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1. Voorwoord 
 

Dit jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband vo Lelystad (SWV) biedt inzicht in de 

structuur van de organisatie, de doelen die worden nagestreefd, de wijze waarop daaraan wordt 

gewerkt en de financiële resultaten van dit beleid.  

 

Het Samenwerkingsverband vo Lelystad stelt zich ten doel: het vormen en in stand houden van 

een samenwerkingsverband in de zin van artikel 18 van de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO), 

gericht op het realiseren van een samenhangend geheel van voorzieningen binnen en tussen 

scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en wel zodanig 

dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 

optimaal kunnen doorstromen. 

 

Daartoe is in 2014 een Stichting Samenwerkingsverband vo Lelystad opgericht. Het SWV is naast 

het po-samenwerkingsverband gehuisvest in een openbaar toegankelijk gebouw aan de Kempenaar 

03-25 te Lelystad. 

 

Financieel verkeert het samenwerkingsverband langzamerhand in rustiger vaarwater. Het is in het 

achter ons liggende jaar gelukt om het deelname percentage VSO van 7,79% (1.10.2019) terug te 

brengen naar 5,58% op1 oktober 2021.  De financieringsgrondslag voor samenwerkingsverbanden 

VO is 3.8%. Het deelnamepercentage is ook een van de indicatoren waarmee landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs worden gevolgd.  

 

Het deelnamepercentage toont voor het samenwerkingsverband vo het percentage leerlingen dat 

gebruik maakt van het praktijkonderwijs (PrO), leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het 

voorgezet speciaal onderwijs (VSO), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de bekostiging 

van het samenwerkingsverband is gebaseerd. Nog steeds is swv vo Lelystad landelijk een van de 

swv’en met het hoogste deelname aan VSO. Dit deelnamepercentage gaan we door verdergaande 

maatregelen en ontwikkelingen de komende jaren terugbrengen naar het landelijk gemiddelde van 

3.8%. We blijven er duidelijk over dat een deel van onze leerlingen veel baat heeft bij onderwijs in 

het VSO en op dit moment ook niet in staat is om onderwijs in een reguliere omgeving te volgen.  

 

Ook het swv had te lijden onder de corona maatregelen. Zo konden de geplande audits op de 

scholen geen doorgang vinden en werden grote delen van de tijd digitaal en/of vanuit huis 

gewerkt. Desondanks lukte het goed om (digitale) bijeenkomsten met de 

ondersteuningscoördinatoren, de raad van toezicht, de onafhankelijk voorzitter, de 

ondersteuningsplanraad en de gemeente te houden. Het contact met de directies van de scholen 

werd vooral verzorgd door de beleidsmedewerkers van het samenwerkingsverband en incidenteel 

met de bestuurder.  

 

 

J.J.C de Custer, 

Directeur-bestuurder van swv vo Lelystad 

Lelystad, mei 2022  
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2. Verslag van het jaar 2021 
 

2.1 Algemene informatie 
Het samenwerkingsverband kent eind 2021 de volgende samenstelling:  

 

30882 St. Eduvier Onderwijsgroep,     

40687 St. Aeres Groep,       

41659 St. Voortgezet Onderwijs Lelystad,     

42552 St. SchOOL Lelystad,    

 

Deze vier aangeslotenen hebben elk een afgevaardigde als lid van de Raad van Toezicht die  

gezamenlijk met een onafhankelijk (extern) lid (op bindende voordracht van de OPR) het 

toezichthoudend bestuur vormen van het samenwerkingsverband. 

 

Dit betreft eind 2021 de volgende leden van de Raad van Toezicht: 

 St. Eduvier Onderwijsgroep,     mevrouw M. Lemstra 

 St. Aeres Groep,      mevrouw G.J.M. Kruijer 

 St. Voortg. Onderw. Lelystad,     de heer H.C.P. Lommen 

 St. SchOOL Lelystad,      mevrouw J.E.A.M. Merkx 

 Op voordracht van de Ondersteuningsplanraad, de heer M.J. Westerbeek 

 

 

Het toezichthoudend bestuur c.q. de Raad van Toezicht beschikt met de heer M.J. Westerbeek over 

een onafhankelijk (extern) lid die de rol vervult van onafhankelijk voorzitter. Er wordt zo voldaan 

aan de code goed bestuur van de VO-raad. Het bestuur van het samenwerkingsverband is ad 

interim in handen van dhr. J.J.C. de Custer. Het personeel van het samenwerkingsverband werkt 

niet langer op basis van detachering. Het samenwerkingsverband heeft vanaf januari 2019 

personeel in eigen dienst, de interim bestuurder uitgezonderd. In materiële zin heeft het contract 

van de bestuurder een looptijd van een jaar. Dit kan worden verlengd. 

 

Bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen zijn: 

BRIN  v(s)o Naam    Adres  Postcode Gemeente 

23HU00  VSO Eduvierschool De Anger  Schoener 1109 8243 TC  Lelystad 

18PR00  VO De Steiger school voor PrO Griend 5001 8225 TZ  Lelystad 

25GV07  VO Aeres VMBO Lelystad  Tjalk 2558 8232 MB Lelystad 

00ZO00  VO Porteum VMBO B/K  De Campus 9 8233 GA  Lelystad 

18DQ00  VO Porteum VMBO TL  De Campus 9 8233 GA  Lelystad 

18GC00  VO Porteum H/V   De Campus 9 8233 GA  Lelystad 

15MR00  VSO De Zevenster   De Doelen 1011 8233 GP  Lelystad 
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Het samenwerkingsverband telt op 1 oktober 2021 4483 leerlingen die het voortgezet onderwijs in 

de regio bezoeken. Het teruglopende leerlingenaantal zet extra druk op de noodzaak tot het 

terugdringen van het deelnamepercentage VSO. Voor het LWOO, Pro en VSO is de verdeling van de 

leerlingenaantallen als volgt:  

 

Teldatum LWOO PrO 
VSO VSO VSO Totaal Overig 

VO 

Totaal 

Laag Midden Hoog VSO V(S)O 

1-10-2014 451 247 308 5 21 334 3701 4733 

1-10-2015 442 255 311 4 21 336 3802 4835 

1-10-2016 425 248 317 4 15 336 3788 4797 

1-10-2017 401 235 321 5 13 339 3761 4736 

1-10-2018 397 223 315 5 12 332 3718 4670 

1-10-2019 425 205 324 5 9 338 3600 4568 

1-10-2020   212 279 4 6 289 3991 4492 

1-10-2021   220  232  4  2 238 4025 4483 

Bron: Mijn Vensters en DUO 

 

De daling LWOO op 1-10-2021 is te verklaren door Opting Out. 

 

 

Leerlingenaantallen per 1 oktober 2021: 

Bestuur  Naam van de school  Gemeente  Aantal lln  

 SVOL  Porteum  Lelystad   3476 

 Aeres Groep  Aeres VMBO  Lelystad     549 

 Eduvier  De Steiger (PrO)  Lelystad     220 

 Eduvier  VSO Lelystad  Lelystad     146 

 Stichting SchOOL                                      De Zevenster  Lelystad       49 

 Buiten Lelystad  VSO        43  
Bron: DUO, dec ’20 en scholen per september 2021. 

