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Vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura VO (hier
verder te noemen als SWV Fultura). Dit verslag omvat het boekjaar 2018. De basis van dit jaarverslag
wordt gevormd door het ondersteuningsplan “wij maken onderwijs passend”. Dit plan is volgens
voorgeschreven procedures vastgesteld door het bestuur op 27 maart 2018 voor de periode 2018 – 2022.
Op 12 maart 2018 heeft het OOGO met de gemeenten plaatsgevonden. Op 26 maart 2018 heeft de
Ondersteuningsplanraad (OPR) ingestemd met het ondersteuningsplan.
In het ondersteuningsplan is beschreven welke ambities ons samenwerkingsverband heeft om passend
onderwijs voor alle leerlingen te verzorgen en op welke wijze we dit samen willen realiseren. Om een
goede verbinding te maken tussen dit jaarverslag en het ondersteuningsplan is voor een koppeling van de
hoofdstukindeling gekozen. Per hoofdstuk wordt kort een kern beschreven van het aandachtsgebied.
Vervolgens kijken we terug naar de doelstellingen die vorig jaar waren geformuleerd en de behaalde
resultaten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een ontwikkelagenda voor het komende jaar. In het
hoofdstuk Agenda Planperiode is de totale voortgang binnen de planperiode schematisch weergegeven.
De financiële verantwoording van de inzet van de middelen van het samenwerkingsverband is
opgenomen in het hoofdstuk Financiën.
De onderwijsinspectie is in het voorjaar van 2018 op bezoek geweest bij het samenwerkingsverband en
heeft zowel het samenwerkingsverband als het OPDC beoordeeld. Op het moment van schrijven van dit
jaarverslag is nog geen rapport van de inspectie ontvangen. Wel zullen in het jaarverslag in een aantal
hoofdstukken verslag worden gedaan van plannen en maatregelen die zijn ontwikkeld op basis van de
mondelinge terugkoppeling van de inspectie.

Namens het bestuur van SWV Fultura,
Roel Krijnen (voorzitter)
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Visie en ambitie
Wat willen we en waarom?
Kern
De missie van het samenwerkingsverband is als volgt geformuleerd:
Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband streeft naar een
dekkend aanbod in de regio: voor alle leerlingen een passende onderwijsplek met ondersteuning zo
thuisnabij mogelijk onder het motto:
- wij maken onderwijs passend De missie vertaalt zich in de volgende ambities, die hieronder worden uitgewerkt.


Onze leerlingen zitten allemaal op een goede en passende onderwijs plek zo thuisnabij mogelijk



Wij bereiken samen meer, we delen onze expertise



Wij bieden regulier onderwijs waar het kan en speciaal waar nodig



Wij hebben het samenwerkingsverband ingericht als een netwerkorganisatie



Wij hebben de bestuurlijke organisatie VO/PrO/VSO in de regio toekomstbestendig gemaakt.

Passend onderwijs thuisnabij
Binnen het samenwerkingsverband werken we vanuit de visie dat elke leerling wordt gehoord en gezien
en dat een ononderbroken (school) ontwikkeling mogelijk is – van primair onderwijs via het V(S)O richting
vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Wij hanteren daarbij een benadering vanuit kansen en
mogelijkheden en wij stemmen de ondersteuning af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de
leerling. Wij hebben een dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband en onze leerlingen zitten
niet langer dan drie maanden thuis.

Samenwerken en expertise delen
De kracht van het samenwerkingsverband zit in de wil tot samenwerken en het delen van de aanwezige
expertise. Fultura is een klein samenwerkingsverband met korte lijnen tussen elkaar en gemeente en zorg
om de leerlingen gezamenlijk te ondersteunen. Kernwoorden daarbij zijn: verbinden, inspiratie en
gerichtheid op de toekomst. Wij creëren een sterke driehoek jongere – school - ouders waarin we praten
met, en niet over ouders en leerlingen. Er is sprake van educatief partnerschap met ouders: ouders zijn
samen met de school verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van hun kind.
Samen met onze ketenpartners Zorg/Gemeente-Onderwijs-Arbeidsmarkt werken we vanuit de visie 1
kind/gezin - 1 plan - 1 regisseur waarin onderwijs en zorg elkaar versterken. Daarbij maken wij gebruik van
planmatig en handelingsgericht werken. Ketenpartners vinden we binnen het onderwijs in een verticale
keten PO-VO-MBO-HO, maar evenzeer in een horizontale keten VO-PrO-VSO. De visie is daarbij dat we zo
vroeg mogelijk in het ontwikkelingstraject van de jongere moeten acteren; van curatief naar preventief.
Deskundigheid en expertise organiseren wij zo dicht mogelijk bij het primair proces en op de scholen.
Onze communicatie is open en transparant; er is een warme overdracht tussen de verschillende
ketenpartners.

Regulier waar het kan en speciaal waar nodig
Ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces bouwen wij op vanuit de basis. Het
samenwerkingsverband heeft als ambitie een ruim basisondersteuningsprofiel geformuleerd. Deze
basisondersteuning is zowel leerling- als docentgericht en wordt vormgegeven in samenspraak met
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ouders. Binnen de scholen is bewustzijn wat de taak is van eenieder binnen de zorgstructuur van de
school en is de betrokkenheid en de handelingsbekwaamheid van alle docenten op sterkte.
Binnen de planperiode wordt onderzocht of we overgaan tot een opting out LWOO en daarmee het
opnemen van de leerwegondersteuning in de basisondersteuning.
Voor jongeren die een extra ondersteuningsvraag hebben heeft het samenwerkingsverband onderwijs
(zorg) arrangementen gerealiseerd die in gezamenlijkheid met Gemeenten worden vormgegeven en
uitgevoerd. De (extra) ondersteuning is afgestemd op het ontwikkelingsperspectief en de
ondersteuningsvraag van de jongere.

Samenwerkingsverband met Krachtige scholen
Krachtige scholen
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband nemen hun verantwoordelijkheid om krachtige scholen
met bekwame docenten te realiseren die goed kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. De
schoolbesturen investeren gericht in professionalisering van (onderwijs)personeel op de scholen.
Bekwame docenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun handelen, zijn zelf-reflectief en kunnen
handelingsgericht werken voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Krachtige scholen
hebben een zorg/ondersteuningsstructuur op de scholen ingericht die goed is toegerust om docenten en
mentoren te ondersteunen en om snelle en toegankelijke lijnen te onderhouden met ouders en partners
in de keten van de zorg.

Het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een
ondersteuningsplan. Hierin leggen de scholen die het samenwerkingsverband vormen ten minste eenmaal
in de 4 jaar vast hoe zij passend onderwijs in de regio realiseren. Een andere taak van het
samenwerkingsverband is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het leerwegondersteunend
onderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
Fultura heeft een heldere structuur en besluitvorming, formuleert duidelijke kaders en zet de middelen
doelmatig in. De interne kwaliteitszorgstructuur is op orde. Het samenwerkingsverband ondersteunt de
scholen in hun taken ten aanzien van de onderwijszorgplicht. Wij hebben een proactieve houding en
anticiperen op de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Bestuurlijke organisatie - toekomst bestendig
In de planperiode werken we toe naar een toekomst bestendige organisatie van het voortgezet (speciaal)
onderwijs binnen de regio. We inventariseren mogelijke scenario’s, maken keuzes daarin en werken deze
uit richting uitvoering.

Doelstellingen en ontwikkelpunten
Doelstelling 2018
In 2018 zal het ondersteuningsplan 2018-2022 van het samenwerkingsverband en het
schoolondersteuningsprofiel van de scholen afgerond worden. Daaraan gekoppeld zal een agenda voor de
komende planperiode worden opgesteld. Vanuit deze meerjarenplannen wordt een agenda voor het
schooljaar 2018-2019 geformuleerd die deels in 2018 ten uitvoer zal worden gebracht ten laste van de
begroting 2018.
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Resultaten 2018
In 2018 is een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2018 – 2022 tot stand gekomen. Daartoe zijn
diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin de missie en de ambities van het samenwerkingsverband
zijn besproken en herijkt.
Er is een basisondersteuningsprofiel geformuleerd en alle scholen hebben een
schoolondersteuningsprofiel vastgesteld.
Het ondersteuningsplan is uitgewerkt in spoorboek 2018-2022 (de ontwikkelagenda) met een fasering van
de activiteiten. Dit spoorboek is gebruikt als basis voor de dienstregeling - schooljaar 2018-2019 - die in
2018 van start is gegaan.
Het spoorboek 2018-2022 is basis geweest voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023.
Deze begrotingen zijn einde 2018 goedgekeurd door het bestuur.

Ontwikkelpunten 2019
De uitwerking van het ondersteuningsplan zal in het schooljaar 2018-2019 ter hand genomen worden en
worden voortgezet in de komende jaren. De doelstellingen zoals geformuleerd in het spoorboek 20182022 en de uitwerking daarvan in de dienstregeling 2018-2019 zal in het najaar van 2019 worden
geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld

Samenwerken in de regio
Wie zijn wij en met wie werken we samen?
De kracht van Fultura zit in de wil tot samenwerken en het delen van de aanwezige expertise.
Kernwoorden daarbij zijn: verbinden, inspiratie en gerichtheid op de toekomst.

Kern
Fultura heeft als uitgangspunt dat het realiseren van haar ambities afhankelijk is van alle betrokkenen en
de wijze waarop deze betrokkenen samenwerken. Een van de voorwaarden voor een goede
samenwerking is een transparante en open communicatie.

De scholen
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 6 schoolbesturen die samenwerken aan hun missie en
de doelstellingen zoals hierboven beschreven. De spil van de samenwerking wordt gevormd door de
scholen. Binnen het samenwerkingsverband zijn twee belangrijke gremia (het platform coördinatoren
leerling ondersteuning (PCL-PO) en het scholenoverleg) actief en zij vormen de motor van het
samenwerkingsverband en de as van het passend onderwijs binnen de scholen.
Leerlingen en ouders
Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit de visie dat passend onderwijs alleen kan slagen
indien er sprake is van nauwe samenwerking tussen school en ouders. Onze ambitie is om een effectieve
driehoek te creëren tussen jongere – school – ouders, waarin we praten met, en niet over ouders en
leerlingen. In het basisondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband hebben we de
samenwerking met ouders als volgt geformuleerd:
Er is sprake van educatief partnerschap met ouders: ouders zijn samen met de school verantwoordelijk voor de
schoolloopbaan van hun kind. De ouders worden daarom meteen ingeschakeld als er problemen zijn, of als de
school bepaalde maatregelen wil nemen. In het schoolplan, schoolondersteuningsplan of de schoolgids is
beschreven wat ouders van de school mogen verwachten. Maar ouders hebben ook informatieplicht; zij weten,
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bijv. uit de schoolgids, wat zij over hun kind aan de school moeten laten weten. Het uitgangspunt hierbij is dat
er sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, met waardering voor elkaars deskundigheid.

Gemeenten
Het samenwerkingsverband heeft te maken met twee gemeenten: Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren1
De samenwerking met de gemeenten vindt plaats op verschillende niveaus: beleidsmatig, bestuurlijk en
operationeel.
Jongeren die niet alleen op school maar ook thuis of in de vrijetijd problemen ervaren worden snel en
adequaat geholpen waarbij onderwijs en zorg samen optrekken vanuit een gedeelde visie waarbij
integraal werken voorop staat. Een optimale afstemming met de gebiedsteams van de gemeenten is
daarbij van wezenlijk belang. In samenwerking met deze gebiedsteams wordt een integrale samenwerking
met de organisaties die de zorg uitvoeren nagestreefd.
Een belangrijke taak van zowel scholen als gemeenten is ervoor te zorgen dat er geen leerlingen voortijdig
het onderwijs verlaten (zogenaamde VSV-ers) of dat er leerlingen thuiszitten. Belangrijk doel is dat alle
leerlingen een startkwalificatie halen of, daar waar nodig en mogelijk, op een andere wijze kunnen
worden voorbereid op de maatschappij.

PO en MBO
Scholen werken samen met het primair onderwijs en het samenwerkingsverband PO om een goede start
van de jongere binnen het V(S)O te bewerkstelligen. Leerlingen die in het primair onderwijs extra
ondersteuning nodig hebben dienen tijdig in beeld te zijn bij het voortgezet onderwijs zodat samen met
het primair onderwijs kan worden bepaald welke ondersteuning zij in het VO of VSO nodig hebben en
welke plek het meest passend is.
De samenwerking met het MBO vindt vooral plaats door de scholen van het samenwerkingsverband met
de instellingen van het MBO. De focus ligt op een goede overdracht van de leerlingen naar een
vervolgopleiding.

