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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. Dit jaarverslag is

bestuurlijk vastgesteld 13-5-2022, OPR 11-5-2022, RvC 12-5-2022 en wordt besproken tijdens de ALV van  

9 juni 2022. De Raad van Commissarissen heeft op 12-05-2022 haar goedkeuring verleend aan de jaarstukken 

2021 met toevoeging van haar eigen jaarverslag. Voor 1 juli 2022 zijn de jaarstukken officieel ingediend bij 

DUO. Met dit verslag wil het samenwerkingsverband (SWV) zich verantwoorden richting alle leden, 

het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de OndersteuningsplanRaad, de gemeenten van 

Helmond–Peelland en alle overige belanghebbenden.

 

Dit verslag is opgebouwd uit drie delen:

 

Deel A: Bestuursverslag 

Deel B: Jaarrekening 

Deel C: Accountantscontrole

Bijgaand treft u deel A aan; het bestuursverslag. Delen B en C zijn opgemaakt in afzonderlijke documenten.

Deel A1 beschrijft de organisatie van het SWV en doet verslag van de mate waarin aangesloten schoolbesturen 

en scholen in 2021 uitvoering gaven aan de wettelijke taken en doelrealisatie op uitgangspunten zoals omschre-

ven in het ondersteuningsplan 2018-2022. 

In deel A2 volgt een toelichting op de financiële realisatie gerelateerd aan de begroting van 2021 en de realisa-

tie van 2020. In deel A3 is het verslag opgenomen van het intern toezichthoudend orgaan (ALV/RvC). 

Deel B presenteert de financiële jaarcijfers in een gestandaardiseerd financieel verslagformat. Het bestuursverslag 

en de jaarrekening geven een totaalbeeld van de realisatie in 2021. 

In deel C is het controleverslag van de accountant (van Ree) opgenomen.

Terugkijkend is te constateren dat 2021 heel bijzonder is geweest. Ook dit jaar hield de coronacrisis ons land in 

de greep, met als gevolg scholensluitingen en het organiseren van afstandsonderwijs. Hierdoor is de kansenon-

gelijkheid van kinderen uit de zwakkere sociaal-culturele en economische milieus (de klassieke achterstandsgroe-

pen) verder vergroot.

Ondanks de goed geplande inzet van NPO-middelen, viel de uitvoering zwaar tegen; vooral door personeels-

gebrek en discontinuïteit (ziekte en quarantainemaatregelen). Het SWV vroeg aandacht voor de inzet van 

NPO-middelen op de aansluiting voor- en vroegschools, met name voor de genoemde kwetsbare doelgroep en 

op het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden.

In de komende jaren blijft aandacht nodig voor het inhalen van de (extra) opgelopen vertraging, achterstanden 

en het vergroten van kansenongelijkheid.

 

Het samenwerkingsverband heeft in 2021 bestuur en intern toezicht gereorganiseerd en een stevige statuten-

wijziging doorgevoerd. Uitgevoerd door een stuurgroep (ALV) en een interim bestuurder. In het najaar van 2021 

is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd als onafhankelijk toezichthoudend orgaan en 1 mei 2022 is dhr. 

Wissink als directeur-bestuurder benoemd. Hiermee krijgen de schoolbesturen als leden van de

vereniging een meer eenduidige rol in de ALV. De vele wisselingen vragen extra aandacht voor nadere onderlinge 

kennismaking en creatie van een nieuwe gezamenlijke visie en samenwerking.
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Helaas heeft 2021 niet de beoogde kentering in het deelnamepercentage voor het gespecialiseerd onderwijs

gebracht; de deelname is juist relatief gezien gestegen. Er ligt voor de komende jaren een stevige opdracht

om deze kentering wel te realiseren. Hiertoe biedt het nieuw ingestelde Kans!overleg goede mogelijkheden, 

daarnaast scherpen wij de TLV-procedure aan en zoeken we in 2022 meer samenwerking tussen de scholen

in een aantal sub-regio’s.

 

Eind 2020 heeft de landelijke evaluatie ‘Passend Onderwijs’ geleid tot een (nieuwe) koersbepaling. De weg naar 

beter passend en inclusiever onderwijs wordt ingeleid door de 25 maatregelen van Minister Slob, deze integreert 

het SWV Helmond-Peelland in het beleid voor de komende jaren (nieuw ondersteuningsplan). Thema’s die daar-

bij vooral aandacht krijgen zijn: een landelijke norm voor basisondersteuning, leer- en hoorrecht voor leerlingen 

en ouders, goed onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen en vereenvoudiging bekostiging (einde groei-

regeling en grensverkeer).

 

In de komende jaren investeert SWV Helmond-Peelland PO op de weg naar nog beter passend en inclusiever

onderwijs waarbij samenwerken met elkaar, met gemeenten en met regionale partners uit de jeugdzorg steeds 

belangrijker worden.

In dit verslag leest u hierover meer en voor andere informatie verwijzen wij u graag naar de website:

po.swv-peelland.nl.

Veel leesplezier!

Dhr. Jos Gerards

Interim-bestuurder SWV Helmond-Peelland PO 3008

Dhr. Erik Wissink

Directeur-bestuurder SWV Helmond-Peelland PO 3008

Aldus vastgesteld door het bestuur van het SWV Helmond-Peelland PO op 10 juni 2022.

Dhr. J. Gerards

Aldus goedgekeurd door de RvC van het SWV Helmond-Peelland PO op 10 juni 2022.

Namens de RvC

Naam: Dhr. H. Verbraak
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1.1 OVER ONS

Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland PO is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs.

Het SWV bestaat uit 22 leden; de schoolbesturen1. Het SWV bestrijkt ruim 100 scholen en 24.000 leerlingen 

met een grote diversiteit aan basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het SWV is juridisch 

een vereniging van en voor leden. De vereniging van aangesloten schoolbesturen heeft de algemene eindverant-

woordelijkheid voor de instandhouding van het samenwerkingsverband; voor het realiseren van een samenhan-

gend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan; voor 

een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen en voor passend ondersteuningsaanbod voor alle 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

 

De missie van SWV Helmond-Peelland PO: voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelings-

gericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod. Meer over onze visie, uitgangspunten en doelstellingen kunt 

u lezen in het ondersteuningsplan 2018-2022.  

1.2 CONTACTGEGEVENS

Openbaarmaking van het jaarverslag 2021 geschiedt door indiening bij OCW. Ook wordt het jaarverslag 2021 

onverkort openbaar gemaakt via de eigen website.

1
ORGANISATIE/

VERANTWOORDING BELEID

Rechtspersoon: Vereniging

Naam: SWV Helmond-Peelland PO 3008 

Nader te noemen SWV

Statutair gevestigd te: Helmond

Bevoegd gezag nummer: 21645 

PO3008

Kamer van Koophandel te 

Eindhoven:

59114835

Oprichting: 30-10-2013

Bezoekadres: Berkveld 19, 5709 AE Helmond

Postadres: Postbus 551, 5700 AN Helmond

Directeur-bestuurder SWV: Dhr. Drs. Erik Wissink 

Bestuur SWV (a.i.): Dhr. Jos Gerards 

Website: po.swv-peelland.nl

E-mailadres: po@swv-peellandpo.nl

Bankrekening: NL36RABO0136051995

Contactpersoon: Directeur-bestuurder SWV 

0492-511232              

Gegevens accountant: Van Ree Accountants

Naam van de accountant: Dhr. J. Berkouwer RA MSc

  Zie bijlage 3: Overzicht schoolbesturen en scholen SWV Helmond-Peelland PO1
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1.3 HOE ZIJN WIJ GEORGANISEERD?

Vanaf de start van het SWV in 2014 is gewerkt met de constructie van een ALV en een daaruit gekozen bestuur. 

De aangestelde directeur had met een mandaatstelling de dagelijkse leiding over het SWV. Eind 2020 heeft de 

ALV een onderzoek uit laten voeren naar de wijze waarop de governance binnen het SWV is ingericht en  

functioneert.

1.3.1  Governance structuur 2021

Wij nemen u door middel van een tijdlijn mee in de genomen stappen in 2021:

12-01-2021 : Presentatie aan de ALV van de onderzoeksresultaten naar de bestaande governance van het SWV.

26-01-2021 : De ALV stemt in met de adviezen uit het onderzoeksrapport om de governance    

  binnen het SWV te herstructureren.

  Adviezen:

• Governance: het organiek scheiden van eigenaarschap, bestuur en toezicht en deze rollen versterken 

en professionaliseren.

• Netwerk: aanvullen met een netwerk op operationeel niveau en het steviger positioneren van de OPR,  

zodat het ondersteuningsplan beter aansluit bij de behoefte die er in de praktijk leeft en zodat de realisatie 

van het ondersteuningsplan kan worden versterkt.

• Cultuur: Investeren in onderlinge omgang en professionaliteit. Van de schoolbestuurders wordt verwacht  

dat zij een stimulerende rol in het proces spelen. 

04-03-2021 : De ALV benoemt een stuurgroep. Deze stuurgroep geeft uitvoering aan de herstructurering  

  van de governancestructuur

01-05-2021 : 2 bestuursleden stoppen

01-06-2021 : 1 bestuurslid stopt

01-06-2021 : Het zittende bestuur stopt formeel

01-06-2021 : Aanstelling van de heer Jos Gerards als interim-bestuurder voor het SWV

23-09-2021 : Goedkeuring ALV nieuwe statuten SWV

01-11-2021 : Benoeming 3 leden Raad van Commissarissen

18-11-2021 : Notariële bekrachtiging statuten

Dec : Start inrichting scholenoverleg

Dec : Start werving- en selectieprocedure directeur-bestuurder

Het SWV kent vanaf 2022 een directeur-bestuurder (waarbij de functie van directeur is vervallen), een Raad van 

Commissarissen (RvC) en de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV stelt vierjaarlijks het ondersteuningsplan 

vast, nader uitgewerkt in een jaarplan met een bijbehorende begroting. De leden dienen maximaal eigenaar te 

blijven van de gezamenlijke maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder 

kan doen wat nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan binnen de gestelde financiële kaders van de  

begroting te realiseren. De RvC houdt toezicht op het bestuurlijk handelen conform de statuten, de vaststelling 

van de jaarrekening en het bestuursverslag, de bedrijfsvoering en de verhouding met de Ondersteuningsplan-

Raad (OPR). In de OPR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd en is inspraak geregeld. Deze raad 

denkt mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen. De OPR heeft instemmings- 

bevoegdheid bij het ondersteuningsplan, de begroting van het samenwerkingsverband, bij benoeming van  

de bestuurder en heeft één voordrachtzetel in de RvC.   
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1.3.2  Bestuur

Bestuur van 1-1-2021 tot en met 31 mei 2021

Het bestuur van het SWV bestond tot 1 mei 2021 uit 5 bestuursleden. Deze bestuursleden waren ook school-

bestuurder van een schoolbestuur ressorterend in het SWV. Door het vertrek van 3 bestuursleden per mei/juni 

en de hervorming naar een nieuwe governancestructuur heeft het bestuur besloten zich per 1 juni 2021 op te 

heffen.

Voorzitter tot 1-6-2021 Dhr. Jan van der Heijden 

 Voorzitter CvB QliQ, bg.nr. 30240

Penningmeester/Secretaris tot 1-6-2021 Mevr. Annemie Martens 

 Voorzitter CvB PlatOO, bg.nr. 41860

Lid tot 1-5-2021 Dhr. Wim Klaassen 

 Voorzitter CvB Eenbes bg.nr. 40557

Lid tot 1-5-2021 Mevr. Jacqueline Ketelaar 

 Voorzitter RvB Prodas bg nr. 41223

Lid tot 1-6-2021 Mevr. Monique van Ekert 

 Directeur-bestuurder Silvester Bernadette

 bg.nr. 60061

Voor een uitgebreid overzicht van de nevenfuncties verwijzen wij naar de jaarverslagen van de betreffende 

schoolbesturen. 

De bestuursvergoeding werd tot 1 juni 2021 verstrekt aan het schoolbestuur waar het betreffende bestuurslid 

een dienstverband heeft (niet op persoonlijke titel). Voor reguliere leden was dit €5.000 op jaarbasis, voor de 

secretaris en penningsmeester €2.500 en voor de voorzitter van het bestuur €5.000. In 2021 is in totaal een 

bestuursvergoeding van €12.917 verstrekt volgens de volgende verdeling:

• QliQ Jan van der Heijden voorzitter €   4.167

• PlatOO Annemie Martens  secretaris/penningmeester €   4.167

• Prodas Jacqueline Ketelaar lid €   1.250

• Eenbes Wim Klaassen lid €   1.250

• S. Bernadette Monique van Ekert lid €   2.083

Interim-bestuur vanaf 1 juni 2021

Na 1 juni 2021 is dhr. Jos Gerards aangesteld als interim-bestuurder voor het SWV. 

De dagelijkse leiding is hierbij in handen gebleven van dhr. Erik Wissink, waarbij de taak- en mandaatstelling 

ongewijzigd is gebleven. De totale bestuursvergoeding voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2021 

bedroeg €59.048. (incl. BTW).

De totale bestuursvergoeding voor 2021 bedroeg €71.965.
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Situatie per 31 december 2021

Dhr. Jos Gerards is per 31 december werkzaam als bestuurder ad interim. Er is in december 2021 een start  

gemaakt met de procedure voor de werving van een directeur-bestuurder. Per 1 mei heeft de RvC de heer  

Erik Wissink benoemd als directeur-bestuurder van het SWV.

NAAM:  NEVENFUNCTIES:

Dhr. Jos Gerards  Hoofdredactie Passend 

   Onderwijs magazine

   (Instondo; bezoldigd)

   

   Directeur-bestuurder 

   Ad interim SWV Aan Den IJssel

   (bezoldigd)

   Kerndocent leergangen 

   Toezichthouders VTOI-NVTK

   (Avicenna; bezoldigd)

ORGANISATIE/ VERANTWOORDING BELEID
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1.3.3  Raad van Commissarissen

Na een zorgvuldige selectieprocedure is per 1 november 2021 de Raad van Commissarissen voor het SWV aan-

getreden. Op 11 november zijn de RvC-leden in de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd. De RvC wordt 

gevormd door:

Mevr. Franca van Winkel, dhr. Michiel van Silfhout en dhr. Hans Verbraak.

De RvC heeft besloten om dhr. Hans Verbraak tot voorzitter te benoemen.

NAAM: PORTEFEUILLE: NEVENFUNCTIES:

Dhr. Hans Verbraak Onderwijskwaliteit Voorzitter Raad van Toezicht 

  Bestuurlijke verhoudingen OBO West-Brabant

   

   Voorzitter Ondernemers-

   Vereniging Majoppeveld

   Voorzitter Stichting Jazz750

   Roosendaal   

Dhr. Michiel van Silfhout Bestuur en organisatie Bestuurslid CDA Zeist

 

Mevr. Franca van Winkel Governance en financiën Penningmeester Nederlands

   Zilvermuseum Schoonhoven

   Penningmeester Over Rood,    

   non profit organisatie ter

   ondersteuning van ZZP’ers in

   financiële problemen

         

   Secretaris BIZ IJsselstein

        

   Onbezoldigd vrijwilliger JINC

   Landelijke organisatie die 

   ondernemers-onderwijs geeft

   Aan vmbo-leerlingen

1.3.4  Code goed bestuur en toezicht

De schoolbesturen en het bestuur van het samenwerkingsverband werken conform de Code Goed Bestuur van 

de PO-Raad (2020). De RvC werkt conform de Code Goed Toezicht VTOI-NVTK (2020). De nieuwe Codes zijn 

opgebouwd uit vier principes (kernwaarden): wij zorgen samen voor goed onderwijs voor alle kinderen; we wer-

ken in verbinding met de maatschappelijke context; we werken actief aan professionalisering van organisatie en 

bestuur; we werken integer en transparant. Wij passen deze toe in beleid en dagelijks handelen en leggen afwij-

kingen daarop uit. In het jaar 2021 zijn hierop geen afwijkingen geconstateerd.
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1.3.5  ALV

Het juridisch eigenaarschap van het SWV is formeel belegd bij de schoolbesturen van het SWV, aangezien zij de 

oprichters zijn. De schoolbesturen zijn verenigd in de ALV. De ALV richt zich op de maatschappelijke opdracht 

van het SWV, zijnde de realisatie van passend onderwijs in de regio, zoals omschreven in het ondersteunings-

plan. Dit plan staat centraal in de ALV. Het gesprek in de ALV is op strategisch niveau, d.w.z. op hoofdlijnen en 

op afstand.

De ALV heeft een onafhankelijke (externe) voorzitter. Tot 1 november 2021 had de ALV ook de rol van intern 

toezichthouder. Vanaf 1-11-2021 is het intern toezicht belegd bij een RvC.

1.3.6  OPR

De inbreng van de belangrijkste belanghebbenden is gewaarborgd in de vorm van een ondersteuningsplanraad. 

Dit orgaan biedt ouders en medewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ondersteuningsplan. 

De OPR geeft duidelijke signalen ten aanzien van de (maatschappelijk) gewenste invulling van het ondersteu-

ningsplan. De OPR bestond op 31 december uit totaal 14 leden , hiervan 6 (en 5 vacatures) personeelsleden en 

8 ouders (3 vacatures).  

Op 14 januari 2021 is tijdens een bijeenkomst algemene uitleg gegeven over het SWV en de OPR. Deze uitleg 

wordt ondersteund met een presentatie OPR en een film OPR op de website van het SWV.

In totaal waren er zes bijeenkomsten met de OPR (twee fysiek, vier digitaal). Deze vergaderingen bestonden uit 

het bijpraten over de ontwikkelingen in het SWV en de periodiek terugkerende onderwerpen zoals ondersteu-

ningsplan, jaarplan, begroting en kwartaalrapportages. 

Tijdens de vergadering van 10 maart 2021 zijn twee bestuursleden aangesloten bij de OPR-bijeenkomst om de 

ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe governancestructuur met de OPR door te nemen.

De OPR is nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe governancestructuur. Twee leden hebben zitting 

genomen in de benoemingsadviescommissie van de RvC en voor de benoemings-adviescommissie voor de direc-

teur-bestuurder nemen ook twee leden zitting in de commissie.

In 2021 was er veel aandacht voor het toewerken naar een nieuw ondersteuningsplan. Tijdens de bijeenkomst 

van 2 december werd input opgehaald voor het OP. De OPR had een grote rol in het opzetten van een ouder-

steunpunt. Hier wordt in dit verslag nader op ingegaan.

De OPR kent een gedeeld voorzitterschap. Het secretariaat wordt verzorgd door het stafbureau van het SWV.

De totale kosten voor de OPR bedragen in 2021 € 31.555.

1.3.7  PMR

De PMR is de personele medezeggenschapsraad van het SWV. De PMR is in 2021 eenmaal bijeengeweest.  

Tijdens deze bijeenkomst is, met aanvullende opmerking, goedkeuring gegeven aan het profiel van directeur- 

bestuurder. Ook heeft de PMR een afgevaardigde benoemd om zitting te nemen in de benoemingsadvies- 

commissie voor de directeur-bestuurder.

ORGANISATIE/ VERANTWOORDING BELEID

  Zie bijlage X, leden OPR2
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1.3.8  Organogram

SWV =
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PARTNERS VAN HET SWV

2.1 PARTNERS VAN HET SWV

2.1.1  Belanghebbenden

De allerbelangrijkste belanghebbenden zijn de kinderen binnen dit SWV. Als vanzelfsprekend hebben we dan 

ook te maken met de ouders/verzorgers. Onze sociale kaart is omvangrijk. We hebben te maken met school-

besturen, gemeenten, jeugdzorg, jeugdhulp, vervolgonderwijs, belangenorganisaties zoals de bonden, collega 

SWV’en, leveranciers en dienstverleners. In de volgende paragrafen lichten wij de samenwerking met onze  

belangrijkste partners nader toe.