 

 

2.1.1 Missie 
Het swv vo Lelystad stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteunings-

voorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig, dat leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben krijgen een zo passend mogelijke plaats in bij voorkeur het reguliere voortgezet onderwijs. 

 
2.1.2 Visie 
De scholen uit het swv vo Lelystad versterken daarvoor de interne ondersteuningsstructuur van de 

scholen. Meer leerlingen dan voorheen worden daardoor in de gelegenheid gesteld om regulier 

onderwijs te volgen.  De ondersteuningsbehoefte van de leerling staat centraal. Leerlingen komen 

voor plaatsing in het speciaal onderwijs in aanmerking als dat ècht niet anders kan. 

 

2.1.3 Thuis- en schoolnabije ondersteuning 
Leerlingen volgen in ons swv in beginsel onderwijs binnen een reguliere school voor voortgezet 

onderwijs. Het lukt onze scholen voor vo steeds beter om zelf adequate ondersteuning te bieden. 

Hierbij wordt bij voorkeur aangesloten bij de wensen van ouders en leerlingen. 
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2.1.4 Deskundigheid van de school 
Swv vo Lelystad heeft vooral de taak om te signaleren, adviseren, stimuleren, ondersteunen en te 

faciliteren, maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de individuele 

scholen. Toch maakt het swv ook werk van kennisverhoging, onder meer door het begeleiden en 

trainen van de ondersteuningscoördinatoren. Binnen het swv vo ligt de komende jaren de nadruk 

vooral op de implementatie van inclusiever onderwijs. Middels financiële sturing creëren we meer 

zeggenschap over de wijze waarop de scholen hieraan afzonderlijk uitvoering geven. De kwaliteit 

van deze uitvoering is de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen. Zij dienen de 

belangen van het swv als samenwerkend collectief met één budget en de kwalitatieve opdracht van 

de eigen organisaties in balans te houden. De vrijkomende middelen van het 

samenwerkingsverband kunnen daar gaandeweg een sturende en faciliterende rol in spelen. 

 

2.1.5 Bestuurlijke vormgeving 
Alle schoolbesturen voor vo en VSO met scholen en/of locaties in het voedingsgebied van het 

samenwerkingsverband zijn aangesloten bij het swv vo Lelystad. De aansluiting is geformaliseerd 

in een stichtingsvorm. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband is werkgever van  

het personeel, verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en het vertegenwoordigen van 

de stichting. Hoofdtaken zijn het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan, inclusief het 

voeren van afstemmingsoverleg met externe partners, de interne en externe communicatie, de 

monitoring van kwalitatieve ontwikkelingen en kwantitatieve resultaten op basis van een cyclus 

van planning en control. Hij geeft op verschillende niveaus sturing aan het samenwerkingsverband 

en werkt nauw samen met de beleidsmedewerker van het swv en de scholen aan de uitvoering en 

doorontwikkeling van het strategisch beleid. Hij legt binnen een vastgesteld toezichtkader rekening 

en verantwoording af aan de Raad van Toezicht van het SWV. De bestuurder laat zich hierbij 

ondersteunen door een bescheiden stafbureau. 

 

2.1.6 De Raad van Toezicht (RvT) 
Taak en rol 

De Raad van Toezicht functioneert binnen de stichting met een eigen verantwoordelijkheid en een 

vastgestelde rol. Deze rol en verantwoordelijkheid ligt primair verankerd in de statuten en 

secundair in het reglement van de RvT. De RvT oefent zijn taken uit op basis van een 

toezichthoudend bestuursconcept en fungeert als intern toezichthouder. De RvT ziet toe op de 

uitvoering van de taken die aan de bestuurder (al dan niet samen met schooldirecties) zijn 

gemandateerd.  

 

Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het SWV en het behalen van de 

doelen. Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn:  

 Toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen.  

 Goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de 

jaarrekening), het ondersteuningsplan en het strategisch beleid en eventueel andere 

daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten.  

 Aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 

 Goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging.  

 Het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. Daaronder is ten minste begrepen 

uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en 

beloning.  
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 Met raad en adviezen terzijde staan van de bestuurder en fungeren als klankbord. 

 

Informatievoorziening 

De raad van toezicht maakt bij het uitvoeren van haar toezichthoudende taak  gebruik van de 

volgende documenten die specifiek betrekking hebben op de risicobeheersing: 

Aan de hand van deze documenten geeft de raad goedkeuring of advies aan de directeur-

bestuurder. Hiervoor zijn meerdere contactmomenten gedurende het jaar. Naast de reguliere 

vergaderingen vinden ook tussentijdse gesprekken plaats. Daarvoor is, zoals hieronder genoemd, 

gewerkt met een plan van aanpak in de vorm van een werkagenda, nadat de RvT daarmee op 

voordracht van de bestuurder had ingestemd.  

 

 werkagenda 

 jaarbegroting 

 managementrapportages 

 jaarverslag en jaarrekening 

 accountantsverslagen 

 inspectieverslagen 

 

Risicomanagement 

Als belangrijkste onderwerpen die in het kader van risicomanagement aan de orde zijn gekomen 

binnen vergaderingen van de Raad van Toezicht het afgelopen jaar noemen we: 

 

 behoud van leerlingen voor het vo en vermindering van de instroom leerlingen in het vso 

 de financiële situatie 

 verantwoording arrangementsklassen 

 ontwikkeling leerroute  

 monitoring 

 zelfevaluatie 

 governance 

 werkagenda 

 meerjarenbegroting 

 jaarverslag OPR 

 

Vergaderingen 

De RvT komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.  

De bestuurder draagt in samenspraak met de voorzitter zorg voor de agenda en het verslag. 

 

De RvT heeft zes keer vergaderd in 2021.  

Vergaderingen hebben plaatsgevonden op:  

 03 maart,  

 12 mei,  

 21 juni,  

 07 juli,  

 15 september 

 10 november  

 en 08 december (afgelast i.v.m. covid-19) 
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Inhoudelijke ontwikkelingen en voortgang 

Het samenwerkingsverband kampt nog steeds met een te hoog deelnamepercentage aan het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs. Een nieuwe koers is vanaf 2020 ingezet om een oplossing voor dit 

vraagstuk te vinden. Daarvoor is, op aangeven van de directeur-bestuurder, gewerkt met een plan 

van aanpak in de vorm van een werkagenda, nadat die door de RvT was goedgekeurd. Op basis 

van deze goedgekeurde werkagenda is in 2021 meer aandacht besteed aan de thuiszitters. Een 

groot probleem hierbij is dat niet duidelijk is of de scholen goed in beeld hebben hoeveel 

thuiszitters er zijn. Daarnaast heeft de Covid-19 pandemie en het vele thuisonderwijs ook niet 

bijgedragen aan een goed beeld. Ook de rol van ouders in het algemeen -oudersteunpunt- en de 

rol van de OPR binnen ons samenwerkingsverband, die zeer gewaardeerd wordt, heeft naar 

aanleiding van de uitvoering van de werkagenda de nodige aandacht gekregen. Wat de OPR betreft 

is de conclusie dat er in de toekomst, te beginnen bij het opstellen van het nieuwe OP, zo mogelijk 

nog nauwer zal worden samengewerkt en waar mogelijk, samen opgetrokken. 