Communicatie
Samenwerken vergt een goede communicatie. Alle partners moeten op de hoogte zijn van wat de leden
van het samenwerkingsverband, alle partners en actoren willen en doen. Dit is niet een eenvoudige
opgave, maar wel een opgave die hoog op de agenda van ons allen staat en moet staan. Als het gaat om
communicatie is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband, maar vooral
ook van de bestuurders en schoolleiders binnen de aangesloten scholen. Het is de taak van het
samenwerkingsverband de scholen te voorzien van materialen en middelen, maar in de communicatie
met de eigen leraren en ouders hebben de schoolleiders een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk
dat de schoolleiders informatie weer terugkoppelen naar het samenwerkingsverband

Doelstellingen en ontwikkelpunten
Doelstellingen 2018
In het jaarverslag van 2017 zijn de volgende doelstellingen voor 2018 geformuleerd
1 Het gebied van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de volgende gemeenten: Súdwest-Fryslân, De Friese Meren. (Niet het

hele gebied van de gemeente De Friese Meren hoort bij ons samenwerkingsverband. Met OCW is afgesproken dat de vestigingen van OSG
Sevenwolden en het Bornego College in Joure bij het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO blijven en dat het Zuyderzee College te
Lemmer bij het samenwerkingsverband Aandacht plus blijft.
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We gaan onderzoeken hoe de overgang PO-VO verloopt door in eerste instantie
cijfermatig te kijken naar de switch van leerlingen in het eerste schooljaar bij de
verschillende scholen in relatie tot de toeleverende PO-scholen. Vanuit die kennis zullen
we identificeren waar kansen liggen om de overgang PO-VO nog verder te versterken. De
uitdaging ligt gelegen in het vroegtijdig, mogelijk al in het PO, signaleren van
ondersteuningsvragen die op dit moment vaak pas binnen het VO worden
geïdentificeerd; de rol van de gemeenten wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen.







In de komende planperiode wordt ingezet op continuering van de samenwerking met de
gemeenten zoals die nu tot stand is gekomen. De relaties zijn goed en constructief en we
werken er met zijn allen aan om dit zo te houden. In de komende periode gaan we de
initiatieven die we gezamenlijk hebben ingezet (zie hierboven) goed monitoren en
evalueren en toewerken naar volwaardige onderwijs-zorg arrangementen. Daarnaast
zullen we blijven werken aan het tot stand brengen van één plan, éen kind, één regisseur
voor ondersteuningsvragen van onderwijs én zorg.
De website van Fultura wordt geactualiseerd.
De voortgangsverslagen zullen worden gecontinueerd en aan het eind van het schooljaar
(2017-2018) worden geëvalueerd.
In 2018 worden drie themabijeenkomsten georganiseerd waarbij scholen, PCL-PO en OPR
en bestuur worden uitgenodigd.

Resultaten 2018
Veel aandacht is in 2018 gegaan naar het versterken van het scholenoverleg. De leden van het
scholenoverleg hebben het dossier ‘zorg’ binnen de school in hun portefeuille waarmee de slagkracht van
het scholenoverleg versterkt wordt. Voor het merendeel van de scholen is het mandaat ‘zorg’ inderdaad
belegd bij de afgevaardigde naar het scholenoverleg. Een sterk scholenoverleg is voorwaardelijk om het
bestuur meer te positioneren als toezichthoudend bestuur. Dit blijft ook voor 2019 een aandachtspunt.
Het scholenoverleg is in 2018 zes keer bij elkaar geweest. De agenda van het scholenoverleg heeft een set
vaste agendapunten gekregen die de drie grote thema’s binnen het samenwerkingsverband adresseren:
versterken van de basisondersteuning, dekkend aanbod in extra ondersteuning en organisatie &
kwaliteitszorg.
Binnen het scholenoverleg is gesproken over het dossier ouderbetrokkenheid. De scholen hebben elkaar
geïnformeerd over hoe invulling wordt gegeven aan het aspect ouderbetrokkenheid zoals geformuleerd
wordt in het basisondersteuningsprofiel. Drie-gesprekken (jongere-ouders-mentor) zijn nog niet bij alle
scholen gangbaar, maar de beweging daarnaartoe is wel ingezet.
In 2018 is de PCL-PO iedere twee weken bij elkaar geweest onder voorzitterschap van de beleidsadviseur
van het samenwerkingsverband. De contacten met leerplicht en het gebiedsteam zijn aangehaald. Daarbij
lag vooral de focus op de relatie en het begrijpen van elkaars vocabulaire. Het versterken van deze
onderlinge contacten draagt bij aan de gewenste systeembenadering die ook binnen het REA nadrukkelijk
op de agenda is gezet.
Veel aandacht is gegaan naar het contact met de gemeenten. Er is een maandelijks overleg opgestart met
de beide beleidsadviseurs van de gemeenten en dat heeft geleid tot een spoorboekje voor de komende
vier jaar. Dit spoorboek is leidend in onze acties. De thuiszitterstafel is in 2018 ook operationeel geweest
en daar wordt de voortgang van dit dossier besproken. Het onderwijs-zorgoverleg dat ontstaan is uit de
procesafspraken ten aanzien van de thuiszitters is in 2018 geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn te
vinden in het hoofdstuk Beleid en doelstellingen.
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In 2018 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij scholen, PCL-PO en OPR, gemeente en bestuur
waren uitgenodigd. De onderwerpen van deze bijeenkomsten waren: De basisondersteuning versterkt (
24 januari), Wij maken onderwijs passend (23 mei).
In 2018 zijn er 7 voortgangsrapportages rondgestuurd vanuit het samenwerkingsverband. Deze
voortgangsverslagen worden gewaardeerd en er is dus geen aanleiding om deze uiting te staken.

Ontwikkelpunten 2019
In 2018 is een spoorboek ontwikkeld, zie hoofdstuk agenda voor de planperiode. Uit dit spoorboek is een
dienstregeling gedestilleerd voor het schooljaar 2018-2019. Deze dienstregeling kent drie onderdelen:
basisondersteuning, extra ondersteuning/dekkend aanbod en organisatie/algemeen. Hieronder een deel
van deze dienstregeling.
Uit het spoorboek 2018-2022/dienstregeling 2018-2019:
nr

Omschrijving

Basisondersteuning
1
Er is een nulmeting gedaan ten
aanzien van de tevredenheid
over passend onderwijs/
leerling-ondersteuning bij
ouders en leerlingen.
2
De discussie over educatief
partnerschap is gevoerd met
ouders, leerlingen en docenten
4
Er is een nulmeting gedaan ten
aanzien van de tevredenheid
over passend onderwijs/
leerling-ondersteuning bij
docenten.
8
We hebben cijfermatig de
overgang PO-VO inzichtelijk
gemaakt - afstroom en opstoom
cijfers zijn beschikbaar
Organisatie
1
Het scholenoverleg het sturend
orgaan geworden van het
samenwerkingsverband.
2
Leerling-ondersteuning is een
terugkerend agendapunt op de
vergaderingen van het
managementteam
8
De website wordt aangepast

Doel

Regiehouder

Tijdpad maanden
09010412
03
06

De tevredenheid van ouders en
leerlingen over de ondersteuning is
toegenomen

School

x

x

Bewustzijn creëren/ verwachtingen
uitspreken

School

x

x

De tevredenheid van docenten ten
aanzien van handelingsbekwaamheid
is toegenomen

School

x

x

Een eerste stap van
kwaliteitszorgcyclus is gezet
(monitoring)

School

Toewerken naar bestuurlijke Good
Governance

SWV

x

x

x

Toewerken naar bestuurlijke Good
Governance

School

x

x

x

De communicatie is versterkt

SWV

x

x
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Uit het spoorboek Fultura-Gemeenten
nr

Omschrijving

Basisondersteuning versterkt
3
Het project Zomerkans
heeft een vervolg in 2019.
Dekkend aanbod
7
Horizon heeft 5 domeinoverstijgende adviezen
gegeven voor de inzet van
zorg en educatie voor
(dreigende) Thuiszitters.
4
De discussie is gevoerd:
wat is onderwijs > wat is
educatieve ondersteuning
> wat is dagbesteding |
hoe gaan we (onderwijsgemeente-zorg) om met
de grijze gebieden.
Themabijeenkomst
Algemeen
1
Er is een gezamenlijk
communicatieplan over de
onderwijszorgarrangementen
gemaakt

Doel

Regiehouder

Tijdpad maanden
09- 01- 0412
03
06

Verbreding van Zomerkans en
deelname van tenminste twee
scholen naast de ISK.

SWV +
SWF

onderzoeken of dit een
meerwaarde is voor de kennis
en expertise van medewerkers
onderwijs en Gebiedsteam.

SWF

Afbakening van de
verantwoordelijkheden en
richtlijnen bieden aan
medewerkers hierover zowel
bij onderwijs als gemeente

initiatief SWV

x

x

Minstens één communicatieuiting is in uitvoering gebracht.

SWF

x

x

x

x

x

x

Beleid en doelstellingen
Wat doen we en wat willen we doen om onze ambities te bereiken?
Hoe geven we onze ambities -Regulier waar het kan en speciaal waar nodig – en – Thuisnabij- vorm.

Kern
Het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen om in te zetten op twee grote pijlers: een sterke en
brede basisondersteuning met daarop een aanbod van extra ondersteuning die gezamenlijk moet zorgen
voor een dekkend netwerk.
Op dit moment genieten ongeveer 6700 leerlingen onderwijs binnen de scholen van het voortgezet
(speciaal) onderwijs of zijn althans ingeschreven bij een school. Enkele van deze leerlingen hebben een
vrijstelling van onderwijs (artikel 5a). De intentie van ons allen is om de 6700 leerlingen zo goed mogelijk
te begeleiden in hun traject van ontwikkeling en leren

Basisondersteuning
De eerste twee stappen in de begeleiding vallen onder de basisondersteuning en vinden geheel plaats op
de scholen. Daarbij kan je onderscheid maken tussen basis ondersteuning en basis-plus. De
basisondersteuning is voor het merendeel van de leerlingen voldoende en ze komen daarmee optimaal
tot leren. Bij alle scholen zien we daarbij dat er ingezet wordt op een veilig schoolklimaat, een goed

Jaarverslag 2018

11

startgesprek en vervolgens voortgangsgesprekken die meer en meer het karakter krijgen van ‘drie’
gesprekken waarbij leerling, ouders en school in gesprek gaan in de driehoek die zo belangrijk is. Daarbij
wordt de ouderbetrokkenheid versterkt. Differentiatie binnen het onderwijs, voorlichting over allerhande
zaken die jongeren betreffen horen allemaal bij deze basisondersteuning. Alle leerlingen hebben een
mentor en die monitort samen met de vakdocenten de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Basis plus
Leerlingen die onvoldoende tot leren komen of waarvan de leercurve niet de verwachte ontwikkeling laat
zien hebben meer nodig dan de basis ondersteuning. Dit kan een veelheid van ondersteuningsvragen
betreffen afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Ook leerlingen die binnen gekomen zijn met een
leerachterstand en op basis daarvan een aanwijzing LWOO hebben gekregen krijgen meer ondersteuning
dan die welke in de basisondersteuning wordt geboden. Deze ondersteuning kan geboden worden door
bijvoorbeeld de omvang van de klas aan te passen. De scholen hebben een variëteit van aanbod in deze
basis ondersteuning en ook het schoolmaatschappelijk werk is aanwezig binnen de scholen.

Extra ondersteuning binnen of buiten de school
Extra ondersteuning in de school
Er zijn leerlingen die naast de basis- en de basis plus ondersteuning, extra ondersteuning nodig hebben
binnen de school. De extra ondersteuning binnen de school kent verschillende vormen: i) opvang in een
schoolondersteuningspunt (Villa, Spoor1, Paspunt etc), ii) gesprekken met een ondersteuner passend
onderwijs/orthopedagoog, iii) speciale voorziening (A klas). Alle leerlingen binnen het PrO zouden
beschouwd kunnen worden als jongeren die extra ondersteuning binnen het reguliere VO ontvangen.
Voor alle leerlingen die extra ondersteuning ontvangen binnen de school wordt een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) gemaakt, een wettelijke verplichting.
Een speciale categorie leerlingen die extra ondersteuning binnen de school krijgen zijn de leerlingen van
de A klas binnen het RSG, zie ook bij onderwijs-zorg arrangementen.

Extra ondersteuning buiten de school – het OPDC
Het kan gebeuren dat de ondersteuning die jongeren nodig hebben (tijdelijk) niet geboden kan worden
door de school. Binnen het samenwerkingsverband is een aantal arrangementen operationeel of in
voorbereiding om deze jongeren toch een onderwijssetting te bieden. De ambitie van deze
arrangementen is om jongeren zo spoedig mogelijk terug te geleiden naar de school van herkomst of te
begeleiden richting een traject binnen het MBO.

Extra Ondersteuning – Onderwijs-Zorg-Arrangement
Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een aanbod voor jongeren
die extra ondersteuning nodig hebben zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van zorg. Voor
deze jongeren werken we aan onderwijs-zorg arrangementen. De A klas, die uitgevoerd wordt binnen de
school, is een voorbeeld van een onderwijs-zorg arrangement. We onderscheiden verder de volgende
trajecten, ieder met een speciale focus. Traject XL, Traject Flex, Traject Symbiose

Extra Ondersteuning – VSO
Voor leerlingen met een begeleidingsbehoefte die de mogelijkheden van het regulier voortgezet
onderwijs overstijgen is er extra ondersteuning mogelijk binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Verzuim - thuiszitters
Naast de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er ook leerlingen die om een veelheid van
redenen van school verzuimen. Scholen registeren deze leerlingen en ze komen uiteindelijk in de
verschillende categorieën schoolverzuim terecht. Langdurige thuiszitters evenals jongeren met een
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vrijstelling worden ingebracht op het Onderwijs- Zorg Overleg (OZO) conform de afspraken die gemaakt
zijn met de gemeente. Casuïstiek voor het OZO kan ingebracht wordend door alle betrokken partners.

Doelstellingen en ontwikkelpunten
Doelstellingen 2018
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor 2018 ten aanzien van de ambities:- de
basisondersteuning versterkt- en -een dekkend aanbod thuisnabij-.