2.1.1.1  Schoolbesturen binnen het SWV

Het SWV bestaat uit 22 schoolbesturen, met ieder een eigen identiteit, missie en visie. Het ondersteuningsplan 

schetst de gezamenlijke missie en visie op het realiseren van passend onderwijs in de regio en biedt het kader 

om deze doelen samen te realiseren. Dat kan echter niet zonder afstemming en overleg. Zowel op strategisch als 

op praktisch niveau vindt daarom intensief contact plaats tussen het SWV en de schoolbesturen.  

Op strategisch niveau worden ontwikkelingen binnen het SWV gerelateerd aan de doelstellingen uit het onder-

steuningsplan afgestemd met de individuele besturen. Dit gebeurt, naast de reguliere vergadercyclus, ook via de 

bestuursmonitor. Verder heeft het SWV contact met besturen op operationeel niveau, bijvoorbeeld voor deelna-

me aan inhoudelijke projecten binnen het SWV of om advies en afstemming op casusniveau. 

In 2020 is het specialistenoverleg gestart vanuit het SWV. In dit overleg wordt staand beleid of beleid in ont-

wikkeling getoetst of wordt er vanuit de praktijk input gevraagd. In het specialistenoverleg wordt geen beleid 

vastgesteld, dat is aan het bestuur. Besturen binnen het SWV beslissen of en wie er afgevaardigd wordt voor dit 

overleg. In 2021 werden zes digitale overleggen georganiseerd. De onderwerpen die besproken zijn betreffen; 

de landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, de TLV-procedure en wettelijke eisen van de 

deskundigenverklaring, Kans!overleg en de arrangementen, overgang PO-VO, aanmeldprocedure scholen,  

onderzoek naar verwijzingen SBO/SO, ophalen informatie voor het ondersteuningsplan 2022-2026 en een  

externe partner gaf toelichting over de samenwerking bij veiligheid in gezinnen. In 2022 wordt bezien hoe het 

specialistenoverleg wordt gepositioneerd in de nieuwe overlegstructuur (scholenkringen).

2.1.1.2  Schoolbesturen buiten het SWV

Diverse kinderen uit dit SWV bezoeken scholen voor speciaal (basis)onderwijs buiten de regio. Bijvoorbeeld om-

dat deze school geografisch thuisnabijer is, antwoord kan geven op een zeer specifieke ondersteuningsvraag of 

om d.m.v. regionale spreiding de druk op scholen binnen het SWV te verminderen. Deze kinderen worden onder 

de binnen het SWV geldende financiële afspraken daar geplaatst. Dat wil zeggen dat een TLV (toelaatbaarheids-

verklaring) in ons systeem wordt geregistreerd en bekostigd. Het SWV heeft dus zowel een inhoudelijke als een 

financiële binding met de betreffende schoolbesturen. Het SWV monitort de plaatsingen als gevolg van zeer 

specifiek of ontbrekend ondersteuningsaanbod in relatie tot de (door)ontwikkeling van het eigen dekkend  

ondersteuningsaanbod.

Voor leerlingen buiten het SWV die gebruik willen maken van een arrangement binnen de scholen in de 

regio van het SWV zijn afspraken gemaakt m.b.t. de financiële verrekening van het betreffende arrangement.  

Voor meer informatie: Leerling met een SWV-arrangement woonachtig buiten het SWV Helmond-Peelland PO. 

2.1.1.3  Kans!overleg

Rondom de overgang van de voorschool naar de basisschool organiseert het SWV meerdere (met name preven-

tieve) arrangementen. De vaak complexe casuïstiek vraagt in de praktijk de betrokkenheid van ouders en meer-

dere professionals rondom één casus. Een goede afstemming tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg is essen-

tieel voor een soepel traject. Het is van belang dat zij op een gelijkwaardig niveau met elkaar om tafel kunnen 

om afspraken te maken. Dit zodanig dat kind en ouder gericht geholpen worden en om arrangementen zo licht 

mogelijk op te zetten. Om efficiënt te kunnen (samen)werken organiseren we op structureel geplande momen-

ten het Kans!overleg. In dit overleg nodigen we mensen met de juiste expertise uit om mee te denken, samen 

met een vast contactpersoon vanuit de betrokken gemeente. Meer informatie via deze link.

  Een dergelijke afspraak bestaat bijvoorbeeld voor de [cluster 4-] school in Helmond.3
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2.1.1.4  Gemeenten en ARPO

De gemeenten in het SWV zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg, waarvoor iedere gemeente een jeugdbe-

leidsplan heeft opgesteld. Om aan de specifieke doelstellingen van het SWV te werken is een actieve afstemming 

en samenwerking met de gemeenten noodzakelijk.

In de werkgroep ARPO zitten daarom beleidsambtenaren van gemeenten en vertegenwoordigers van SWV PO 

en VO. Binnen het ARPO vindt wederzijdse afstemming plaats over de organisatie van jeugdzorg binnen de ge-

meenten en de specifieke ontwikkelingen binnen de SWV’en en de besturen. Duidelijk is dat gemeenten in de 

ontwikkelingen verschillen, met een regionale verantwoordelijkheid voor het SWV. Om deze reden worden voor-

al lokale afstemmingsgesprekken per gemeente georganiseerd om afspraken tussen onderwijs (samen met het 

SWV VO) en gemeenten meer specifiek op lokaal niveau vorm te geven. Op verzoek en op uitnodiging van de 

gemeente worden schoolbestuurders hierbij betrokken.

Het ARPO richt zich vooral op het voorbereiden van het regionale OOGO. In het kalenderjaar 2021 heeft geen 

OOGO plaatsgevonden. In de twee ARPO-overleggen in 2021 zijn wederzijdse ontwikkelingen op het gebied 

van jeugdbeleid en passend onderwijs afgestemd. De besproken onderwerpen: leerlingvervoer, bevindingen uit 

de landelijke evaluatie passend onderwijs, ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid, processen nieuwe on-

dersteuningsplannen PO en VO en het privacy convenant gegevensdeling onderwijs, gemeenten, jeugdzorg en 

jeugdhulp. Op 11 april 2022 staat een OOGO gepland ter instemming van het ondersteuningsplan 2022-2026.

2.1.1.5  Voortgezet onderwijs

Het SWV PO en VO werken samen om de doorgaande lijn van PO naar VO soepel te laten verlopen, met name 

voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Er is regelmatig overleg tussen de besturen en directie van de 

SWV’en, met afstemming op operationeel niveau tussen de gedragsdeskundigen en beleidsmedewerkers.

POSVO-overleg

In de POSVO-werkgroep zijn het SWV PO, het SWV VO, het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het 

speciaal (voorgezet) onderwijs vertegenwoordigd. Met als primaire opdracht het ontwikkelen en vaststellen van 

het tijdpad voor de overgang van PO naar VO. Dit tijdpad en ontwikkelingen in de aansluiting worden in geza-

menlijkheid met het SWV VO regionaal en bestuurlijk gepresenteerd. Daarnaast wordt de aansluiting gemoni-

tord, met speciale aandacht voor kinderen met een ondersteuningsvraag. De directeur-bestuurder van het SWV 

PO is voorzitter tijdens dit overleg. De leden vanuit primair onderwijs worden door de ALV afgevaardigd. 

In 2021 is het POSVO zeven keer bij elkaar gekomen. 

De volgende onderwerpen zijn besproken in het POSVO-overleg: 

• aanpassing tijdpad door de coronapandemie,

• aanmeldprocedure en afstemming met SWV Eindhoven, 

• voortgang pilot aansluiting praktijkonderwijs en vakroute, 

• afstemming aansluitingscommissie Helmond,

• warme overdracht PO-VO, 

• samenwerking GOO en Commanderij College, 

• hogere uitslagen eindtoetsen en bijgestelde adviezen, 

• visie om minimale leeftijd instroom VO,

• positie IQ-test. 

2.1.1.6  SO-SBO-overleg

De directies van de S(B)O-scholen zijn in 2021 drie keer bijeengekomen onder voorzitterschap van de SVW- 

directeur. Tijdens deze overleggen zijn wederzijdse ontwikkelingen, de invloed op het beleid en de praktijk van 

het SWV en het S(B)O besproken. Door middel van het SO-SBO-overleg houdt het SWV zicht op het dekkend 

ondersteuningsaanbod en de plaatsingsmogelijkheden. Daarnaast is het SWV erop gericht om het S(B)O steeds 

preventiever in te zetten en steeds meer in verbinding te staan met het regulier onderwijs.  
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De volgende onderwerpen zijn besproken: 

• SO-SBO overleg: SWV, 

• resultaten onderzoek naar verwijzingen SBO en SO,

• pilots SBO en SO,

• toegekende arrangementen vanuit het SWV,

• gespecialiseerde opvang GOO,

• projectgroep leerrecht,

• evaluatie Kans!overleg,

• aansluiting PO-VSO.

2.1.1.7  AB-overleg

Het AB-netwerk komt voort uit de gemaakte afspraken tussen het SWV en de vakbonden over de personele 

gevolgen door de invoering van passend onderwijs (tripartiete akkoord). Het is gericht op het afstemmen en 

onderhouden van expertise van voormalige Ambulant Begeleiders. Het AB-netwerk kwam in 2021 één keer bij 

elkaar. Tijdens dit overleg zijn de ontwikkelingen van het SWV doorgesproken en vertelde een externe spreker 

over het onderwerp trauma sensitief ondersteunend lesgeven. Eind 2021 is besloten om het AB-overleg op te 

heffen. De opkomst voor dit overleg was gering en expertise-overdracht krijgt vanaf 2022 op een andere  

manier vorm.

2.1.1.8  Oudersteunpunt

Maatregel 7 van de verbetermaatregelen van minister Slob betreft het opzetten van een oudersteunpunt.

Deze verbetermaatregel houdt in dat ieder SWV een ouder- en jeugdsteunpunt op moet zetten. Dit steunpunt is 

onafhankelijk met objectieve informatie en neemt geen taken over van het SWV. Het SWV Helmond-Peelland PO 

is hiermee voortvarend aan de slag gegaan. In 2021 is een werkgroep opgericht met OPR-leden (ouders en per-

soneel) en medewerkers van het SWV. Er zijn vragen geformuleerd voor de vier aandachtsgebieden:  

baby’s/peuters, basisschool, S(B)O en de stap naar VO. Het oudersteunpunt is ondersteunend aan ouders,  

het moet duidelijk zijn waar zij met vragen terecht kunnen. Het oudersteunpunt bundelt ook signalen die onder 

de aandacht gebracht moeten worden bij het SWV. Bij het oudersteunpunt kunnen ouders ervaringen delen. 

Hoe wordt de praktijk van passend onderwijs ervaren? Op 21 januari 2022 werd de website van het oudersteun-

punt gelanceerd: www.oudersteunpunt-swv.nl.

2.2 LANDELIJKE BELEIDSONTWIKKELING

Relatie met landelijke beleidsontwikkeling

Het SWV volgt nauwgezet de landelijke politieke- en beleidsontwikkelingen. Daartoe heeft zij op regelmatige 

basis overleg met:

• Ministerie van OCW, 

• Inspectie van het onderwijs,

• PO-Raad/VO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs,

• De Brabantse Tafel (provinciaal collegiaal overleg leidinggevenden SWV’en),

• Jeugdzorgverbanden,

• Netwerk Leidinggevende LPO,

• of combinaties van bovenstaande.

Hiernaast neemt het SWV deel aan landelijke werkgroepen.
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2.3 HORIZONTALE VERANTWOORDING EN INTERNE DIALOOG

2.3.1  Horizontale verantwoording en interne dialoog

De subtitel van het huidige ondersteuningsplan 2018-2022 is ‘Samen leren’. Het SWV stimuleert zoveel mogelijk 

de interne dialoog die leidt tot samen leren. Tussen besturen stimuleert zij de interne dialoog met behulp van 

een inhoudelijke monitor. Ook verantwoordt het SWV haar eigen handelen ‘horizontaal’ met behulp van kwar-

taalrapportages, die grotendeels betrekking hebben op kengetallen, adviesvragen en signalen uit het veld. 

Tussen scholen en besturen faciliteert het SWV de dialoog door enerzijds de vele goede voorbeelden van ontwik-

kelingen geïnitieerd door de schoolbesturen een podium te geven en te delen als ‘good practice’. Dit gebeurt 

onder meer door middel van nieuwsbrieven die tien keer per jaar verschijnen en gelezen worden door een breed 

publiek.

Hiernaast organiseert het SWV de dialoog tussen scholen en besturen, maar ook tussen onderwijs en ketenpart-

ners, door meerdere consultatiebijeenkomsten (specificatiebijeenkomsten) per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten 

hebben professionals uit de praktijk de gelegenheid te reflecteren op de inhoudelijke ontwikkeling binnen het 

SWV op een specifiek domein.

2.3.2  Bijeenkomsten: toewerken naar een nieuw ondersteuningsplan

In 2021 is toegewerkt naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Om te komen tot een nieuw ondersteu-

ningsplan is vooral veel input opgehaald uit het werkveld. Wat moet het SWV weten? De bijeenkomsten zijn 

georganiseerd voor diverse belanghebbenden van het SWV. Onder leiding van een externe onafhankelijke orga-

nisatie zijn er in totaal twaalf bijeenkomsten gehouden. Er hebben intensieve, waardevolle bijeenkomsten plaats-

gevonden met ouders, gemeenten, medewerkers van scholen, schoolbestuurders, OPR, vroeg- en voorschoolse 

organisatie, zorginstellingen, SWV VO, VO-scholen en het stafbureau. Met name de bijeenkomsten met ouders 

werden ervaren als indrukwekkend. Er liggen nog flink wat uitdagingen om voor alle kinderen goed passend  

onderwijs te kunnen bieden. Deze waardevolle informatie gaat zeker leiden tot een ambitieus ondersteunings-

plan 2022-2026.

2.3.3  Afhandeling klachten

In het ondersteuningsplan is met betrekking tot de TLV-procedure een klachtenprocedure opgenomen. In 2021 

is er geen beroep gedaan op de klachtenprocedure. Voor klachten rondom extra ondersteuning, het aanname-

beleid, etc. verwijzen wij naar de landelijke klachtenprocedures (o.a. op onze website). De landelijke afhandeling 

van klachten door de Onderwijsgeschillencommissie wordt nauwgezet gevolgd. Waar nodig passen wij de pro-

cessen binnen het SWV daarop aan.
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3.1 HET ONDERSTEUNINGSPLAN

In 2018 is het ondersteuningsplan ‘Samen leren’ opgesteld voor de periode tot augustus 2022.

Het ondersteuningsplan is een strategisch beleidsplan waarin de regionale afspraken staan tussen schoolbe-

sturen en hun scholen vanuit de missie en visie van het SWV. In het ondersteuningsplan worden ambities voor 

zeven kerndomeinen uitgewerkt:

1. Domein: dekkend ondersteuningsaanbod 

Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen. 

2. Domein: arrangeren en doen wat nodig is 

In pedagogisch partnerschap betrokkenen zelf laten arrangeren richting een oplossing, met in achtneming 

van de zorgplicht.

3. Domein: samenwerken met ketenpartner 

Een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners om onderwijs overstijgende ondersteuningsvra-

gen te kunnen beoordelen.

4. Domein: communicatie 

Optimale communicatie vanuit het SWV, met name naar ouders. 

5. Domein: beheer en transparantie 

De financiële beheersbaarheid en financiële transparantie wordt bewaakt en geborgd.

6. Domein: bestuursvorming 

Het bestuursmodel stimuleert tot verwezenlijking van de missie en visie.

7. Domein: kwaliteitszorg 

Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen en zicht hebben op de ontwikkeling daarvan. 

Het ondersteuningsplan 2018-2022 bevindt zich in de laatste fase. De voorbereidingen voor het ondersteu-

ningsplan 2022-2026 zijn volop gaande. Voor de doelstellingen is het een belangrijk uitgangspunt dat het 

SWV met name werkt vanuit het schoolmodel. Hiermee wordt gedoeld op het stimuleren en versterken van de 

mogelijkheden om passend onderwijs op de werkvloer, dus binnen de scholen en gestuurd vanuit de betrokken 

besturen, vorm te geven. Hierdoor is er een beperkt budget beschikbaar voor de organisatie via het SWV. De be-

sturen van reguliere basisscholen ontvangen op basis van leerlingaantallen budgetten om passend onderwijs te 

realiseren. Schoolbesturen hebben een belangrijke rol wat betreft de doorontwikkeling van het onderwijskundig 

aanbod richting een dekkend ondersteuningsaanbod passend bij de missie en visie van het SWV. De besturen 

binnen het SWV nemen deze opdracht zeer serieus, getuige diverse ‘good practices’ waarover onder andere in 

de nieuwsberichten van het SWV wordt gerapporteerd.

3.2 KWALITEIT

2.3.3  Zijn onze doelstellingen voor 2021 bereikt?

In het ondersteuningsplan 2018-2022 worden de doelstellingen voor het SWV beschreven. Deze doelstellingen 

worden in het jaarplan vertaald naar doelstellingen voor dat betreffende jaar. Om de doelstellingen te realiseren 

worden hier activiteiten aan gekoppeld, deze worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Werkend vanuit een hoge ambitie willen we het maximale bereiken om kinderen de juiste plek binnen het on-

derwijs te bieden. We kunnen dan ook met trots zeggen dat we in het kalenderjaar 2021 veel doelstellingen 

hebben gerealiseerd. 

In bijgaand overzicht treft u de stand van zaken van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan 2018-2022 

per 31 december 20214.

VERANTWOORDING BELEID

  In deel A2: Financiën wordt de financiële uitwerking van de domeinen uiteengezet.4
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Doelstellingen 2018-2022 Behaald 2021 Nog niet behaald Ontwikkelingen

Er is inzicht in ondersteuningsaanbod en 

beschikbare expertise.

Inzicht aanbod binnen eigen

schoolbestuur is meer aanwezig

Maandelijks nieuwbrief vanuit 

SWV met good practice uit de 

regio.

Inzicht in aanbod buiten eigen

schoolbestuur.

Toename BAO - BAO verwijzin-

gen.

Expertise en aanbod inzicht in

scholenkringen, schoolbestuur

doorbroken.

SWV heeft centraal inzicht in

aanbod lijn met scholenkringen.

De afspraak basisondersteuning is in lijn 

gebracht met inspectiekader.

Basisondersteuning sluit aan op

niveau basisarrangement 

Inspectie.

Stijging verwijzingen naar 

speciale voorzieningen maakt 

versterking basisondersteuning 

noodzakelijk.

Eenduidige afspraken over

basisondersteuning met

ontwikkelplan via POS.

Format Bestuursondersteuningsprofiel. Format is ontwikkeld. Door ruime kaders geen eendui-

dig inzicht in aanbod regio.

Bespreken en afstemmen  

binnen de scholenkringen.

Bestuursondersteuningsprofiel op website 

SWV.

10 BOP op website. 12 BOP ontbreken. Volledigheid BOP alle schoolbe-

sturen en overzicht op website.

SWV is ‘sturend’ coördinator dekkend 

netwerk.

Leernetwerk IncluZief.

Kennis en expertise vergroting

Hoogbegaafd/Dubbel Bijzonder

Julius.

Beperkte capaciteit

gedragsdeskundigen SWV.

Koppeling gedragsdeskundigen 

aan scholenkringen met een 

makelaarsrol. Coördinatie vindt 

plaats vanuit regio (benoeming 

coördinator/specialist). In af-

stemming met contactpersoon 

vanuit schoolbesturen binnen 

een regio.

Er zijn tijdelijke, modulaire of flexibele

plaatsingsarrangementen.

Via SWV zijn diverse

arrangementen mogelijk (web-

site SWV).

Arrangementen zijn eind 2020

gestart. Effecten arrangementen

zijn nog niet geheel inzichtelijk.

Uitbreiding leerlinggebonden

financiering met evaluatie.

Versteviging rol van wegwijzer, sparring-

partner en makelaar.

SWV wordt gevonden als

wegwijzer, sparringpartner en

makelaar. 

Gedragsdeskundigen werken als

generalist, maar hebben tevens

eigen specialisatie.

Te weinig capaciteit om goed

uitvoering te kunnen geven aan

alle vragen.

Onduidelijkheid bij externe

partners over rol SWV.

