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JaarJaarJaarJaarverslagverslagverslagverslag    2022022022021111    
(Versie 1.0, 09 juni 2022) 

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het algemeen bestuur van SWV PO De Kempen in haar 

vergadering van 9 juni 2022 en vastgesteld door het Bestuur van SWV PO De Kempen in haar 

vergadering van 9 juni 2022. Dit verslag wordt samen met de accountantsverklaring verzonden naar 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Zoetermeer en wordt openbaargemaakt door inzending aan de 

KvK te Eindhoven en publicatie via de website www.podekempen.nl 
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BestuursverslagBestuursverslagBestuursverslagBestuursverslag    

1.1.1.1. HetHetHetHet    bbbbestuurestuurestuurestuur        
 

1.1 Profiel 

    

Missie & visieMissie & visieMissie & visieMissie & visie    

 

Missie 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen realiseert voor élk kind binnen het 

voedingsgebied een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk geïntegreerd en thuisnabij is en dat 

optimaal voldoet aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van elk individueel kind. Het 

onderwijsaanbod is gericht op een optimale ontplooiing van talenten zodat een zelfbewust, 

zelfstandig en gelukkig functioneren mogelijk en haalbaar is, zowel persoonlijk als maatschappelijk.  

 

Visie 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen realiseert haar missie door middel van een 

samenwerkingsverband waarin de betrokken schoolbesturen met het oog op het behalen van de 

gezamenlijke doelen met elkaar samenwerken op basis van de volgende uitgangspunten: 

1. Passend onderwijs richt zich principieel op het versterken van de kwaliteit van het 

onderwijsaanbod aan álle kinderen middels het versterken van de basisondersteuning en de 

ondersteuningsstructuur op de individuele scholen (BaO, SBO en SO). Centraal hierin staan 

leerkrachtvaardigheden en gedrag van de uitvoerende en de sturende functie binnen 

schoolorganisaties. 

2. Kern van de wijze van inrichten van het samenwerkingsverband is het voldoen aan de wettelijke 

eisen die aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen gesteld worden. 

3. Elk individueel schoolbestuur is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor inrichting en kwaliteit van 

het eigen onderwijsaanbod en legt daarover verantwoording af aan inspectie en eigen 

stakeholders. 

4. De schoolbesturen van het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor het voldoen 

aan de wettelijke eisen die aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen gesteld 

worden en leggen over ieders bijdrage daaraan ook aan het samenwerkingsverband 

verantwoording af. De schoolbesturen verantwoorden jaarlijks aan het samenwerkingsverband de 

inzet van de middelen die ze in het kader van passend onderwijs van het samenwerkingsverband 

hebben ontvangen en welke resultaten ze daarmee het afgelopen schooljaar geboekt hebben 

binnen hun eigen scholen ten behoeve van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.  

5. De financiële en organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband is gebaseerd op de 

individuele verantwoordelijkheid van elk betrokken schoolbestuur om de missie van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen binnen de eigen organisatie te realiseren. 

6. Ook al is de financiële en organisatorische inrichting gericht op de verantwoordelijkheid van de 

individuele schoolbesturen, de gezamenlijkheid van één samenwerkingsverband wordt zichtbaar 

gemaakt door het delen en borgen van bestaande kennis en deskundigheid binnen het 

samenwerkingsverband én het stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van nieuwe kennis. 

Dit is niet alleen een wettelijke taak van het samenwerkingsverband, het is ook haar nadrukkelijke 

ambitie. 
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7. Bij het delen van bestaande kennis en het samen ontwikkelen van nieuwe kennis en het 

gezamenlijk toepassen van deze bestaande en nieuw ontwikkelde kennis worden ook andere 

sectoren, zoals jeugdhulporganisaties, (medisch) kinderdagverblijven en lokale gemeenten, 

betrokken die op een of andere manier raakvlakken hebben met het onderwijs en de zorg voor en 

ondersteuning van individuele kinderen. Hierdoor wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn en 

maatschappelijke participatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 gerealiseerd en 

worden deze kinderen optimaal voorbereid op hun voortgezet onderwijs. 