De basisondersteuning versterkt
Het komend jaar zal de rol van de orthopedagoog in de school herijkt worden om de ondersteunende rol
goed te kunnen pakken.
De werkgroep LWOO zal met een advies komen betreffende ‘opting out LWOO’.
In 2018 worden een aantal nieuwe initiatieven onderzocht en eventueel ontwikkeld:



een tussentraject ISK-VO om de overgang van de ISK naar het reguliere onderwijs beter te
laten verlopen

een zomertraject om de lange periode in de zomer voor jongeren die bij de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling een steuntje in de rug nodig hebben

Extra Ondersteuning – dekkend aanbod
Het is voor de komende jaren niet een doel op zich om zwaar te sturen op de cijfers aangezien daar geen
aanleiding toe is.
De Onderwijs-Zorg arrangementen worden in 2018 voortgezet en van een stevig fundament voorzien
opdat ze kunnen doorgroeien naar volwaardige arrangementen binnen het aanbod van het
samenwerkingsverband.
In 2018 worden een aantal nieuwe initiatieven onderzocht en eventueel ontwikkeld:




een symbiose tussen VO en VSO om daarmee een diploma gerichte variant VSO mogelijk
te maken.
een Fultura-Maatwerk traject ingedaald op locatie van de school.
VSO/PrO – MBO maar ook ISK-MBO; een mogelijke Entree opleiding binnen het VSO/PrO

Resultaten 2018
Hieronder is een cijfermatige analyse gegeven van het samenwerkingsverband en van de verschillende
arrangementen binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt ingegaan op de voortgang van de
voornemens die we voor 2018 hadden geformuleerd.

Basisondersteuning (basis en basis plus)
Zaken met een politieke of maatschappelijke impact hebben invloed op de ontwikkelingen in de regio. Het
aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband neemt in absolute zin af (Tabel 1) en deze krimp zal
de komende jaren doorzetten. Het aantal LWOO leerlingen daalt in de regio en deze daling zet ook in
2018 door. Ten opzichte van het land hebben we in de regio minder LWOO leerlingen (Tabel 2).
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Tabel 1: aantal leerlingen geregistreerd binnen het VO in het samenwerkingsverband Fultura (VO2013).
datum
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

LWOO

PRO

513
482
452
428

209
215
227
233

nieuwkomers

20
122
56

overig
VO
6152
6136
5979
5827

totaal VO
6874
6853
6780
6544

Tabel 2: aantal leerlingen geregistreerd binnen het LWOO en PrO in percentage tov het totaal aantal
leerlingen in het VO in het samenwerkingsverband Fultura (VO2013) en landelijk.
VO2103
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
Landelijk
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

LWOO
7,46%
7,03%
6.67%
6,54%

PRO
3,04%
3,14%
3,34%
3,56%

totaal
10,50%
10,17%
10.01%
10.1%

10,38%
9,44%
8,28%
x2

2,97%
2,99%
3,01%
x

13,35%
12,43%
11,29%
x

Binnen het samenwerkingsverband is overeengekomen dat de basisondersteuning wordt versterkt en dat
daar beperkt middelen vanuit het samenwerkingsverband voor worden aangewend. Op dit moment is er
bij het samenwerkingsverband geen zicht op de omvang van de hoeveelheid leerlingen die een beroep
doet op deze ondersteuning behoudens dan het aantal leerlingen die een LWOO aanwijzing heeft. Ook is
er bij het samenwerkingsverband geen zicht op de hoeveelheid jongeren die door het gebiedsteam
(schoolmaatschappelijk werk) wordt bediend.
Het samenwerkingsverband heeft een werkgroep in het leven geroepen om te komen tot een ‘opting out
LWOO’ om daarmee voor te sorteren op de verandering in wetgeving. Aanvankelijk was het idee om
daarmee te starten in september 2019, maar dit is uitgesteld tot september 2020.
In 2018 is, met het samenwerkingsverband als opdrachtgever, een zomerprogramma georganiseerd in het
gebouw van het OPDC. Dit programma, Zomerkans, van twee weken is door ongeveer 25 jongeren
gevolgd. Het merendeel van de jongeren kwam van de Internationale schakelklas. Doel van het
programma is om jongeren van 12-18 jaar, die zich in een situatie bevinden waarin er sprake is van
belemmerende factoren, op een positieve wijze te ondersteunen in groei van een persoonlijke identiteit.
Op zowel de RSG als De Diken zijn trajecten gestart die leerlingen ondersteunen bij hun overgang van de
ISK naar het reguliere onderwijs .Deze initiatieven zijn in 2018 gefinancierd uit de stimuleringsmiddelen
passend onderwijs.

2

Cijfers nog niet beschikbaar op 31-01-2019
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Extra ondersteuning – binnen of buiten de school.
Praktijkonderwijs
Het aantal leerlingen binnen het Praktijkonderwijs blijft licht toenemen. Percentueel zien we daarin dus
een toename van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor het praktijkonderwijs. In onze regio
ligt het % PrO leerlingen hoger dan landelijk (vergelijk Tabel 2). Het doel is om het aantal leerlingen met
een aanwijzing PrO de komende jaren stabiel te houden. We vinden het belangrijk dat leerlingen een
passende onderwijsplek hebben en derhalve is het geen doel op zich om te sturen op vermindering van
het aantal leerlingen binnen het praktijkonderwijs.
Binnen de VO school
Ongeveer 2.1% 3van de leerlingen binnen de regio heeft naast de basis en de basis plus ondersteuning,
extra ondersteuning nodig binnen de school. Deze cijfers zijn echter een zeer grove raming en het
samenwerkingsverband heeft slechts zeer beperkt cijfers van de hoeveelheid jongeren die verschillende
niveaus van (extra) ondersteuning genieten binnen de scholen. Het is dus niet mogelijk om een trend aan
te geven. Inzicht in de cijfers zou de mogelijkheid bieden om te analyseren wat er goed gaat en wat we
dus moeten handhaven en waar nog kansen liggen om te versterken en wellicht andere keuzes te maken.
Buiten de VO school – OPDC
Het samenwerkingsverband heeft wel cijfers over het aantal jongeren dat buiten de school extra
ondersteuning krijgt, zie tabel 3.
Tabel 3 Overzicht aantal leerlingen in de diverse trajecten + leerlingen die op het Onderwijs-Zorg-Overleg
zijn besproken
2016
37
16
53

Maatwerk
Flex
Forte
A klas
XL
Symbiose
OZO
totaal

2017
37
19
12
3
9
0
11
91

2018
43
17
14
17
0
0
38
129

Tabel 4. Overzicht van gemiddeld aantal dagen dat jongeren aanwezig zijn binnen de trajecten op het
OPDC
2016

2017

2018

Maatwerk

74

64

89

Flex

-

46

108

In 2018 hebben 74 leerlingen gebruik gemaakt van de extra ondersteuning binnen het OPDC; dat is 9%
meer dan in 2017. In 2017 hebben we een stijging gezien van 28%. Het gemiddeld aantal dagen dat de

3

Dit percentage is een schatting en gebaseerd op het aantal OPPs binnen één school.
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leerlingen binnen het traject stonden geregistreerd is weergegeven in Tabel 4. Uit deze gegevens leren we
dat jongeren in 2018 gemiddeld langer in de trajecten ondersteund werden dan in de jaren daarvoor.
Maatwerk is ingericht als een klassieke rebound voorziening en beoogt jongeren, die een grotere
ondersteuningsvraag hebben dan de reguliere school kan bieden, weer perspectief te bieden zodat ze
weer terug kunnen naar de reguliere school. De werkwijze die daarbij wordt gehanteerd is de afgelopen
jaren slechts op kleine onderdelen veranderd en is vooral gefocust op het aanbrengen van structuur en
planning, oefenen met zelfreflectie en verder zoveel mogelijk voortzetten van het lopende onderwijs met
behulp van weekplanningen en toetsen van de scholen. Een ontwikkelperspectief is vooral gericht op de
gedragsmatige kant van de leerling ervanuit gaande dat als daar meer grip op wordt verkregen het leren
ook weer op gang komt. De effectiviteit van de aanpak is de afgelopen jaren niet gemonitord.
De capaciteit van het OPDC is aan het begin en eind van het jaar te groot en tussen de herfstvakantie en
de meivakantie veelal te krap. De omvang van het team is klein en daarmee kwetsbaar. De vraag vanuit
de scholen neemt toe en ook de ernst van de problematiek waarmee de leerlingen binnen komen neemt
toe. Zorg is in veel gevallen nog niet goed aangehaakt.

Onderwijs-Zorg arrangementen
Eind 2017 is een A klas gestart binnen de RSG Magister Alvinus. Deze A klas is opgestart voor jongeren
met een ASS - diagnose of vergelijkbare internaliserende problematiek (onder wie angstige kinderen) die
niet in een reguliere setting kunnen functioneren. De groep is van 3 leerlingen eind 2017 gegroeid naar 17
in 2018. Aan de A klas is vanuit het samenwerkingsverband extra middelen toegekend, een
orthopedagoog en een projectleider.
Het XL traject – een specifiek aanbod voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren – is geëvalueerd.
De belangrijkste aanbevelingen zijn: er is een aanbod voor deze jongeren nodig; het aanbod is kwetsbaar
als dit wordt uitgevoerd door één docent. Er is daarom een projectleider aangetrokken die de opdracht
heeft gekregen het project een doorstart te geven. De verwachting is dat die doorstart in het voorjaar van
2019 van start kan gaan.
Het Flex traject binnen het OPDC voldoet aan een behoefte. is gericht op de internaliserende thuiszitters.
Thuiszitters problematiek wordt in het land op allerlei manieren opgepakt. De werkwijze die we tot nu toe
hebben gevolgd heeft veel overeenkomsten met de Maatwerk werkwijze. Binnen het Flex traject hebben
we een pilot gedaan met thematisch werken met een IMYC4 thema – aanpassen- . De pilot biedt
aanknopingspunten om te komen tot een sterk gewijzigde aanpak binnen het Flex traject.

4 https://imyc-nederland.nl/imyc/wat-is-het-imyc

Het International Middle Years Curriculum (IMYC) is een op leren gericht

onderwijsconcept voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
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VSO
In Tabel 5 zijn de gegevens ten aanzien van leerlingen, ingeschreven in het VSO, in absolute aantallen
weergegeven. Uit dit overzicht is goed de ontwikkeling te zien van het aantal leerlingen binnen het VSO.
Tabel 5 VSO overzicht Samenwerkingsverband Fultura
Cat 1 VSO3
Cat 1 VSO4
Cat 1 overig
Cat 1 totaal
Cat 2 VSO3
Cat 2 VSO4
Cat 2 overig
Cat 2 totaal
Cat 3 VSO3
Cat 3 VSO4
Cat 3 overig
Cat 3 totaal
Totaal VSO

2016

2017

2018

64
46
7
117
6

61
50
6
117
7

65
57
8
130
7

3
9
29

4
11
23

7
36
162

8
31
159

4
11
15
1
9
25
166

Zetten we deze cijfers af tegen de landelijke ontwikkelingen, Tabel 6, dan zien we dat het percentage
leerlingen in het VSO in onze regio lager ligt dan landelijk. De ontwikkeling in de afgelopen jaren laat zien
dat de verwijzing naar het VSO tot 2017 ongeveer gelijk is gebleven, maar vanaf 2018 stijgt.

Tabel 6: aantal leerlingen geregistreerd binnen het VSO in percentage t.o.v. het totaalaantal leerlingen in
het VO in het samenwerkingsverband Fultura (VO2013) en landelijk.
VO2103
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

vso totaal
2,37%
2,39%
2,54%

Landelijk
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018

vso totaal
3,45%
3,48%
xx%5

In onderstaande tabel 7 is uitgelicht waar de jongeren met een VSO categorie 1 indicatie naar school
gaan. Deze gegevens leren ons dat ongeveer 25% van de VSO categorie 1 leerlingen niet thuisnabij
onderwijs krijgt. Zoemen we in op het VSO4 onderwijs dan zien we dat ongeveer 49% van de leerlingen
buiten Sneek naar school gaat.

5

Cijfers eind januari nog niet beschikbaar
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Tabel 7 school locatie VSO4
VSO3
VSO4 - Sneek
VSO4 - Drachten
VSO4 - Leeuwarden
VSO4 - Lelystad
VSO 4 totaal
VSO overig

2016

2017

2018

64

61
19
1
15
15

65
25
4
17
11

6

8

46
7

De overgang van VSO4 van de Witakker naar Sneek is nog niet geëvalueerd door Renn4. De
nevenvestiging is gestart vanuit De Zwaai in Drachten, maar gaat nu als nevenvestiging van De Monoliet
verder. Renn4 heeft versterkte aandacht voor de vestiging.
Vanuit het samenwerkingsverband kunnen een paar aandachtspunten aangedragen worden ten aanzien
van het aanbod voor jongeren met een extra ondersteuningsvraag. De problematiek van de VSO4
leerlingen in Sneek is enorm en veelal complex; bij de ondersteuning van de jongeren is in veel gevallen
‘zorg ’onvoldoende aangeschakeld en in veel gevallen eigenlijk veel te laat. Het lijkt erop dat vooral de
moeilijke gevallen in Sneek zitten. De docenten moeten een grote inspanning leveren. Verschillende
niveaus van onderwijs geven aan leerlingen met een grote variëteit aan problematieken. We vragen nogal
wat van docenten in zo’n kleine setting. Dan heb je wel de toppers nodig. De beeldvorming rond VSO4Sneek behoeft aandacht van alle betrokkenen binnen het samenwerkingsverband.
In 2018 is een projectleider aangesteld die de opdracht heeft gekregen om toe te werken naar een
Symbiose traject VSO-VO om daarmee ook een aanbod in de regio te realiseren voor jongeren die extra
ondersteuning binnen het VSO nodig hebben en toe willen werken naar een VMBO /HAVO diploma.