Positioneren SWV in

scholenkringen. Alle vragen 

m.b.t. een extra ondersteu-

ningsvraag loopt via SWV voor 

consulatie, arrangement TLV.

SWV wordt regelmatig ingezet 

als mediator.

SWV mag meer gevonden wor-

den om ingezet te worden als 

mediator.

Mediator wordt ingezet in

scholenkringen met

gedragsdeskundige /coördina-

tor als mediator en in afstem-

ming met de schoolbesturen 

binnen een kring.

Sluitende en eensluidende definitie en 

kaders zorgplicht.

Duidelijke definiëring zorgplicht 

aanwezig.

Niet alle scholen handelen  

conform de zorgplicht.

Financiële zorgplicht wordt 

losgekoppeld van zorgplicht.

Gezamenlijke en duidelijke afspraken 

maken over wie de regie heeft in een 

arrangeertraject.

Door Kans!overleg: duidelijkheid

regiehouder.

Buiten Kans!overleg niet altijd

duidelijkheid over regiehouder.

Bij een ondersteuningsvraag 

wordt door scholenkring  

bepaald wie de regie heeft

Leerkrachtgerichte routewijzer. Op schoolbestuur niveau

ontwikkeling van ondersteu-

ningsroute‘s.

De ondersteuningsroute is niet bij 

alle schoolbesturen binnen het 

eigen schoolbestuur bekend.

Koppeling ondersteuningsroute

schoolbestuur naar rol SWV in

scholenkring.

Duidelijkheid bij complexe casuïstiek. Uitwerking casuïstiek ter lering 

van alle partners.

Definiëring complexe casuïstiek is

niet beschreven.

Vastleggen afspraken complexe

casuïstiek op centraal niveau 

SWV en doorspreken met 

partners.

Leren van complexe casuistiek.

Domein 1: Een dekkend ondersteuningsaanbod

Domein 2: Arrangeren en zorgplicht

Nog niet opgepakt Onderhanden Op orde
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Doelstellingen 2018-2022 Behaald 2021 Nog niet behaald Ontwikkelingen

Domein 3: Samenwerking met gemeenten en

Vormgeven van onderwijszorgarrangemen-

ten.

Onderzoek naar mogelijkheden

OZA. Onderzoek van leerplicht 

naar leerrecht met gemeente 

Helmond.

Beperking door wet- en regelge-

ving. Onduidelijkheid bestaande 

OZA’s.

Heldere kaders OZA.

Afstemming met Inspectie.

Afspraken over maximale wachtlijsten bij

jeugdhulpvoorzieningen

Actieve rol SWV plaatsing 

leerling

bij wachtlijst in onderwijs.

SWV geen rol bij wachtlijsten 

zorg.

Komen tot structureel overleg 

met gemeenten vanuit een 

visie. Ontwikkelagenda.

SWV en gemeenten:

Onderzoek naar gezamenlijke financiering 

zorg en onderwijs.

Op casusniveau worden afspra-

ken gemaakt over gezamenlijke

financiering.

Geen gezamenlijke financiering

mogelijk door verschillende

financieringsstromen.

Komen tot eenduidige af-

spraken bij OZA voor alle 10 

gemeenten. Ontwikkelagenda.

Gezamenlijke visie en strategie op preventie. Kans!overleg (zie website SWV). Brede bekendheid bij partners. Opnemen voor OOGO.

Afstemmen van bestaande kind-ontwik-

kelvisies.

ARPO. ARPO te beperkt en te veel op de

grote lijnen.

In scholenkringen afspraken

maken met gemeenten.

Doorontwikkeling multidisciplinaire over-

legvormen.

Kans!overleg. Overleg op SWV niveau voor 

meer dan alleen de arrange-

mentsaanvragen.

Rol scholenkring voor 

Kans!overleg, TLV procedure, 

OZA.

Ontwikkelen sociale kaart. Zorgkaarten Asten, Deurne,

Helmond, Geldrop-Mierlo.

Zorgkaarten overige gemeenten. Volledigheid zorgkaarten 10

gemeenten.

Afspraken over regie, verantwoordelijkheid 

en doorzettingsmacht bij zorg- onderwijs.

Kans!overleg. Koppeling regiehouder aan

overleg op SWV niveau.

In scholenkring is bekend wie

regiehouder is van een casus.

Gedragsdeskundigen en coördi-

nator krijgen hierin een rol.

1 vaste jeugdprofessional op school. Niet gerealiseerd.

Ontbrekend onderwijs-zorgaanbod is 

bekend.

Onderzoek naar ZMOLK.

Onderzoek naar residentieel.

Ontbrekend aanbod is bekend.

Nog geen aanbod ZMOLK. 

Nog geen duidelijkheid residen-

tiële plaatsingen. Positie full time 

HB/Dubbel bijzonder onderwijs.

Ondewerp binnen de werk-

groep leerrecht. Onderzoek 

vanuit wet en regelgeving naar 

residentieel.

Onderwijs-zorg minder persoons- en

organisatieafhankelijk.

Vaste contactpersonen bij

gemeenten.

Verloop onder vaste contactperso-

nen maakt het nodig steeds per-

soons- en organisatieafhankelijk.

Per gemeente 2 vaste contact-

personen

1 elektronisch kind-registratiesysteem voor 

alle partners.

Via SWV gezamenlijk registratie-

systeem Ldos.

Kind registratiesysteem niet 

volledig integraal door systemen 

partners.

1 systeem is niet realiseerbaar

door AVG beperkingen. Door

convenant over gegevensdeling

uitwisseling vergemakkelijken.

SWV voorschoolse voorzieningen en gemeenten

Stimuleren betrokkenheid partner 0-4. Kans!overleg 

Betrekken bij consultatiebijeen-

komsten

Algemene bekendheid bij 0-4

partners vergroten. Ontwik-

keling competentiewijzer van 

vroeg-voorschools naar school.

Scholing voor 0-4 partners

organiseren. 

Mede vanuit inzet NPO. 

Aandacht voor taal.

Handreiking organiseren gezamenlijke 

intake op basisschool voor leerlingen met 

gecombineerde onderwijsvragen.

Niet gerealiseerd, gedeeltelijk

overgenomen door  

Kans!overleg.

SWV wordt niet altijd tijdig

betrokken.

Positioneren in de scholen- 

kringen.

SWV PO en SWV VO

Optimaliseren doorgaande lijn PO-VO. Ontwikkeling competentiewijzer

POVO.

Beperkte afvaardiging in POSVO. Positie POSVO in scholenkring.

Consulatie vanuit VO groep 7 en 8. Contacten gedragsdeskundigen 

PO en VO.

Heldere afspraken over maken. Oppakken in scholenkring.

10-14 aanpak. Pilot Vakroute en Praktijkwijs. Blijft beperkt tot pilot en  

projecten.

Voor gehele regio oppakken via

scholenkringen.

Samenwerking stafbureaus. Samenwerking beperkt zich tot

afstemming beleid en consulta-

tie gedragsdeskundigen.

Efficentieslag door samenwerking

is nog niet tot stand gekomen.

Versterking samenwerking met

SWV VO.

Nog niet opgepakt Onderhanden Op orde
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Doelstellingen 2018-2022 Behaald 2021 Nog niet behaald Ontwikkelingen

Oudertevredenheid over TLV-procedure. Jaarlijks rapportage oudertevre-

denheid TLV procedure.

Nameting en tevredenheid op

procedure arrangementen SWV.

Nameting en oudertevreden-

heid toetsen op alles wat loopt 

via het SWV.

Verbetering digitale vindbaarheid SWV. Vernieuwing website. Afspraken communicatie

management.

100% duidelijkheid over SWV 

en waarvoor men terecht kan.

Format doelmatige verantwoording. Combinatie financieel en

inhoudelijke verantwoording via

jaarverslag.

Integrale eenduidige verantwoor-

ding door schoolbesturen.

Verantwoording via integraal

systeem. Digitalisering.

Zicht op implicaties bestuurlijke koers en 

beleid op het allocatiemodel SWV.

Tussentijdse rapportages en be-

spreekbaar maken tijdens ALV.

Meer aandacht voor inhoud dan

voor procedures ALV.

Vast agendaonderwerp ALV.

Managementstatuut. Managementstatuut is opge-

steld.

Aanpassing in beleidsperiode 

naar een reglement bestuur en 

toezicht.

Aanpassing organisatiestructuur scheiding 

toezicht, bestuur en uitvoering.

2021 implementatie nieuwe

governancestructuur.

Benoeming directeur bestuurder

en aandacht voor cultuur/net-

werk.

Van structuur naar cultuur en

netwerk.

Evalueren en duiden van kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens.

Kengetallen worden jaarlijkse

gepresenteerd, Onderzoek naar

verwijzingen binnen SWV.

Meer aandacht in ALV voor

evaluatie.

Structureel onderdeel op agen-

da ALV.

Organiseren lerend netwerken. Oprichting specialistenoverleg, 

AB overleg, SOSBO overleg.

Koppeling overleggen. Overlegstructuur.

Faciliteert experiment en onderzoek. Pilots: volumebekostiging,

gediffentieerde arrangementen 

SOBO, SBO-BO.

Onbekendheid SWV met

georganiseerde pilots.

Borgen resultaten uit pilots in

scholenkringen.

Afstemming ontwikkeling passend onder-

wijs met PABO’s in de regio.

Afstemming Fontys en De 

Kempel.

Rol pedagogisch medewerkers op

mbo-niveau.

Structurele afstemming met

hogescholen en MBO-instel-

lingen.

Verminderen administratieve last. In afstemming met schoolbestu-

ren aanpassing TLV procedure.

Afstemming wet- en regelgeving

met interne procedures.

Efficienter inrichten TLV proce-

dure.

Domein 4: Communicatie en educatief

Domein 5: Financiële beheersbaarheid en transparantie

Domein 6: Een stimulerend bestuursmodel

Domein 7: Goed onderwijs ondersteunen en  faciliteren en zicht hebben op ontwikkeling

Nog niet opgepakt Onderhanden Op orde
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3.2.2  Ontwikkeling leerlingaantallen

Teldatum 1-10-2014 was de eerste teldatum binnen de Wet Passend Onderwijs. De leerlingen in het basisonder-

wijs zijn t.o.v. deze telatum gedaald met 7,92%. De SBO-leerlingen zijn gedaald met 6,64%. De SO-leerlingen 

zijn gestegen met 23,46%.

Ontwikkelingen leerlingen SBO scholen bekostigd door het SWV.

VERANTWOORDING BELEID

Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Basisonderwijs 25.365 25.003 24.469 24.152 23.989 23.840 23.518 23.357

Speciaal Basisonderwijs 738 694 664 643 677 684 698 689

Speciaal Onderwijs 456 420 444 451 500 524 553 563

26.559 26.117 25.577 25.246 25.166 25.048 24.769 24.609

Teldatum 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

30240 SBO QliQ: Toermalijn 230 204 192 193 194 204 181

32580 SBO GOO: Petrus Dondersschool 132 122 118 133 144 149 164

40557 SBO Eenbes: vd Puttschool 151 150 149 149 157 164 172

41223 SBO Prodas: Brigantijn 181 188 184 202 189 181 172

Speciaal Basisonderwijs 694 664 643 677 684 698 689

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Deelname% SBO 2,78% 2,71% 2,66% 2,82% 2,87% 2,97%

Deelname% SBO landelijk 2,32% 2,35% 2,43% 2,49% 2,51% 2,52%

Afwijking t.o.v. landelijke gemiddelde -0,46% -0,36% -0,23% -0,33% -0,36% -0,45%
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Ontwikkelingen leerlingen SO bekostigd door het SWV.

Teldatum 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

30198 SO Stichting de Vlinder 2 1 2 3 6 6 6

32216 SO Stichting Entrea Jeugdzorg 1 1 1 1

40631 SO Stichting de Onderwijsspecialisten 1 1 1 2 2

40876 SO Stichting Respont 1 1 1 1

41008 SO Aloysiusstichting 187 199 184 188 201 226 239

41417 SO SPON 1

41805 SO Stichting Resonans 1 2 2

41531 SO Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal 1 2 1 1

41200 SO Stichting Het Driespan

41821 SO Stichting Alterius 1 1 1 1

42572 SO Stichting Oosterwijs 4 4 4 9 9 9 8

42623 SO Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle 1 1 1 1

42719 SO Stichting plateau Assen 1

44201 SO Onderwijsstichting Kempenkind 1 1

44813 SO Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon

50143 SO Stichting Saltho onderwijs/ Koraalgroep 10 7 6 9 8 7 5

72905 SO SSOE 105 105 122 141 136 145 151

73906 SO Stichting Kempenhaeghe 46 58 60 71 70 71 70

74803 SO Stichting Adelante Onderwijs 1 1 1

77338 SO Stichting Veldvest 1 1 1 1 1

82253 SO Stichting Emiliusschool 22 25 20 23 24 26 25

82292 SO Stichting Hub Noord-Brabant 5 5 6 9 14 14 20

85269 SO Stichting Zuiderbos 35 36 40 40 49 39 29

85581 SO Onderwijsstichting de Wijnberg 1 1 2

Speciaal Onderwijs 420 444 451 500 524 553 563

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Deelname% SO 1,68% 1,81% 1,87% 2,08% 2,20% 2,35%

Deelname% SO landelijk 1,58% 1,62% 1,67% 1,76% 1,80% 1,89%

Afwijking t.o.v. landelijke gemiddelde -0,10% -0,19% -0,20% -0,32% -0,40% -0,46%
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Onderzoek naar verwijzingen S(B)O-scholen:

In 2020 zijn de verwijzingen van kinderen naar SBO- en SO-scholen onderzocht5.

De bevindingen in hoofdlijnen:

• Ondanks de daling van de totale leerlingenpopulatie binnen het SWV constateren we een algehele stijging 

van S(B)O-verwijzingen vanuit de basisscholen (bij alle schoolbesturen). De grootste stijging zien we bij de 

grote schoolbesturen en de éénpitters. Deze stijging zet zich ook in 2021 voort.

• Basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen kan beter.

• Niet alle verwijzingen gaan vooraf aan preventieve acties en inzet extra arrangementen. Ondersteuning is te 

veel op het individuele kind gericht. 

• Er wordt weinig geconsulteerd bij een verwijzing naar een SO-school met een TLV midden/hoog. 

• De expertise vanuit S(B)O-scholen wordt te weinig gebruikt.

• Preventieve mogelijkheden via pilots en andere preventieve arrangementen worden te weinig gebruikt.  

Het aanbod wat ontwikkeld is, sluit wel aan op de ondersteuningsvragen, maar zorgt nog niet voor minder 

verwijzingen.

• Zorgplicht/OPP: het interne proces (triade) bij schoolbesturen voor een TLV-aanvraag is verschillend.  

Bij grotere schoolbesturen is het interne proces uitgebreider. 

• Evaluaties na toekenning van de TLV kunnen beter.

• 19% van de kinderen met een SBO-verwijzing heeft vooraf meer dan één school bezocht.

• 32% van de kinderen met een SO-verwijzing heeft vooraf meer dan één school bezocht.

• Onderinstroom: veel kinderen zonder VVE-indicatie stromen in met taalproblematiek. Deze leerlingen heb-

ben geen vroeg- en voorschoolse voorziening bezocht en de consequenties komen dan voor rekening van de 

basisschool. Dit resulteert vaak in een verwijzing naar een S(B)O-school.

• Er wordt een verzwaring van de problematiek (gedrag en motivatie) geconstateerd: onderwijs- en onder-

steuningsbehoeften worden zwaarder em meervoudig (jeugdhulp). 

• De SBO- en SO-verwijzingsvragen lijken sterk op elkaar (leren en lage intelligentie). 

• 27% is werkhoudingsproblematiek.

• Verzwaring problematiek (taalproblematiek en NT2): er is een stevige groep (17% nieuwe TLV-verwijzingen) 

met een etnische achtergrond die wordt verwezen (idem: leren-werkhouding-gedrag) waarvan 40% niet 

westers (idem plus erbij taal/lees problemen). Er is in de afgelopen jaren ook een grotere instroom vanuit 

Cluster 2-scholen. Vooral taalproblematiek mét gedragsproblemen. 

• Instroom (leeftijd): er is geen duidelijk patroon m.b.t. de instroomleeftijd, over het algemeen worden kinde-

ren tijdig verwezen. Opvallend in de is de stijging van de TLV-aanvragen voor 7-/8-jarigen en 11-/12-jarigen.

• Instroom (medisch, leerplicht en jeugdzorg): deze regio staat in de top drie m.b.t. residentieel geplaatste 

leerlingen (medisch/ behandeling).

• Stijging S(B)O wordt ook veroorzaakt door daling aantal vrijstellingen 5 sub a (LPA) en het leerrecht: leerlin-

gen die vanuit jeugdzorg en thuiszitten weer participeren.

• Terugstroom: er worden nauwelijks kinderen teruggeplaatst vanuit het SBO, vanuit SO gebeurt dit meer. 

• Dekkend aanbod: het merendeel van de kinderen die buiten het SWV naar het SO gaan, hebben thuisnabij 

een passende plek, maar gaan naar een school buiten de regio door wachtlijsten.

• Groei zet door bij de Widdonck (school buiten SWV) mede veroorzaakt door wachtlijsten.

• Stijging thuiszitters (strakkere informatieafstemming met verantwoordelijke instanties).

  Zie: Verwijzingen SBO en SO 2018-2020.5
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3.2.2  Inspectie

Het laatste inspectieonderzoek dateert van november 2018. De stand van zaken m.b.t. de verbeterpunten  

per 31-12-2021 is als volgt:

• Zorg voor beter onafhankelijk toezicht: per 1-11-2021 is een Raad van Commissarissen geïnstaleerd, 

statuten zijn aangepast naar de nieuwe governancestructuur en de ALV heeft een onafhankelijk voorzitter.

• Zorg voor meer duidelijkheid over wanneer het nodig is om een ontwikkelingsperspectief op te stellen: een 

beschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning is opgesteld. Een OPP wordt verplicht als er 

sprake is van een extra ondersteuningsvraag aan het SWV.

• Verbeter de kwaliteit van de continuïteitsparagraaf: de bedoelde verbetering is doorgevoerd.

• Neem in het jaarverslag op of er aan de code goed bestuur wordt voldaan: de bedoelde verbetering is door-

gevoerd.

• Beschrijf duidelijker de doelmatigheid van de bestedingen en het toezicht daarop: per schoolbestuur zijn 

overzichten beschikbaar m.b.t. de doelmatigheid van besteding van de ondersteuningsmiddelen. Deze zijn 

als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. De doelmatige besteding spreekt de directeur van het SWV door 

met de schoolbestuurders tijdens het bestuursmonitorgesprek.

• Beschrijf in het ondersteuningsplan het beleid voor de situatie waarin bij het SWV onvoldoende budget 

beschikbaar is voor de lichte en zware ondersteuning: aan het ondersteuningsplan is een paragraaf toege-

voegd met daarin beschreven hoe overdracht van bekostiging in deze situatie geschied. Afgesproken is dat 

alle aan het SWV deelnemende schoolbesturen (BO) in dit geval naar rato van het aan het SWV toe te reke-

nen leerlingenaantal bijdragen in het vastgestelde tekort.

• Maak de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag compleet: in 2020 is een nieuwe risicoanalyse opgesteld 

met aandacht voor beheersmaatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Er zijn diverse beheers-

maatregelen toegepast in 2021 (zie blz. 32).

 

In 2021 vond regelmatig afstemming plaats met de Inspectie van Onderwijs, gericht op onduidelijkheden in 

wet- en regelgeving. Hieronder ook de TLV-procedure en onderwijszorgarrangementen. Naar aanleiding van 

deze afstemming heeft een wijziging plaatsgevonden in de huidige TLV-procedure en heeft het SWV een notitie 

opgesteld over deze onderwijzorgarrangementen.
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3.2.3  Ouderbetrokkenheid

Iedere ouder die betrokken is bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt een vragenlijst 

toegezonden. Deze vragenlijst, ontwikkelt in samenspraak met de OPR, richt zich met name op de mate van 

betrokkenheid bij de inrichting van een TLV. In de onderstaande infographic staan de belangrijkste resultaten 

weergegeven:

Het totale rapport6 is besproken in het bestuur, de OPR en de ALV. Op basis van deze gesprekken is voorgeno-

men om de oudertevredenheidsmonitor uit te breiden met een nameting, voornamelijk gericht op de vraag hoe 

het met een kind gaat ná plaatsing op het S(B)O. Ook wordt de oudertevredenheidsmonitor beschikbaar gesteld 

aan ouders waarvan kinderen een arrangement ontvangen via het SWV.