    

Ondersteuningsplan 2018Ondersteuningsplan 2018Ondersteuningsplan 2018Ondersteuningsplan 2018----2022202220222022    

In het ondersteuningsplan 2018-2022 is in hoofdstuk twee de ambitie van het samenwerkingsverband 

beschreven. Dat hoofdstuk gaat in op de missie, visie en doelen van het samenwerkingsverband. Bij de 

concrete doelen voor schooljaar 2018-2019 is aangesloten op datgene wat in de planperiode 2014-

2018 bereikt is. Daarna wordt in hoofdstuk drie het vigerende beleid beschreven zoals dat voortvloeit 

uit de in de vorige planperiode gerichte, ingerichte en verrichte processen. Hoofdstuk vier gaat in op 

de samenwerking met de tien aangesloten gemeenten in het algemeen en op de samenwerking 

tussen jeugdhulp en onderwijs in het bijzonder. Hoofdstuk vijf beschrijft de aansluiting van de 

doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs. Hoofdstuk zes gaat in op de 

Ondersteuningsplanraad. Hoofdstuk zeven beschrijft de organisatorische inrichting van het 

samenwerkingsverband, hoofdstuk acht de kwaliteitszorg, hoofdstuk negen de financiën en hoofdstuk 

tien de communicatie binnen het samenwerkingsverband. 

    

OndersteuningsplOndersteuningsplOndersteuningsplOndersteuningsplan 2018an 2018an 2018an 2018----2022202220222022    

    

1.2 Organisatie 

    

Juridische structuurJuridische structuurJuridische structuurJuridische structuur    

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 30-09 is gevestigd te Veldhoven: 

• Vestigingsadres; 

Sterrenlaan 5, 5503BG, Veldhoven 

• Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59195223; 

• Het nummer van het bevoegd gezag is: 21599.  

• Telefoon: 040 - 7878853 

• Email: info@podekempen.nl 

• Internet: www.podekempen.nl 

 

Dagelijks Dagelijks Dagelijks Dagelijks BestuurBestuurBestuurBestuur    

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting was gedurende geheel 2021 als volgt samengesteld: 

• Mw. J. (Jacqueline) van Erp, voorzitter  

• Mw. M. (Maaike) Jacobs, secretaris 

• Dhr. H. (Hilbert) de Vries, penningmeester 

    

OrganisatiestructuurOrganisatiestructuurOrganisatiestructuurOrganisatiestructuur    en Governanceen Governanceen Governanceen Governance    

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Stichting. Het Bestuur van SWV PO De Kempen 

heeft een one-tierboard. Het bestaat uit twee geledingen, een Dagelijks Bestuur (DB) en een 
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Algemeen Bestuur (AB). Het DB heeft de uitvoerende rol, het AB de toezichthoudende rol. Het Bestuur 

heeft de rol van eigenaar. Het DB heeft haar uitvoerende taak gedelegeerd aan de directeur van het 

SWV PO De Kempen. Hij voert daarover met hen geregeld overleg. De directeur wordt in zijn werk 

geadviseerd door de Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CCT). De secretaris van SWV PO 

De Kempen is tevens secretaris van de CCT. Daarnaast heeft de CCT een onafhankelijk voorzitter en 

twee materiedeskundigen. De directeur en secretaris van SWV PO De Kempen voeren regelmatig 

overleg met met coördinatoren passend onderwijs, zogenaamde schakelfunctionarissen, van de zes 

aangesloten schoolbesturen die primair onderwijs in stand houden binnen de regio De Kempen, dit is 

het Passend Onderwijs Overleg (POO). Ook overleggen ze regelmatig met de schakelfunctionarissen 

van de aangesloten Speciaal Onderwijs scholen, het zognaamde POO-SO. Ten slotte overleggen 

directeur en secretaris geregeld met schakelfunctionarissen en beleidsambtenaren van de 10 

aangesloten gemeenten. Deze vormen samen het Kernteam Jeugd & Onderwijs. Zie figuur 1 voor een 

schematische weergave van de organisatiestructuur. 

Figuur 1: Organogram SWV PO De Kempen 

In de Jaarrekening 2021 is een pagina opgenomen met betrekking tot de aan de stichting “Verbonden 

Partijen”. Voor een opsomming van deze verbonden partijen wordt verwezen naar de pagina van de 

Jaarrekening. 

Er zijn over 2021 geen bijzondere ontwikkelingen te vermelden aangaande deze verbonden partijen. 

Ten opzichte van 2020 zijn er geen wijzigingen opgetreden ten aanzien van deze verbonden partijen. 

Code Goed BestuurCode Goed BestuurCode Goed BestuurCode Goed Bestuur 

De Stichting opereert conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (2014) en is daar dit 

jaar niet van afgeweken. 