Verzuim – thuiszitters - Het Onderwijs-Zorg Overleg (OZO)
De toename aan ondersteuningsvraag zoals af te lezen is uit tabel 3 wordt voor een groot deel
veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat, vanwege een thuiszittersproblematiek
voorgedragen wordt voor een onderwijs zorg overleg. In veel gevallen zijn dit dan nog geen thuiszitters
volgens de strakke definities, maar deze jongeren gaan allen niet of zeer onregelmatig naar school. De
problematiek rond deze jongeren is complex en taai.
Het aantal leerlingen dat in 2017 besproken is in het OZO is 11 en dat is gegroeid in 2018 naar 38. Als we
in schooljaren kijken dan zien we dat er in 2017-2018 23 casus zijn besproken in het OZO en dat er in het
huidige schooljaar 2018-2019 reeds 33 casus zijn aangemeld bij het OZO. De herkomst van deze jongeren
is weergegeven in tabel 8.
Tabel 8 Oorsprong jongeren die besproken zijn in het OZO per schooljaar
Type school

2017-2018

2018-2019 (per 01-01-2019)

Regulier VO
Pro
VSO3
A klas
VSO4 (Sneek)
Overig

5
3
3
1
2
9

13
2
2
2
7
7
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Uit deze cijfers blijkt dat de thuiszitters aangebracht worden vanuit alle typen scholen, zowel regulier als
speciaal voortgezet onderwijs. Bij overig moet men denken aan Portalis, school Lyndenstein, VSO4 overig,
PO, SBO.
Van de jongeren die besproken zijn in het OZO in 2017-2018 zijn 4 jongeren in een zorgtraject terecht
gekomen en zij worden periodiek gevolgd om te monitoren wanneer onderwijs (weer) mogelijk is. Vier
jongeren hebben een vrijstelling voor onderwijs gekregen. Twee jongeren zijn overgedragen naar de RMC
vanwege het bereiken van de 18-jarige leeftijd en van twee jongeren is niet duidelijk waar ze terecht zijn
gekomen. Vier jongeren volgen op dit moment weer onderwijs en twee hebben een arbeidsplek. Voor vijf
jongeren was aan het einde van het schooljaar nog geen perspectief uitgekristalliseerd. In onderstaand
overzicht (tabel 9) zijn deze gegevens in percentages weergegeven.
Tabel 9. Uitkomsten OZO overleg
Vervolg na OZO overleg

Percentage

Zorgtraject
School
Arbeid
Nog in traject (OZO)
Vrijstelling
Ouder dan 18 jaar
Onbekend

17
17
9
22
17
9
9

Voortijdig Schoolverlaten
Door een goede intensieve samenwerking tussen de scholen (po, het vo en mbo) en de leerplicht (RMC)
scoort de regio zuidwest Friesland landelijk gezien heel erg goed (zie tabel 10). Een klein deel daarvan,
0.19%, zijn de voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs.
Tabel 10 Percentage vsv per jaar per soort onderwijs
RMC: Zuid-West Friesland
onderwijs

jaar

VO

MBO

aantal leerlingen

aantal vsv'ers

percentage vsv

landelijk percentage vsvs

2014/2015

9388

17

0,18%

0.44

2015/2016

9413

17

0,18%

0.45

2016/2017

9056

12

0,13%

0.46

2014/2015

4324

110

2,54%

5.01

2015/2016

4352

105

2,41%

4.65

2016/2017

4320

127

2,94%

4.71
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Toelaatbaarheidsverklaringen
Het samenwerkingsverband heeft de volgende toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven, zie Tabel 11.
Tabel 11: aantal afgegeven TLV’s in 2016 -2018
Agegeven TLV's
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Totaal

2016

2017

2018

61
7
19
87

59
2
8
69

57
1
4
62

Conclusies
Het merendeel van de leerlingen binnen onze regio volgt onderwijs en daarbij krijgen ze over het
algemeen de ondersteuning die ze nodig hebben. We hebben een brede basisondersteuning ingericht en
die voldoet voor de overgrote meerderheid van onze leerlingen. Dat is mooi en een groot goed. Er is
echter een aantal leerlingen die meer ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning bieden we dan ook,
ofwel op de scholen ofwel daarbuiten. Er is een toenemend aantal leerlingen dat een grotere en
complexere ondersteuningsvraag heeft en er is ook een toename van het aantal leerlingen die buiten
beeld is geraakt en thuis is komen te zitten. Deze jongeren komen nu op de tafel van het OZO en we
kunnen daarmee concluderen dat de jongeren wel in beeld zijn.
Binnen de regio hebben we een aanbod gecreëerd of daarmee zijn we bezig die nogal versnipperd is
geraakt en daarmee zijn we kwetsbaar. Die kwetsbaarheid zien we bijvoorbeeld bij de zeer kleine VSO4
setting die momenteel niet kan bieden wat er eigenlijk nodig is. Er gaat bijvoorbeeld 25 % van de
leerlingen van VSO-categorie 1 buiten Sneek naar school. Houden we de leerlingen in VSO3 buiten
beschouwing dan betreft het 49% van de leerlingen die buiten Sneek onderwijs volgt. De kwetsbaarheid is
echter ook aanwezig binnen het OPDC, waar met kleine groepen wordt gewerkt en een klein team dat in
geval van grote vraag vanuit de VO scholen moeite heeft om continuïteit en daarmee kwaliteit te
waarborgen.
Zowel bij het OPDC, het VSO als bij het OZO zien we een toename van het aantal jongeren dat een beroep
doet op de extra ondersteuning. Deze toename zien we overigens ook bij het aantal jongeren dat een Pro
indicatie krijgt (zie tabel 1).

Expertise centrum
De scholen worden ondersteund door de orthopedagogen van het samenwerkingsverband. In tabel 12a-c
is te lezen welke onderzoeken zijn uitgevoerd. Door de jaren heen zien we een grillig verloop van het
aantal onderzoeken dat wordt uitgevoerd op de scholen. De dyslexie onderzoeken nemen al een aantal
jaren af, terwijl het aantal intelligentie onderzoeken het afgelopen jaar weer is gestegen. Deze laatste
stijging wordt deel veroorzaakt door de omvang van het aantal onderzoeken bij nieuwkomers.
De rol van de orthopedagoog wordt in de planperiode van het ondersteuningsplan herijkt. De ambitie is
om de orthopedagoog meer te gaan inzetten als adviseur richting de docent in relatie tot de leerling die
gedrag vertoont waarbij de docent handelingsverlegen is. Door daar op in te zetten wordt gestreefd naar
het voorkomen van moeilijk gedrag. In 2018 is er naast langdurige ziekte ook een aantal wisselingen
geweest in het team orthopedagogen. Het beoogde traject is gestart met een algehele scholing voor het
totale team van het OPDC en zal in de komende jaren focus krijgen op de orthopedagogen. Dit is een
lopend proces de komende jaren. De verwachting is dan ook dat het aantal onderzoeken de komende
jaren zal gaan afnemen.
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Inzet Orthopedagogen
Dyslexie onderzoeken per school
School

2015

2016

2017

2018

Basisonderwijs

1

1

0

0

CSG Bogerman

31

11

10

5

Marne College

21

3

5

3

Nordwin College

17

36

14

3

9

16

16

6

RSG Magister Alvinus
De Diken

2
Totaal

79

67

45

19

Tabel 12a Onderzoek dyslexie door orthopedagogen/ psychologen

Inzet Orthopedagogen
Individuele onderzoeken per school
School

2015

2016

2017

2018

Basisonderwijs

2

5

4

3

CSG Bogerman

13

8

8

21

Marne College

3

2

0

6

Nordwin College

1

0

2

0

16

13

16

19

Bogerman/Maatwerk-Flex

5

7

3

2

Nordwin College/Flex

0

0

2

0

Marne/Maatwerk

2

2

0

0

RSG/Maatwerk-Flex

4

7

5

1

RSG/ISK

0

0

3

10

46

44

43

63

RSG Magister Alvinus

Totaal

Tabel 12b Individuele onderzoeken door orthopedagogen/ psychologen
Inzet Orthopedagogen
Onderzoeken/observaties "Ortho in de school"
School

2015

2016

2017

2018

Bogerman

66

48

67

52

Marne College

54

28

31

28

7

5

13

13

36

28

58

41

0

0

2

5

163

109

171

125

Nordwin College
RSG
RSG/ISK
Totaal

Tabel 12c Observaties door orthopedagogen/ psychologen
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Ontwikkelpunten 2019
In 2018 is een spoorboek ontwikkeld, zie hoofdstuk agenda voor de planperiode. Uit dit spoorboek is een
dienstregeling gedestilleerd voor het schooljaar 2018-2019. Deze dienstregeling kent drie onderdelen:
basisondersteuning, extra ondersteuning/dekkend aanbod en organisatie/algemeen. Hieronder een deel
van deze dienstregeling.
Uit het spoorboek 2018-2022/dienstregeling 2018-2019:
nr

Omschrijving

Basisondersteuning
3
De orthopedagogen vanuit het
samenwerkingsverband
hebben een scholingstraject
doorlopen. In het voorjaar zijn
gesprekken gevoerd door
directeur SWV, orthopedagoog
en het management van de
scholen over de inzet van de
orthopedagoog in de school.
5
Specifieke thema’s zijn
geïdentificeerd en voorstellen
voor themabijeenkomsten en
professionaliseringstrajecten
zijn gedaan
6
LWOO opting out dossier is
afgerond
9
Een discussie over openen van
een gezamenlijk dossier rond
hoogbegaafdheid is gevoerd
10 Het project Zomerkans heeft
een vervolg in 2019.
Extra Ondersteuning
2
Het project XL heeft een
doorstart gemaakt met een
helder projectdoel en tijdpad.
3
De pilots Fultura-Flex, A klas
en XL worden voortgezet en
voorzien van een duidelijke
projectstructuur, monitoring,
financiering en tijdpad.

4

De discussie is gevoerd over de
criteria waaraan de
uitkomsten van de projecten
moeten voldoen om ze

Doel

Regiehouder

Tijdpad maanden
09- 01- 0412
03
06

De rol van de orthopedagoog in
de school is verstevigd

SWV

x

Professionalisering van
medewerkers

SWV

LWOO invoeren per 01-09-2020

SWV

Identificeren van gezamenlijke
thema’s

x

x

SWV

x

x

Verbreding van Zomerkans en
deelname van tenminste twee
scholen naast de ISK.

SWV +
SWF

x

x

XL traject is een volwaardig
arrangement

Projectleider/
SWV

x

x

De projectdoelen zijn duidelijk.
De taken en wederzijdse
verwachtingen van onderwijs
dan wel zorg zijn duidelijk
omschreven.
De processen tav samenwerking
onderwijs-zorg zijn helder
verwoord.
Er wordt gewerkt met 1 plan-1
gezin- 1 regisseur
De wijze van inbedding in de
staande organisaties is
voorbereid inclusief een tijdpad.

Projectleider/
SWV

x

x

Projectleider/
SWV

x
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succesvol te bedden in de
staande organisaties.
Er is een project Symbiose VOVSO opgestart.
Het traject Fultura-Forte is
verbreed en werkt samen met
praktijkschool en MBO.

9
10

Naar een dekkend netwerk

Projectleider/
SWV
Projectleider/
SWV

x

x

x

x

x

x

Zicht op Resultaten en Kwaliteitszorg
Hoe heeft en houdt het Samenwerkingsverband zicht op de resultaten.
Kern
Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken
ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo
passend mogelijke plaats in het onderwijs. Dit is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de
zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Hierop houdt de
onderwijsinspectie toezicht.
Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen schoolbesturen en het
samenwerkingsverband en tussen schoolbesturen onderling. Het beleid van het samenwerkingsverband
over de organisatie en bekostiging van de extra ondersteuning grijpt in op de kwaliteit van de scholen. Het
samenwerkingsverband op zijn beurt is afhankelijk van de prestaties van de scholen waar het de realisatie
van extra ondersteuning betreft. Deze wederzijdse afhankelijkheid betrekt de inspectie in de uitvoering
van het toezicht op de samenwerkingsverbanden. Dit doet ze door het toezicht op de
samenwerkingsverbanden te verbinden met de onderwijspraktijk en het scholentoezicht. Bij het toezicht
op de samenwerkingsverbanden maakt de inspectie gebruik van een afzonderlijk waarderingskader. In
2017 is door de inspectie een nieuw waarderingskader voor de samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs vastgesteld. In dit waarderingskader zijn drie indicatoren opgenomen:
1. Onderwijsresultaten
a. OR1 Resultaten
2. Kwaliteitszorg en ambitie
a. KA1 Kwaliteitszorg
b. KA2 Kwaliteitscultuur
c.

KA3 verantwoording en dialoog

3. Financieel beheer
a. FB1 Continuïteit
b. FB2 Doelmatigheid
c.

FB3 Rechtmatigheid
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Het waarderingskader is leidend voor het extern toezicht dat door de inspectie wordt uitgevoerd. Deel 2
van het waarderingskader beoordeeld de kwaliteitszorg die zorg draagt voor het intern toezicht binnen
het samenwerkingsverband. Er is sprake van interne kwaliteitszorg door het samenwerkingsverband
wanneer zij haar taken en maatregelen om de uitvoering daarvan systematisch te verbeteren regelmatig
zelf evalueert. Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die het samenwerkingsverband onderneemt om
de kwaliteit van haar functioneren te verbeteren: Doen we de goede dingen? Doen we deze dingen goed?
Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die kennis?