  

Zelfrefectie en handelen 

De RvT heeft onder leiding van een externe deskundige gereflecteerd op de eigen rol, zoals 

statutair is voorgeschreven. Op 9 juni 2021 heeft de RvT de jaarlijks voorgeschreven zelfevaluatie 

gehouden, waarbij, onder veel meer, is gekeken naar uitvoering en borging van de governance. De 

RvT heeft naar aanleiding daarvan bepaald dat er in 2021 geen wijziging van het bestuursmodel en 

de huidige invulling daarvan aan de orde is. Dit onderwerp zal bij het opstellen van het nieuwe 

ondersteuningsplan in 2022 opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Daarbij moet ook 

aandacht besteed worden aan mogelijk nieuwe vormen van toezicht, de uitoefening daarvan en de 

governance. Voor 2021 was in 2020 al de hoogste prioriteit gelegd bij de focus op de 

verbeterpunten die door de Inspectie na haar bezoek op 18 april 2020 zijn aangedragen. In het 

bezoek van  de inspectie in 2021 zijn alle onderdelen weer als voldoende beoordeeld, inclusief de 

kwaliteitszorg waarvoor het swv een herstelopdracht had.  

 

Remuneratiecommissie 

In 2021 heeft de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht een  gesprek gevoerd met de 

directeur-bestuurder ad interim met als doel om te komen tot een gedeeld beeld van het 

functioneren, de gerealiseerde resultaten en de samenwerking met de directeur-bestuurder ad 

interim. De remuneratiecommissie heeft van het gesprek en haar bevindingen, die positief zijn, 

verslag uitgebracht aan de Raad van Toezicht, die hier met instemming kennis van heeft genomen 

evenals van het advies om de samenwerking met de directeur-bestuurder ad interim in beginsel 

met vier jaar te continueren. Afgesproken is om niet langer te spreken van een ad-interim situatie 

maar van een directeur-bestuurder en jaarlijks een gesprek te voeren. In 2023 wordt wederkerig 

beoordeeld in hoeverre continuering met twee jaar wenselijk is.  
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2.1.7 Governance 
Met de wijziging van het bestuursmodel per 19 januari 2016, zoals vastgelegd bij notariële akte in 

de statuten van de stichting, voldoet het bestuursmodel van het samenwerkingsverband aan de 

eisen van de wet op het gebied van governance. Het uitvoerend en het toezichthoudend orgaan 

zijn statutair gescheiden en sinds 6 december 2017 beschikt het samenwerkingsverband over een 

onafhankelijk voorzitter, doordat het onafhankelijk (extern) lid van de Raad van Toezicht tot statutair 

voorzitter is benoemd. 

  

 

2.1.8 Werkzaamheden van de bestuurder in 2021 
Het swv heeft niet alleen een inhoudelijke taakstelling, ook financieel verbinden we ons aan het 

bereiken van een aantal doelstellingen. 

 

De resultaten èn gerealiseerde doelstellingen in 2021 zijn: 

 

1. Het swv beschikt over een goed lopende en functionele infrastructuur. Het stafbureau is 

sober en doelmatig ingericht en volledig operationeel. 

 

2. De scholen zetten fors in op het realiseren van passend onderwijs. We onderscheiden in de 

extra ondersteuning in 2021  drie vo-vormen: leerroute, pitstop en de  

arrangementklassen. 

 

3. Er zijn regelmatig bijeenkomsten met de ondersteuningscoördinatoren waarin collegiaal de 

eigen rol in het functioneren van het ondersteuningsteam wordt besproken, beoordeeld en 

verbeterd. 

 

4. De toeleiding naar het speciaal onderwijs loopt via de Commissie Toelaatbaarheid (CT) die 

in opdracht van het bestuur van het swv werkt. De CT bestaat naast de beleidsmedewerker 

uit twee onafhankelijke gedragsdeskundigen en de CT wordt waar nodig aangevuld met 

deskundigen betrokken bij specifieke casuïstiek. De CT adviseert de bestuurder 

onafhankelijk of een leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV). De CT heeft een toewijzingsfunctie. Voor ouders en scholen is apart en onafhankelijk 

van de CT een adviesfunctie ingericht. De onafhankelijkheid van de medewerkers is 

gewaarborgd, zij zijn verbonden aan het swv en voeren bestuursbeleid uit, zij staan 

onafhankelijk t.o.v. de scholen. 

 

5. De geldigheidsduur van een TLV is vanaf 2020 in beginsel niet langer dan 2 jaar en tot 

maximaal het schooljaar waarin de leerling 20 wordt. Wanneer bij aanvang al duidelijk is, 

dat een leerling door de zware ondersteuningsbehoefte niet aan het regulier onderwijs kan 

deelnemen, wordt een TLV voor een langere periode afgegeven. In een overeengekomen 

regelmaat wordt wel door de Commissie Toelating de leerling gemonitord.  

 

6. Een toenemend aantal leerlingen vo maakt gebruik van de leerroute. Het aantal leerlingen 

in het VSO moet ook naar beneden. Het streven naar opnieuw een afname van vijftig 

leerlingen in het VSO is behaald. Het swv draagt in de vorm van een arrangementsbudget 

uit de middelen voor lichte ondersteuning bij aan de realisatie van de leerroute.  

7. Het grondprincipe is dat een leerling tijdelijk in het VSO verblijft. Dit is bij toekenning van 

de TLV en de plaatsing van de leerling bekend bij school voor VSO en de ouders. De 

scholen werken aan meer maatwerk voor leerlingen in een samenspel tussen vo en VSO.  
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8. De aanvraag voor een herindicatie wordt gecoördineerd door de CT, een 

vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband bezoekt de scholen voor SO, SBO en 

VSO voor het gesprek over de lengte en de doelstellingen van de herindicatie. De 

medewerker is gemandateerd voor het geven van advies.  

 

9. Van elke reguliere school is een ondersteuningsprofiel beschikbaar dat is gepubliceerd op 

de website van de school. 

 

10. Het samenwerkingsverband heeft, deels gefacilieerd door de gemeente Lelystad, een start 

gemaakt met het inrichten van het Partner Overleg VO Lelystad (PAVO) waaraan alle 

reguliere scholen deelnemen en een thematisch PAVO Platform opgezet waarin de 

afstemming van de samenwerking met de medewerker die vanuit de gemeente worden 

ingezet op de scholen. 