Bestuur 
(met onafhankelijk voorzitter)

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur
(met onafhankelijk voorzitter)

Directie & 

secretariaat

POO-SO**

CCT***

* POO = Passend Onderwijs Overleg

** POO-SO = Passend Onderwijs Overleg – Speciaal Onderwijs

*** Kernteam J&O = Kernteam samenwerking Jeugdhulp en Onderwijs

****CCT = Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen

POO*

Kernteam J&O***
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Verslag van het Toezichthoudend orgaan binnen SWV PO De KempenVerslag van het Toezichthoudend orgaan binnen SWV PO De KempenVerslag van het Toezichthoudend orgaan binnen SWV PO De KempenVerslag van het Toezichthoudend orgaan binnen SWV PO De Kempen 

Conform artikel zes van de statuten kent de stichting als orgaan het bestuur dat bestaat uit 

aangeslotenen. Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de scholen die in de regio De 

Kempen gevestigd zijn dan wel het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs of een 

school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, niet behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de 

Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van een 

samenwerkingsverband doch die wensen deel te nemen aan het onderhavige samenwerkingsverband.  

Aangesloten partijen: 

1. RBOB De Kempen te Veldhoven 

2. SKOBOS te Oirschot 

3. Nutsscholen te Aalst – Waalre 

4. Stg. KempenKind te Eersel 

5. SKOzoK te Veldhoven 

6. Veldvest te Veldhoven 

7. Zuiderbos te Vught 

8. Aloysiusstichting te Voorhout 

9. Kempenhaeghe/Berkenschutse te Heeze 

10. Speciaal Onderwijs & Expertise Centrum te Eindhoven 

11. Leipark te Tilburg 

 

Het bestuur heeft binnen het bestuur de taken en bevoegdheden verdeeld in een: 

• Algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het bestuur belast met 

goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden;  

• Dagelijks bestuur: zijnde het uitvoerend deel van het bestuur belast met gedelegeerde uitvoerende 

taken en bevoegdheden.  

• Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur en het Bestuur vanaf 1 augustus 2020 een onafhankelijk 

voorzitter. 

Samenstelling Bestuur 

1. Dhr. J. (Jos) Bosch, onafhankelijk voorzitter  

2. Mw. E. (Liesbeth) van den Oever, vicevoorzitter, Zuiderbos  

3. Mw. L. (Liesbeth) van den Berg, SKOBOS 

4. Mw. M. (Maaike) Jacobs, KempenKind 

5. Mw. M. (Marije) Hertroijs  

6. Dhr. J. (Jos) A. de Mönnink, Veldvest (tot 1-8-2021) 

Dhr. A. (Arnoud) van Leuven (vanaf 1-8-2021) 

7. Dhr. N. (Nol) van Beurden (vanaf 1-8-2020) 

8. Dhr. M. (Michel) Herps, Nutscholen Waalre  

9. Dhr. H. (Hilbert) de Vries, SSOE 

10. Mw. J. (Jacqueline) van Erp, RBOB  

11. Dhr. J. (Jac) Verstegen, Aloysius Stichting 

12. Dhr. H. (Harry) Hoekjen, OC Leijpark Tilburg  
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Samenstelling Algemeen Bestuur 

1. Dhr. J. (Jos) Bosch, onafhankelijk voorzitter  

2. Mw. E. (Liesbeth) van den Oever, vicevoorzitter 

3. Dhr. N. (Nol) van Beurden  

4. Dhr. M. (Michel) Herps  

5. Mw. M. (Marije) Hertroijs  

6. Dhr. H. (Harry) Hoekjen 

7. Dhr. J. (Jos) A. de Mönnink (tot 1-8-2021) 

Dhr. A. (Arnoud) van Leuven (vanaf 1-8-2021) 

8. Mw. L. (Liesbeth) van den Berg  

9. Dhr. J. (Jac) Verstegen 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur 

1. Mw. J. (Jacqueline) van Erp, voorzitter  

2. Mw. M. (Maaike) Jacobs, secretaris 

3. Dhr. H. (Hilbert) de Vries, penningmeester 

 

Honorering Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

De leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur doen hun werkzaamheden als onderdeel 

van hun bezoldigde functie bij het aangesloten schoolbestuur. De aangesloten schoolbesturen van de 

leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding van €2.000,-. De leden van het 

Algemeen Bestuur doen hun werkzaamheden onbezoldigd. 

Waarborg Eigen Kwaliteit 

Het Algemeen Bestuur heeft de vigerende Accountant aangesteld. De leden van het Algemeen Bestuur 

zijn in de planperiode meerdere keren bij elkaar geweest. De vice-voorzitter van het Algemeen 

Bestuur heeft een gesprek gehad met het dagelijks bestuur van de ondersteuningsplanraad (OPR).  