Doelstellingen en ontwikkelpunten
Doelstellingen 2018
De aanbevelingen uit het kwaliteitsonderzoek zullen meegenomen worden in het nieuwe
ondersteuningsplan en de agenda voor de volgende planperiode.
De scholen hebben extra middelen ontvangen voor het door ontwikkelen van passend onderwijs op de
scholen. De verantwoording over deze middelen zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

Resultaten 2018
In 2018 is het ondersteuningsplan afgerond en is een meerjarige agenda, spoorboekje, voor de
planperiode geformuleerd. Dit is de eerste stap in de Plan - Do- Check - Act cyclus en daarmee is ook de
eerste stap gezet voor de komende planperiode. De in het ondersteuningsplan genoemde monitoring van
kwantitatieve gegevens is grotendeels uitgevoerd voor 2018 en de resultaten daarvan zijn gepresenteerd
in het voorgaande hoofdstuk. Met alle scholen zijn verantwoordinggesprekken gevoerd. De cyclus met de
scholen is procesgericht en de ambitie is om deze om te buigen naar meer resultaat gericht.
In 2018 is de inspectie langs geweest bij het samenwerkingsverband. Het rapport van de inspectie is bij
het schrijven van dit verslag nog niet binnen, maar van de mondelinge terugkoppeling is het volgende
genoteerd.
De algemene indruk van de inspectie is dat er goede dingen gebeuren in het samenwerkingsverband. Er
zijn mooie trajecten gestart en er wordt goed toegewerkt naar thuisnabij onderwijs. Er is een constructieve
samenwerking tussen onderwijspartners en tussen onderwijs en gemeenten. Het feit dat we klein zijn helpt
daarbij, maar we moeten waken om teveel ‘tevreden’ te zijn en dan achterover te leunen. Natuurlijk zijn er
ook aandachtspunten genoemd en we kregen ook nog huiswerk mee. Het positieve is dat de inspectie
benadrukt dat ze er alle vertrouwen in hebben dat we de ‘herstelopdrachten’ goed oppakken, want ze zien
dat we de goede plannen en ideeën hebben. Het belangrijkste is dat het werk vooral aan de formele kant
zit; we hebben nog niet alles netjes op papier gezet, we zijn vaak niet scherp genoeg in het formuleren van
onze doelen en het monitoren daarvan. Wat we doen is goed, maar we kunnen het niet altijd goed
aantonen. Kortom, werk aan de winkel vooral in het dossier kwaliteitszorg.
Het OPDC zelf is ook bezocht en beoordeeld. Daar werd geconstateerd dat we voldoende scoren op de
onderdelen samenwerken en zicht op ontwikkeling. Ook de kwaliteitszorg van het OPDC heeft een
herstelopdracht evenals het dossier veiligheid. Heel nadrukkelijk kwam naar voren dat er geen onveilige
situaties aangetroffen zijn en de leerlingen gaven aan dat ze zich veilig voelen. Maar ja, ook dit staan niet
genoeg op papier en we meten het niet regelmatig.
Kortom, we hebben het volle vertrouwen gekregen van de inspectie dat we op de goede weg zijn, dat we
goede ideeën hebben.
Er is vervolgens een stappenplan gemaakt om toe te werken naar de herstelopdracht van de inspectie en
daarmee sorteren we voor op het finale rapport van de inspectie.
Er zijn in 2018 geen klachten richting het samenwerkingsverband ingediend.
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Ontwikkelpunten 2019
De aanbevelingen en opmerkingen van de inspectie zijn meegenomen in de ontwikkelagenda voor 2019.
nr

Omschrijving

Basisondersteuning
7 Alle scholen hebben de
ondersteuningsstructuur en de
niveaus van ondersteuning
duidelijk beschreven in een
zorgplan
Doelen zijn geformuleerd en een
cyclus ter
handhaving/verbetering is
gestart
Organisatie
3 Het handboek kwaliteitszorg is
afgestemd op het nieuwe
inspectiekader
4 Er is een kwaliteitszorgcyclus
beschreven voor de processen
binnen het SWV en een start is
gemaakt met toewerken
daarnaartoe
Extra Ondersteuning
5 Het OPDC heeft ‘een schoolgids’
gemaakt en een
veiligheidsonderzoek gedaan
6 Er is een kwaliteitszorgcyclus
beschreven voor de processen
binnen het OPDC en een start is
gemaakt met toewerken
daarnaartoe
7 De parameters waarop de
kwaliteit van diverse
arrangementen wordt
beoordeeld zijn vastgesteld en
de eerste monitoring heeft
plaats gevonden

Doel

Regiehouder

Basis voor de
kwaliteitszorgcyclus is
gelegd (uitgangspunt voor
de plan-fase)

School

Een eerste stap van
kwaliteitszorgcyclus is
gezet (planfase)

School

SWV voldoet aan de eisen
van de inspectie

SWV

SWV voldoet aan de eisen
van de inspectie

Tijdpad maanden
09- 01- 0412
03
06

x

x

x

Scholen

x

x

Het OPDC van Fultura
voldoet aan de eisen van
de inspectie
Het OPDC van Fultura
voldoet aan de eisen van
de inspectie

SWV

x

x

SWV

x

x

Een eerste stap van
kwaliteitszorgcyclus is
gezet (monitoring)

Projectleider/
SWV

x

Organisatie
Hoe organiseren we ons!
Kern
Het bestuur heeft bij de oprichting van het samenwerkingsverband gekozen voor een organisatie die
adequate sturing tot gevolg heeft maar ook flexibel is ingericht, waarbij wordt voorkomen dat het
samenwerkingsverband ‘een instituut’ wordt. Deze keuze leidt op termijn tot een beperkt aantal
personen die rechtstreeks in dienst zullen treden van het samenwerkingsverband, deze zogenaamde
kernformatie bestaat uit management en ondersteuning. De functionarissen werkzaam voor het OPDC
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(Fultura-Maatwerk en het expertisecentrum) verrichten vanuit duurzame detachering hun
werkzaamheden. De medewerkers zijn bij de schoolbesturen CVO en RSG aangesteld.
In verband met de taken en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband is er ook een
financiële administratie en een ICT-ondersteuning noodzakelijk. Dit is geregeld via uitbesteding aan het
schoolbestuur van CVO Zuid West Fryslan.
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband nemen hun verantwoordelijkheid om krachtige scholen
met een duidelijke ondersteuningsstructuur en bekwame docenten te realiseren die goed kunnen
omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit betekent ook dat binnen de scholen het dossier
‘leerlingenondersteuning’ duidelijk belegd is binnen het managementteam en dat
leerlingenondersteuning een terugkerend agendapunt is op de vergaderingen van het managementteam.
Het betekent tevens dat ook in de functionerings- en beoordelingscyclus leerlingenondersteuning een
onderwerp van gesprek en beoordeling is en dat scholen en haar docenten zich blijven ontwikkelen als
het gaat om de verschillende competenties die mogen worden verwacht en die in de wet BIO (beroepen
in het onderwijs) zijn verwoord.
Het samenwerkingsverband is gehuisvest op de Hemdijk 14 in Sneek. De directie en het OPDC is hier
gevestigd. In 2016 heeft de gemeente Súdwest-Fryslân het gebouw in juridisch eigendom overdragen aan
de stichting. Er is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De komende jaren zijn geen grote
investeringen welke niet zijn opgenomen in het MJOP voorzien.

Doelstellingen en ontwikkelpunten
Doelstellingen 2018
Het proces om te komen tot een, zo mogelijk ook bestuurlijk, duurzame en toekomstbestendig organisatie
van het speciaal voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs in de regio Zuidwest Friesland wordt
voortgezet.
Het bestuur heeft de nieuwe directeur de opdracht gegeven om de organisatie binnen het OPDC opnieuw
in te richten vanaf het moment dat de teamleider het samenwerkingsverband gaat verlaten vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2018 zal deze nieuwe organisatievorm krijgen en worden
geïmplementeerd.
De functieomschrijvingen worden basis voor de jaargesprekken.
Veranderende inzichten over de btw-afdracht van het samenwerkingsverband leiden ertoe dat er
wederom een afweging moet plaatsvinden of er onder de huidige geldende omstandigheden personeel in
dienst van het SWV zal worden genomen.
De rol van de OPR leden binnen de schoolorganisatie zal verder uitgewerkt worden. Er zal moeten worden
gekeken naar de wijze waarop OPR-leden goed gepositioneerd kunnen worden. Met de OPR een plan
ontwikkelen om de OPR op sterkte te houden.

Resultaten 2018
Organisatie van het samenwerkingsverband
Het bestuur van het SWV Fultura vormt het bevoegd gezag. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers
van de aangesloten organisaties. Het bestuur bestaat uit 6 personen die ieder hun eigen organisatie
vertegenwoordigen. De directeur van ROC Friese Poort is als agenda lid bij het samenwerkingsverband
aangesloten. Er is geen sprake van andere verbonden partijen.
In de statuten en in het ondersteuningsplan is bepaald dat het bestuur optreedt als intern toezichthouder
op basis van een toezichthoudend bestuursmodel. Het bestuur ziet in het kader van good governance toe
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op de uitoefening van de taken en bevoegdheden die aan de directeur zijn gemandateerd. Ook ziet het
bestuur toe op de realisatie van de in hoofdstuk 1 genoemde ambities.
De werkprincipes van good governance worden nagestreefd. Het werkprincipe van good governance
betekent zowel een verticale als een horizontale verantwoording naar alle partners. Bij verticale
verantwoording is dat gericht op de overheid en bij horizontale verantwoording gaat dat in de richting van
de scholen, de ouders, leerlingen, de gemeenten en de instellingen voor zorg- en jeugdhulpverlening.
Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende schoolbesturen:
Stichting Nordwin College
Stg. v. CVO Zuid-West Fryslân
Stichting RENN4
Stichting RSG Magister Alvinus
Stichting SO Fryslân
Stg. v. openb. onderw. Odyssee

Postbus 675
Postbus 175
Postbus 8091
Postbus 341
Morra 2 -3
Bredyk 4

8901BL
8600AD
9702KB
8600AH
9204KH
8601ZD

Leeuwarden
Sneek
Groningen
Sneek
Drachten
Sneek

De onderwijsinspectie heeft in haar mondelinge terugkoppeling aangegeven dat het bestuur stappen
moet zetten om onafhankelijkheid te realiseren binnen het bestuur.
Het bestuur is in de beschreven periode vijf keer bijeen geweest om de uitvoering van het
ondersteuningsplan en de ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs met de directeur te
bespreken. Het bestuur is ook aanwezig geweest bij de twee themabijeenkomsten.
Het scholenoverleg heeft in 2018 4 keer plaatsgevonden naast de twee themabijeenkomsten. Naast de
aanwezigheid van alle scholen is ook een vertegenwoordiging van ROC Friese Poort en de gemeente
Súdwest Fryslân aanwezig.
Het Platform Coördinatoren leerlingenondersteuning - passend onderwijs (PCL-PO) is iedere twee weken
bij elkaar geweest onder leiding van de beleidsadviseur van het samenwerkingsverband. De leden van het
platform waren ook aanwezig bij de themabijeenkomsten.

Orthopedagogisch Didactisch centrum
De directeur is ook eindverantwoordelijk voor het functioneren van het OPDC, de PCL-Passend Onderwijs
en het expertisecentrum. De dagelijkse leiding hiervan is handen van de directeur daarbij ondersteund
door de beleidsadviseur van het samenwerkingsverband. Hieronder is de huidige samenstelling van het
personeel en de ontwikkelingen daarvan in 2018 weergegeven.
Tabel 13 Omvang personeel SWV in 2018 in fte - * inclusief 0.2 fte ouderschapsverlof
01-012018
vast
Directeur
Teamleider
Beleidsadviseur
Projectleider
Secretaresse
Conciërge OPDC
Docent/coach
OPDC
Orthopedagoog
totaal

01-012018
tijdelijk
0.8

01-012018
totaal

01-012019
vast
0.8

01-012019
tijdelijk

01-012019
totaal

1.0
0.8
1.0

0.1
0.7
1.0
3*

1.4

2.1
7.9*

0.4
2.6

10.5*

0.7
1.0
3.4

1.5

2.0
7.9

0.8
4.1

12

Jaarverslag 2018

27

De omvang van het personeel is in 2018 ietwat uitgebreid om recht te doen aan de toegenomen vraag
aan ondersteuning. Gezien de ontwikkelingen in de regio, een krimpende regio, ligt een uitbreiding in de
komende jaren niet voor de hand. In 2018 is het OPDC bezocht door de inspecteur van het onderwijs. Een
van de aandachtspunten die door de inspectie werd genoemd betreft het didactisch handelen en de
kwaliteitszorg van het OPDC. Dit is mede aanleiding geweest om een scholingstraject te starten met het
team dat werkzaam is binnen het OPDC.
De functieomschrijvingen die in voorgaande jaren tot stand zijn gekomen zijn basis geweest voor de jaarontwikkelgesprekken die zijn gevoerd met alle medewerkers.
Voor alle medewerkers is een detacheringscontract opgesteld waarin formeel de duurzame detachering
van het schoolbestuur richting de stichting Fultura is geregeld.

