.480

Schulden terzake van pensioenen

805

Overlopende passiva
Vakantiegeld en -dagen

2.139
2.139

Totaal

14.097
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van
risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten
van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn
het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.
Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Kredietrisico
Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet.
Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening
gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in de staat van
baten en lasten worden verantwoord.
In 2014 heeft een cao wijziging plaatsgevonden inzake duurzame inzetbaarheid of werktijdenvermindering voor senioren, waarbij
verlofuren kunnen worden gespaard. Gespaarde rechten op doorbetaalde afwezigheid kunnen in de toekomst worden opgenomen
of verzilverd. Het bestuur heeft momenteel uit hoofde van deze regeling nog geen specifieke afspraken gemaakt met haar
werknemers. Daarnaast heeft geen specifieke registratie van deze uren plaatsgevonden, waardoor geen betrouwbare schatting
omtrent de hoogte van de voorziening is te maken. In de jaarrekening is als gevolg hiervan geen voorziening is opgenomen.

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van huisvesting vanaf 01-01-2014. De totale looptijd is 60 maanden. Het bedrag
bedraagt per jaar € 3.430 (excl. BTW).
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2013-2014

Begroting 2013-2014

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW
Af: inkomensoverdrachten

2.215.336
1.623.065-

Totaal

2.188.596
1.623.065-

1.623.065-

1.623.065-

592.271

565.531

Overige baten

Overige
Overige baten personeel

4.399

Totaal

4.399

-

4.399

-

Personeelslasten

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Overige looncomponenten
Sociale lasten
Pensioenpremies

45.585
11.158

120.800
-

9.036

-

8.073

73.852

120.800

Overige personele lasten
(Na)scholingskosten
Personeel niet in loondienst
Overige

Totaal

580

-

65.042

32.500

986

66.607

32.500

140.459

153.300

Het aantal personeelsleden over 2013-2014 bedroeg gemiddeld 1 FTE.
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

23

2013-2014

Begroting 2013-2014

Afschrijvingen

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

728

728

-

728

-

Huur
Overige

3.841

20.000

315

-

Totaal

4.156

20.000

Totaal

Huisvestingslasten

Overige lasten

Beleidsactiviteiten
Toezichthouders (3 personen)
OPR
Loket RefSVO
Werkgroep Kwaliteitszorg
Overige werkgroepen
Visitatie leerlingenzorg
Projecten
Digitale nieuwsvoorziening
Overige werkplekkosten
Reiskosten
Calamiteitenfonds
Onvoorzien
Ondersteuningsmid. i.v.m. wegvallen AWBZ
Subsidie lichte ondersteuning

10.500

8.500

4.500

4.000

4.610

25.000

-

15.000

-

15.000

-

10.000

-

8.000

9.295

50.000

667

-

1.655

2.000

9.081

50.000

266

7.500

29.375

70.000

33.810

103.758

265.000

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Telefoon- en portokosten e.d
Kosten oprichting vereniging
Kantoorartikelen
Overige

4.273

15.000

398

-

3.112

-

10.268

20.000

7.002

29.302

35.000

Overige
Abonnementen
Overige

Totaal

3.087

-

443

30.110
3.529

30.110

136.590

330.110
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2013-2014

Begroting 2013-2014

Financiële baten en lasten
Rentebaten

3.218

-

Totaal

3.218

-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking #)
Voorzitters-clausule
Ingangsdatum
van toepassing (J/N) dienstverband

Einddatum
dienstverband

Omvang
dienstverband in FTE

Beloning

Belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

Naam

J. Flier

N

1-11-2013 nvt

0,40

31.762

Voorziening beloning
betaald op termijn

370

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

5.107

-

Motivering
overschrijding norm
en andere
toelichtingen

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)
Voorzitters-clausule
Ingangsdatum
van toepassing (J/N) dienstverband

Einddatum
dienstverband

Omvang
dienstverband in FTE

Beloning

Belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

Naam

-

nvt

Voorziening beloning
betaald op termijn

-

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

-

-

Motivering
overschrijding norm
en andere
toelichtingen

VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)
Voorzitters-clausule
Ingangsdatum
van toepassing (J/N) dienstverband

Einddatum
dienstverband

Beloning

Belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

J
N

nvt

nvt

2.250

-

-

-

nvt

nvt

1.500

-

-

-

N

nvt

nvt

1.500

-

-

-

Naam

M.F. van Leeuwen
B.W. de Leeuw
M. van den BergMolenaar

Voorziening beloning
betaald op termijn

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding norm
en andere
toelichtingen

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)
Ingangsdatum
dienstverband

Einddatum
dienstverband

Omvang
Beloning
dienstverband in FTE

Belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

Functie of functies

-

nvt

Voorziening beloning
betaald op termijn

-

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

-

-

Motivering
overschrijding norm
en andere
toelichtingen

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)
Ingangsdatum
dienstverband

Einddatum
dienstverband

Omvang
Beloning
dienstverband in FTE

Belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen

Functie of functies

nvt

-

Voorziening beloning
betaald op termijn

-

Uitkeringen wegens
beëindiging
dienstverband

-

-

Motivering
overschrijding norm
en andere
toelichtingen
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OVERIGE GEGEVENS
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat
over 2013-2014 ad € 317955 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Totaal

317.955
317.955

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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