Vergaderingen 

Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 drie keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen heeft zij het 

Dagelijks Bestuur geëvalueerd. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 3 juni 2021 

goedkeuring verleend aan het vaststellen door het Bestuur van jaarschijf 2021-2022 van het 

Ondersteuningsplan. Tijdens dezelfde vergadering heeft het Algemeen Bestuur goedkeuring verleend 

aan het vaststellen van het jaarverslag van SWV PO De Kempen over boekjaar 2020 en daarmee 

toegezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Tijdens haar vergadering van 1 

juli, in aanwezigheid van een afvaardiging van de OndersteuningsPlanRaad, heeft ze een eerste 

verkenning uitgevoerd inzake de route naar inclusiever onderwijs. Tijdens haar vergadering van 9 

december 2021 heeft het Algemeen Bestuur goedkeuring verleend aan het vaststellen door het 

bestuur van de meerjarenbegroting 2022-2024 van SWV PO De Kempen en heeft ze het 

Toetsingskader AB-DB vastgesteld. 
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Het Algemeen Bestuur waardeert de wijze en kwaliteit van mondelinge en schriftelijke 

informatievoorziening door het Dagelijks Bestuur en laat dit bij monde van de voorzitter van het 

Algemeen Bestuur tijdens de diverse vergaderingen blijken. 

Veldhoven, 9 maart 2022 

Algemeen Bestuur, Stichting SWV PO De Kempen, namens deze 

J. (Jos) Bosch, onafhankelijk voorzitter 

L. (Liesbeth) van den Oever, vicevoorzitter 

 

    

KlachtenbehandelingKlachtenbehandelingKlachtenbehandelingKlachtenbehandeling    

In de planperiode zijn geen klachten en ook geen bezwaren binnengekomen.  

 

 

        



 10

2.2.2.2. VVVVerantwoordingerantwoordingerantwoordingerantwoording    van het van het van het van het beleidbeleidbeleidbeleid        

 

2.1 Passend onderwijs & kwaliteit 

SWV PO De Kempen is ingericht als netwerkorganisatie. Een belangrijk adagium is “Autonomie in 

Verbondenheid”. Dit betekent dat de aangesloten schoolbesturen autonoom zijn in het realiseren van 

de in het vorige hoofdstuk opgenomen visie en missie van het samenwerkingsverband en verbonden 

zijn op de inhoud. Deze paragraaf gaat over de verbondenheid op deze inhoud. Allereerst worden de 

kerndoelen weergegeven. Daarna volgt datgene wat tijdens (dagelijks) bestuursvergaderingen aan de 

orde is geweest. Dan wordt ingegaan op de uitvoering van het beleid, de afstemming over het beleid 

en het toezicht op het beleid. 

 

KerndoelenKerndoelenKerndoelenKerndoelen    

Vijf kerndoelen staan centraal binnen SWV PO De Kempen: 

1. Goed onderwijs op de scholen. 

2. Passend arrangeren.  

3. Dekkend netwerk voor alle leerlingen. 

4. Afstemmen met andere sectoren. 

5. Budgettaire beheersbaarheid en transparantie. 

De eerste doelstelling correspondeert met het op orde houden van de basiskwaliteit en de 

basisondersteuning op de 77 basisscholen. Hoe de basisschool vorm en inhoud geeft aan de 

basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Passend arrangeren, 

doelstelling 2, wordt gerealiseerd door het effectief en efficiënt arrangeren van de extra 

ondersteuning die nodig is boven de basisondersteuning om een kind tot ontwikkeling te brengen of in 

ontwikkeling te houden. Een dekkend netwerk, doelstelling 3, houdt in dat voor alle leerlingen, zo 

thuisnabij mogelijk, een passende onderwijsplek geboden kan worden. Met specifieke 

onderwijsvoorzieningen die niet binnen De Kempen aanwezig zijn worden buiten de regio afspraken 

gemaakt zodat de ondersteuning te allen tijde geboden kan worden. De vierde doelstelling, 

afstemmen met andere sectoren, is gericht op het samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp en op 

de samenwerking met de tien gemeenten die vallen binnen de regio van SWV PO De Kempen. 

Tenslotte wordt met het realiseren van de vijfde doelstelling geborgd dat er duurzaam voldoende 

financiële middelen zullen zijn om nu en in de toekomst passend onderwijs te kunnen blijven bieden 

aan de ruim 16.000 kinderen die wonen in De Kempen. 

 

BeleidBeleidBeleidBeleid    

In de planperiode is het Dagelijks Bestuur vijf keer bijeengekomen en het Bestuur drie keer. Daarnaast 

heeft een bestuurzelfevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een externe partij. De vergaderingen 

van het Bestuur zijn voorbereid door het Dagelijks Bestuur en de vergaderingen van het Dagelijks 

Bestuur door de directeur van het samenwerkingsverband.  
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Bestuursvergaderingen in 2021 

• Tijdens de Bestuursvergadering van 3 juni 2021 is het jaarverslag 2020 vastgesteld. Ook is 

de jaarschijf 2021-2022 van het Ondersteuningsplan vastgesteld. Verder heeft het bestuur 

de operationalisatie van de adviezen van de externe partij die de bestuurzelfevaluatie 

heeft begeleid vastgesteld en is en het Bestuur bijgepraat over aanvraag 

expirimenteerstatus samenwerking SO’SBO. 