OPR
De OPR, met hierin vertegenwoordigers vanuit personeel en ouders van de deelnemende scholen wordt
actief betrokken bij de ontwikkelingen van passend onderwijs op de scholen en op het niveau van het
samenwerkingsverband.
De OPR is in 2018 viermaal bij elkaar geweest. De OPR is het afgelopen jaar goed betrokken bij het
voortraject naar het tot stand komen van het nieuwe ondersteuningsplan. Ook is de OPR
vertegenwoordigd geweest op de twee themabijeenkomsten. De OPR heeft instemming verleend op het
ondersteuningsplan 2018-2022. De bezetting van de OPR kent vacatures en die zijn onder de aandacht
gebracht van het bestuur.

Commissie van Advies
Tot 01 september 2018 heeft het samenwerkingsverband met een commissie toewijzing gewerkt onder
voorzitterschap van de directeur. De commissie was verantwoordelijk voor het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen voor het VSO. Vanaf 1 september, met het ingaan van het nieuwe
ondersteuningsplan is de Commissie van toewijzing opgeheven en een Commissie van Advies van start
gegaan. De CvA komt iedere twee weken bijeen en werkt volgens een afgesproken procedure, die wordt
gecommuniceerd op de website van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelpunten 2019
Ten aanzien van de organisatie van het samenwerkingsverband zijn de volgende ontwikkelpunten
opgenomen in het spoorboek.

nr

Omschrijving

Organisatie
5
Het privacy dossier is van
start gegaan

12

Digitaliseren van de
commissie van advies is
gerealiseerd

Doel

Aan eind van schooljaar 20182019 is een 0.1 meting gedaan
en significante voortgang tov
de nulmeting is gerealiseerd.
De procedure van verwijzing
naar speciaal onderwijs
verloopt tijdig en naar
tevredenheid van alle actoren

Regiehouder

SWV

SWV

Tijdpad maanden
09- 0112
03

0406

x

x

x

x

x
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11

14

Het team van Fultura
doorloopt een
scholingstraject
Er is een start gemaakt met
een plan voor versterking van
VSO 4 in de regio

De trajecten binnen het OPDC
zijn geoptimaliseerd en de
expertrol is verstevigd
VSO4 in de regio is beter
gepositioneerd

SWV

x

x

x

Renn4/SWV

x

x

x

Naast bovenstaande ontwikkelpunten die opgenomen zijn in het spoorboek van het
samenwerkingsverband wordt komend jaar ook toegewerkt naar een extern lid binnen het bestuur om
daarmee te voldoen aan enerzijds de opmerkingen van de inspectie en anderzijds de code goed bestuur.

Agenda in de planperiode
Het ondersteuningsplan is vertaald in een agenda voor de komende vier jaar en deze is vervolgens
uitgewerkt in een spoorboek.
In het onderstaande overzicht is aangegeven in groen welke dossiers gesloten kunnen worden en in
oranje welke dossiers in behandeling zijn. De overige dossiers worden ofwel komend jaar nog ter hand
genomen ofwel in de daaropvolgende jaren.
Basisondersteuning
1

2

3
4

20182019

20192020

20202021

Samenwerking met ouders en leerlingen is versterkt –
a. De tevredenheid van ouders en leerlingen over de
ondersteuning is toegenomen
b. De discussie over educatief partnerschap is gevoerd
met ouders, leerlingen en docenten
c. Er wordt tweejaarlijks een interventie gepleegd door
de scholen (tweejaarlijkse doelrealisatie) Het handelingsgericht werken binnen de scholen is versterkt –
a. In de functionerings- en beoordelingscyclus is
leerlingenondersteuning een onderwerp van gesprek
en beoordeling.
b. Fultura identificeert jaarlijks 1-2 specifieke thema’s en
doet voorstellen voor themabijeenkomsten en
professionaliseringstrajecten
c. De rol van de orthopedagoog in de school is
verstevigd
d. De tevredenheid van docenten ten aanzien van
handelingsbekwaamheid is toegenomen
e. Professionalisering van de zorgteams (intervisie en
supervisie)
Het proces van Opting out LWOO is zorgvuldig doorlopen en LWOO
is ingedaald in de basisondersteuning van de scholen
We zijn in staat ondersteuningsvragen vroegtijdig te signaleren >> dit moet leiden tot een goede
initiële schoolkeuze en uitstromen op het niveau dat is vastgesteld bij intake
a. Alle scholen hebben de ondersteuningsstructuur en
de niveaus van ondersteuning duidelijk beschreven in
een zorgplan
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5

b. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de
verschillende ondersteuningsniveaus is in kaart
gebracht
c. We hebben cijfermatig de overgang PO-VO
inzichtelijk gemaakt - afstroom en opstoom cijfers zijn
beschikbaar
d. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van
schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiding
door externen is in kaart gebracht
e. Jaarlijks worden doelen geformuleerd en een cyclus
ter handhaving/verbetering is werkend
Het samenwerkingsverband heeft een rol in identificeren van specifieke thema’s,
professionaliseringsbehoeften en blinde vlekken.
a. Fultura initieert de discussie over openen van een
gezamenlijk dossier rond hoogbegaafdheid
b. Fultura is aanjager van het project Zomerkans

Extra Ondersteuning
1

2
3

4
5

6

7

2018- 2019- 2020- 20212019
2020 2021 2022
We hebben een dekkend aanbod binnen Fultura – de volgende trajecten zijn toegevoegd aan de
arrangementen van Fultura
a. Het XL traject
b. De A klas
c. Het Flex traject
d. VO-VSO diploma gericht
Het traject Fultura-Forte is verbreed en werkt samen met
praktijkschool en MBO
De kwaliteitszorg rond de verschillende arrangementen is werkend
a. De parameters waarop de kwaliteit van diverse
arrangementen worden beoordeeld zijn vastgesteld
b. Jaarlijks worden doelen geformuleerd en een cyclus ter
handhaving/verbetering is werkend
Het OPDC van Fultura voldoet aan de eisen van de inspectie
Het OPDC is kosten efficiënt en levert een bijdrage aan
a. Preventie van doorverwijzen naar OPDC trajecten (ortho in
de school én coach in de school)
b. Trajecten binnen het OPDC
a. Effectieve toe geleiding i) terug naar school, ii) naar een
andere vervolgstap
De procedure van verwijzing naar speciaal onderwijs verloopt tijdig en naar tevredenheid van alle
actoren
a. Het proces voldoet aan de privacy wetgeving
b. Het proces is gedigitaliseerd
VSO-4 binnen de regio is goed gepositioneerd

Organisatie
1

20182019

20192020

20202021

Het scholenoverleg heeft een meer sturende rol krijgen.
a. de scholen hebben het dossier
‘leerlingenondersteuning’ duidelijk belegd binnen het
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managementteam en er is mandaat binnen het
scholenoverleg
b. leerling-ondersteuning is een terugkerend agendapunt
op de vergaderingen van het managementteam.
Het SWV Fultura voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie
a. Het handboek kwaliteitszorg is afgestemd op het
nieuwe inspectiekader
b. De verantwoording vindt plaats op basis van plannen
en doelrealisatie
c. Er wordt toegewerkt naar een kwaliteitscultuur waarbij
collegiale consultatie kan plaatsvinden
Privacy voldoet aan Europese regelgeving
Begroting wordt afgestemd met het ondersteuningsplan
Het dossier BTW is succesvol afgerond
a. Structurele detacheringsovereenkomsten zijn
afgesloten
b. Personeel in dienst van SWV wordt overwogen
De communicatie van Fultura is versterkt
a. De website wordt aangepast
b. Een communicatieplan is gereed en werkzaam

2

3
4
5

6

Financiën
Hoe financieren we een en ander
Kern
Met de invoering van passend onderwijs is in 2014 een geheel nieuw stelsel van financiering van de
ondersteuning ingevoerd met daarbij een veel grotere verantwoordelijkheid voor een correcte financiële
beleidsvoering:


de algehele bekostiging door het rijk van het samenwerkingsverband;



de deelname aan het voortgezet speciaal onderwijs en de daarbij horende landelijke
verevening



de eigen keuzen van dit samenwerkingsverband voor de inrichting van de
ondersteuningsstructuur.
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Balans
31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

43.185

44.055

10

93.789

1 Activa

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

841.990

945.470

Totaal activa

885.185

1.083.314

711.956

713.557

2 Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2.1
2.2.2

Voorziening onderhoud gebouw
Personeelsvoorziening

94.441
36.316

62.053
0

2.4

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

569
41.903

20.070
287.634

885.185

1.083.314

Totaal Passiva

Toelichting op de balans
De kortlopende vorderingen van 2017 waren vooruitbetaalde bedragen aan de scholen en nog te
ontvangen gelden voor detachering. De daling van de liquide middelen heeft hoofdzakelijk te maken met
de afname van de overige schulden. Het negatieve resultaat is verwerkt in het Eigen vermogen. Het saldo
van Voorzieningen onderhoud gebouw is conform het opgestelde meer-jaren-onderhouds-plan (MJOP).
Omdat wij de kosten voor levensfasebewust personeelsbeleid (lpb) en jubilea-uitkeringen in de toekomst
moeten gaan betalen voor het personeel wat bij ons is gedetacheerd, hebben wij er in 2018 voor gekozen
om hiervoor een voorziening op te bouwen. De opbouw van de voorziening is verwerkt in het resultaat
van 2018 en dekt de kosten tot en met 2018 die in de toekomst gemaakt worden. De kortlopende
schulden zijn flink gedaald ten opzichte van 2017, de reden hiervoor is dat de kosten voor detachering van
het personeel in 2018 ook volledig betaald zijn. Dit in tegenstelling tot 2017.
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Staat van Baten en Lasten
Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2018

2017

EUR

EUR

EUR

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen

7.800.908

4.550.777

7.480.583

3.2 Overige overheidsbijdragen

70.325

62.500

62.500

3.3 Overige baten

34.680

27.841

46.097

Totaal Baten

7.905.913

4.641.118

7.589.180

917.191

827.907

817.841

7.846

8.250

7.678

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

69.880

87.118

89.521

4.4 Overige lasten

6.912.607

3.777.843

6.640.920

Totaal Lasten

7.907.524

4.701.118

7.555.960

-1.611

-60.000

33.220

10

0

42

-1.601

-60.000

33.262

Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Een korte toelichting op een aantal verschillen tussen de begroting, de realisatie 2018 en 2017:
Ad 3.1 Rijksbijdragen. Het verschil wordt bepaald door de werkelijke leerlingenaantallen per 1 oktober
met bijbehorende bijdragen.
Ad 3.2 Overige overheidsbijdragen. De toename heeft hoofdzakelijk te maken met het project
“Zomerkans”. Dit project is bekostigd door de gemeente. Dit was niet begroot.
Ad 3.3 Overige baten. De toename is voor al te danken aan de verhuuropbrengsten van ruimte van het
gebouw en een hogere detacheringsopbrengst dan begroot.
Ad 4.1 Personeelslasten. De stijging van de personeelskosten heeft te maken met de volgende factoren:
CAO-stijging, opbouw personeelsvoorziening en toename fte.
Ad 4.3 Huisvestingslasten. Zowel kleine gebouw-onderhouds- als energiekosten zijn lager uitgevallen dan
vorig jaar (en begroot).
Ad 4.4 Overige lasten. Administratie en beheerlasten zijn fors gedaald ten opzichte van de begroting en
vorig jaar. Ruim 30.000 euro. De bijdragen aan de scholen zijn daarentegen flink toegenomen.

Financiële Kengetallen
Hieronder zijn de kengetallen opgenomen zoals ze worden gehanteerd in het voortgezet onderwijs. De
grenzen zijn gedefinieerd voor het voortgezet onderwijs (conform het advies van de VO-raad).
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Omschrijving
Solvabiliteit

Liquiditeit

Rentabiliteit

Weerstandsvermogen

Kapitalisatiefactor

Omschrijving
Geeft aan de
mogelijkheid om om
schulden op lange
termijn te voldoen
Geeft aan de
mogelijkheid om alle
schulden op korte termijn
te voldoen
Geeft aan hoe de
bedrijfsuitvoering is

Formule

Ondergrens

Bovengrens

2018

2017

Eigen vermogen
gedeeld door
balanstotaal

30%

geen

80%

66%

Vlottende activa
gedeeld door kort
lopende schulden

50%

150%

1982%

338%

0%

5%

0%

1%

10%

15%

27%

31%

geen

60%

33%

47%

Exploitatie resultaat
gedeeld door alle
verlopen (netto)
baten
De hoogte van de
Eigen vermogen
reserves onder aftrek van gedeeld door de
de vaste activa in relatie totale baten minus de
tot de totale exploitatie
inhoudingen door
DUO
De beoordeling van het
Balanstotaal minus
vermogensbeheer
gebouwen en
terreinen gedeeld
door totale (netto)
baten

De afgelopen jaren heeft Fultura een vermogen opgebouwd. Dit met het oog op het afdekken van
eventuele risico’s. Eind 2016 heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. Deze inventarisatie heeft
opgeleverd dat een weerstandsvermogen van 600.000 euro gewenst is. In 2016 is het nagestreefde
bedrag inmiddels bereikt. Dit betekende voor 2017 dat er nog meer geïnvesteerd kon worden vanuit de
beschikbare middelen. Dit beleid is voor het jaar 2018 gecontinueerd en weerstandsvermogen is
herrekend op € 650.000,-

Continuïteitsparagraaf
Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen aan de hand van een meerjarenbalans en
een meerjarenbegroting.