 

11. Een op SWV-niveau operationeel  systeem voor kwaliteitszorg is ingericht.  

 

Een swv stelt eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. Dit plan beschrijft de koers en 

organisatie van Passend Onderwijs voor alle leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar in de regio 

Lelystad. Afgeleid van dit ondersteuningsplan wordt per jaar een werkagenda opgesteld.  

 

Ondersteuningsmogelijkheden van de reguliere vo-scholen:  

Een belangrijke verandering in het samenwerkingsverband is de start van Porteum, een 

scholencampus waarin de Rietlanden, Scholengemeenschap Lelystad en ISG Arcus zijn opgegaan 

Ook de Leerroute is gehuisvest in Porteum. De reguliere schoolbesturen hebben in 2021 ertoe 

bijgedragen dat de arrangementklassen, Pitstop en de Leerroute zijn verankerd in het 

voorzieningenniveau van het samenwerkingsverband als zijnde voorzieningen voor leerlingen met 

ondersteuningsbehoeften op het terrein van gedrag en leren. Vanaf de start met Porteum is niet 

langer sprake van arrangementsklassen maar van structuurklassen. De beoordeling m.b.t. het 

plaatsen van nieuwe leerlingen in een dergelijke klas doet de school zelf. De arrangementsklassen 

maken integraal deel uit van de voorzieningen in de reguliere vo-scholen. Alle leerlingen uit groep 

8 van de basisschool gaan in principe naar het regulier vo. Daar wordt bepaald of plaatsing in een 

dergelijke omgeving een optie kan zijn. Dit laatste in overleg met de basisschool.  

 

De Leerroute: 

In 2020 is de Leerroute doorontwikkeld tot een onmisbare schakel in het dekkend netwerk van 

onderwijs en zorg in het swv. Bekostiging van de deze groepen vindt plaats vanuit de middelen 

voor lichte ondersteuning. In 2021 hebben `ruim 100  leerlingen geprofiteerd van plaatsing. Een 

deel van deze maakt vanuit de Leerroute gebruik van het reguliere aanbod. Een uitdaging is om de 

examinering, waarvoor Porteum in schooljaar 2021-2022 de gelegenheid krijgt om gefaseerd te 

examineren structureel te mogen doen.  

 

Procedures rond Toelaatbaarheidsverklaringen en herindicatie: 

Een Commissie Toelating (CT) met onafhankelijke medewerkers is ingericht. De Commissie 

Toelating komt in beeld als de vo-school van mening is, dat een leerling baat heeft bij plaatsing in 

het VSO. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een arrangement binnen een andere 

type school in het SWV nodig. De Commissie Toelating beoordeelt de realiteit van deze aanvraag 

en verzorgt de administratieve afwerking en registratie van de TLV. De administratieve verwerking 

en de wijze van registreren is verder geprofessionaliseerd om meer sturingsinformatie te kunnen 

realiseren. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de toekenning van TLV’s. De Commissie 
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Toelating werkt onafhankelijk en in opdracht van het bestuur van het samenwerkingsverband. 

Overeenstemming is bereikt over het vertrekpunt dat alle leerlingen vanuit het reguliere 

basisonderwijs in beginsel naar het regulier voortgezet onderwijs gaan. Ouders van groep 8 

leerlingen krijgen wanneer dat nodig vanuit de basisschool een advies met de ondersteunings-

behoeften van de leerling mee. De po-vo-procedure is vanaf 2020 geen aangelegenheid meer van 

het SWV maar wordt georganiseerd door de samenwerkende schoolbesturen en hun directies. Het 

SWV ondersteunt daarbij. Als extra ondersteuning gewenst is, gebeurt dit door inzet van 

leerlingbegeleiders, coaches, of bij behoefte aan zwaardere ondersteuning in de arrangementklas. 

 

Het afgesproken beleid voor de looptijden en procedures van de TLV’s is als volgt vastgelegd: 

 Een VSO-plaatsing is in beginsel tijdelijk. Dit is de ouders van meet af aan duidelijk. Tijdig 

wordt door de VSO-school beoordeeld en met de ouders besproken in hoeverre terugkeer 

naar regulier mogelijk is en op welke wijze scholen, leerling en ouders daaraan gaan 

werken. Bij aanvang van de plaatsing is zodoende altijd duidelijk en in het OPP vastgelegd 

dat een plaatsing in beginsel tijdelijk van aard is. Samen met het VSO wordt in september 

nader gedefinieerd wat we onder tijdig verstaan. Voor VSO-leerlingen blijft de mogelijkheid 

om de geldigheidsduur van een TLV te verlengen als dat goed kan worden onderbouwd. 

 

 Aanmeldingen vanuit het po kunnen gepaard gaan met een advies over extra 

ondersteuning, maar het is aan de reguliere school voor vo zelf om daarvoor leerlingen te 

selecteren. Zij gaan dus over de plaatsing in een arrangementsklas en/of de Leerroute. 

 
 

2.1.9 Samenwerking gemeente en swv po 
In 2021 heeft de gemeente veel werk gemaakt van het herinrichten van het Jeugdzorgaanbod in 

een nieuwe voorziening (JEL). Dit vroeg zeer veel afstemming en overleg met zowel de scholen als 

het SWV. De bestuurder heeft daar intensief in geparticipeerd, ook om te adviseren bij het 

oplossen van de vraagstukken die bij deze herinrichting speelden. Er zijn in 2021 opnieuw 

middelen vrijgemaakt door de gemeente, om samenwerking tussen onderwijs en jeugd- en 

gezinsteams te stimuleren. Sprake is van een constructieve en gezamenlijke focus van de 

schoolbesturen, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO, zorgpartners en gemeente. 

Daarbij is sprake van samenwerking op de alle niveaus en goede overlegstructuren.  

De samenwerking met leerplicht is geïntensiveerd en dit heeft geleid tot een veel beter zicht op 

aantallen en de aanpak in de scholen is verbeterd. Een verzuimprotocol dat is vastgesteld met de 

directies van de scholen in operationeel. 

  

 
2.3 Verslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR)  
De OPR is in 2021 negen keer bijeengekomen en de bestuurder van het SWV sloot bij zes van deze 

vergaderingen (deels) aan. De bestuurder liet zich in de vergaderingen informeren over zaken 

vanuit de OPR en informeerde de OPR over de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

De onafhankelijk voorzitter van de RvT was aanwezig bij zeven van deze vergaderingen en hij 

informeerde de OPR over zaken vanuit de RvT. 