• Tijdens de Bestuursvergadering van 1 juli 2021, in aanwezigheid van de 

OndersteuningsPlanRaad, heeft het bestuur een eerste verkenning gedaan naar de route 

naar inclusiever onderwijs zoals verwoord in de Evaluatie Passend Onderwijs.  

• 9 december 2021 heeft voor de vierde keer de “Dag van de verantwoording”“Dag van de verantwoording”“Dag van de verantwoording”“Dag van de verantwoording” 

plaatsgevonden, net als vorig jaar digitaal in verband met COVID-19. Tijdens deze dag 

hebben de schoolbesturen na een presentatie van een kwantitatieve en kwalitatieve 

analyse van de aangeleverde verantwoordingsdocumenten zich in twee groepen gebogen 

over een nadere duiding van de stijging van het verwijzingspercentages.  

Vervolgens hebben de schoolbesturen zich gebogen over de vraag welke leermomenten 

ze meenemen naar hun eigen organisatie gericht op het optimaliseren van hun passend 

onderwijsinrichting en processen en wat van belang is voor de agendasetting van het 

samenwerkingsverband voor de komende periode. Dat leverde volgende thema’s op: 

1. De goede samenwerking tussen jeugdhulp – onderwijs continueren. 

2. Route naar inclusiever onderwijs. 

3. Kwaliteitszorg. 

He eerste punt is een voortzetting van de huidige werkzaamheden op het gebied van de 

samenwerking tussen de jeugdhulpsector en de onderwijssector op uitvoerend, 

coördinerend en bestuurlijk niveau. De route naar inclusiever onderwijs staat in het teken 

van de beeldvorming rond dit thema. Daarvoor is schooljaar 2021-2022 uitgetrokken. De 

kwaliteitszorg zal terugkomen op de inhoudelijke bestuursvergadering van juli 2022. 

• Tijdens de Bestuursvergadering van 9 december 2020 heeft het Bestuur de 

meerjarenbegroting 2022-2024 van SWV PO De Kempen en het Toetsingskader AB-DB 

vastgesteld. 

 

Bestuurzelfevaluatie 4 februari2021 

• 4 februari 2021 heeft onder begeleiding van Governance in Balans de 

bestuurszelfevaluatie van het Bestuur van het samenwerkingsverband plaatsgevonden.  

• 3 juni 2021 heeft het bestuur besloten de vijf adviezen mbt deze bestuurszelfevaluatie 

over te nemen en heeft zij het Dagelijks Bestuur gevraagd dit te operationaliseren. 

 

DB-vergaderingen in 2021 

• Tijdens de DB-vergadering van 21 januari 2021 wordt het Dagelijks Bestuur bijgepraat 

over de samenwerking Jeugdhulp – Onderwijs en over het project Meer- en 

hoogbegaafdheid. Ook wordt teruggeblikt op de dag van de verantwoording van 10 

december 2020 en wordt de bestuurzelfevaluatie voorbereidt. Ten slotte wordt de 

procesplanning voor het maken jaarschijf 2021-2022 van het Ondersteuningsplan 

vastgesteld. 
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• Tijdens de DB-vergadering van 8 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur het jaarverslag 

2020 van SWV PO De Kempen voorlopig vastgesteld. Ook is het Dagelijks Bestuur 

bijgepraat over de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en wordt de draft versie 

van het Ondersteuningsplan jaarschijf 2021-2022 besproken. Ook wordt de jaarkalender 

2021-2022 vastgesteld. 

• Tijdens de DB-vergadering van 20 mei 2021  heeft het Dagelijks Bestuur de jaarschijf 2021-

2022 van het Ondersteuningsplan voorlopig vastgesteld. Ook wordt het procesvoorstel 

voor de aanvraag van een TLV hoog voor EMB-leerlingen vastgesteld en wordt het DB 

bijgepraat over aanvraag expirimenteerstatus samenwerking SO’SBO. 

• Tijdens de DB-vergadering 17 juni 2021 heeft het Dagelijks Bestuur het “Dagelijks Bestuur- 

en Directiestatuut” en de prestatie indicatoren kwaliteitszorg zoals die vanaf 1-8-2021 

gelden vastgesteld. Ook heeft ze het door schoolbesturen te gebruiken template 

verantwoording 2020-2021 over de ontvangen middelen passend onderwijs vastgesteld. 