Meerjarenbalans
Uitgangspunten/toelichting bij meerjarenbalans:


De financieringsstructuur blijft de komende jaren gelijk



De liquide middelen dalen in 2018 door het inlossen van de kortlopende schuld van 2017,
daarna blijft de stand nagenoeg gelijk.



De meerjarenbegroting geeft de komende 2 jaren een negatief resultaat te zien en vervolgens
neutraal.



Er is het komend jaar een stijging van de voorziening voor onderhoud van het gebouw, dit op
basis van het opgestelde MJOP.



Het saldo van de personeelsvoorziening zal waarschijnlijk eerst nog licht stijgen en vervolgens op
hetzelfde peil blijven.
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1 Activa

2018

2019

2020

2021

2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

43.185

42.000

40.000

40.000

40.000

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa
Vlottende activa

1.5

Vorderingen

10

10.000

10.000

10.000

10.000

1.7

Liquide middelen

841.990

819.956

851.064

860.974

857.747

Totaal activa

885.185

871.956

901.064

910.974

907.747

2 Passiva
2.1

Eigen vermogen

711.956

651.956

651.064

660.974

657.747

2.2

Voorzieningen

130.757

160.000

160.000

160.000

160.000

2.4

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
Totaal Passiva

569

10.000

30.000

30.000

30.000

41.903

50.000

60.000

60.000

60.000

885.185

871.956

901.064

910.974

907.747
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Meerjarenbegroting
Begroting 2018
€

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
€
€
€

Begroting 2022

BATEN
Ministerie OCW
Overige baten

7.347.008
90.341

7.781.584
63.021

7.689.164
62.500

7.538.431
62.500

7.384.982
62.500

Totaal baten

7.437.349

7.844.605

7.751.664

7.600.931

7.447.482

2.150.302
4.760.879
552.191
33.977

2.374.225
4.996.679
498.190
35.511

2.283.830
4.914.854
518.400
35.472

2.223.517
4.814.104
518.400
35.000

2.195.680
4.701.629
518.400
35.000

7.497.349

7.904.605

7.752.556

7.591.021

7.450.709

-60.000

-60.000

-892

9.910

-3.227

LASTEN
Basis ondersteuning
Extra ondersteuning
Organisatie
Onvoorzien
Totaal lasten
Resultaat

Toelichting bij meerjarenbegroting
Ministerie OCW
De verwachting is dat de omvang van de rijksbijdragen redelijk stabiel zal blijven. De eerste jaren laten
een lichte stijging zien en deze zal naar alle waarschijnlijkheid licht dalen naar ongeveer het peil van 2018
in 2022. Enerzijds zullen de leerlingaantallen dalen, maar anderzijds heeft Fultura te maken met een
positieve verevening.
Overige baten
In 2017 is 32.500 euro subsidie ontvangen voor preventie Vroegtijdig-School-Verlaters (VSV) Daarnaast is
een subsidie ontvangen van 30.000 euro voor een projectsubsidie van de gemeente. Het is de
verwachting dat de komende jaren beide subsidies worden gecontinueerd.
Basis ondersteuning
De stijging van deze lasten heeft hoofdzakelijk te maken met de hogere LWOO-afdracht (via DUO) in 2019
en 2020. Vanaf 2021 zitten we weer op het peil van 2018. In 2019 is de vergoeding die aan het ISK wordt
betaald vanuit het samenwerkingsverband ruim 30 duizend euro hoger dan in de andere jaren.
Extra ondersteuning
Deze stijging heeft te maken met een hogere afdracht aan Pro (geregeld door DUO) € 170.000,- meer dan
in 2018. Van de nog te bepalen initiatieven in de begroting van 2018, zijn vanaf 2019 een aantal
initiatieven voor de komende jaren definitief geworden om bekostigd te worden. Dit betreffen OnderwijsZorg pilot XL, Flex- en A klassen. Ruim € 120.000,Organisatie
De organisatiekosten laten over de jaren een stabiel verloop zien. De verhoogde uitgaven in 2018 komt
hoofdzakelijk doordat hier de kosten opgenomen zijn van een personeelslid die gedetacheerd was voor 7
maanden in 2018. De ontvangsten hiervoor staan bij de overige baten.
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Resultaat
Het SWV Fultura streeft ernaar om zoveel mogelijk middelen ten goede te laten komen van de
leerlingen die dit nodig hebben. Het gewenste vermogen is bereikt, om de risico ’s af te dekken die wij
hebben geanalyseerd. Hierdoor wordt voor de jaren 2018 en 2019 bewust gestuurd op een negatieve
resultaten.

Risicobeheersing
De belangrijkste risico’s voor het SWV Fultura kunnen verdeeld worden in drie groepen:
1. Operationele, maatschappelijke en imago risico’s;
2. Financiële risico’s, regels beleggen en belenen (treasury)
3. Het voldoen aan de wet- en regelgeving

Uitkomsten risicoanalyse en benodigd weerstandsvermogen
De risico’s en beheersmaatregelen van het samenwerkingsverband Fultura zijn integraal geïnventariseerd
en beoordeeld. (Voor de gedetailleerde vastleggingen per risico verwijzen wij u naar de Risico-analyse
SWV Fultura.)
Onderstaand is een opsomming gegeven van de belangrijkste risico’s welke door SWV Fultura worden
onderkend en het benodigde weerstandsvermogen dat hieraan is gekoppeld:

Risico
Personele risico’s

Fluctuaties vso, lwoo en pro
leerlingen (vso o.a. i.v.m.
residentieel)
Overige risico’s
Totaal

Kwantificering in
weerstandsvermogen
€ 400.000

€ 200.000

€ 50.000
€ 650.000

Toelichting
Personeelskosten betreffen jaarlijks
ongeveer € 0,8 miljoen. Als risicobuffer
is hiervoor een percentage van 50%
gehanteerd.
De gemiddelde bekostiging per leerling
betreft € 12.500. Als risicobuffer is
hiervoor gerekend met 16 leerlingen.
Optelsom van kleinere risico’s.

Operationele, maatschappelijke en imagorisico’s
De operationele, maatschappelijke en imagorisico’s zijn sterk verweven met de primaire processen van
het SWV Fultura. Om deze risico’s te mitigeren zijn de volgende acties van belang:





Heldere doelstelling en werkwijze waardoor verwachtingen gestuurd kunnen worden,
dit is een randvoorwaarde voor:
Heldere en tijdige communicatie met stakeholders.
Heldere en werkzame privacy-, huisvesting-, arbitrage- en bezwaarprocedures.
Professionele standaards voor zowel leerling als niet leerlinggebonden activiteiten en
procedures

Financiële risico’s, regels beleggen en belenen (treasury)
 Hier worden de enkelvoudige financiële risico’s besproken. De hiervoor en hierna onder 1
en 3 besproken risico’s kunnen leiden tot financiële risico’s, maar die worden hier niet
besproken. De financiële risico’s vanuit de financieel administratieve processen zijn
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middels de administratieve organisatie, gecombineerd met de planning & control-cyclus,
voldoende gemitigeerd.
Een financieel risico is dat toezeggingen worden gedaan die niet nagekomen kunnen
worden. Deze kunnen ontstaan doordat verwachte inkomsten niet ontvangen worden of
doordat toezeggingen duurder uitvallen dan gepland. Om dit te voorkomen zijn goede
voorcalculaties van belang: een degelijke begroting - afgeleid van een meerjarenbegroting
– is hiervoor essentieel.
Het treasury-risico wordt afgedekt door de regels over beleggen en belenen. Deze regels
zijn vastgelegd in het Treasury Statuut. Het SWV Fultura belegt niet, maakt geen gebruik
van financiële instrumenten zoals renteswaps en houdt haar gelden aan bij een of meer
zeer solide Nederlandse banken die onder toezicht staan. Dit aanhouden kan slechts op
een rekening courant, deposito of spaarrekening. Het risicoprofiel wordt hiermee zo laag
mogelijk gehouden.

Voldoen aan de wet- en regelgeving
SWV Fultura heeft in haar statuten vastgelegd dat de volgende zaken geregeld zijn (tussen haakjes de
verwijzing naar het artikelnummer in de statuten):
1. bestuurssamenstelling en taken en bevoegdheden (6 en 7)
2. taken en bevoegdheden directeur (8)
3. toezichtskader (8.5)
4. formele, vast te stellen notulen van de bestuursvergaderingen (9.16)
5. het SWV Fultura sluit zich aan bij een landelijke arbitragevoorziening, ingesteld door de
Minister (11.2)
6. het bestuur stelt een reglement vast voor de ondersteuningsplanraad (16.3)
7. aan de stichting is een medezeggenschapsraad verbonden indien en voor zover de
verplichting daartoe uit de Wet Medezeggenschap Scholen volgt. Het bestuur stelt
een reglement vast met inachtneming van de bepalingen in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (16.2)
8. het SWV Fultura benoemt een commissie die adviseert over bezwaarschriften met
betrekking tot beslissingen over TLV's (18)
9. het SWV Fultura stelt een privacyreglement vast (19)
(Er is geen medezeggenschapsreglement (16.2) vastgesteld omdat het samenwerkingsverband geen
formele en wettelijke werkgever is.)
Naast deze zelf ingestelde regelgeving zijn de volgende wetten en regels van belang.





Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Vanuit deze wet zijn vooral van belang:
Besteding van gelden moet rechtmatig en doelmatig zijn. De rechtmatige besteding van
doorbetaalde gelden hoeft het samenwerkingsverband niet te controleren, dat is aan
de ontvangende (eveneens onder de WVO vallende) instelling. Belangrijk kader hierbij is
dat besteding plaatsvindt ter realisatie van het ondersteuningsplan.
Het nakomen van verplichtingen voor het samenwerkingsverband voor vso en
personeel, met name rond de tripartiete afspraken en de bekostiging van vso.
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Verantwoording, jaarverslaggeving. De reguliere eisen die aan het VO worden gesteld in
het kader van de verantwoording gelden ook voor het samenwerkingsverband. Hier
vloeien weinig risico’s uit. Wel moet een zogenaamde continuïteitsparagraaf worden
opgenomen. Het belangrijkste risico voor het bestuursverslag is dat het SWV Fultura
voor een volledige verantwoording afhankelijk is van tijdige informatie van alle
aangesloten besturen betreffende de doelmatigheid van de doorbetaalde middelen.
Fiscale wetgeving
Dit behelst momenteel de loonbelasting en dat is belegd bij een tweetal schoolbesturen. Het SWV
Fultura is niet vennootschapsbelastingplichtig. Voor de btw is voor het inzetten van personeel
in het kader van het ondersteuningsplan een vrijstelling tot 1 september 2017 verleend. Ten
aanzien van het dossier BTW zijn voor alle medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het
SWV detacheringsovereenkomsten afgesloten die voor de inspecteur van de belastingen
aanleiding is geweest om vrijstelling van BTW te verlenen.
Het samenwerkingsverband heeft zelf geen personeel in dienst.
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Verslag van de toezichthouders
Binnen het SWV Fultura is gekozen voor de stichtingsvorm. Binnen de stichting fungeert het
Algemeen Bestuur als Toezichthoudend Orgaan. Dit orgaan is verantwoordelijk voor naleving van de
wettelijke voorschriften, de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van
middelen en treedt op als werkgever van de directeur. Dhr. R. Krijnen is voorzitter, dhr. S. Haverkamp is
vicevoorzitter en de bestuursleden hebben geen specifieke taken. Deelname aan het bestuur is
onbezoldigd. Voor bezoldigde dan wel onbezoldigde nevenfuncties wordt verwezen naar de
bestuursverslagen van de stichtingen die gezamenlijk het samenwerkingsverband vormen.
Het toezichthoudend orgaan is als volgt samengesteld:
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

R. Krijnen

Voorzitter

B. Kamphuis

lid

G. Diever

lid

S.A.J. Haverkamp

Vice voorzitter

L. de Boom

lid

J van der Heide

lid

Er zijn geen situaties voorgekomen met tegenstrijdig belang. Voorbehouden aan het bestuur is de
vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting (zie statuten artikel 8,-6c). Het
Algemeen Bestuur bestaat uit afgevaardigden van alle aangesloten schoolbesturen. Deze schoolbesturen
zijn op de hoogte van de betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders. Voor de
beleidsvoorbereiding en -uitvoering heeft het Algemeen Bestuur een directeur benoemd. Besluitvorming
door het Algemeen Bestuur vindt plaats met inachtneming van de regels van medezeggenschap. SWV
Fultura kent een betrokken OPR.
In 2018 is het Algemeen Bestuur 5 maal bij elkaar gekomen: 15 januari 2018, 19 maart 2018, 28 mei 2018,
17 september 2018, 19 november 2018. Het Bestuur heeft op 25 januari 2016 besloten Van Ree
Accountants te contracteren als accountant van het Samenwerkingsverband Fultura, waarmee is
voldaan aan de wettelijke vereisten.
In haar rol als intern toezichthouder heeft het bestuur op 28 mei 2018 de jaarstukken over 2017
goedgekeurd. In december 2018 is de begroting 2019 en de meerjarenbegroting goedgekeurd. De
stichting kent geen uitvoerend bestuur, maar heeft een directeur met een mandaat als uitvoerder. De
benoeming van de directeur is belegd bij het bestuur. Het bestuur heeft haar functioneren als algemeen
bestuur en intern toezichthouder in 2017 geëvalueerd, in 2018 heeft geen formele evaluatie
plaatsgevonden.
De onderwijsinspectie heeft in haar mondelinge terugkoppeling aangegeven dat het bestuur stappen
moet zetten om onafhankelijkheid te realiseren binnen het bestuur. Een schriftelijk rapport van de
bevindingen van de inspecteur is op dit moment (maart 2019) nog niet beschikbaar. Komend jaar wordt
toegewerkt naar een extern lid binnen het bestuur om daarmee te voldoen aan enerzijds de opmerkingen
van de inspectie en anderzijds de code goed bestuur.
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Wettelijke vermeldingen
Een aantal wettelijke vermeldingen zijn voor ons niet van toepassing. Hieronder een opsomming:
• Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid – de leerlingen blijven op hun eigen
school ingeschreven
• Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek
• Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering
• Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering
• Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis – personeel wordt ingehuurd
• Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel – personeel
wordt ingehuurd
• Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag – personeel wordt ingehuurd
• Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de daaronder
ressorterende instellingen aangesloten zijn en van de verbonden partijen – geen verbonden
partijen
• Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, waaronder samenwerkingsverbanden –
geen verbonden partijen
• Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte
toekomstige investeringen – nog niet van toepassing gezien de geringe verwachte investeringen
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Ondertekening bestuur