  Zie website: Ouderbetrokkenheidsmonitor.6
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3.3 PERSONEEL EN PROFESSIONALISERING

3.3.1  Personeel SWV

Het SWV werkt met een stafbureau.

Op 31 december 2021 waren de volgende functionarissen werkzaam voor het SWV:

1,0fte Directeur

0,8fte Beleidsmedewerker kwaliteit, controller

0,7fte Senior Financieel medewerker, Beheer TLV aanvragen

 (tot 1-4-21 0,5 fte)

0,4fte Administratieve ondersteuning directie

 (uit dienst 1-3-21) 

0,8fte Bestuurssecretaresse/management assistente

 (tot 1-2-21 0,6 fte)  

0,8fte Gedragsdeskundige, projectleider Juliusproject

0,6fte Gedragsdeskundige, thuiszittersregistratie, Impulsklassen/Online

0,6fte Gedragsdeskundige, IncluZief

Gedragsdeskundigen zijn allen generalist en werkzaam op alle gebieden voor het SWV. 

De volgende personele wisselingen en taakverschuivingen hebben plaatsgevonden in 2021.

• Door de inrichting van het oudersteunpunt en de toenemende administratieve werkzaamheden is de  

bestuurssecretaresse per 1 december 2021 tijdelijk uitgebreid met 0,1 fte.

• Per 1 januari 2021 wordt de salarisadministratie in eigen beheer uitgevoerd. 

• Per 1 maart 2021 is de administratieve ondersteuning directie met vervroegd pensioen gegaan.  

De bestuurssecretaresse heeft haar werkzaamheden per 1-2-21 uitgebreid met 0,2 fte.

Eind december 2021 is de procedure opgestart voor de werving van een directeur-bestuurder. De functie van 

directeur komt bij aanstelling van de directeur-bestuurder te vervallen.
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3.3.2  Meerjarenperspectief fte’s

Bestuur/management - betreft bestuur en directie: tot en met april 2022 drie dagdelen bestuurstaken. Met ingang 

van schooljaar 2022/2023 directeur-bestuurder van 1 fte. De functie van directeur komt dan te vervallen.

Ondersteunend personeel - secundair proces: betreft beleidsmedewerker kwaliteit, financieel medewerker en 

administratieve, secretariële ondersteuning. Uitbreiding m.i.v. 2022 door inscourcen salarisadministratie en extra 

administratieve ondersteuning. 

Ondersteunend personeel - primair proces: betreft gedragsdeskundigen. Uitbreiding m.i.v. 2022 door uitbrei-

ding Kans!overleg en TLV-procedure.

3.3.3  Beleid beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag

Het SWV kent een klein team van personeelsleden. Het SWV staat voor goed werkgeverschap met aandacht 

voor de mens achter de werknemer. Een goede privé- en werkbalans is een belangrijk aandachtspunt binnen het 

SWV. Er is een contract gesloten met een Arbodienst voor de medewerkers. Ook is een collectieve arbeidsonge-

schiktheidsverzekering afgesloten bij Loyalis. Er hebben geen uitkeringen na ontslag plaatsgevonden in 2021.

3.3.4  Professionalisering

Het SWV-stafbureau schoolt zich op diverse gebieden om een zo groot mogelijke expertise op te bouwen en te 

behouden. Denk hierbij aan intervisie bijeenkomsten, zelfstudie en het volgen van relevante webinars. Twee keer 

per jaar vindt een teamdag plaats, waar de ontwikkelingen van het SWV met het gehele team worden doorge-

sproken, zodat voor alle functionarissen de doelstellingen van het SWV duidelijk en helder zijn. 

3.4 HUISVESTING EN FACILITAIR

3.4.1  Huisvesting

Het SWV is gehuisvest in een vleugel van de Antoon van Dijkschool te Helmond. Bezoekers worden ontvangen 

via de hoofdingang van de school en receptiewerkzaamheden van de AvD-school voor het SWV zijn onderdeel 

van de medegebruikersvergoeding.

Door de coronamaatregelen hebben medewerkers van het SWV een groot deel van het kalenderjaar 2021 vanuit 

huis gewerkt. Deze ervaring heeft geleerd dat een combinatie kantoor/thuiswerkplek mogelijk is om de werk-

zaamheden uit te voeren. Hierdoor is een deel van het aanvullende medegebruik bij de Antoon van Dijkschool 

per 1 juni 2021 is afgestoten. 

De totale kosten voor huisvesting bedragen in het kalenderjaar 2021 € 21.900. (2020 € 24.000)

3.4.2  Facilitair 

Het SWV heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid ligt (digitaal) ter inzage bij het SWV. 

De inkopen voor het SWV zijn zeer beperkt. Voor betalingen is een procuratieschema opgesteld. Voor de nabije 

toekomst zijn geen grote investeringen te verwachten.

Aantal FTE 1-okt-2020 1-okt-2021 1-okt-2022 1-okt-2023 1-okt-2024

Bestuur/ management 1,3 1,3 1 1 1

OOP beleidsmedewerker/ administratie/ secretariaat 2,3 2,2 2,8 2,8 2,8

OOP gedragsdeskundigen 2 2 2,8 2,8 2,8

Totaal 5,6 5,5 6,6 6,6 6,6
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3.5 FINANCIEEL BELEID

Om de inhoudelijke doelstellingen van het SWV te bereiken is kennis van de financiële ruimte van belang. Nu en 

in de toekomst. De continuïteit van de organisatie moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Een juiste risicoana-

lyse is hierbij een belangrijk instrument. Momenteel gaat daarnaast landelijk veel aandacht uit naar de prestaties 

van de samenwerkingsverbanden. Dit schept verwachtingen voor de verantwoording, zowel financieel als (de 

realisatie van) inhoudelijke doelen.

3.5.1  Huisvesting

Het SWV kent een aantal belangrijke doelstellingen voor financieel beheer, deze maken integraal onderdeel uit 

van de meerjarenplannen. Een overzicht:

1. Het borgen van de (financiële) positie waarbinnen het SWV verantwoorde keuzes maakt, strategische doelen 

realiseert en de continuïteit waarborgt.

2. Het hanteren van een transparant en consistent (financieel) beleid.

3. De manier waarop middelen worden verdeeld over de verschillende schoolbesturen beschrijven, het alloca-

tiebeleid. 

4. Inzichtelijk maken van de kosten voor centrale activiteiten gekoppeld aan het ondersteuningsplan (primaire 

proces), kosten van beheer- en organisatie (secundaire proces) en de concrete verdeling van middelen over 

de schoolbesturen via de meerjarenbegrotingen over een periode van minimaal vier jaar.

5. Achteraf vastleggen van de daadwerkelijke verdeling en inzet van middelen per kalenderjaar, in een jaarreke-

ning gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

6. Het hanteren van eenduidige regels met betrekking tot activeren en aanhouden van reserves en voorzienin-

gen. Deze regels zijn in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaglegging.

7. Uitvoeren van het financiële beleid binnen de relevante wet- en regelgeving.

8. Het doelmatig inzetten van middelen met oog op de continuïteit.

9. Definiëren van een reële ondergrens voor de algemene reserves, op basis van een risico-inventarisatie met 

oog voor de continuïteit van het SWV. De risico-inventarisatie is een dynamisch proces dat permanent aan-

dacht vraagt in een veranderende omgeving. 

10. Het niet aanhouden van overbodige reserves of voorzieningen.

11. Het organiseren van veilig betalingsverkeer.

12. Hanteren van een transparant treasurybeleid, in dienst van de statutaire doelen. Het SWV hanteert hiervoor 

een treasurystatuut.

3.5.2  Financieel beleid en financiële ontwikkelingen 

Financiën SWV Helmond-Peelland PO

De grote autonomie voor schoolbesturen op doelrealisatie en inzet van middelen (schoolmodel) heeft onvol-

doende resultaat opgeleverd. Doelstelling en oormerking van de middelen bleek in de afgelopen jaren te ondui-

delijk, waardoor verantwoording afleggen lastig was. De verwijzingen naar SBO- en SO-scholen bleven ook in 

2021 stijgen. Door het gesloten financieringssysteem in de Wet Passend Onderwijs7 komen de budgetten voor 

de reguliere basisscholen meer onder druk te staan. Deze zijn ten opzichte van de start van passend onderwijs 

in 2014 meer dan gehalveerd. Daarom willen wij de beschrijving van basisondersteuning herijken en meer con-

cretiseren. Middelen gaan we koppelen aan de versterking van de basisondersteuning met een ontwikkelplan. 

Expertise en preventieve activiteiten moeten vaker worden ingezet om zwaardere arrangementen te voorkomen.  

Meer inclusiever onderwijs, meer thuisnabij.

De stijging van verwijzingen naar SBO- en SO-scholen wordt teruggezien op landelijk niveau. In paragraaf 3.2.2 

zien we dat SWV Helmond-Peelland PO meer leerlingen op SBO- en SO-scholen heeft dan het landelijk gemid-

delde. Om het realiseren van passend onderwijs op scholen betaalbaar te houden is het noodzakelijk om andere 

beleidskeuzes te maken. Deze beleidskeuzes worden uitgewerkt in het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

 

  Gesloten financieringssysteem: er is een vast budget beschikbaar, onafhankelijk van aantal leerlingen met een zorgbehoefte.7
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Financiën en politiek

De politiek heeft veel aandacht besteed aan de bovenmatige reserves bij sommige samenwerkingsverbanden. 

Reserves die voor een groot deel veroorzaakt worden door het bekostigingssysteem van de overheid. 

Binnen SWV Helmond-Peelland PO is er sprake van een marginale bovenmatige reserve. 

Er is vanuit OCW te weinig aandacht voor de groei van leerlingen in speciale voorzieningen en de onder druk 

komende budgetten bij SWV’en. SWV Helmond-Peelland PO heeft een vereveningsopdracht van € 1,5 miljoen 

verwerkt en door de stijging van leerlingen in SBO en SO een extra overdrachtsverplichting van € 1,5 miljoen 

gerealiseerd. Hierdoor is ten opzichte van 1-8-2014 € 3 miljoen minder beschikbaar om passend onderwijs te 

realiseren binnen de reguliere basisscholen.

Verder zien we dat er steeds meer opdrachten richting de samenwerkingsverbanden komen waar geen extra 

bekostiging tegenover staat. Denk hierbij aan de opzet van het oudersteunpunt en het leerrecht waardoor veel 

kinderen die eerder verbleven in een dagbestedingsvoorziening instroomt in de speciale voorzieningen van het 

onderwijs. SWV Helmond-Peelland PO brengt deze knelpunten in bij landelijke netwerken.

3.5.3  Treasury

Treasurybeleid

Het treasurybeleid dat wordt gevoerd door het SWV is vastgelegd in een treasurystatuut. Het bestuur is verant-

woordelijk voor het treasurymanagement van het SWV. De belangrijkste doelstelling van het gevoerde treasury-

beleid is het veilig behalen van een zo hoog mogelijk rendement op middelen die niet direct nodig zijn voor het 

primaire proces. Deze middelen worden zoals omschreven in de randvoorwaarden van de Regeling Beleggen, 

Lenen en Derivaten OCW 2016 uitgezet. Het SWV heeft voor 2021 al haar overtollige middelen weggezet op 

bank(spaar)rekeningen. Er wordt niet gekozen voor beleggingen, leningen en derivaten.

 

Negatieve rente

In 2020 zijn schatkistbankieren, beleggen in een obligatieportefeuille en bankieren bij meerdere bankorganisa-

ties onderzocht als mogelijkheden om negatieve rente te voorkomen. Op basis van dat onderzoek is gekozen 

voor een extra bankrekening bij de ABN AMRO Bank. Door de verdere grensverlaging voor het in rekening bren-

gen van negatieve rente, worden in 2022 de liquide middelen overgeheveld naar het schatkistbankieren van het 

Ministerie van Financiën.

Rendement

Het saldo van de uitstaande middelen bij de banken is € 1.051.000 per 31-12-2021 (€ 927.000 per  

31-12-2020). De totaal betaalde rente is een bedrag van € 3.622. De bankkosten zijn in totaal € 338.  

In totaal zijn de rente- en bankkosten € 3.960. Dit betreft een totaal negatief rendement van -0,4%.

 

3.5.4  Allocatie middelen

 

Allocatiemodel

Het ondersteuningsplan dient als basis voor de uitgangspunten van het allocatiemodel en de (meerjaren) be-

groting. Een belangrijke uitdaging daarbij is het vinden van de juiste balans tussen bestuurlijke solidariteit en 

autonomie. Binnen het SWV is afgesproken om, naast een decentrale basis, centraal middelen vrij te maken om 

de domeinen zoals omschreven in het ondersteuningsplan centraal uit te werken. Ook zijn er op centraal niveau 

beheer- en organisatiekosten voor het SWV. Na aftrek van de kosten voor de centrale activiteiten, beheer- en 

organisatiekosten worden de resterende gelden verdeeld over de deelnemende schoolbesturen naar rato van het 

aantal leerlingen. 
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Ook is een TLV-verrekeningssysteem van toepassing. Deze verrekening is voor het SWV een budgettair  

neutraal financieel systeem. De lopende TLV’s SBO en SO laag op 1 februari (voorafgaand aan het schooljaar), 

die via de schoolbesturen zijn aangevraagd worden in beeld gebracht. De bijbehorende SBO- en SO-bekostiging 

wordt vervolgens in rekening gebracht bij het betreffende schoolbestuur. De opbrengsten van deze verrekening 

worden vervolgens weer doorgesluisd naar de schoolbesturen op basis van het allocatiebeleid – verdeling over 

schoolbesturen o.b.v. leerlingaantallen per 1-10. 

 

De financiële uitwerking van het allocatiemodel en het TLV-verrekensysteem per schoolbestuur kunt u terugvin-

den in bijlage 2.

3.6 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING

3.6.1  Risicoanalyse

Tussen het SWV en de deelnemende schoolbesturen bestaat een sterke (financiële) verbondenheid. Als schoolbe-

sturen niet de juiste ondersteuning bieden aan kinderen, heeft dat consequenties voor de financiële positie van 

het SWV. Om onvoorziene tekorten te voorkomen is het van belang om goed te monitoren en te zorgen voor 

een adequaat weerstandsvermogen. Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat het SWV is genoodzaakt 

in de lopende begroting direct te korten op de bedragen die aan de scholen worden uitgekeerd. Het meest  

belangrijk is zicht hebben op potentiële risico’s. Op onze website is een uitgebreid document opgenomen met 

de risicoanalyse voor dit SWV. Het doel van een risicoanalyse is tweeledig: bewustwording van risico’s door  

keuzes en gedrag, en anderzijds onderbouwing van het weerstandsvermogen.

De beheersmaatregelen met bijhorende acties worden opgenomen in het jaarplan en de rapportages, waardoor 

de risicoanalyse een structureel onderdeel is van de planning & control cyclus. De kwantificering blijft subjectief, 

maar door het meedenken worden bestuurders zich wel meer bewust van de invloed van hun keuzes op de 

doelen van het SWV.

3.6.2  Weerstandsvermogen en reserve

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een minimaal weerstandsvermogen vastgesteld van € 550.000.  

Dit is het minimaal benodigd vermogen om de risico’s binnen het SWV financieel op te vangen, zonder dat 

schoolbesturen tussentijds gekort moeten worden op de volgens het allocatiemodel beschikbaar gestelde  

ondersteuningsmiddelen.

Het SWV kent op 31 december 2021 een eigen vermogen van € 796.000. Een bedrag van € 246.000 is beschik-

baar boven op het minimaal weerstandsvermogen. Het bedrag van € 246.000 wordt aangewend om nieuwe 

beleidskeuzes te implementeren en de herverdeeleffecten door een wijziging in het allocatiebeleid te matigen.  

3.6.3  Beheersmaatregelen per domein

In 2021 is veel aandacht besteed aan beheersmaatregelen om de risico’s voor het SWV te minimaliseren. 

Onderstaand de genomen maatregelen per domein. 

In 2022 gaan we de risicoanalyse updaten op basis van de beleidskeuzes in het ondersteuningsplan 2022-2026. 

De minimale reserve blijft € 550.000, gebaseerd op de landelijke norm van 3,5% van de baten.

De uitgebreide huidige risicoanalyse kunt u vinden op onze website.

Domein 1: Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen

Genomen beheersmaatregelen: 

• Kinderen vanuit vroeg- en voorschoolse organisaties met een extra ondersteuningsvraag worden verplicht 

gemeld bij het SWV. Door middel van het Kans!overleg wordt beoordeeld welk ondersteuningsaanbod  

passend is voor het kind. Kinderen zijn eerder in beeld bij het SWV en er is meer zicht op de instroom van 

kinderen in de speciale voorzieningen. 
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• Door middel van rapportages worden de schoolbesturen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen 

m.b.t. de verwijzingen naar SBO, SO en de toegekende arrangementen. Door deze rapportages kunnen 

schoolbesturen benchmarken met collega besturen. Deze rapportages zijn door de directeur besproken met 

de individuele schoolbesturen.

• De incidentele subsidie voor hoogbegaafdheid/dubbel bijzonder is omgezet naar een structurele invulling 

voor deze doelgroep. De uitgaven zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Op de incidentele subsidie 

worden incidentele activiteiten ingezet.

• De verwijzingen naar SBO en SO over de periode van 2018 tot en met 2020 zijn uitgebreid onderzocht.  

De bevindingen hebben inzicht gegeven aan de schoolbesturen. Zowel het SWV als de schoolbesturen  

hebben diverse acties uitgezet om de ondersteuningsroute te verscherpen.

• Door de herinrichting van de governancestructuur wordt de aanspreekcultuur tussen de schoolbesturen 

bevorderd. In de oude governancestructuur bestond het bestuur uit bestuurders afkomstig uit deelnemende 

schoolbesturen uit het SWV. Door deze belangenverstrengeling werd de aanspreekcultuur vermoeilijkt.

• Waar onduidelijkheid is over de wettelijke kaders wordt contact opgenomen met de Inspectie en vindt  

afstemming plaats. 

• ‘Good practices’ van schoolbesturen worden gedeeld via nieuwsbrieven en opgenomen in het jaarverslag.

• Er zijn geen scholen als onvoldoende of zeer zwak beoordeeld door de Inspectie.

Welk precentage scholen heeft welk onderdeel conform onderzoekskader 2017?

• Er zijn goede afspraken gemaakt met leerplichtambtenaren. 

• Thuiszittersregistratie: het SWV wil meer inzicht in thuiszitters dan nu bekend is bij de leerplichtambtenaren. 

Voor het registreren van thuiszitters is voor de schoolbesturen een handleiding opgemaakt. Op de registratie 

worden regelmatig controles uitgevoerd.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• De norm voor basisondersteuning wordt gezamenlijk nader gedefinieerd. Voor de versterking van de  

basisondersteuning worden middelen beschikbaar gesteld waaraan een ontwikkelplan ten grondslag ligt. 

Hiermee komt meer inzicht in het ondersteuningsaanbod en expertise binnen de regio. Zo kunnen school- 

besturen verantwoording afleggen over de doelmatige inzet van de middelen.

• De ALV wordt meer gevuld met inhoudelijke onderwerpen i.p.v. procedurele discussies. Hiermee wordt  

samenwerking bevorderd en neemt de aanspreekcultuur toe. 

Welk percentage  scholen heeft welk oordeel conform onderzoekskader 2017?

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Zeer zwak

Geen oordeel

3,70%

6,48%

2,82%

7,30%

0,00%

0,80%

0,00%

0,17%

75,00%

61,68%

SWV Helmond-Peelland PO Landelijk gemiddelde
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• De herstructurering in de governance en het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 vraagt ook om een 

herstructurering van het stafbureau. We onderzoeken wat kwalitatief en kwantitatief minimaal nodig is en 

hoe we een vangnet organiseren bij uitval van personeel.