Ook worden de adviezen uitgebracht de externe partij die de bestuurzelfevaluatie 

begeleid heeft geoperationaliseerd. 

• Tijdens de DB-vergadering van 11 november 2021 wordt de dag van de verantwoording 

van 9 december 2021 voorbereid en wordt de meerjarenbegroting 2022-2024 voorlopig 

vastgesteld. Ook wordt stil gestaan bij de operationalisering van de adviezen van de 

externe partij naar aanleiding van de bestuurzelfevaluatie.  

 

UitvoeringUitvoeringUitvoeringUitvoering    

Het beleid dat door het Bestuur vastgesteld is en middels uitvoeringsbesluiten van het Dagelijks 

Bestuur wordt geconcretiseerd krijgt zijn weerslag op de schoolorganisaties die aangesloten zijn bij het 

samenwerkingsverband. Mocht binnen deze schoolorganisatie met behulp van extra ondersteuning 

toch geen passende onderwijsplek gevonden kunnen worden voor een kind dat onder de zorgplicht 

van de desbetreffende schoolorganisatie valt, zal dit kind middels een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gaan. Voor kinderen die ook daar geen 

passend onderwijs kunnen krijgen wordt in overleg met jeugdhulp en leerplicht gezocht naar een 

passend traject, zie hieronder. Mocht dit ook niet leiden tot een passende onderwijsplek, dan wordt 

de procedure maatwerk dekkend netwerk ingezet om te voorkomen dat het desbetreffende kind thuis 

komt te zitten. 

Passend Traject Overleg 

Het samenwerkingsverband PO De Kempen komt samen met leerplicht en de gemeenten 

(jeugdhulp) bijeen in het zogenaamde Passend Traject Overleg. Het Passend Traject Overleg 

levert een bijdrage aan de beheersing van de thuiszittersproblematiek in het kader van het 

vinden van een passende plek voor elke leerling. 

De doelen van dit overleg zijn: 

- Monitoren van het aantal thuiszitters en bijbehorende trajecten; 

- Periodiek rapporteren naar bestuurders en politiek; 

- Initiëren van samenwerking tussen onderwijs (PO), jeugdhulp (gemeenten) en 

leerplicht voor leerlingen woonachtig in de regio De Kempen zonder onderwijs of 

onderwijs vervangend programma; 
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- Indien nodig activeren van de doorzettingsmacht. 

De secretaris van SWV PO De Kempen neemt deel aan dit Passend Traject Overleg. 

In het jaar 2021 zijn er gemiddeld acht leerlingen binnen het samenwerkingsverband PO De 

Kempen die thuiszitten vanwege complexe problematieken. Gemiddeld hebben deze 

leerlingen langere tijd nodig om weer volledig onderwijs te kunnen volgen vanwege het feit 

dat er meerdere problemen tegelijk spelen. De achtergrond van het thuiszitten is niet altijd 

onderwijs gerelateerd, daarom is de samenwerking met leerplicht en jeugdhulp van belang 

om samen een passend traject te vinden. Volgens de landelijke definitie thuiszitters is er in 

2021 één thuiszitter binnen het samenwerkingsverband. 

Het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband PO De Kempen met een vrijstelling 5 

onder a (lichamelijke of psychische gronden), vrijstelling 5 onder b (overwegende bedenkingen 

tegen onderwijsrichting) en vrijstelling 5 onder c (bezoek buitenlandse school) waren op 1-10-

2021 in totaal 143 (2020: 158), waarvan 38 (2020: 31) met een vrijstelling 5 onder a, 4 (2020: 

4) met een vrijstelling 5 onder b en 101 (2020: 123) met een vrijstelling onder c.  

 

Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) 

Vanaf 1 augustus 2016 heeft het samenwerkingsverband een CCT. Deze commissie is in 2021 

tweeëntwintig keer bij elkaar geweest voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen 

(TLV’s) voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het toekennen 

van arrangementen of een zesmaandenregeling. 

 

Afgegeven TLV’s voor speciaal onderwijs (SO) en voor speciaal basisonderwijs (SBO) 

In 2021 zijn in totaal 140 TLV’s (2020: 138) afgegeven voor speciaal onderwijs en 195 TLV’s 

(2020: 203) voor speciaal basisonderwijs.  