De maatregelen rondom de COVID-19 pandemie maakten dat de vergaderingen grotendeels online 

hebben plaatsgevonden. Voor het inwerken en ontvangen van nieuwe leden (in 2020 drie nieuwe 

leden en in 2021 één) is dit toch behelpen. Zodra het verantwoord is willen we dan ook graag weer 

fysiek vergaderen zodat we elkaar beter leren kennen en als team kunnen optrekken in de verdere 

deskundigheidsbevordering van de OPR. 
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Eind 2021 heeft OPR vo Lelystad de volgende volledige bezetting: 

 

Onafhankelijk voorzitter Barbara Schaefer 

St. School PG   Jeanne Steegs (penningmeester) 

St. School OG   Angela Cop 

Aeres Groep PG  Marcel Linderhof 

Aeres Groep OG  Judith Peters 

SVOL    PG   Sandra Grootenboer  

SVOL    OG   Lobke de Roon (secretaris) 

Eduvier PG   Debora Lacedra 

Eduvier OG   Lianne Vonno 

 

De OPR heeft afscheid genomen van de onafhankelijk secretaris en één van de leden heeft deze rol 

(tijdelijk) op zich genomen. 

 

In de vergaderingen van 2021 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: 

o Ondersteuningsplan (in 2018 vastgesteld) en vervolg stappen (o.a. 

geldigheidsduur) 

o Jaarverslag 2020 van OPR en van het SWV 

o Jaarplan 2021 van OPR en het werkplan van het SWV 

o Begroting en financiën van het SWV 

o Kwartaalrapportages en (kwaliteits)Monitor SWV  

(VSO deelname, aantal leerlingen bij leerroute, thuiszitters, ontheffing van 

onderwijs) 

o Inspectie (een deel van de OPR was betrokken bij het inspectie bezoek) 

o Het oudersteunpunt (een deel van de OPR heeft actief meegedacht over de opzet) 

o Start Porteum (en dus ook leerroute op een nieuwe locatie) 

o Inclusie 

o Samenwerking, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen de verschillende 

scholen (maar ook de lijnen naar de gemeente en de hulpverlening) 

o Achterban voldoende betrekken (extra aandacht nodig voor betrekken leerlingen) 

o Nadenken over verdere evaluatie en (bij)scholing van de OPR (mogelijkheden 

uitzoeken voor 2022) 

o Voorbereidingen op de instemmingsprocedure voor het nieuwe OP 

(specifieke bijscholing van de OPR door een Jurist)  

 

De OPR is een kritische partner van het SWV. Er is opbouwend en intensief meegedacht en 

gesproken over de plannen vanuit het samenwerkingsverband.  

De OPR bracht ook eigen punten in en nodigde enkele gasten uit.  

De OPR levert in de loop van 2022 weer een uitgebreid eigen jaarverslag aan over 2021. 

  



 

  
12 

2.4 Overig 

1. Klachten en bezwaarschriften 

De stichting heeft in 2021 geen klachten ontvangen.  

 

2. Treasury 

Het treasurybeleid van de Stichting is geactualiseerd naar de kaders, per 1 juli 2016, zoals die zijn 

opgenomen in de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 juni 

2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten 

van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten 

(Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016). Hierin zijn regels opgenomen over het 

beleggen en belenen van publieke middelen. 

 

Treasury heeft bij de stichting primair als doel het beheersen van financiële risico’s en secundair 

het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van de stichting is het werkzaam 

zijn op het gebied van het voortgezet onderwijs. Als gevolg hiervan is het financieren en beleggen 

ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. 

 

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de stichting is dat deze de financiële continuïteit 

van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst: 

 

• Liquiditeit op korte en lange termijn 

• Lage financieringskosten 

• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen 

• Kosteneffectief betalingsverkeer 

• Inzet rente-instrumenten 

 

Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten van alle benodigde, respectievelijk overtollige middelen 

wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. 

 

Alle middelen van de Stichting zijn ondergebracht op een rekeningcourant bij de Rabobank en zijn 

direct opeisbaar.  
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2.5 Continuïteitsparagraaf 
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de verwachte gang van zaken van het 

samenwerkingsverband. Er wordt een projectie gegeven van de verwachte inkomsten en uitgaven 

in de komende jaren en de daarbij behorende verwachte balansposities. Afgesloten wordt met de 

belangrijkste risico’s die het samenwerkingsverband voor de komende jaren ziet. 

 

2.5.1 Gegevensset (A) 
 
2.5.1.1 Kengetallen (A1) 
Sprake is van een bescheiden en doelmatig stafbureau met een officemanager, een adviesfunctie 

en coördinatie van werkzaamheden rond toeleiding en beleidsuitvoering.   

 

Voor de komende jaren staan de deelnemende scholen voor een forse taakstelling om de opvang 

van leerlingen zodanig vorm te geven dat dit percentage daalt in de richting van de landelijke 

financieringsgrondslag van 3,8% danwel naar het gewenste deelnamepercentage van 3,4. 

 

2.5.1.2 Kengetallen (A2) 

 

 

Toelichting: 

De balans van de stichting laat zien dat het eigen vermogen, bij ongewijzigd beleid, in de jaren 

2022 en 2023 afneemt. Deze afname komt doordat de begroting 2022 en 2023 een negatief 

exploitatieresultaat laten zien. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de hoge afdrachten 

aan het VSO en de voorfinanciering van de leerroute. De afdracht aan het VSO levert voor de 

deelnemende scholen een korting op de lumpsum financiering. Het samenwerkingsverband stuurt 

op vermindering van de VSO-deelname. In 2022 vindt herijking plaats van het ondersteuningsplan 

en de meerjarenbegroting 2023-2026 en wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Door bij te sturen 

middels de komende meerjarenbegrotingen zal het samenwerkingsverband aan zijn 

werkgeversverplichtingen kunnen blijven voldoen. De methode waarop bijgestuurd zal worden zal 

afgestemd worden met de schoolbesturen welke bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.  

Balans 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Activa

immateriele vaste activa - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

materiele vaste activa 12.765 €             11.935 €             8.584 €           5.233 €           2.062 €           1.050- €           

financiele vaste activa 7.687 €                7.687 €                7.687 €           7.687 €           7.687 €           7.687 €           

Totaal vaste activa 20.452 €             19.622 €             16.271 €         12.920 €         9.749 €           6.637 €           

voorraden - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

vorderingen 106.769 €           100.700 €           94.480 €         94.403 €         94.403 €         94.403 €         

effecten - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

liquide middelen 539.460 €           300.053 €           236.579 €       483.422 €       1.055.620 €   1.627.052 €   

Totaal vlottende activa 646.229 €           400.753 €           331.059 €       577.825 €       1.150.023 €   1.721.455 €   

Totaal Activa 666.681 €           420.375 €           347.330 €       590.745 €       1.159.772 €   1.728.092 €   

Passiva

algemene reserve 608.192 €           361.415 €           291.025 €       535.652 €       1.105.889 €   1.673.982 €   

bestemmingsreserve publiek - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

bestemmingsreserve privaat - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

overige reserves en fondsen - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal eigen vermogen 608.192 €           361.415 €           291.025 €       535.652 €       1.105.889 €   1.673.982 €   

voorzieningen 880 €                   880 €                   880 €               880 €               880 €               880 €               

langlopende schulden - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

kortlopende schulden 57.609 €             58.080 €             55.425 €         54.213 €         53.003 €         53.230 €         

Totaal overige passiva 58.489 €             58.960 €             56.305 €         55.093 €         53.883 €         54.110 €         