• Door de wijziging in het bekostigingssysteem en de verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar  

1 februari wordt er geen grote onverwachtse groei meer verwacht in de SBO- en SO-scholen. Voor de groei 

na 1 februari worden nadere afspraken gemaakt.

• Aandacht voor taalproblematiek. We constateren een toename van TLV-verwijzingen SBO en SO op basis van 

taalproblematiek. Door afstemming met cluster 2-instellingen en inzet van gemeenten streven we ernaar 

meer kinderen met taalproblematiek op een reguliere basisschool te ontvangen. Initiatief is genomen om te 

komen tot een taalprojectgroep.

Domein 2: Arrangeren en zorgplicht

Genomen beheersmaatregelen: 

• Het registratiesysteem van TLV’s en arrangementen wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast 

om een juist en volledig beeld te krijgen van de inzet van speciale voorzieningen.

• Criteria voor het aanvragen van een arrangement zijn scherp gesteld. Ook vinden er evaluaties plaats en is 

een OPP verplicht. Calculerend gedrag wordt hiermee voorkomen.

• De bezwarenprocedure is aangepast. Ondanks het feit dat er sinds het bestaan van het SWV nog geen  

bezwaren zijn ingediend, denken we door deze aanpassing het risico op een bezwaar nog meer te kunnen 

minimaliseren. 

• De beoordeling van een SO-bekostiging in de categorie midden/hoog is gezamenlijk opgepakt door het 

team van gedragsdeskundigen van het SWV. Waar nodig gaat het team in overleg met de SO-school.

• Alle leerlingen op de SBO-scholen binnen de regio van het SWV zijn gecontroleerd op de juiste TLV-registra-

tie. Hiermee voorkomt het SWV dat het leerlingen bekostigd die voor rekening zijn van een ander SWV.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Er is te weinig inzicht in de residentiële leerlingen en het vervolgonderwijs na residentiële plaatsing.  

Ook blijven leerlingen te lang binnen een residentiële setting, omdat er geen passende onderwijsplek is.  

Dit vraagt aandacht. 

• Door het herijken van de TLV-procedure neemt het inzicht in de ondersteuningsbehoeften van kinderen in 

het SBO en SO toe en is het SWV eerder betrokken. Gezamenlijk wordt de passende onderwijsplek bepaald. 

• De deskundigenadviezen worden uniform en onafhankelijk opgesteld.

• Beschikbare expertise binnen de regio wordt in beeld gebracht. Via het SWV wordt inzicht gegeven in dit 

aanbod om preventief in te zetten.

Domein 3: Samenwerking met gemeenten en ketenpartners

Genomen beheersmaatregelen: 

• Via het Kans!overleg zijn vaste contactpersonen bij de gemeenten aangesteld. Hiermee worden lijnen korter 

en wordt in samenspraak onderwijs en zorg financieel georganiseerd.

• Door het organiseren van consultatiebijeenkomsten wordt de gelegenheid geboden om vanuit ketenpartners 

aanbevelingen te doen aan het SWV. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het maken van beleids-

keuzes.

• Via het Kans!overleg wordt de regiehouder vastgelegd. Hiermee ontstaat duidelijkheid over welke organisa-

tie de regie heeft bij een casus.
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Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Er zijn nog veel grijze gebieden rond de vragen ‘wat is onderwijs’ en ‘wat is zorg’. Hiervoor zijn uniforme 

goede afspraken van belang. Onze doelstelling is om met de tien SWV-gemeenten hier eenduidige afspraken 

over te maken.

• We gaan deelnemen aan de beleidsregel onderwijszorgarrangementen. Dit geeft de mogelijkheid om te 

experimenteren met onderwijszorgarrangementen zonder wet- en regelgeving te overtreden.

Domein 4: Communicatie en educatief partnerschap

Genomen beheersmaatregelen: 

• De website is en blijft up-to-date.

• Het oudersteunpunt is opgezet, waardoor ouders onafhankelijk snel de juiste informatie verkrijgen en  

vragen kunnen stellen.

• Nieuwsbrieven worden tien keer per jaar uitgebracht.

• Er is een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op het naleven  

van de AVG.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Protocollen rondom de AVG dienen geüpdatet te worden. 

Domein 5: Financiële beheersbaarheid en transparantie

Genomen beheersmaatregelen: 

• De administratieve organisatie is beschreven.

• Leerlingaantallen worden aangepast naar de gegevens in DUO kijkglazen. Afwijkingen t.o.v. de begroting 

worden tijdig gesignaleerd en indien nodig wordt de begroting bijgesteld.

• N.a.v. tussentijdse rapportages vindt financiële bijsturing plaats, waardoor te verwachten negatieve  

resultaten worden genivelleerd.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Herzien van het allocatiebeleid.

• Beschikbaar gestelde middelen aan schoolbesturen oormerken op doelmatige inzet.

• Administratieve organisatie jaarlijks bijstellen.

Domein 6: Stimulerend bestuursmodel

Genomen beheersmaatregelen: 

• Implementatie nieuwe governance structuur.

• Onafhankelijk toezicht is ingericht.

• Reglement bestuur en toezicht is beschreven.

• Aangepaste statuten. 

• Nieuwe arbodienst aangetrokken met een groter preventief karakter.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Toezichtskader opstellen.

• Aanspreken op rollen en verantwoordelijkheden.

• We gaan scholenkringen inrichten. Een contactpersoon vanuit de scholenkringen, SBO en SO gaan 

functioneren als klankbordgroep in het specialistenoverleg.

• Externe vertrouwenspersoon wordt aangesteld.

• Opgestelde klokkenluidersregeling.

• Opgestelde integriteitscode. 
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Domein 7: Kwaliteitszorg

Genomen beheersmaatregelen: 

• Tijdige en integrale rapportages worden besproken met diverse gremia, ALV, OPR en RvC.

• Start met het vastleggen van de kwaliteitszorg in een systeem.

Nog te nemen beheersmaatregelen:

• Volledig implementatie financiën, kwaliteitszorg en ondersteuning in een systeem met een inzage voor 

iedere school.

• Leerlingregistratie systeem passend bij de ontwikkelingen van het SWV.

• Bestuursmonitorgesprekken gaan twee keer per jaar plaatsvinden met sturingsinformatie. 

Meer aandacht voor doel en rechtmatigheid.
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4.1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN X € 1.000

4.1.1  Waar gaan de gelden van het SWV naartoe?

VERANTWOORDING FINANCIËN

2020

REALISATIE

2021

BEGROOT

2021

REALISATIE

2022

PROGNOSE

2023

PROGNOSE

2024

PROGNOSE

Verschil 

Verslagjaar 

t.o.v. begroting

Verschil 

Verslagjaar 

t.o.v. vorig jaar

BATEN

Rijksbijdragen 15.195 14.820 15.156 15.090 14.974 14.843 336 -39

Overige overheidsbij-

dragen en subsidies 

210 236 282 292 233 150 46 72

Totaal baten 15.405 15.056 15.438 15.382 15.207 14.993 382 33

LASTEN

Personeelslasten 409 509 497 584 584 584 -12 88

Huisvestingslasten 24 30 22 20 20 20 -8 -2

Overige lasten 15.164 14.642 14.903 14.850 14.775 14.388 261 -261

Totaal Lasten 15.597 15.181 15.422 15.454 15.379 14.992 241 -175

Financiele baten en 

lasten

-4 -1 -1 -1 -4 -4

Resultaat -192 -125 12 -73 -173 137 204

20215,94% 3,57%

59,72%

30,77%

Totaal organisatiekosten SWV - niet direct naar het primaire proces

Naar SBO/SO

Naar basisscholen rechtstreeks

Uitwerking domeinen primair proces scholen

20203,20% 3,29%

55,83%

37,68%

Totaal organisatiekosten SWV - niet direct naar het primaire proces

Naar SBO/SO

Naar basisscholen rechtstreeks

Uitwerking domeinen primair proces scholen

  Voor een gedetailleerd overzicht m.b.t. de verantwoording van de financiën verwijzen wij naar de jaarrekening van het SWV.8
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4.1.2  Resultaat vs. begroting verslagjaar 2021

De baten zijn € 382.000 hoger dan begroot. Deze stijging komt met name door een indexering van OCW op de 

bekostiging. Deze indexering vertalen we door naar de overdrachtsverplichting die het SWV heeft aan de SBO- 

en SO-scholen en de afdracht van middelen aan de BO-scholen op basis van het allocatiebeleid. In totaal heeft 

een hogere afdracht t.o.v. de begroting plaatsge-vonden van € 562.000. Het verschil van € 165.000 wordt als 

volgt verklaard:

De afrekening over het schooljaar 2020/2021 resulteerde in het terugbetalen van € 61.000 door schoolbesturen 

aan het SWV. Door voldoende financiële ruimte is dit bedrag niet teruggevorderd aan de schoolbesturen.  

De groeiregeling SBO/SO is € 71.000 hoger dan begroot. Voor een bedrag van € 33.000 ontvingen drie school-

besturen geen negatieve afrekening voor het schooljaar 2021/2022, maar is deze teruggebracht naar nihil. 

De totale afwijking van de begroting betreft een positief bedrag van € 137.000. Begroot was juist een negatief 

resultaat van € 125.000. Gedurende het kalenderjaar 2021 werd de begroting bijgestuurd op basis van  

tussentijdse rapportages. Een bedrag van € 175.000 is niet uitgekeerd aan de schoolbesturen voor het school-

jaar 2021/2022. Ook de ontwikkelingen van het ondersteuningsplan 2022-2026 vragen om de financiële  

beleidskeuzes bij te stellen. Het SWV kiest voor een tijdelijke buffer t.o.v. het minimale weerstandsvermogen om 

nieuwe beleidskeuzes te implementeren (vraagt om éénmalige extra investering) en de herverdeeleffecten van 

het nieuwe allocatiebeleid te matigen.

• De personele lasten vielen € 12.000 lager uit dan begroot, met name veroorzaakt door de personele inzet 

van het stafbureau ten laste van subsidies.

• De huisvestingslasten zijn € 8.000 lager dan begroot, door het afstoten van een deel van het in medege-

bruik genomen kantoor bij de Antoon van Dijkschool.

• De administratie- en organisatiekosten vielen € 25.000 lager uit dan begroot, door het inscourcen van de 

gehele administratie.

€ 916.000 werd besteed aan het uitwerken van de domeinen, een percentage van 5,94% van de totale lasten. 

Begroot was € 1.192.000, wat betekent dat er € 276.000 minder werd besteed aan de uitwerking van de domeinen.

VERANTWOORDING FINANCIËN

REALISATIE

2021

BEGROOT

2021

AFWIJKING TOELICHTING

Domein 1 Dekkend Ondersteunings aanbod

IncluZief arrangementen (licht verstandelijk beperkt,  

Down syndroom)

194 100 -94 Inzet 3 groepsarrangementen, niet begroot

Julius arrangementen en project9 (Hoogbegaafd/  

Dubbel Bijzonder)

197 286 89 Overheveling subsidie vanuit 2020, niet 

volledig benut

Pilots 22 35 13

Totaal 413 421 8

Domein 2 Arrangeren

Inzet expertise SO in SBO en BO 41 70 29

Crisisplaatsen 45 45 0

Arrangementen licht en intensief 86 335 249 Minder aanvragen door coronacrisis en 

opstart Kans!overleg

Totaal 172 450 278

Domein 3 Samenwerking met partners 26 15 -11

Domein 4 Communicatie 40 40 0

Domein 5 Financien 4 0 -4

Domein 6 Organisatie 209 183 -26 Implementatie nieuwe governance

Domein 7 Kwaliteitszorg 52 63 11

Extra coronacrisis 0 20 20

  De activiteitenperiode van de subsidieregeling hoogbegaafdheid wordt met een schooljaar verlengd, zodat er meer tijd is voor de uitvoer van de activiteiten en daarmee bijdragen  
  aan het creëren van een dekkend en passend onderwijsaanbod.

9



40

4.1.3  Resultaat verslagjaar 2021 t.o.v. verslagjaar 2020

De stijging van de overdrachtsverplichting aan SBO- en SO-scholen, en de stijging van de overige kosten zijn 

direct van invloed op wat beschikbaar is voor de BO-schoolbesturen.

 

Door de blijvende stijging van verwijzingen van kinderen naar SBO- en SO-scholen, is de afdracht aan SBO- en 

SO-scholen flink hoger t.o.v. 2020. De totale stijging bedraagt € 610.000. 

 

De BO-scholen ontvingen in totaal € 970.000 minder dan in 2020 (bedragen o.b.v. het allocatiebeleid + arran-

gementen). De daling van de beschikbare budgetten voor BO-scholen wordt verklaard door:

• Stijging SBO- en SO-afdracht van € 610.000.

• Incidentele toewijzing van € 200.000 aan ondersteuningsmiddelen in 2020.

• Stijging van € 130.000 voor bestuur, ALV en OPR door wijzingen in de governancestructuur.

• Stijging van personele kosten ter waarde van € 88.000, door het in dienst nemen van personeel dat eerder 

werd gedetacheerd vanuit schoolbesturen. Daarnaast de uitbreiding van het team door het Kans!overleg en 

de toename van ondersteuningsvragen.

• Daling overige kosten van € 58.000, doorvoeren administratie door eigen personeel (tegenover staat een 

stijging van de personeelslasten).

4.2 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

4.2.1  Ontwikkelingen in meerjarig perspectief voor kinderen in het SWV

De ontwikkelingen in de leerlingaantallen zijn voor de meerjarenbegroting gebaseerd op de volgende uitgangs-

punten:

 

• Leerlingaantallen per 1-10-2021 zoals bekend binnen BRON 13-10-2021 (BO, SBO en SO).

• Ontwikkeling leerlingaantallen voor de meerjarenbegroting: gemiddelde daling/stijging van de afgelopen 3 

teldata. Dit betekent dat de leerlingprognose als volgt is doorberekend: 

- Daling leerlingen BO 0,91% 

- Stijging leerlingen SBO 0,64% 

- Stijging leerlingen SO 4,17% 

- Stijging SO is op alle categorieën doorberekend

De meerjarenbegroting is gebaseerd op bovenstaande leerlingaantallen. In 2021 en in het ondersteuningsplan 

2022-2026 zijn echter diverse ambities gesteld om inclusiever onderwijs te realiseren en de verwijzingspercenta-

ges terug te brengen naar het landelijk niveau. De meerjarenbegroting wordt in de loop van 2022 hierop aan-

gepast. De aanpassing kan pas worden doorgevoerd na 1-5-2022, wanneer het ondersteuningsplan 2022-2026 

definitief is.

VERANTWOORDING FINANCIËN

2020-2021

gerealiseerd

2021-2022

prognose

2022-2023

begroot

2023-2024

begroot

2024-2025

begroot

2025-2026

begroot

lln. BO 23.840 23.518 23.338 23.125 22.914 22.705

lln. SBO 684 698 690 694 699 703

lln. SO cat. 1 388 407 415 432 450 469

lln. SO cat. 2 95 97 99 103 107 112

lln. SO cat. 3 41 49 51 53 55 58

25.048 24.769 24.593 24.408 24.226 24.047
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4.2.2  Meerjarenbegroting 

De begroting van 2021 is een begroting met zorg. In 2022 is de begroting gepresenteerd met de titel:  

Begroting 2022, een opdracht! Er zijn namelijk steeds minder middelen beschikbaar voor BO-schoolbesturen om 

van passend onderwijs te realiseren. Door inclusiever onderwijs te realiseren en de basisondersteuning te verster-

ken, moet het mogelijk zijn om meer kinderen binnen de reguliere basisscholen een passende onderwijsplek te 

geven. In het ondersteuningsplan 2022-2026 worden doelstellingen en ambities geformuleerd om meer inclu-

siever en thuisnabij te realiseren. 

 

De gepresenteerde meerjarenbegroting is gebaseerd op oud beleid. 

De beschikbare bedragen voor de BO-schoolbesturen zullen zich op basis van de meerjarenbegroting als volgt 

gaan ontwikkelen:

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de wijzigingen van de vereenvoudiging in de bekostiging 

vanaf 2023. Dit omdat de vereenvoudiging per saldo geen financiële consequenties heeft voor het SWV en de 

huidige teldatum van 1 oktober inzicht geeft in de ontwikkelingen van de leerlingaantallen en de financiële ver-

taling hiervan. 

In het kort de wijzigingen:

Financieel: de Euro’s Verschuiving van financiële stromen

   Baten -/- overdrachtsverplichtingen SO/SBO = 2022 gelijk aan 2023

De meerjarenbegroting vanaf 2023 wordt in de loop van 2022 herrekend o.b.v. de nieuwe bekostigingssyste- 

matiek (heeft per saldo geen financiële invloed, maar geeft inzicht in leerlingaantallen en financieringsstromen) 

en de beleidskeuzes uit het ondersteuningplan 2022-2026.

VERANTWOORDING FINANCIËN

2020-2021

gerealiseerd

2021-2022

prognose

2022-2023

begroot

2023-2024

begroot

2024-2025

begroot

2025-2026

begroot

Verdeling schoolbesturen (x € 1.000) €5.044 €3.745 €3.240 €2.648 €2.175 €1.653

Bedrag per leerling BO €212 €159 €139 €115 €95 €73

Baten t/m 2022 vanaf 2023

Lichte bekostiging o.b.v. lln. aantallen 1-10 (incl. understeunings-

bekostiging SBO leerlingen > 2%)

o.b.v. lln. aantallen 1-2 (incl. understeuningsbekostiging 

SBO leerlingen)

Zware bekostiging o.b.v. lln. aantallen 1-10 o.b.v. lln. aantallen 1-2

Bijzondere bekostiging o.b.v. achterstandsscore scholen o.b.v. achterstandsscore scholen

Lasten t/m 2022 vanaf 2023

SBO overdrachtsverplichting lln. > 2% op SBO school op teldatum 1-10 Alle SBO leerlingen van het SWV op teldatum 1-2

SO overdrachtsverplichting o.b.v. teldatum 1-10 o.b.v. teldatum 1-2

Groeiregeling o.b.v. teldatum 1-2 n.v.t.
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4.2.3  Continuïteit

De financiële zorg om passend onderwijs op basisscholen vorm te geven is zichtbaar in de gepresenteerde ont-

wikkeling van de leerlingaantallen en de financiële uitwerking hiervan in de meerjarenbegroting. Het bestuur, 

ALV en RvC zijn zich hiervan zeer bewust. In het ondersteuningsplan 2022-2026 worden gezamenlijke beleids-

keuzes omschreven met de ambitie om de dalende budgetten voor de BO-schoolbesturen om te zetten naar 

stijgende budgetten. Er is geen financieel risico op SWV-niveau. De tekorten worden namelijk verrekend met  

de beschikbare budgetten voor de BO-schoolbesturen.

4.2.4  Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2021

Corona

Dit jaarverslag is opgemaakt in april 2022. Al twee jaar heeft het coronavirus (Covid-19) Nederland in de 

greep. De scholen werden drie periodes gesloten en vanwege de vele (verdachte) besmettingen bij leerlingen 

en leerkrachten zitten bij grote regelmaat hele klassen of leerlingen thuis. In maart 2022 zijn de meeste coro-

namaatregelen opgeheven en de scholen weer volledig open. Door de toekenning van NPO-middelen aan de 

schoolbesturen is het mogelijk om op schoolniveau de achterstanden in te halen. De gevolgen wat betreft extra 

ondersteuningsvragen en extra verwijzingen naar speciale voorzieningen zijn voor nu nog onduidelijk. 

 

Oorlog Oekraïne

In deze periode is ook de oorlog in Oekraïne volop gaande en zien we een stroom van vluchtelingen onze regio 

binnenkomen. Gemeenten en schoolbesturen zijn zoekende om het onderwijs voor deze kinderen vorm te  

geven. Onzekerheden die ook zeker van impact zijn op kinderen met een extra ondersteuningsvraag. De gevol-

gen wat betreft extra ondersteuningsvragen en extra verwijzingen naar speciale voorzieningen zijn nog onzeker. 