R. Krijnen

L. de Boom,

Voorzitter

Bestuurslid

---------------------------

---------------------------

S.A.J. Haverkamp

G. Diever,

Vice voorzitter

Bestuurslid

---------------------------

---------------------------

B. Kamphuis

J v d Heide,

Bestuurslid

Lid met bestuurlijk mandaat

---------------------------

---------------------------

Datum:

Jaarverslag 2018

42

Jaarrekening
Grondslagen en waardering:
Algemeen
Op 24 oktober 2013 is de Stichting Samenwerkingsverband Zuidwest Friesland Fultura (SWV
Fultura) formeel opgericht. Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs op 1 augustus
2014 zijn de werkzaamheden van het SWV Fultura officieel van start gegaan.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere
waarderingsgrondslag wordt vermeld.
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Burgerlijk Wetboek II, Titel 9 en de RJ660.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, waarbij
positieve resultaten slechts worden opgenomen indien en voor zover zij op de balansdatum zijn
gerealiseerd. Negatieve resultaten worden verantwoord indien zij voor het opmaken van de
financiële verantwoording bekend zijn geworden.

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet.

Activa
Materiële vaste activa
Het betrokken gebouw en terrein is het economisch eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân en
is daardoor niet gewaardeerd in de balans.
Waardering van de overige materiële activa vindt plaats tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met
de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur. Artikelen met een aanschafwaarde van =< €500,- per eenheid worden niet
afgeschreven. Deze aanschafkosten worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
computers

20 %

5 jaar

switches, accesspoints 16,67% 6 jaar
iPads

33,33% 3 jaar

telefonie/machines

10%

meubilair

6,67 % 15 jaar

10 jaar
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Vlottende activa
Vorderingen worden nominaal gewaardeerd en, indien van toepassing, opgenomen onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.
De liquide middelen worden gevormd door de kas- en banksaldi en zijn vrij ter beschikking tenzij
anders is aangegeven. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Passiva
Onder het eigen vermogen wordt de algemene reserve gepresenteerd. Deze staat ter vrije beschikking
van het bevoegd gezag.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan deels uit nog te betalen facturen aan crediteuren. Het overige
deel zijn financiële verplichtingen welke betrekking hebben op het boekjaar 2018. Schulden met een
op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend.
Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De eerste verwerking van de schulden is op basis van
reële waarde, waardering na eerste verwerking geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs.
Resultaat
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
ministerie van OCW. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
Personeelslasten
De personeelslasten hebben betrekking op de kosten van gedetacheerd personeel van de
deelnemende scholen binnen het samenwerkingsverband.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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Balans
31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

43.185

44.055

10

93.789

1 Activa

Vaste activa
1.2

Materiële vaste activa

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

841.990

945.470

Totaal activa

885.185

1.083.314

711.956

713.557

2 Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2.1
2.2.2

Voorziening onderhoud gebouw
Personeelsvoorziening

94.441
36.316

62.053
0

2.4

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

569
41.903

20.070
287.634

885.185

1.083.314

Totaal Passiva
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Staat van Baten en Lasten
Realisatie
2018
EUR

Begroot
2018
EUR

Realisatie
2017
EUR

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.3 Overige baten

7.800.908
70.325
34.680

4.550.777
62.500
27.841

7.480.583
62.500
46.097

7.905.913

4.641.118

7.589.180

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

917.191
7.846
69.880
6.912.607

827.907
8.250
87.118
3.777.843

817.841
7.678
89.521
6.640.920

Totaal Lasten

7.907.524

4.701.118

7.555.960

-1.611

-60.000

33.220

10

0

42

-1.601

-60.000

33.262

Totaal Baten
4 Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Saldo baten en lasten
5 Financiële baten en lasten
Totaal resultaat
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Kasstroomoverzicht
2018
EUR

2018
EUR

2017
EUR

2017
EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

-1.601

33.262

Aanpassingen voor:
-afschrijvingen
-mutatie voorzieningen

7.846
68.704

7.354
32.387
74.949

73.003

Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen
- kortlopende schulden
- mutatie overlopende rente

93.779
-265.232
10

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

-171.443

6.857

-96.494

79.860

-10

-42

-96.504

79.818

-6.977
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen

-45.092
49.834
2.115

-815
0
-6.977

0

-815

0
0

0

-103.481

79.003
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Toelichting op de balans

Activa
1.2 Materiële vaste activa

Vorderingen
1.5

Vorderingen

1.5.7

Overige vorderingen
Nog te vorderen rente spaarrekening
Nog te vorderen detachering
Vooruitbetaalde bedragen

10
0
0

42
26.673
67.074

Totaal overige vorderingen

10

93.789
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Toelichting op de balans
Activa (vervolg)

2018
EUR

2017
EUR

Liquide Middelen
1.7

Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kasmiddelen
Tegoeden bankrekeningen
Totaal liquide middelen

2

Passiva

107
841.883
841.990

106
945.364
945.470

713.557

680.295

-1.601

33.262

711.956

713.557

Onderhoudsvoorziening
Saldo per 1-1

62.053

32387

Dotatie
Onttrekking
Vrijval

32.388
0
0

32.388
-2.722
0

Totaal onderhoudsvoorziening

94.441

62.053

0

0

Dotatie
Onttrekking
Vrijval

36.316
0
0

0
0
0

Totaal personeelsvoorziening

36.316

0

569

20.070

Eigen Vermogen
2.1

Eigen Vermogen
Saldo per 1-1
Resultaat
Totaal Eigen Vermogen

2.2.1

2.2.2

Personeelsvoorziening
Saldo per 1-1

2.4.3

Crediteuren

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Accountantskosten
Schuld aan CVO ZW Fryslân
Nog te betalen projecten
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Nog te betalen personeelskosten aan CVO en RSG
Overige nog te betalen kosten

8.100
5.599
0
10.980
13.695
3.529

7.696
2.972
51.083
0
218.878
7.005

Totaal overige kortlopende schulden

41.903

287.634

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Wij hebben een vijfjarige huurovereenkomst afgesloten per 1 juni 2016 voor het gebruik van een
kopieer- en printapparaat. Kosten € 2.266,- per jaar.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

BATEN

2018
EUR

Begroot
2018
EUR

2017
EUR

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Lichte ondersteuning algemeen
Zware ondersteuning

4.000.676
3.800.232

1.025.155
3.525.622

3.955.030
3.525.553

Totaal rijksbijdragen

7.800.908

4.550.777

7.480.583

3.2

Overige overheidsbedragen

3.2.1
3.2.2

Gemeentelijke bijdrage
Overige overheidsbijdragen
- Afrekening Op de rails
- Vroegtijdig School Verlaten (VSV)
- Overig

37.825

30.000

30.000

0
32.500
0

0
32.500
0

0
32.500
0

Totaal overige overheidsbijdragen

70.325

62.500

62.500

3.5

Overige bijdragen

3.5.1
3.5.2
3.5.3

Detacheringsopbrengsten
Overige
Leerlingtesten

32.245
4.523
-2.088

27.841
0
0

39.488
0
6.609

Totaal overige baten

34.680

27.841

46.097
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
2018
EUR

Begroot
2018
EUR

2017
EUR

LASTEN
4.1

Personeelslasten

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

4.1.2.3

Overige personele lasten
Scholing
Overige
Totaal personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.2.2

Inventaris en apparatuur

4.3

Huisvestingslasten
Dotatie voorziening onderhoud gebouw
Binnenonderhoud
Terreinonderhoud
Gas
Water
Elektra
Schoonmaak
Overig
Totaal huisvestingslasten

893.670

817.907

794.045

14.039
9.482

10.000

11.937
11.859

917.191

827.907

817.841

7.846

8.250

7.678

32.388
7.945
982
11.070
618
4.094
10.250
2.533
69.880

32.388
14.587
1.500
15.000
700
10.000
10.443
2.500
87.118

32.388
24.229
1.491
13.602
727
2.246
11.501
3.337
89.521
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

LASTEN (vervolg)

Begroot
2018
EUR

2018
EUR

2017
EUR

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie en beheerlasten
Visieontwikkeling Passend Onderwijs
Commissie toewijzing
Kwaliteitszorg
Privacy beleid
Accountantskosten

0
13.662
1.285
0
11.899

Overige administratie en beheerlasten
OPR
Telefoon
Verzekering
Administratie
PR
Kosten bestuur
Totaal administratie en beheerlasten

1.200
1.765
3.029
4.567
473
7.141
45.021

82.001

550
1.617
3.029
6.333
292
11.863
86.663

1.953

1.500

1.683

0
35.000
10.000
10.000
8.000

13.271
18.895
23.117
0
7.696

19.000

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.4

OPDC

13.680

14.448

12.964

4.4.9.1

Schoolmaatschappelijk werk

27.414

22.000

22.000

4.4.9.2

Kosten subsidie gemeente (incl Zomerkans)

32.410

30.000

30.000

4.4.9.3

ZMOLK, ISK, A-klas

181.444

158.500

91.904

4.4.9.4

Inkomstenoverdrachten
Afdracht DUO VSO Zware ondersteuning
Afdracht DUO Lwoo en pro
Overdracht inzake groeiregeling
Uitbetaalde rijksvergoeding ZW Friesland

2.192.961
3.054.756
152.670
1.210.297

2.122.392
nb
115.000
1.198.006

2.236.842
3.061.719
60.833
1.036.312

Totaal inkomensoverdrachten

6.610.684

3.435.398

6.395.706

0

33.996

0

6.912.607

3.777.843

6.640.920

4.4.9.9

Onvoorzien

Totaal overige lasten
Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Accountantshonoraria,
Totaal

onderzoek van de jaarrekening
andere controleopdrachten
adviesdiensten op fiscaal terrein
andere niet-controlediensten

2018
EUR
8.100
0
0
0
8.100

2017
EUR
7.696
0
0
0
7.696
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WNT-verantwoording 2018 SWV Fultura
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op SWV Fultura. Het voor SWV Fultura toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018
€146.000. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SWV Fultura van toepassing
zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
bedragen x € 1

N. Harms

Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)

Directeur
2018

2017

01/01 – 31-12

01/09 – 31/12

€ 182

€ 176

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het
(gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

Ja
96.658

31.147

Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

96.658

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

96.658

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

1b. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

R. Krijnen

Voorzitter bestuur

B. Kamphuis

Bestuurslid

G. Diever

Bestuurslid

S.A.J. Haverkamp

Vice voorzitter bestuur

L. de Boom

Bestuurslid

J. van der Heide

Lid met bestuurlijk mandaat

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Overige gegevens
Bestemming resultaat:
Het resultaat van het boekjaar € 1.601,-negatief wordt onttrokken aan het eigen vermogen.
Gebeurtenissen na afloop verslagjaar:
Na afloop van het verslagjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die
vermeld moeten worden.

Model G
G1 Subsidies zonder verrekening clausule
Omschrijving

Toewijzing Toewijzing Bedrag
Kenmerk Datum

Ontvangen

Prestatie

Toewijzing t/m verslagjaar

afgerond

Niet van toepassing

G2 Subsidies met verrekening clausule
G2A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing Toewijzing Bedrag
Kenmerk Datum

Ontvangen
Toewijzing t/m verslagjaar

Totale

Te

kosten

verrekenen

Totale

Ontvangen

kosten

t/m 31-12-‘18

Niet van toepassing

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing Toewijzing Bedrag
Kenmerk Datum

Ontvangen
Toewijzing t/m verslagjaar

Niet van toepassing

Model E
Verbonden Partijen
Naam

Juridische vorm Statutaire zetel

Code akt.

Deelname (%)

Niet van toepassing
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Bijlage

Gebruikte afkortingen en termen

Cluster

2: gehoor en spraak; 3: lichamelijk; 4: gedrag

CT

Commissie Toewijzing

CvA

Commissie van Advies

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg, veelal met gemeente(n)

OPDC

Orthopedagogisch Didactisch Centrum

OPR

Ondersteuningsplanraad

OZO

Onderwijs Zorg Overleg

PCL-PO

Platform Coördinatoren Leerlingenondersteuning - Passend Onderwijs

PO

Primair Onderwijs

PrO

Praktijkonderwijs

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring, nodig voor toelating tot VSO

VO

Voortgezet Onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs
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