Van de 140 TLV’s voor speciaal onderwijs zijn er 71 verlengingen (2020: 65) en 69 eerste 

aanvragen (2020: 73). Van 69 eerste aanvragen TLV’s SO zijn er 34 (2020: 37) zogenaamde 

heenstromers1. Dit zijn leerlingen die verplaatst zijn binnen SWV PO De Kempen en waarbij 

sprake is van een oplopend ondersteuningsniveau (BaO –> SBO; SBO -> SO; BaO -> SO). Van de 

35 overige afgegeven TLV’s zijn er 28 TLV’s SO onder-instromers (2020: 26). In 2021 is er 0 

leerling doorgestroomd (2020: 1), zijn er 0 grens-uitstromers (2020: 0), 0 grens-instromer 

(2020: 1), 5 zij-instromers (2020: 8) en 2 heenstromer die vanwege toekenning van de 

zesmaandenregeling onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband PO De 

Kempen is komen te vallen.  

Van de 195 TLV’s voor speciaal basisonderwijs zijn er 91 verlengingen (2020: 99) en 104 eerste 

aanvragen (2020: 104). Van de 104 eerste aanvragen TLV’s SBO zijn er 82 (2020: 75) 

heenstromers. Van de overige 22 afgegeven TLV’s SBO zijn er 14 onder-instromers (2020: 21), 

2 grens-instromers (2020: 2) en 1 grens-uitstromers (2020: 0). Ook waren er in 2021  2 

terugstromers (2020: 5) en 3 zij-instromers (2019: 1).  

                                                           
1 Zie bijlage I voor de definities van leerlingstromen. 
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Afgegeven beschikkingen voor arrangementen 

Conform vigerend beleid zijn in 2021 alleen maar beschikkingen voor arrangementen 

afgegeven als het kinderen op een SBO-school betreft en dan alleen als het om onder-

instromers en zij-instromers gaat. In 2021 zijn er 38 (2020: 48) van dit soort beschikkingen 

afgegeven; 8 voor SBO De Zonnewijzer (2020: 6), 18 voor SBO De Piramide (2020: 28) en 12 

voor SBO De Verrekijker (2020: 14). Van deze beschikkingen waren er 31 onder-instromers 

(2020: 42), 7 zij-instromers (2020: 6). 

 

AfstemmingAfstemmingAfstemmingAfstemming    

De directeur heeft in de planperiode vier keer overlegd met de ondersteuningsplanraad (OPR) en vijf 

keer met beleidsambtenaren onderwijs van de aangesloten gemeenten. 19 maart 2021 hebben 

wethouders en schoolbestuurders binnen de regio van het samenwerkingsverband een bestuurlijke 

heidag gehad in het kader van de samenwerking jeugdhulp & onderwijs. Op 8 oktober 2021 is een 

vervolg gegeven aan deze bestuurlijke heidag. Nu waren naast wethouders en schoolbestuurders oo 

bestuurders van 1e- en 2e lijn jeugdhulporganisaties uitgenodigd. Op 23 juni 2021 heeft op 

overeenstemming gericht overleg (OOGO) plaatsgevonden met de wethouders van de tien gemeenten 

die vallen binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast overleggen de schakelfunctionarissen van de 

aangesloten scholen en de beleidsambtenaren van de aangesloten gemeenten regelmatig met elkaar 

in wisselende samenstellingen. 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Tijdens de vier overleggen met de OPR stond naast informeren over de lopende 

(beleids)ontwikkelingen met name de bespreking van de jaarschijf 2021-2022 van het 

Ondersteuningsplan centraal. In relatie tot dit ondersteuningsplan is overleg gevoerd over 

zaken als leerlingenvervoer, de ondersteuning in en om de school, zorg voor thuiszitters, de 

vroeg-signalering, de huisvesting en de ondersteuning aan kind, gezin en school.  

Voorbereidende OOGO met beleidsambtenaren onderwijs en OOGO met wethouders 

Tijdens deze overleggen is gezamenlijk de ontwikkelagenda met de tien aangesloten 

gemeenten besproken en vastgesteld. Deze agenda is opgenomen in de jaarschijf 2021-2022 

Ondersteuningsplan en op 23  juni 2021 besproken met de wethouders van de aangesloten 

gemeenten. Tijdens dit overleg zijn de aanwezigen ook bijgepraat over de samenwerking 

tussen jeugdhulp en onderwijs. 

 

ToezichtToezichtToezichtToezicht    

Het toezicht wordt uitgevoerd door het Algemeen Bestuur.  