 

Organisatiestructuur

In 2022 komt er duidelijkheid over de benoeming van de directeur-bestuurder. De RvC is eind 2021 geïnstalleerd 

en in 2022 gaan zij zich volledig toeleggen op het houden van toezicht op de organisatie.

Het SWV is in zijn totaliteit een slag aan het maken in de cultuur. We zien al mooie stappen naar intensievere 

samenwerking en de ledenvergadering krijgt meer en meer een inhoudelijk karakter.

Ontwikkelingen die eraan bijdragen om het goede te doen voor het kind.

 

Ondersteuningsplan 2022-2026

In dit verslag is regelmatig verwezen naar het ondersteuningsplan 2022-2026. Deze wordt voor 1 mei 2022 

ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarna wordt deze gepubliceerd op de website van dit SWV.

 

VERANTWOORDING FINANCIËN
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VERANTWOORDING FINANCIËN

4.3 BALANSPOSITIE X € 1.000

4.4 FINANCIËLE POSITIE

Goed financieel management is gericht op het bereiken van gestelde doelen en adequate opbrengsten. Deze 

worden bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Sturing 

betekent dat de doelstellingen van de organisatie richting geven aan de verdeling van middelen over de orga-

nisatieonderdelen of activiteiten. Beheersing betreft maatregelen om te zorgen dat die middelen ook werkelijk 

door die organisatieonderdelen aan de geplande activiteiten worden uitgegeven. Verantwoording gaat over de 

bestede middelen. Bij toezicht staat het behartigen van de belangen van kinderen centraal.

 

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie en geeft aan of de 

organisatie op termijn aan haar financiële verplichtingen voldoet. Het samenwerkingsverband heeft langlopende 

verplichtingen in afdracht voor plaatsen en groei van SO en SBO. Daarnaast zijn er meerjarige contracten (me-

degebruik kantoorruimte en digitale systemen). Het samenwerkingsverband heeft relatief weinig personeel in 

dienst.  

 

De liquiditeit geeft aan of een organisatie over voldoende geld beschikt om aan de direct opeisbare betalingsver-

plichtingen te voldoen, de transitie- en bufferliquiditeit. De liquiditeitspositie van het samenwerkingsverband is 

ruim voldoende. 

 

Weerstandvermogen biedt inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 

Een eenduidige norm is niet aan te geven. Vaak werd door schoolbesturen de 5%-norm gehanteerd. De onder-

wijsinspectie en het ministerie hebben sinds 2020 als norm1 voor samenwerkingsverbanden gesteld: maximaal 

3,5% van de Rijksbaten als weerstansvermogen te hanteren met een minimum van € 250.000.

Realisatie vorig jaar 

2020

Realisatie verslag jaar 

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Activia

VLOTTENDE ACTIVIA

Vordering 77 120 100 100 100

Liquide middelen 927 1051 723 550 550

Totaal vlottende activia 1.004 1.171 823 650 650

Totaal activia 1.004 1.171 823 650 650

Passivia

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 234 246 173 0 0

Bestemmingsreserves 550 550 550 550 550

Totaal eigen vermogen 784 796 723 550 550

Kortlopende schulden 220 375 100 100 100

Totaal passiva 1.004 1.171 823 650 650

  Maatregel 23: tegengaan van bovenmatige reserves. Landelijk is de collectieve reserve van samenwerkingsverbanden inmiddels afgenomen met meer dan 60 miljoen; minder dan  
  gepland en er ligt dus nog steeds een stevige afbouwopdracht. In de brief van 28 maart 2022 waarschuwt de minister dat er een ‘generieke korting op het budget’ wordt  
  toegepast als de collectieve reserves niet stevig worden afgebouwd. 

10
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VERANTWOORDING FINANCIËN

Onze reserves zijn eind 2021 te hoog. Dit pleit er nog meer voor om het surplus van de reserves op het einde 

van 2022 over te hevelen naar de schoolbesturen, met het volgende oormerk:

• matiging van de herverdeeleffecten van het nieuwe allocatiebeleid,

• ondersteuningsplan 2022-2026,

• implementatie TLV-procedure, 

• implementatie nieuw leerling registratiesysteem,

• implementatie systeem voor kwaliteitszorg en ondersteuning.

4.4.1  Kengetallen 

In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen opgenomen zoals deze voor boekjaar 2021 bij SWV PO 

3008 van toepassing zijn. Door de keuze voor een (hoofdzakelijk) schoolmodel - waarbij ondersteuningsmidde-

len direct naar de schoolbesturen worden doorgesluisd - zijn deze kengetallen moeilijk te vergelijken met andere 

(meer centraal georganiseerde) SWV’en.

1 Sovabiliteit = (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

2 Liquiditeit = de middelen die beschikbaar zijn naast de middelen benodigd om aan de lopende 

 verplichtingen te kunnen voldoen (vlottende activa/kortlopende schulden)

3 Rentabiliteit = in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn (resultaat / baten)

4.4.2  Reservepositie 

Het is mogelijk om binnen het SWV het eigen vermogen op nihil te stellen. Door het schoolmodel worden zowel 

de positieve als de negatieve saldi verrekend over de schoolbesturen. Maar is dat wenselijk? Schoolbesturen  

willen niet verrast worden met onverwachte tegenvallers. Reden om een buffervermogen aan te houden geba-

seerd op de ingeschatte risico’s. De minimale reserve is voor SWV Helmond-Peelland PO gesteld op € 550.000.

Kengetal Realisatie vorig jaar 

2020

Realisatie verslag jaar 

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Signalering

Solvabiliteit (1) 0,78 0,68 0,87 0,87 Ondergrens <3.30

Liquiditeit (2) 4,56 3,12 7,59 7,59 Ondergrens < 0.75

Rentabiliteit (3) -1,24% 0,08% -0,47% 0% Afhankelijk van reservepositie van het schooljaar
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ALV/RVC

5
 DEEL C
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Proces

De ALV heeft negenmaal vergaderd in 2021 (waarvan vijf keer digitaal) en de ALV heeft bovendien één extra 

inhoudelijke bijeenkomst (december) gehad rondom de eerste opzet (visie) van het nieuwe ondersteuningsplan. 

Bij de ALV-vergaderingen zijn, naast de leden van de ALV (aanwezig of vertegenwoordigd), het bestuur,  

de directeur van het samenwerkingsverband en een notulist aanwezig geweest. De ALV heeft in de periode  

van 1 januari tot juni 2021 gewerkt met een externe onafhankelijke voorzitter in de persoon van mevrouw  

T. Westen. Van juni tot en met december 2021 heeft de interim-bestuurder de heer J. Gerards de ALV voor- 

gezeten. In de vergaderingen zijn naast de standaard agendapunten de volgende inhoudelijke onderwerpen 

besproken (thematisch geordend):

Informatief en inhoudelijk

• Gevolgen coronacrisis

• Besteding NPO-gelden door schoolbesturen en 

gemeenten.

• Uitgangspunten begroting 2022 (nieuwe bekosti-

ging per 2023) en gevolgen voor meerjarenbegro-

ting 2022-2026

Financieel (audit)

• Jaarverslag 2020: bestuursverslag en jaarrekening, 

incl. accountantsverslag en verslag auditcommis-

sierapportage.

• Benoeming accountant.

• Vermogenspositie (reserves) SWV n.a.v. brief  

minister Slob d.d. 11 december 2020.

• Plan besteding bovenmatige reserves. Minimale 

reserve vastgesteld € 550.000.

• Geen extra uitkering aan schoolbesturen 

• € 175.000 en ook geen terugvordering van  

bepaalde schoolbesturen van € 61.000.

• Meerjarenbegroting 2022-2026, 

• incl. kaderstellende begroting 2022. Hier ligt een 

‘Opdracht’.

• Financiële allocatie: schoolmodel en betalen per 

TLV anders uitwerken.

Verantwoording

• Managementrapportages zijn 3 x voorgelegd en 

besproken in april, in september en in december 

2021.

• Jaarplan directie 2021-2022.

• Urgentie op bijsturing van (negatief) financieel 

toekomstperspectief.

• Naleving wettelijke voorschriften en géén afwij-

kingen geconstateerd op werkwijze code goed 

bestuur.

• Geen belangenverstrengeling aan de orde.

Governance & Statuten

• Evaluatie Governance Rapport Dinjens 

• Besluit ALV tot statutenwijziging en werving Raad 

van Commissarissen en het benoemen van een 

directeur-bestuurder.

• Inrichten Stuurgroep ALV t.b.v. transitie

• Decharge verleend aan driehoofdig bestuur SWV 

(evaluatie ALV functioneren positief).

• Wijzigingsvoorstellen tot statutenwijziging.

• Nieuwe Statuten 2021 (notarisgang).

• Opzet reglement Bestuur en Toezicht.

• Vaststellen nieuwe overlegstructuur.

• Besluit tot terugtrekking mandaat directeur bij 

benoeming directeur-bestuurder. Functie directeur 

komt daarmee te vervallen.

• Inrichten werkgroep Sub-regionaal scholen- 

overleg.

Werkgeverschap (remuneratie)

• Benoemen bestuurder ad-interim.

• Opstellen profielen RvC.

• Inrichten BAC voor de RvC.

• Werven en installeren RvC door ALV.

• Inrichting bestuurssecretariaat.

• Opstellen profiel directeur-bestuurder.

• Inrichten BAC voor de DB.

• Werven (startprocedure) DB door RvC .

Ondersteuningsplan 2022-2026

• Onderzoek BCO naar verwijzingen S(B)O.

• Landelijke ontwikkelingen (25 punten Slob).

• Routekaart nieuw Ondersteuningsplan.

• Dialoog (3x) over inhoud en visie nieuw onder-

steuningsplan 2022-2026.

• Terugkoppeling consultatiebijeenkomsten.

VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN – ALV/RVC



47

VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN – ALV/RVC

Beschouwing

Het was al met al een bewogen jaar waarin met name Governance veel aandacht heeft gekregen; maar waarin 

ook stevige aanzetten zijn gedaan om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan 2022-2026. Er ligt een  

landelijke opdracht rondom inclusiever onderwijs en het is duidelijk geworden dat het SWV op het verwijzings-

percentage S(B)O moet bijsturen en mogelijk ook het allocatiemodel anders moet inrichten om financieel  

gezond te blijven.

De stuurgroep Governance had in 2021 een centrale rol om in opdracht van de ALV uitvoering te geven aan de 

noodzakelijke stappen die voortkwamen uit het besluit om de governance structuur aan te passen. De stuur-

groep die bestond uit Mevr. Schrama en de heren Fuchs en De Vries, had geen gemandateerde bevoegdheden 

en deed slechts voorstellen aan de ALV. Steeds en op alle punten vond de besluitvorming in en door de ALV 

plaats. Halverwege het kalenderjaar is de heer Gerards als interim-bestuurder aangesteld om mede het totale 

governance proces en alle daarbij behorende stappen i.s.m. de stuurgroep en de ALV vorm te geven. Concreet 

kwam de stuurgroep (remuneratie) tot de volgende acties, stukken en resultaten:

• Werven van een interim bestuurder, na aftreden van het zittende bestuur in juni 2021.

• Contacten onderhouden als aanspreekpunt voor de interim bestuurder gedurende 2021.

• Nieuwe statuten van het SWV opgesteld, wijzigingen aangepast, vastgesteld in 2021.

• Een reglement bestuur en toezicht, als vervolg op het bestaande management statuut en toezichtkader, 

vastgesteld in 2021.

• Opstellen profilering RvC leden, vastgesteld in de ALV.

• Opstarten van de wervingsprocedure voor de RvC. 

• Instellen van een BAC RvC, voorselectie van het W&S bureau.

• Opstellen conceptprofiel directeur-bestuurder.

• Voorbereiden van de concept procedure wat betreft de werving van een directeur-bestuurder. 

Met de benoeming van de RvC en het goedkeuren van de statuten eind 2021 is de stuurgroep formeel door de 

ALV ontbonden. Na een zorgvuldige selectieprocedure is per 1 november 2021 de Raad van Commissarissen 

voor het SWV aangetreden. Nevenfuncties zijn uitgewerkt (zonder belangenverstrengeling). Op 11 november 

zijn de RvC-leden in de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd. De RvC wordt gevormd door:

mevr. Franca van Winkel (audit), dhr. Michiel van Silfhout en dhr. Hans Verbraak (remuneratie).

De RvC besloot om dhr. Hans Verbraak tot voorzitter te benoemen.

Gedurende de aanloop naar 1 november 2021 en daarna zijn er vele stukken beschikbaar gesteld en door de 

leden RvC doorgenomen om zo spoedig mogelijk thuis te geraken in het wel en wee van het SWV en de stand 

van zaken rondom passend onderwijs. Ook zijn er (online) kennismakingsgesprekken gevoerd met de PMR en 

het stafbureau. De leden van de RvC waren tweemaal als toehoorder aanwezig op de ALV.

Op donderdag 25 november 2021 vond de 1e RvC-vergadering plaats. Bij deze vergadering waren naast de 

RvC-leden, interim-bestuurder Jos Gerards, directeur Erik Wissink en beleidsmedewerker stafbureau Patty Proe-

nings aanwezig. De notulen werden verzorgd door Rian Kuepers. In deze vergadering zijn het Reglement  

Bestuur en Toezicht en de begroting 2022 goedgekeurd en de vergoedingsregeling RvC vastgesteld. Ook werden 

het profiel van de te benoemen directeur-bestuurder en de werving- en selectieprocedure vastgesteld.  

De RvC heeft bureau ‘Beter mens en organisatie’ uit Eindhoven in de arm genomen voor de sollicitatieprocedure 

voor de nieuwe directeur-bestuurder. De RvC heeft over het profiel en de procedure gecommuniceerd met de 

medezeggenschapsraad en de ALV-leden. De RvC heeft een benoemingsadviescommissie voor de werving van de 

directeur-bestuurder geïnstalleerd en met de BAC-leden kennisgemaakt (online). Doel is zo spoedig mogelijk in 

2022 een directeur-bestuurder te benoemen.
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Bijlagen
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LIJST MET AFKORTINGEN

Bijlage 1 1

Afkorting Betekenis

ALV Algemene Leden Vergadering

ARPO Ambtelijke Regiegroep Passend Onderwijs

BO Basisonderwijs

cat. Categorie

Cluster 1 Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. De leerlingen die 

een cluster 1-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school 

voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding op een 

reguliere school.

Cluster 2 Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve 

beperking. De leerlingen die een cluster 2-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te 

ontvangen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijs-

kundige begeleiding op een reguliere school.

LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs

mbo middelbaar beroeps onderwijs

MR Medezeggenschapsraad

Msc Master of Science

OCW (Minister(ie) van) onderwijs, cultuur en wetenschap

OOGO Op overeenstemming gericht overleg

OOP Onderwijs ondersteunend personeel

OPR OndersteuningsplanRaad

PMR MR Personeelsgeleding

PO Primair onderwijs

POSVO Primair onderwijs speciaal voortgezet onderwijs

RA Register Accountant

RJO Regeling jaarverslaggeving onderwijs

RvB Raad van Bestuur

SBO Speciaal basisonderwijs

SO Speciaal onderwijs

SWV Samenwerkingsverband

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

VO Voortgezet onderwijs

VSO Voortgezet speciaal onderwijs

WEC Wet op de Expertise Centra (gaat over speciaal onderwijs)
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Ontvangen in 2021 aan ondersteuningsmid-

delen/ arrangementen/ TLV verrekeningen

Bedrag per leerling 

(1-10-2020)

Bedrag per leerling 

(1-10-2019)

Qliq €876.596 €245 €290

Islamitische Scholen Helmond e.o. €73.580 €393 €464

GOO €349.248 €131 €188

De Rank €71.095 €188 €212 

Wilhelminaschool €103.860 €242 €290

Nut €91.143 €138 €203

Eenbes €1.051.520 €212 €260

MOZON €17.384 €99 €179

Prodas €585.704 €143 €175

Vrije scholen Peelland €7.330 €39 €81

OBSH €735.164 €343 €370

Trumakkers €67.063 €409 €363

PlatOO €809.967 €291 €309

Silv. Bernadette €17.560 €51 €153

Goede Herder €48.241 €130 €215

Uilenspiegel €59.375 €376 €374

Pandelaar €65.633 €263 €317

Gemiddeld per leerling SWV €211 €255

TOTAALOVERZICHT ONTVANGEN PER SCHOOLBESTUUR

Bijlage 2 2
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3.1  Schoolbesturen die participeren in het SWV Helmond-Peelland PO

SWV Helmond-Peelland PO draagt bij aan passend onderwijs voor alle kinderen in de (deel)gemeenten Asten, 

Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. 

Overzicht van de schoolbesturen en ALV-leden die aangesloten zijn bij dit samenwerkingsverband.

Op de websites van de schoolbesturen vindt u de schoolondersteuningsprofielen van de scholen die onder het 

betreffende bestuur vallen.

ALV leden Schoolbestuur (22) BO SBO SO

Mevrouw Connie Schellens Goede Herder 1  

De heer Martin Heeffer Emiliusschool 1

Mevrouw Ingeborg Schrama Qliq 11 1  

Mevrouw Helma van Hoof Pandelaar 1  

Mevrouw Manja Voogd NUT Geldrop 3  

De heer Marcel Reulen Eenbes 23 1  

Mevrouw Monique van Ekert Silvester Bernadette 1  

De heer Martijn van Tilburg SAAM- Uilenspiegel 1  

De heer Max Hoefeijzers (interim) PlatOO 12  

De heer Ab Groen GOO 12 1  

De heer Bart v.d. Meijs Wilhelminaschool 1  

Mevrouw Jacqueline van Erp RBOB Kempen Trumakkers 1  

De heer Lex Spee MOZON - Montessori Helmond 1  

De heer Mischa Kleurkens Prodas 23 1  

De heer Mark Oldenburg Zuiderbos 1

Mevrouw Marije Hertroijs Berkenschutse 1

De heer Hans Fuchs OBSH 7  

De heer Hilbert de Vries SSOE - Antoon van Dijkschool 1

De heer Ruud van Heertum Aloysiusstichting 1

De heer Manny Liebregt De Rank 1  

Mevrouw Neshlian Emre Islamitische scholen Helmond 1  

De heer Ladja Jiran (interim) Vrije school Peelland 1  

101 4 5

SCHOOLBESTUREN SWV

Bijlage 3 3
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3.2  Schoolbesturen

• Scholen die onder het schoolbestuur vallen.

• Totaal aan ontvangen middelen vanuit het SWV.