Totaal Passiva 666.681 €           420.375 €           347.330 €       590.745 €       1.159.772 €   1.728.092 €   
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Kasstroom 2022 2023 2024 2025 2026

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Resultaat voor financiële baten en lasten 246.777- €           70.390- €         244.627 €       570.237 €       568.093 €       

- Aanpassingen voor

- - afschrijvingen 3.330 €                3.351 €           3.351 €           3.171 €           3.112 €           

- - mutaties voorzieningen - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

- - overige mutaties EV - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen 6.069 €                6.220 €           77 €                 - €                    - €                    

- - kortlopende schulden 471 €                   2.655- €           1.212- €           1.210- €           227 €               

Ontvangen interest - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Betaalde interest - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Buitengewoon resultaat - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 236.907- €           63.474- €         246.843 €       572.198 €       571.432 €       

(Des)investeringen immateriële vaste activa - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

(Des)investeringen materiële vaste activa 2.500- €                - €                    - €                    - €                    - €                    

(Des)investeringen financiële vaste activa - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 2.500- €                - €                    - €                    - €                    - €                    

Mutatie langlopende schulden - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Beginstand liquide middelen 539.460 €           300.053 €       236.579 €       483.422 €       1.055.620 €   

Mutaties liquide middelen 239.407- €           63.474- €         246.843 €       572.198 €       571.432 €       

Eindstand liquide middelen 300.053 €           236.579 €       483.422 €       1.055.620 €   1.627.052 €   

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

 

 

Toelichting: 

De komende jaren laat de resultatenrekening van de stichting een negatief beeld zien. Het niet 

inlopen van de negatieve verevening leidt in deze begroting tot te hoge uitgaven aan de zware 

ondersteuning. Dit resulteert in een korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen. 

Het samenwerkingsverband zet zo stevig mogelijk in op het laten dalen van het deelname 

percentage. Dit doet het samenwerkingsverband onder meer door het inzetten van de middelen 

voor lichte ondersteuning en voorfinancieren van de leerroute. Het effect van de leerroute zal ook 

de toekomstige uitkomsten van de begroting beïnvloeden. Door jaarlijks een sluitende begroting te 

maken wordt de continuïteit van het samenwerkingsverband gewaarborgd. De huidige 

meerjarenbegroting zorgt voor onderstaande liquiditeitsprognose wanneer de begrote resultaten 

worden gerealiseerd. Door doelmatig om te gaan met de uitgaven aan de schoolbesturen zal een 

negatieve liquiditeit worden voorkomen. Dit is een van de meerjarige uitdagingen voor het 

samenwerkingsverband die in 2022 verder zal worden uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Staat van Baten en Lasten Realisatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Baten

Rijksbijdrage 7.735.105 €        7.233.000 €        6.889.299 €   6.883.500 €   6.883.500 €   6.883.500 €   

Overige overheidsbijdragen en subsidies 309.995 €           355.000 €           230.000 €       230.000 €       230.000 €       230.000 €       

Overige baten 40 €                     - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal Baten 8.045.140 €        7.588.000 €        7.119.299 €   7.113.500 €   7.113.500 €   7.113.500 €   

Lasten

Personeelslasten 503.444 €           496.616 €           479.169 €       481.351 €       483.792 €       485.996 €       

Afschrijvingen 1.369 €                3.330 €                3.351 €           3.351 €           3.171 €           3.112 €           

Huisvestingslasten 34.857 €             36.500 €             36.500 €         36.500 €         36.500 €         36.500 €         

Overige lasten 224.633 €           441.968 €           316.968 €       316.968 €       316.968 €       316.968 €       

Doorbetalingen aan schoolbesturen 7.003.759 €        6.856.363 €        6.353.701 €   6.030.703 €   5.702.832 €   5.702.832 €   

Totaal Lasten 7.768.062 €        7.834.777 €        7.189.689 €   6.868.873 €   6.543.263 €   6.545.408 €   

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 277.078 €           246.777- €           70.390- €         244.627 €       570.237 €       568.092 €       

Saldo Financiele bedrijfsvoering - €                        - €                        - €                    - €                    - €                    - €                    

Totaal resultaat 277.078 €           246.777- €           70.390- €         244.627 €       570.237 €       568.092 €       
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2.5.2 Overige rapportages (B) 
 

2.5.2.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem (B1)  
Binnen het samenwerkingsverband is een beperkt risicobeheersingssysteem operationeel. Het 

bestuur en de RvT achten het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering 

beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op 

verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan 

toekomstige besluiten in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. De interne 

controlefunctie heeft rechtstreeks toegang tot de externe accountant en tot de voorzitter van de 

raad van toezicht.  

 

De volgende artikelen schrijven voor om regelmatig aandacht te besteden aan risicomanagement: 

Code Goed Onderwijsbestuur (art. 15, lid 4) 

Het bestuur onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke onzekere factoren het 

realiseren van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen staan en rapporteert daarover 

per kwartaal aan de toezichthouders. 

Wetgeving Jaarrekening (RJ660 – 406) 

Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de aanwezigheid en werking van het interne 

risicobeheersing systeem.  

 
2.5.2.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden (B2) 
De risico’s zijn op hoofdlijnen beschreven in het ondersteuningsplan. De risico’s zijn nog niet 

gewogen en gekwantificeerd. Voor een volledig beeld is een risicoanalyse uitgevoerd, die naast de 

financiële risico’s ook inzoomt op met name de beleidsmatige, organisatorische en governance 

risico’s. Zo’n analyse is de basis voor het structurele risicomanagement en voor de bepaling van de 

benodigde risicobuffer. Gezien de beperkte risico’s voor de stichting zelf, zijn er in 2021 geen 

specifieke maatregelen getroffen om risico’s te beheersen. 

 

De belangrijkste beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s zijn op dit moment: 

 

Beleid 

Het samenwerkingsverband kent als inrichtingsprincipe het bestuursmodel. Dat is het model 

waarbij de vrijkomende middelen zoveel als mogelijk worden doorvertaald naar de schoolbesturen. 

De beschikbare  middelen zijn echter de komende jaren, door het hoge deelnamepercentage, 

vrijwel nihil. Uit de baten voor lichte ondersteuning worden de kosten voor LWOO, de Leerroute en 

de inrichting van het samenwerkingsverband gefinancierd. Het bestuur van het swv beschikt 

tenminste tot 2024 nauwelijks over mogelijkheden om de scholen ook financieel te faciliteren voor 

nieuw en meer inclusief beleid. De onderlinge afhankelijkheid van de kwaliteit en de aansturing van 

de schoolbesturen en het management van de scholen is zeer groot. De onderlinge afhankelijkheid 

in het bereiken van de (getalsmatige) doelstellingen is een potentieel risico. Ook is het swv voor 

het bereiken van zijn doelstellingen afhankelijk van subsidieverstrekking door de gemeente 

Lelystad. Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en zijn tot op heden toegekend. Langdurig 

toekennen van subsidies is niet aan de orde. Nog los van de arbeidsintensieve aanpak om telkens 

aan te vragen en te verantwoorden, maakt deze subsidie-relatie het swv in zijn lange termijn 

aanpak kwetsbaar en afhankelijk van factoren die het bestuur van het swv niet altijd zelf kan 

beïnvloeden. Het bestuur van het swv is nauw betrokken bij het beleid dat de gemeente uitstippelt 

en heeft zodoende met een viertal belangrijke partijen te maken bij het uitvoeren en realiseren van 

het beleid: de schoolbesturen, de directies, de toezichthouders en de gemeente. Daarmee is 
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fundamenteel meerjarig beleid een complexe en onderling zeer afhankelijke situatie zolang de 

bekostigingsgrondslag van 3.8% niet is bereikt.   

 

Organisatorisch 

Uit het voorgaande vloeit voort dat het swv over zeer beperkte mogelijkheden beschikt om 

personeel in dienst te nemen. Het swv werkt met een klein team dat incidenteel versterkt wordt 

middels inhuur. Bij ziekte of uitval is er geen vangnet. 

 

Governance 

Het swv is ingericht volgens het one-tier model met een onafhankelijk voorzitter. Schoolbesturen 

beoordelen in de rol van toezichthouder de resultaten van de bestuurder van het swv. Deze wijze 

van inrichten kan leiden tot rolverwarring. Schoolbesturen hebben een eigen schoolbestuurlijke 

verantwoordelijkheid waarin ze in de schoolbestuurlijke rol het bereiken van boogde resultaten 

beïnvloeden. Gelijktijdig beoordelen zij in de positie van toezichthouder de resultaten van de 

bestuurder van het swv. Hierdoor zijn belangen soms moeilijk te scheiden of zelfs tegenstrijdig, 

bijvoorbeeld bij het verkleinen van het deelname aan het VSO. Het is aan de onafhankelijk 

voorzitter om hierop goed te sturen in de vergaderingen met de toezichthouders. 

 

De belangrijkste financiële risico’s zijn op dit moment: 

 

Korting op lumpsum schoolbesturen 

In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het VSO 

het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een 

automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. 

Datzelfde geldt in geval de verplichte afdrachten voor lwoo en pro het totale budget lichte 

ondersteuning (algemeen, lwoo en pro) te boven gaan. De afdrachten lwoo en pro zijn van 

dusdanige omvang dat in 2021 van een korting als gevolg van de lichte ondersteuning geen sprake 

is. 

 

Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten 

Drie grote begrotingsposten (deelname lwoo, pro en VSO) zijn slechts op de langere termijn 

beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen met een aanwijzing of 

toelaatbaarheidsverklaring. In totaal beslaan deze posten 89% van de totale baten. Om goed te 

kunnen sturen op leerling stromen is in 2021 beter inzicht ontwikkeld in de samenstelling hiervan. 

Daar is d.m.v. consequente monitoring en de inrichting van eerder genoemd loket werk van 

gemaakt. Veel leerlingen die zich sinds 2016 in het VSO bevinden moeten de school uitgroeien. De 

beïnvloeding vindt vooral plaats in de onder instroom en het beperken van de geldigheidsduur van 

tlv’s. Een op een is de kwaliteit van de ondersteuning in de reguliere scholen maatgevend voor de 

te bereiken doelen. Als de scholen onvoldoende passend onderwijs realiseren is verantwoorde 

plaatsing binnen het reguliere niet mogelijk en dit beïnvloedt direct de getalsmatige ontwikkeling. 

Dit vraagt geduld en een zorgvuldige aanpak. Het welzijn van de leerlingen staat bij de 

beoordelingen steeds op de eerste plaats. Ook hier geldt dat een langere adem nodig is om de 

aantallen te kunnen beïnvloeden. 
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2.6 Financiën en de jaarrekening 
Financiële situatie op balansdatum 

De stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad heeft het afgelopen jaar 

afgesloten met een positief resultaat. In 2020 is begonnen met het opbouwen van reserves om 

risico’s te kunnen opvangen ook omdat het samenwerkingsverband sinds 2020 zelf personeel in 

dienst heeft.  

De balans van de Stichting laat het volgende beeld zien: 

 
 

De financiële positie van de stichting is momenteel stabiel. Wel blijft de financiële positie, zolang de 

zware ondersteuning personeel nog niet in balans is, een aandachtspunt voor de komende jaren. 

De middelen voor lichte ondersteuning en de middelen voor zware ondersteuning, na aftrek van de 

kosten, worden in 2021 toegevoegd aan het eigen vermogen en in de toekomst weer uitgekeerd 

aan schoolbesturen. Het samenwerkingsverband zet in op het terugdringen van het deelname 

percentage. Door de opbouw van het eigen vermogen zijn de ratio’s ook gestegen en is de 

liquiditeitsratio dit jaar voldoende. Ook is het samenwerkingsverband bezig met het opbouwen van 

een weerstandsvermogen en het onderhouden hiervan. 

Ratio's 2018 2019 2020 2021 

       

Solvabiliteit (EV/Totale Passiva) 5% 63,5% 57,7% 91,2% 

Liquiditeit-current ratio 1,0 2,7 2,33 11,22 

Weerstandsvermogen 0,4%  3,7% 4,0% 7,6% 

 

  

Balans 2020 2021

Activa

immateriele vaste activa - €                        - €                        

materiele vaste activa 3.041 €                12.765 €             

financiele vaste activa 7.687 €                7.687 €                

Totaal vaste activa 10.728 €             20.452 €             

voorraden - €                        - €                        

vorderingen 386.737 €           106.769 €           

effecten - €                        - €                        

liquide middelen 176.172 €           539.460 €           

Totaal vlottende activa 562.909 €           646.229 €           

Totaal Activa 573.637 €           666.681 €           

Passiva

algemene reserve 331.113 €           608.192 €           

bestemmingsreserve publiek - €                        - €                        

bestemmingsreserve privaat - €                        - €                        

overige reserves en fondsen - €                        - €                        

Totaal eigen vermogen 331.113 €           608.192 €           

voorzieningen 853 €                   880 €                   

langlopende schulden - €                        - €                        

kortlopende schulden 241.671 €           57.609 €             

Totaal overige passiva 242.524 €           58.489 €             

Totaal Passiva 573.637 €           666.681 €           
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Verslagjaar 2021 

Financiële ontwikkeling van het samenwerkingsverband: 

 

Baten 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het samenwerkingsverband in grote mate afhankelijk is van 

rijksbijdragen (96%). De meeste baten welke worden verantwoord zijn de rechtstreekse 

afdrachten aan de VSO, lwoo en pro scholen. De gerealiseerde rijksbijdragen zijn hoger dan 

begroot. De beschikkingen zijn aangepast op de CAO verhogingen, welke overigens rechtstreeks 

doorvloeien naar de schoolbesturen. Naast deze verhoging is een extra bijdrage NPO ontvangen 

(€21K) en ingezet ter dekking van de extra inspanningen op toelaatbaarheidsverklaringen. NPO 

middelen van het samenwerkingsverband zijn uitgekeerd aan de VO besturen; zij dragen ook de 

kosten als een leerling langer in het VSO zou moeten blijven. 