Bestuursnummer

85269

Brinnummer

23XK 

Naam schoolbestuur 

Stichting Speciaal Onderwijs Zuiderbos (SSOZ)

Postbus 2214, 5260 CE Vught

School 

Zuiderbos

Brevierpad 34, 5709 AD Helmond

info@zuiderbos.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

85269 SO Stichting Zuiderbos 39 35 36 40 40 49 39 29

Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar 3 3 5 5 5 4 5 6

Laag Residentieel 8 jaar en ouder 36 32 31 39 35 45 34 23

39 35 36 44 40 49 39 29

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €7.083

Extra ondersteuningsmiddelen -

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1 oktober €479.578

SO groeibekostiging €122.748

Totaal ontvangen SWV €609.410 €15.626

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €24.132

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €2.880

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €27.012
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Bestuursnummer

73906

Brinnummer

05HJ 

Naam schoolbestuur 

Stichting Kempenhaeghe (Berkenschutse)

Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze

School 

Berkenschutse

Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze

informatie@berkenschutse.nl

Gemeente

Heeze

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

73906 SO Stichting Kempen-

haeghe

51 46 58 60 71 70 71 70

Laag Jonger dan 8 jaar 8 6 8 11 13 15 16 19

Laag 8 jaar en ouder 39 37 43 37 42 43 39 33

Midden Jonger dan 8 jaar 4 6 4 5 7

Midden 8 jaar en ouder 1 1 1 2

Hoog Jonger dan 8 jaar 1 3 2 2 3

Hoog 8 jaar en ouder 4 3 6 7 6 5 8 6

Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar

Laag Residentieel 8 jaar en ouder 1

51 46 58 60 71 70 71 70

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen -

Extra ondersteuningsmiddelen -

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1 oktober €1.211.120

SO groeibekostiging €30.687

Totaal ontvangen SWV €1.241.807 €17.490
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Bestuursnummer

82253

Brinnummer

01PA 

Naam schoolbestuur 

Stichting Emiliusschool

Nieuwstraat 72, 5691 AE Son en Breugel

School 

Emiliusschool

Nieuwstraat 72, 5691 AE Son en Breugel

administratie@emiliusschool.nl

Gemeente

Son en Breugel

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

82253 SO Stichting Emilius-

school

25 22 25 20 23 24 26 25

Hoog Residentieel Jonger dan 8 jaar 6 5 7 5 7 8 11 13

Hoog Residentieel 8 jaar en ouder 19 17 18 15 16 16 15 12

25 22 25 20 23 24 26 25

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen -

Extra ondersteuningsmiddelen -

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1 oktober €660.835

SO groeibekostiging -

Totaal ontvangen SWV €660.835 €25.417

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur -

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €2.880

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €2.880
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Bestuursnummer

72905

Brinnummer

14VL 

Buiten ons SWV 16SO Mytylschool, Toledodreef 4, 5629 CC Eindhoven mytyl_administratie@ssoe.nl

  19MT MBS Eindhoven, Venetiëstraat 43, 5632 RM Eindhoven mbs.administratie@ssoe.nl

 

Naam schoolbestuur 

Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE)

Venetiëstraat 43, 5623 RM Eindhoven

School 

Antoon van Dijkschool

Berkveld 19, 5709 AE Helmond

avd.administratie@ssoe.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

72905 SO SSOE 108 105 105 122 141 136 145 151

Laag Jonger dan 8 jaar 18 19 22 16 24 6 9 15

Laag 8 jaar en ouder 59 50 44 58 57 35 39 34

Midden Jonger dan 8 jaar 11 13 8 13 10 25 25 29

Midden 8 jaar en ouder 12 10 17 20 33 38 39 37

Hoog Jonger dan 8 jaar 2 5 6 4 5 12 14 7

Hoog 8 jaar en ouder 6 8 8 11 12 20 19 29

108 105 105 122 141 136 145 151

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €1.700

Extra ondersteuningsmiddelen -

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1 oktober €2.531.896

SO groeibekostiging €30.687

Totaal ontvangen SWV €2.564.283 €17.685

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €94.240

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €5.153

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €99.393
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Bestuursnummer

41008

Brinnummer

19ES 

Buiten ons SWV 18CZ De Widdonck Heibloem, Meijelseweg 2B, 6089 ND Heibloem widdonckschool.heibloem@aloysiusstichting.nl 

  00UT Latasteschool, Bergerweg 37, 6085 AT Horn  latasteschool@aloysiusstichting.nl

  10OL Rungraaf, Koenraadlaan 102, 5651 EZ Eindhoven, groep 1-6 rungraaf@aloysiusstichting.nl

   Leuvenlaan 23, 5628 WE Eindhoven, groep 6-8  rungraaf@aloysiusstichting.nl

 

Naam schoolbestuur 

Aloysiusstichting

Kerkstraat 3, 6085 AX Horn

School 

De Hilt SO en VSO

Azalealaan38, 5701 Helmond

dehilt@aloysiusstichting.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41008 SO Aloysiusstichting 207 187 199 184 188 201 226 239

Laag Jonger dan 8 jaar 25 24 34 25 26 39 45 58

Laag 8 jaar en ouder 153 132 141 137 137 137 160 160

Midden Jonger dan 8 jaar

Midden 8 jaar en ouder 1 8 1

Hoog Jonger dan 8 jaar

Hoog 8 jaar en ouder

Laag Residentieel Jonger dan 8 jaar 26 24 21 20 23 22 17 18

Laag Residentieel 8 jaar en ouder 3 7 3 2 2 2 2 2

207 187 199 184 188 201 232 239

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €27.739

Extra ondersteuningsmiddelen -

SO bekostiging o.b.v. teldatum 1 oktober €3.283.589

SO groeibekostiging €374.073

Totaal ontvangen SWV €3.685.401 €15.885

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €528

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €1.665

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €2.193
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Bestuursnummer

75388

Brinnummer

23TP 

Naam schoolbestuur 

Stichting SAAM Scholen

Nelson Mandelaboulevard 2, 5342 CZ Oss

School 

Uilenspiegel

Parkweg 10, 5427 AL Boekel

directie.obsuilenspiegel@saamscholen.nl

Gemeente

Boekel

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

75388 BAO SAAM 116 113 111 118 135 150 158 187

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €29.613

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €31.938

Ontvangen arrangementen €4.583

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-6.759

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €59.375 €376

Bestuursnummer

75688

Brinnummer

06XW 

Naam schoolbestuur 

Vereniging voor Bijonder Onderwijs op 

Algemene Grondslag (De Pandelaar)

St. Michaelstraat 30, 5421 NK Gemert

School 

De Pandelaar

St. Michaelstraat 30, 5421 NK Gemert

info@depandelaar.nl

Gemeente

Gemert

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

75688 BAO Vereniging Onderwijs 

op  Algemene Grond-

slag

214 217 214 223 238 250 250 261

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €48.518

Extra ondersteuningsmiddelen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €52.024

Ontvangen arrangementen -

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-34.909

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €65.633 €263
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Bestuursnummer

73283

Brinnummer

09PD 

Naam schoolbestuur 

RK Stichting De Goede Herder

Montgolfiestraat 71, 5703 EB Helmond

School 

De Goede Herder

Montgolfiestraat 71, 5703 EB Helmond

info@bs-goedeherder.nl

Gemeente

Gemert

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

73283 BAO Stg de Goede Herder 368 363 374 380 370 378 371 370

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €73.059

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €8.289

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €78.161

Ontvangen arrangementen €1.250

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-112.518

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €48.241 €130
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Bestuursnummer

41860

Naam schoolbestuur 

Stichting Platoo

Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond

School Adres Gemeente E-mail 

De Horizon Jan van der Diesduncstraat 42, 5721 VM Asten Asten info@obs-dehorizon.nl

De Bron Spaarne 18, 5751 WJ Deurne Deurne info@obsdebrondeurne.nl

‘t Schrijverke Heer van Grevenbroeckweg 1, 5731 EK Mierlo Geldrop Mierlo info@obs-schrijverke.nl

‘t Einder Wetering 25, 5422 AN Gemert Gemert Bakel info@obseinder.nl

De Kleine Kapitein Bernhardstraat 2A, 5761 BJ Bakel Gemert Bakel info@obsdekleinekapitein.nl

De Hasselbraam Torteltuin 2, 5754 HA Deurne Deurne algemeen@dehasselbraamdeurne.nl 

De Rietpluim Ouwlandsedijk 27, 5673 PS Nuenen Nuenen rietpluim@derietpluim.nl

Ranonkel Dommel 20, 5711 KT Someren Someren info@obsderanonkel.nl

De Driehoek Schoolstraat 1b, 5735 CG Aarle-Rixtel Laarbeek info@3hoek.nl

Het Klokhuis Wijnkelerweg 3a, 5741 ND Beek en donk Laarbeek info@obshetklokhuis.nl

Het Toverkruid Dalkruid 23, 5721 RR Asten Asten directie@toverkruid.nl

Het Mooiste Blauw Pennekart 1, 5674 CK Nuenen Nuenen directie@hetmooisteblauw.nl

Brinnummer

07FL

07GU

08DM

20OW

21DA

21MV

23BW

23TN

23ZM

24AB

24DV

08JE 

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41860 BAO PlatOO 2.590 2.562 2.572 2.557 2.620 2.708 2.782 2.784

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €531.950

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €499

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €571.804

Ontvangen arrangementen €52.608

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-346.894

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €809.967 €291

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €792

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €4.167

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €5.761

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €10.720
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Bestuursnummer

60061

Brinnummer

05BO 

Naam schoolbestuur 

Stichting Scholen in Parochie H. Bernadette

Dahliastraat 2, 5701 ET Helmond

School 

Silverster Bernadette

Dahliastraat 2, 5701 ET Helmond

m.sars@sil-ber.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

60061 BAO Stg Scholen in Paro-

chie H. Bernadette

359 355 349 344 357 356 345 345

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €68.235

Extra ondersteuningsmiddelen

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €9.602

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €72.885

Ontvangen arrangementen 

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-133.162

Ontvangen diversen

Totaal ontvangen SWV €17.560 €51

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €2.083

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur

Ontvangen diversen

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €2.083
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Bestuursnummer

41662

Brinnummer

03BV 

Naam schoolbestuur 

Stichting RBOB de Kempen

Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven

School 

De Trumakkers

De Spinner 2, 5591 NG Heeze

info@obsdetrumakkers.nl

Gemeente

Heeze

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41662 BAO RBOB de Kempen 176 175 177 169 163 168 164 191

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €32.413

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €34.650

Ontvangen arrangementen -

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €67.063 €409

Bestuursnummer

41246

Brinnummer

06UK 

Naam schoolbestuur 

Stichting Pallas inzake Vrije School Peelland

Helmondselaan 71, 5702 NM Helmond

School 

Vrije School Peelland

Helmondselaan 71, 5702 NM Helmond

info@vrijeschoolpeelland.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41246 BAO Pallas 219 204 192 190 193 187 188 179

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €36.449

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €39.095

Ontvangen arrangementen €208

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-68.422

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €7.330 €39
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Bestuursnummer

41349

Naam schoolbestuur 

Stichting OBS Helmond (OBSH)

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

School Adres Gemeente E-mail 

‘t Hout Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond Helmond obshout@obsh.nl

De Bundertjes Basstraat 208, 5702 SM Helmond Helmond bundertjes@obsh.nl

De Straap Twentehof 200, 5709 KG Helmond Helmond destraap@obsh.nl

De Rakt Baroniehof 212, 5709 HD Helmond Helmond infoderakt@obsh.nl

De Stroom Rijnlaan 103, 5704 HZ Helmond Helmond infodestroom@obsh.nl

De Lindt Sprengersstraat 1, 5708 EV Helmond Helmond lindt@lindt.nl

Brandevoort De Plaetse 150, 5708 ZJ Helmond Helmond administratiebrandevoort@obsh.nl

Brinnummer

09GM

10CH

10UB

11IF

11TY

22KK

27JP

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41349 BAO OBSH 2.345 2.282 2.211 2.158 2.167 2.157 2.143 2.113

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €418.933

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €8.557

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €448.721

Ontvangen arrangementen €88.907

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-229.954

Ontvangen diversen

Totaal ontvangen SWV €735.164 €343

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €1.320

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €1.320
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Bestuursnummer

41223

Naam schoolbestuur 

Stichting Primair Onderwijs Deurne Asten Someren (Prodas)

Heikamperweg 7, 5725 AZ Heusden

School Adres Gemeente E-mail 

De Wegwijzer Galileistraat 1, 5756 AW Vlierden Deurne info.wegwijzer@prodas.nl 

De Vonder Willem-Alexanderlaan 3, 5712 CA Someren-Eind Someren infodevonder@prodas.nl

SBO De Brigantijn Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren Someren brigantijn-s@prodas.nl

St. Jozef Kerkendijk 81, 5712 ET Someren-Heide Someren info.jozef@prodas.nl

LeerRijk Van Gijselstraat 24, 5712 HE Someren Someren info.bsleerrijk@prodas.nl

Mariaschool Laan ten Roode 34, 5711 GC Someren Someren infomariaschool@prodas.nl

De Diamant Avennelaan 17, 5711 BB Someren Someren bsdediamant@prodas.nl

St. Willibrordus Dorpsstraat 11, 5758 AM Neerkant Deurne willibrordusneerkant@prodas.nl

De Zonnebloem ‘t Hofke 12, 5757 BB Liessel Deurne directie.zonnebloem@prodas.nl

‘t Rendal Offermansstraat 9, 5715 AM Lierop Someren directie.rendal@prodas.nl

St. Antonius Heikamperweg 1, 5725 AZ Asten-Heusden Asten bbs.antonius@prodas.nl

De Peelparel Oude Peelstraat 10, 5759 PC Helenaveen Deurne peelparel@prodas.nl

Zeilberg Margrietstraat 2, 5754 AH Deurne Deurne info.bszeilberg@prodas.nl

Gerardusschool Klingerveld 6, 5752 AK Deurne Deurne gerardusschool@prodas.nl

SBO De Brigantijn Schelde 1, 5751 VJ Deurne Deurne brigantijn-d@prodas.nl

Aventurijn-bs Willibrordus Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl

Aventurijn-LEO afdeling Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl

D’n Heiakker Patrijs 33, 5754 DJ Deurne Deurne info.heiakker@prodas.nl

De Piramide Schelde 1, 5751 VJ Deurne Deurne piramideurne@prodas.nl

Tijl Uilespiegel Schutsboom 14, 5751 JB Deurne Deurne info.tijluilenspiegel@prodas.nl

D’n Bogerd Keltenstraat 16, 5753 GN Deurne Deurne bogerd@prodas.nl

Aventurijn-De Ratelaar Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne Deurne info.aventurijndeurne@prodas.nl

Kindcentrum LaLoBo Kruiskensweg 8, 5721 KD Asten Asten info.lalobo@prodas.nl

Voordeldonk Bergweg 60, 5721 JD Asten Asten info.voordeldonk@prodas.nl

Het Talent Asterstraat 35, 5721 EE Asten Asten hettalent@prodas.nl

Brinnummer

03UQ

11NH

06IC 

05DJ

07SM

08YV

10EW

08NN

06ME

06XD

06VX

09MK

03UR

03VG

06IC

08NM

09MJ LO

09MJ

10HE

16UM

16UU

24AN

09KU

10FW

11KR

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41223 BAO Prodas 4.483 4.380 4.248 4.232 4.128 4.129 4.105 4.147

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €801.534

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €6.111

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €858.677

Ontvangen arrangementen €67.582

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-1.148.200

Ontvangen diversen

Totaal ontvangen SWV €585.704 €143

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €792

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €1.250

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €2.042
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Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen -

Extra ondersteuningsmiddelen -

SBO bekostiging o.b.v. teldatum > 2% leerlingen van het SWV €298.668

SBO groeibekostiging -

Totaal ontvangen SWV €298.668 €1.650

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41223 SBO Prodas: Brigantijn 195 181 188 184 202 189 181 172
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Bestuursnummer

40557

Naam schoolbestuur 

Stichting Eenbes Basisonderwijs

Nieuwendijk 49c, 5664 HB Geldrop

School Adres Gemeente E-mail 

Kindcentrum Breinplein Schoolstraat 1, 5735 CG Aarle-Rixtel Laarbeek kindcentrumbreinplein@eenbes.nl

Kindcentrum Beekrijk  

locatie ‘t Otterke Beverstraat 11, 5741 KW Beek en Donk Laarbeek otterke@eenbes.nl 

Kindcentrum De Raagten Otterweg 31, 5741 BC Beek en Donk Laarbeek bsderaagten@eenbes.nl

Kindcentrum Beekrijk  

locatie De Mulderhof Molenweg 5, 5741 NA Beek en Donk Laarbeek mulderhof@eenbes.nl

Kindcentrum de Rots Amundsenstraat 53, 5665 VS Geldrop Geldrop Mierlo info@kindcentrumderots.nl

Kindcentrum 6gehuchten Papenvoort 10, 5663 AH Geldrop Geldrop Mierlo info@degrabbelton.nl

Van der Puttschool SBO Parallelweg 8, 5664 AC Geldrop Geldrop Mierlo vdputt@eenbes.nl

Kindcentrum Vijfblad Linze 3, 5667 AH Geldrop Geldrop Mierlo vijfblad@eenbes.nl

Kindcentrum de Vlinder Sint Jozefplein 3, 5666 RL Geldrop Geldrop Mierlo info@kindcentrumdevlinder.nl

Kindcentrum de Appelgaard/

Klokhuis Hazelaar 47, 5664 VE Geldrop Geldrop Mierlo klokhuis@eenbes.nl

Kindcentrum Dommeldal Beneden Beekloop 93, 5662 HK Geldrop Geldrop Mierlo dommeldalschool@eenbes.nl

Heuvelrijk Heuvel 5, 5674 RR Gerwen Nuenen, Gerwen en Nederwetten bredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl

Merlebos De Spinner 6, 5591 NG Heeze Heeze leende merlebos@eenbes.nl

De Parel Pastoor Gastlaan 2, 5591 BM Heeze Heeze leende directie.parel@eenbes.nl

Dirk Heziusschool Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze Heeze leende dirkhezius@eenbes.nl

De Sprankel Grotenhof 4, 5737 CB Lieshout Laarbeek info@kindcentrumdesprankel.nl

Bernadette Mariastraat 31, 5738 AH Mariahout Laarbeek secretariaat@eenbes.nl

Puur Sang Haver 13, 5731 LA Mierlo Geldrop Mierlo info@kindcentrumpuursang.nl

De Kersentuin Wersakker 55-57, 5731 KE Mierlo Geldrop Mierlo info@kindcentrumdekersentuin.nl

Sint Jozef De Koppel 1, 5674 NW Nederwetten Nuenen, Gerwen en Nederwetten jozefnederwetten@eenbes.nl

De Wentelwiek Jacobushoek 5, 5672 HZ Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten dewentelwiek@eenbes.nl

De Dassenburcht Jacob Catsstraat 1-3, 5671 VP Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten dedassenburcht@eenbes.nl

Crijns Society Heikampen 3, 5672 ST Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten crijnsschool@eenbes.nl

Nieuwe Linde Van Duynhovenlaan 15, 5673 AP Nuenen Nuenen, Gerwen en Nederwetten info@kindcentrumnieuwelinde.nl

Brinnummer

07NU

08ZG

10PE

11EF

03SK

04JV

05GT

05GU

06LC

07PW

08XS

08KX

08ZW

09XA

10PM

06WD

03PP

11XU

12HB

09KL

06HL

10WU

11KM

12FO

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

40557 BAO Eenbes 5.214 5.133 5.014 4.916 4.947 4.958 4.951 4.916

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €964.058

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €7.467

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €1.033.209

Ontvangen arrangementen €17.917

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-971.131

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €1.051.520 €212

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €1.892

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €1.250

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €3.142
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nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

40557 SBO Eenbes: vd Puttschool 152 151 150 149 149 157 164 172

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €1.250

Extra ondersteuningsmiddelen -

SBO bekostiging o.b.v. teldatum > 2% leerlingen van het SWV €257.386

SBO groeibekostiging €26.708

Totaal ontvangen SWV €285.344 €1.740

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur -

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €1.665

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €1.665
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Bestuursnummer

41167

Brinnummer

15SY 

Naam schoolbestuur 

Stichting Montessori Onderwijs 

Zuid Oost Nederland (MOZON)

Noordkade 2 6003 ND Weert

School 

Montessorischool

Dinkelstraat 65, 5704 GK Helmond

info@vrijeschoolpeelland.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

41167 BAO MOZON 180 189 183 191 180 190 176 192

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €35.992

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €38.285

Ontvangen arrangementen -

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-56.893

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €17.384 €99
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Bestuursnummer

39352

Naam schoolbestuur 

Stichting NUTscholen Geldrop

Saruman 1, 5663 SK Geldrop

School Adres Gemeente E-mail 

Beneden Beekloop Beneden Beekloop 90, 5662 HM Geldrop Geldrop benedenbeekloop@geldrophetnut.nl

De Regenboog Amundsenstraat 51, 5665 VS Geldrop Geldrop e.vanbindsbergen@geldrophetnut.nl

De Ganzebloem Saruman 1, 5663 SK Geldrop Geldrop ganzebloem@geldrophetnut.nl

Brinnummer

04RI

07ML

08WD

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

39352 BAO NUT Geldrop 900 890 870 827 795 749 661 626

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €139.594

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €5.030

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €147.790

Ontvangen arrangementen €6.667

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-207.939

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €91.143 €138

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €1.320

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV 1.320
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Bestuursnummer