De ontvangen subsidies zijn €28K hoger dan begroot en toegekend door de gemeente Lelystad 

voor de invoering PAVO en arrangementsklassen. 

  

Staat van Baten en Lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Baten

Rijksbijdrage 7.735.105 €        7.581.427 €        7.829.431 €        

Overige overheidsbijdragen en subsidies 309.995 €           282.000 €           230.000 €           

Overige baten 40 €                     - €                        192.411 €           

Totaal Baten 8.045.140 €        7.863.427 €        8.251.842 €        

Lasten

Personeelslasten 503.444 €           450.232 €           488.248 €           

Afschrijvingen 1.369 €                1.865 €                431 €                   

Huisvestingslasten 34.857 €             31.747 €             38.732 €             

Overige lasten 224.633 €           380.611 €           330.410 €           

Doorbetalingen aan schoolbesturen 7.003.759 €        7.020.288 €        7.350.473 €        

Totaal Lasten 7.768.062 €        7.884.743 €        8.208.294 €        

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 277.078 €           21.316- €             43.548 €             

Saldo Financiele bedrijfsvoering - €                        - €                        - €                        

Totaal resultaat 277.078 €           21.316- €             43.548 €             
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Lasten 

 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de doorbetalingen aan de schoolbesturen veruit de grootste 

uitgaven zijn van het samenwerkingsverband (90%). Hierin zitten ook de rechtstreekse 

overdrachten aan schoolbesturen.  

De personele lasten zijn 7% van de totale uitgaven, €53K hoger dan begroot. De hogere realisatie 

wordt voornamelijk verklaard door de extra kosten voor de commissie toelaatbaarheid i.v.m. het 

aantal herindicatie aanvragen. Deze overschrijding is corona gerelateerd en wordt gedekt vanuit de 

extra ontvangen NPO middelen. Daarnaast heeft de CAO-wijziging geresulteerd in hogere 

salariskosten.  

De afschrijvingen blijven binnen begroting, er is een kleine investering gedaan in elektra- en 

datavoorzieningen. De huisvestingslasten zijn iets hoger dan begroot, dit komt door een hogere 

huur en dagelijks onderhoud (niet begroot).  

De overige lasten zijn €160K lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere kosten 

administratie- en beheerslasten en kosten gerelateerd aan de gemeentelijke subsidie. De 

gemeentelijke beschikking arrangementsklassen 2021 is rechtstreeks doorbetaald aan de 

betrokken schoolbesturen en daarmee verantwoord. 

De doorbetalingen aan schoolbesturen liggen totaal op begrotingsniveau. De inkomensoverdracht 

lwoo (€662K) is in 2021 rechtstreeks door DUO aan de VSO-besturen afgedragen. 
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Nevenfuncties leden RvT en directeur-bestuurder Stichting Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Lelystad 

Naam Nevenfuncties 

Mw. G.J.M. Kruijer Algemeen Directeur Aeres VMBO en MBO 

Bestuurder 2x SWV en 1x lid RvT 

Bestuurder Groene norm, examenproducent MBO 

Mw. M.H. Lemstra Vanuit haar functie lid van RvT van diverse 

Samenwerkingsverbanden 

(onbezoldigd) 

Dhr. H.C.P. Lommen Bestuurder Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad 

(SVOL) 

Bestuurslid Platform Theoretische Leerweg 

Voorzitter adviescommissie bij Fonds voor 

Cultuurparticipatie 

Lid bestuur van het Consortium beroepsonderwijs 

Lid van het algemeen bestuur van de Stichting platforms 

VMBO (SPV) 

 

Dhr. M.J. Westerbeek Lid RvT Stichting Mind at Work 

Mw. J.E.A.M. Merckx Voorzitter College van Bestuur stichting SchOOL 

Voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband 

PO Lelystad – Dronten 

Lid Raad van Toezicht het abc (bezoldigd) 

Dhr. J.J.C. de Custer Onbezoldigd bestuurder en penningmeester stichting 

Taalvorming Amsterdam 

 

 

 

Naam instelling:   Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad 

Bezoekadres:    Kempenaar 03 25, 8242 BD Lelystad 

Postadres:    Postbus 2285, 8203 AG, Lelystad 

Telefoon:    0320-748950 

E-mailadres:    info@swvvo-lelystad.nl 

Website    www.swvvo-lelystad.nl 

Bestuursnummer:   21650 

Contactpersoon:   W.J. Edelijn 

Telefoon:    0320-748950 

E-mailadres:    wedelijn@swvvo-lelystad.nl 

 

mailto:wedelijn@swvvo-lelystad.nl
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3. Gegevens over deelnemende besturen 
 

Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad 

Postbus 2310, 8203 AH Lelystad 

Telefoon: (0320) 752500 

 Email: info@svol.nl 

 

Stichting SchOOL 

Postbus 2451, 8203 AL Lelystad 

Telefoon: (0320) 76 77 00 

E-mail: info@stichtingschool.nl 

 

Aeres Groep 

Postbus 245, 6710 BE Ede 

Telefoon: (088) 02 07 000 E-

mail: info@aeres.nl 

 

Eduvier Onderwijsgroep 

Postbus 2344, 8203 AH Lelystad 

Telefoon: (0320) 25 23 78 

E-mail: info@eduvier.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@svol.nl
mailto:info@stichtingschool.nl
mailto:info@aeres.nl
mailto:info@eduvier.nl
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4. Ondertekening 
 

Aldus voorlopig goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van woensdag 11 mei 

2022. 

 

De RvT-vergadering heeft de voorzitter van de RvT gemandateerd om definitieve goedkeuring te 

verlenen aan het jaarverslag en de jaarrekening 2021, nadat kleine tekstuele aanpassingen zijn 

doorgevoerd en de accountantsverklaring is verstrekt. 

 

Onmiddellijk na de definitieve goedkeuring door de voorzitter van de RvT, zal de directeur-

bestuurder in het bijzijn van de voorzitter van de RvT het jaarverslag en de jaarrekening 

vaststellen.   

 

 

 

De leden van de Raad van Toezicht geven bij deze de definitieve goedkeuring aan het jaarverslag 

en de jaarrekening 2021. 

 

Dhr. M.J. Westerbeek           Mevrouw M. Lemstra       

Voorzitter 

 

Mevrouw G.J.M. Kruijer             Dhr. H.C.P. Lommen       

 

 

 

Mevrouw J.E.A.M. Merkx 
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De directeur-bestuurder stelt bij deze het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. J.J.C. de Custer 

Interim directeur-bestuurder swv vo Lelystad 

 

 

 

Plaats: Lelystad 

Datum:   

   

 

 

 



Financieel jaarverslag 2021

11-5-2022
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:
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