38169

Brinnummer

04QP 

Naam schoolbestuur 

Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (SNOW)

Bachlaan 9, 5707 RM Helmond

School 

Wilhelmina

Bachlaan 9, 5707 RM Helmond

info@wilhelminaschool.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

38169 BAO SNOW 447 435 424 437 436 434 429 434

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €84.085

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen -

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €90.034

Ontvangen arrangementen -

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-70.259

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €103.860 €242

Bestuursnummer

37428

Brinnummer

07LW

Naam schoolbestuur 

Stichting Christelijk basisonderwijs Helmond (CBO)

Koekoekstraat 1, 5702 PM Helmond

School 

De Rank

Koekoekstraat 1, 5702 PM Helmond

info@rankhelmond.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

37428 BAO CBO 545 531 511 464 423 392 379 344

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €75.362

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €8.062

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €80.508

Ontvangen arrangementen €3.125

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-95.962

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €71.095 €188
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Bestuursnummer

32580

Naam schoolbestuur 

Stichting GOO

Valeriusstraat 33, 5421 TR Gemert

School Adres Gemeente E-mail 

De Bakelaar Schoolstraat 35, 5761 BV Bakel Gemert Bakel info.bakelaar@stichtinggoo.nl

De Regenboog Kennedystraat 3, 5427 CH Boekel Boekel gerben.vanboxtel@stichtinggoo.nl

Octopus Parkweg 36, 5427 AL Boekel Boekel berry.vandewetering@stichtinggoo.nl

Kleinerf Oude Molenweg 10, 5425 VR De Mortel Gemert Bakel kleinerf.info@stichtinggoo.nl

De Klimboom Meester Hertsigstraat 7, 5764 PR de Rips Gemert Bakel klimboom.info@stichtinggoo.nl

De Dompelaar St. Janstraat 49-51, 5424 TS Elsendorp Gemert Bakel dompelaar.info@stichtinggoo.nl

SBO Petrus Donders De Stroom 15, 5421 HB Gemert Gemert Bakel lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl

Het Venster Churchilllaan 18, 5421 HA Gemert Gemert Bakel bso.hetvenster@stichtinggoo.nl

De Samenstroom Pred.Swildenstraat 35, 5421 VA Gemert Gemert Bakel samenstroom.info@stichtinggoo.nl 

Berglaren Groeskuilenstraat 32, 5421 HW Gemert Gemert Bakel berglaren.info@stichtinggoo.nl

De Havelt Johannes Keijzershof 2, 5423 TX Handel Gemert Bakel havelt.info@stichtinggoo.nl

De Kastanjelaar Elsenstraat 3, 5763 AP Milheeze Gemert Bakel info.kastanjelaar@stichtinggoo.nl

St. Cornelius Sint Josephplein 7, 5428 GL Venhorst Boekel cornelius.info@stichtinggoo.nl

Brinnummer

06RW

10NY

11PT

11KO

04LM

11WC

02RT

09KQ

10WW

12OT

12FR

04SB

12AQ

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

32580 BAO GOO 2.896 2.890 2.831 2.836 2.806 2.732 2.658 2.584

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €526.309

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €2.751

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €562.575

Ontvangen arrangementen €5.000

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-747.387

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €349.248 €131

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

32580 SBO GOO: Petrus Donders-

school

145 132 122 118 133 144 149 164

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €1.458

Extra ondersteuningsmiddelen -

SBO bekostiging o.b.v. teldatum > 2% leerlingen van het SWV €235.104

SBO groeibekostiging €62.320

Totaal ontvangen SWV €298.882 €2.006

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €660

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur €2.880

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €3.540
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Bestuursnummer

31088

Brinnummer

23VF

Naam schoolbestuur 

Stichting Islamitische basisscholen Helmond e.o.

Venuslaan 29, 5702 GA Helmond

School 

Sala Eddin El Ayyoubi

Venuslaan 29, 5702 GA Helmond

school@salaheddinelayyoubi.nl

Gemeente

Helmond

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

31088 BAO Islamitische Scholen 

Helmond

170 166 170 195 207 191 187 192

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €36.883

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €6.619

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €39.447

Ontvangen arrangementen -

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-9.369

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €73.580 €393
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Bestuursnummer

30240

Naam schoolbestuur 

QliQ Primair Onderwijs

Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond

School Adres Gemeente E-mail 

SBO de Toermalijn Reigerlaan 5, 5702 PT Helmond Helmond info@sbo-de-toermalijn.nl

De Korenaar Rector Heuvelstraat 4, 5704 AN Helmond Helmond info@bs-dekorenaar.nl

De Vlier Maaslaan 197, 5704 LD Helmond Helmond info@devlier.nl

IKCTrudo Sint Trudostraat 2, 5708 GL Helmond Helmond g.verhagen@trudoschoolstiphout.nl

Westwijzer Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond Helmond directie@westwijzerhelmond.nl

De Vuurvogel Prins Karelstraat 127, 5701 VL Helmond Helmond directie@bbsdevuurvogel.nl

Mozaïek Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond Helmond directie@kc-mozaiek.nl

Talentrijk Theo Driessenhof 35, 5709 BA Helmond Helmond directie@bs-talentrijk.nl

In het Hart van Hout Dolfijnlaan 81, 5706 BT Helmond Helmond directie@inhethartvanhout.nl

Dierdonk Nijendaldreef 1, 5709 RK Helmond Helmond p.vanwetten@dierdonkschool.nl

De Vendelier Schutsboom 67, 5706 KH Helmond Helmond info@devendelier.nl

Mondomijn Abendonk 17, 5706 WB Helmond Helmond info@mondomijn.nl

Brinnummer

02SG

03UL

06MF

06OF

07UU

08LC

10FM

10IU

18JH

25KH

27JN

30AZ

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen ondersteuningsmiddelen o.b.v. het allocatiemodel €712.400

Extra ondersteuningsmiddelen -

Ontvangen bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijke werk o.b.v. achterstandsscore scholen €32.732

TLV verrekeningen per schoolbestuur, retour ontvangen o.b.v. de leerlingaantallen van het schoolbestuur €760.718

Ontvangen arrangementen €38.176

TLV verrekeningen betaald voor verwijzingen TLV SBO/ SO €-667.430

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV €876.596 €245

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur -

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV €4.167

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV €4.167

nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

30240 BAO Qliq 4.143 4.118 4.018 3.915 3.824 3.711 3.571 3.492
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nr. Onderwijs Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Teldatum 01-10-14 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21

30240 SBO QliQ: Toermalijn 246 230 204 192 193 194 204 181

Totaal ontvangen 

2021 in euro

Gemiddeld per leerling

(aantal 1-10-2021)

Ontvangen aan arrangementen €6.874

Extra ondersteuningsmiddelen -

SBO bekostiging o.b.v. teldatum > 2% leerlingen van het SWV €319.565

SBO groeibekostiging €35.611

Totaal ontvangen SWV €362.050 €1.775

Ontvangen gelden deelname projecten personeelsleden schoolbestuur €660

Ontvangen gelden deelname in bestuur SWV -

Ontvangen gelden deelname OPR SWV personeel schoolbestuur -

Ontvangen diversen -

Totaal ontvangen SWV o.b.v. inzet personeel voor SWV
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4Bijlage 4

Aantal leerlingen regulier basisonderwijs versus landelijk

Wat was het aantal leerlingen op het BAO op 1 oktober 2021?

SWV Helmond-Peelland PO behoort tot de grotere samenwerkingsverbanden in Nederland.

Aantal leerlingen SBO versus landelijk

Wat was het aantal leerlingen op het SBO op 1 oktober 2021?

SWV Helmond-Peelland PO

A
a
n
ta

l 
le

e
rl
in

g
e
n

Landelijk gemiddelde

Wat was het aantal leerlingen op het BAO op 1 oktober 2021?

75.000

50.000

25.000

0

SWV Helmond-Peelland PO

A
a
n
ta

l 
le

e
rl
in

g
e
n

Landelijk gemiddelde

Wat was het aantal leerlingen op het SBO op 1 oktober 2021?

2.000

1.500

1.000

500

0



75

BIJLAGE 4

Aantal leerlingen SO versus landelijk

SWV Helmond-Peelland PO
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Aantal leerlingen Residentieel versus landelijk

SWV Helmond-Peelland PO kent een groot aantal residentiële11 leerlingen. Met ingang van het schooljaar 2022-

2023 dienen alle residentiële leerlingen gemeld te worden bij dit SWV. SWV voert gesprekken met de betreffen-

de residentiële instellingen om tijdig een juiste onderwijsplek te vinden voor deze leerlingen.

  Residentiële leerlingen: leerlingen die staan ingeschreven bij instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor jeugdhulpverlening dan wel jeugdgezondheidszorg, 
  waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.

11
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Hoe ziet de leerling populatie eruit binnen de regio van het SWV Helmond-Peelland PO  

op basis van de schoolweging.

Hoe was de verdeling van de reguliere basisscholen in de categorieën schoolweging12?

De schoolweging is de maat van de Inspectie voor de leerlingenpopulatie. De schaal van schoolweging loopt van 

20 voor een minder complexe leerlingenpopulatie tot 40 voor een complexe leerlingenpopulatie. Om een stabiel 

beeld te krijgen, hanteert de Inspectie een gemiddelde van de schoolweging van drie schooljaren.

Wat was de gewogen gemiddelde schoolweging in vergelijking met andere samenwerkings- 

verbanden?
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Wat was de gewogen gemiddelde schoolweging in vergelijking met andere samenwerkingsverbanden?

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: 
  • het opleidingsniveau van de ouders,
  • het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school,
  • het land van herkomst van de ouders,
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland,
  • of ouders in de schuldsanering zitten.

12
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We constateren dat we op basis van de schoolweging landelijk gezien onder het gemiddelde zitten.  

Scholen ontvangen op basis van de schoolweging extra middelen via de reguliere bekostiging en gemeenten 

stellen vaak middelen beschikbaar voor deze populatie. Het SWV ontvangt bijzondere bekostiging op basis van 

de schoolweging van de betreffende scholen. Deze gelden wordt direct doorgesluisd naar de betreffende scholen.

Groei SBO- en SO-scholen tussen 1 oktober en 1 februari

Wat is het verschil tussen het aantal leerlingen op het SBO of SO, op 1 februari 2021 en 1 oktober 2020?

Bij de SBO-scholen binnen het SWV Helmond-Peelland PO is een beperkte groei van leerlingen. De landelijke 

groei in de periode van 1 oktober tot 1 februari is een stuk hoger. Daar tegenover staat een hoge groei in het 

SO. Het landelijk gemiddelde is een stuk lager. Na de start van het schooljaar stromen dus nog veel kinderen in 

de SO-scholen.

Leerling stromen

Welk percentage van de leerlingen (peildatum 1 oktober 2021) zat op 1 oktober 2020 op een andere school in het PO?

Wat is het verschil tussen het aantal leerlingen op het SBO of SO, op 1 februari 2021 en 1 oktober 2020?
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Welk percentage van uw leerlingen (peildatum 1 oktober 2021) zat op 1 oktober 2020 op en andere school in het PO?
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Welk percentage van de BAO-leerlingen (peildatum 1 oktober 2021) zat op 1 oktober 2020 op een andere school in het PO?

We zien binnen het SWV Helmond-Peelland PO weinig verschuiving van basisschool naar basisschool. Door een 

nauwere samenwerking van scholen binnen een subregio (scholenkring) verwachten wij dat een andere basis-

school beter passend is dan een SBO- of SO-verwijzing.

Welk percentage van de leerlingen op 1 oktober 2020, zit op een andere school in het PO op 1 oktober 2021?

In het SBO en het SO worden ten opzichte van het landelijk gemiddelde minder leerlingen teruggeplaatst in het 

basisonderwijs. Leerlingen worden gemiddeld vaker teruggeplaatst van SO naar SBO.
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Welk percentage van de leerlingen die op het BAO zaten op 1 oktober 2020, zit op een andere school in het PO op 1 oktober 2021?

Gemiddelde verblijfsduur SBO en SO-scholen

Wat was de gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op het SBO en SO gemeten op 1 oktober 2021?

Wat was de gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op het SBO gemeten op 1 oktober 2021?
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Gemiddelde verblijfsduur (jaren)

Wat was het gemiddelde verblijfsduur van mijn leerlingen op het SBO en SO gemeten op 1 oktober 2021?
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Wat was de gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op het SO gemeten op 1 oktober 2021?

Wat was de gemiddelde verblijfsduur van de leerlingen op SBO-scholen gemeten op 1 oktober 2021?

De gemiddelde verblijfsduur voor zowel SBO- als SO-scholen is hoger dan het landelijk gemiddelde.
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Wat was de gemiddelde verblijfsduur van mijn leerlingen op het SO gemeten op 1 oktober 2021?

Gemiddelde verblijfsduur (jaren)

Wat was de gemidddelde verblijfsduur van mijn leerlijgene op het SBO-scholen gemeten op 1 oktober 2021??

KC SBO Petrus Donders (02RT00)

SBO De Toermalijn (02SG00)

SSBO Burg vd Putt (05GT00)

SBO De Brigantijn (06IC00)

SBO De Brigantijn (06IC01)
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Naam OPR lid Ouder/ Personeel School Schoolbestuur

Marielle Berende Ouder - voorzitter Mondomijn QliQ

Esther Schepers Ouder De Lindt OBSH Helmond

Inge Jeurissen Ouder Brandevoort OBSH Helmond

Stefanie Aarts Ouder De Vuurvogel QliQ

Rieke Rietema Ouder Mondomijn QliQ

Chris van Asten Ouder De Driehoek PlatOO

Marloes Drossaers Ouder ‘t Schrijverke PlatOO

Mark van den Broek Ouder St. Jozefschool Geldrop Eenbes

Jolyne Beaumont Personeel De Driehoek PlatOO

Bianca Leenders Personeel Petrus Dondersschool GOO

Ellen van den Berkmortel Personeel - voorzitter Antoon van Dijkschool SSOE

Angelique Heesakkers Personeel Emiliusschool Emiliusschool

Nynke Postuma Personeel De Ranonkel PlatOO

Fransje Kuijten Personeel Zuiderbos Zuiderbos

OPR-LEDEN PER 31-12-2021

5Bijlage 5
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OVERZICHT LOPENDE TLV’S EN ARRANGEMENTEN PER SCHOOLBESTUUR

6Bijlage 6

ARRANGEMENTEN VIA SWV - START KANS!OVERLEG OKT. 

2020

Lopende arrangementen per 31 december 20221

TLV 

31-12-21

SBO

TLV 

31-12-21

SO

TLV 

31-12-20

SBO

TLV 

31-12-20

SO

TLV 

31-12-19

SBO

TLV 

31-12-19

SO

TLV 

31-12-18

SBO

TLV 

31-12-18

SO

Julius

Indivi-

dueel

Julius

groep

IncluZief

Individu-

eel

Inclu-

Zief

groep

Licht Intensief ex-

perti-

se

QliQ 58 52 57 42 49 32 35 32 5 10 4 2 1

Prodas 116 67 114 62 111 50 100 51 1 7 6 2 2 2

GOO 80 28 75 30 62 36 49 34 2 2 1

PlatOO 19 24 16 25 18 23 14 22 3 6 1 5 1

OBSH 10 22 13 17 11 16 9 12 7 1 22 3 1 1

Nut 33 5 35 5 25 3 21 4 2 2

Eenbes 117 42 100 39 92 31 78 33 8 1 1 3

Silvester Bernadette 16 3 16 4 13 4 7 5 1

Goede Herder 9 5 10 4 6 6 7 4 1

Rank 8 4 10 4 6 5 6 8 1 1

Wilheminaschool 6 2 9 2 10 1 7

Islamitische scholen 2 1 1

MOZON 5 4 5 3 4 3 3 2

Vrije scholen Peelland 5 4 5 2 4 5 5 4 1

Pandelaar 3 2 5 1 5 2

Trumakkers 2 1 1

Uilenspiegel 1 1 1 1 1 1

Aloysiusstichting 6

Zuiderbos 2

490 266 472 240 418 215 345 211 8 28 20 32 15 20 6

Totaal via school- 

besturen

756 712 633 556

Stijging 6,18% 12,48% 13,85%

Instroom en Zij- 

instroom

SBO 171 147 126 114

SO Laag 187 195 218 249

SO Midden 47 41 39 41

SO Hoog 27 25 19 26

171 261 147 261 126 276 114 316

Totaal via SWV 432 408 402 430

Stijging 5,88% 1,49% -6,51%

Totaal 1188 1120 1035 986
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OVERZICHT THUISZITTERS PER SCHOOLBESTUUR 31-12-2021

7Bijlage 7

Gedeeltelijk 

onderwijs: 

Totaal

Gedeeltelijk 

onderwijs:

geoorloofd/ 

ongeoorloofd

onbekend

Gedeeltelijk 

onderwijs:

geoorloofd 

aantal uur 

onbekend

Gedeeltelijk 

onderwijs:

geoorloofd

<16 uur

Gedeeltelijk 

onderwijs: 

geoorloofd

>16 uur

Gedeeltelijk 

onderwijs: 

geoorloofd

Viriawet

>16 uur

Gedeeltelijk 

onderwijs:

ongeoorloofd 

aantal uur 

onbekend

Gedeeltelijk 

onderwijs:

ongeoorloofd

>16 uur

QliQ 5 0 1 3 1 0 0 0

Prodas 2 0 1 1 0 0 0 0

GOO 1 0 0 0 0 0 0 1

PlatOO 2 0 0 1 0 0 1 0

OBSH 4 1 0 1 0 2 0 0

Het Nut 0 0 0 0 0 0 0 0

Eenbes 12 2 1 3 5 0 0 1

Silvester Bernadette 0 0 0 0 0 0 0 0

Goede Herder 1 1 0 0 0 0 0 0

De Rank 0 0 0 0 0 0 0 0

Wilheminaschool 0 0 0 0 0 0 0 0

Islamitische scholen 0 0 0 0 0 0 0 0

MOZON 1 0 0 1 0 0 0 0

Vrije scholen Peelland 0 0 0 0 0 0 0 0

Pandelaar 0 0 0 0 0 0 0 0

Trumakkers 0 0 0 0 0 0 0 0

Uilenspiegel 1 0 0 0 1 0 0 0

De Berkenschutse 2 1 1 0 0 0 0 0

SO De Hilt 0 0 0 0 0 0 0 0

SO Antoon van Dijkschool 1 1 0 0 0 0 0 0

Emiliusschool 0 0 0 0 0 0 0 0

SO Zuiderbos (Helmond) 8 2 1 1 4 0 0 0

Totaal 40 8 5 11 11 2 1 2
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Geen onderwijs: 

totaal

Geen onderwijs:

geoorloofd/ongeoor-

loofd onbekend

Geen onderwijs: 

geoorloofd

Geen onderwijs: 

ongeoorloofd

Geen onderwijs: 

geoorloofd

Vrijstelling 5A

QliQ 2 0 2 0 0

Prodas 1 0 1 0 0

GOO 1 0 1 0 0

PlatOO 13 0 2 10 1

OBSH 0 0 0 0 0

Het Nut 0 0 0 0 0

Eenbes 8 1 6 0 1

Silvester Bernadette 0 0 0 0 0

Goede Herder 1 0 1 0 0

De Rank 0 0 0 0 0

Wilheminaschool 0 0 0 0 0

Islamitische scholen 0 0 0 0 0

MOZON 0 0 0 0 0

Vrije scholen Peelland 3 1 1 1 0

Pandelaar 0 0 0 0 0

Trumakkers 0 0 0 0 0

Uilenspiegel 0 0 0 0 0

De Berkenschutse 1 0 0 0 1

SO De Hilt 0 0 0 0 0

SO Antoon van Dijkschool 3 0 3 0 0

Emiliusschool 1 0 0 0 1

SO Zuiderbos (Helmond) 10 0 9 0 1

Totaal 44 2 26 11 5
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MEER INFORMATIE

SWV Helmond-Peelland PO

Berkveld 19

5709 AE Helmond

0492 511 232

po@swv-peellandpo.nl

po.swv-peelland.nl
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