Voor goed functionerende samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn goed bestuur en 

professioneel toezicht van belang. Niet in de laatste plaats vanwege de specifieke governance-

vraagstukken die zich binnen de samenwerkingsverbanden voordoen, zoals mogelijk tegenstrijdige 

belangen en mogelijke rolverwarring. De sectorraden hebben een eigen code goed bestuur 
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ontwikkeld. De checklist code goed bestuur van de PO-raad geeft hiervoor handvatten op 

verschillende domeinen die de basis vormen voor het gesprek over goed bestuur: 

• Publicaties op website van onderwijsorganisatie; 

• Horizontale dialoog met externe stakeholders, hier onder valt onder andere het gesprek met de 

ondersteuningsplanraad (OPR); 

• Interne toezichthouder en zelfevaluatie; 

• Hoe om te gaan met nevenfuncties van bestuurders; 

• Functies die niet te combineren zijn met het toezichthouderschap; 

• Belangenverstrengeling. 

Het samenwerkingsverband ziet deze checklist als een belangrijke handreiking en checkt per 

aandachtspunt of het wenselijk/van toegevoegde waarde is dat de aanbevelingen ook binnen het 

samenwerkingsverband worden toegepast. De basis van deze checklist is dat schoolbestuurders elkaar 

scherp houden en waken voor de bestuurlijke hygiëne in hun organisaties.  Het 

samenwerkingsverband hanteert de Code Goed Bestuur PO.  Het is niet zonder meer mogelijk om de 

code van toepassing te laten zijn op samenwerkingsverbanden passend onderwijs e.d. Via lid 3 wordt 

de leden van de PO-Raad de inspanningsverplichting opgelegd om de principes van de code ook in 

bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoveel als mogelijk toegepast te krijgen. 

Er zijn afwijkingen ten opzichte van deze code. Het betreft hier onder andere de beschrijving van 

verplichte goedkeuring door interne toezichthouder over nevenfuncties bestuur. Het intern toezicht 

vraagt specifieke aandacht. Leden van het Algemeen Bestuur voeren het intern toezicht uit en staan 

als toezichthoudend orgaan op afstand van het Dagelijks Bestuur dat verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van het ondersteuningsplan. Juist die afstand die het toezichthoudend orgaan heeft ten 

opzichte van de bedrijfsvoering is soms een lastige. Immers, de leden van het Algemeen Bestuur zijn in 

het samenwerkingsverband ook de leidinggevenden van de schoolorganisaties. Van hen wordt 

verwacht als lid van het Algemeen Bestuur in het belang van het samenwerkingsverband te handelen.  

Rol toezichthouder  

De organisatiebelangen van scholen enerzijds en het samenwerkingsverband anderzijds kunnen 

conflicteren. Juist om die reden heeft het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband een 

toezichtkader vastgesteld en is in 2019 besloten een onafhankelijk voorzitter te gaan werven. Het 

toezichtskader geeft invulling en richting aan de toezichthoudende taken van het Algemeen Bestuur 

en beschrijft tevens de wijze waarop het toezicht vorm krijgt. De onafhankelijke voorzitter kan daar 

met een onafhankelijke bril naar kijken. 

De toezichthouders ontvangen voor hun zitting in het Algemeen Bestuur geen vergoeding. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft tijdens haar vergaderingen in 2021 goedkeuring verleend aan: 

� het vaststellen door het Bestuur van de jaarschijf 2021-2022 van het Ondersteuningsplan. 

� het vaststellen door het Bestuur van het jaarverslag 2021 van SWV PO De Kempen. 

� het vaststellen door het Bestuur van de meerjarenbegroting 2022-2024 van SWV PO De 

Kempen. 
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InspectieInspectieInspectieInspectie    

In het verslagjaar heeft een kort bezoek van de Inspectie van OCW plaatsgevonden. Resultaat van dat 

bezoek was de afspraak dat het regulier bezoek van de Inspectie zal plaatsvinden in schooljaar 2022-

2023. 

 

2.2 Personeel & professionalisering 

Het personeel dat werkt voor SWV PO De Kempen bestaat uit een management ondersteuner, een 

secretaris en een directeur. Voor de professionalisering wordt vakliteratuur bijgehouden. 

Dit personeel wordt ingehuurd. Er is geen personeel in loondienst. Er zijn voor het 

Samenwerkingsverband dan ook geen verplichtingen ten aanzien van ziekteverzuim, ARBO, 

professionalisering, carrièreontwikkeling en overige zaken die te maken hebben met een actief 

personeelsbeleid 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 

Wat huisvesting en facilitaire zaken valt te melden dat het samenwerkingsverband een kantoorruimte 

huurt van Stichting Veldvest en daardoor gebruik kan maken van de faciliteiten van de MFA Midden te 

Veldhoven. Het samenwerkingsverband hoeft derhalve geen overleg te voeren met de gemeente waar 

zij is gehuisvest, er is geen sprake van doordecentralisatie van (onderhoud) gebouwen dan wel het 

opbouwen van een onderhoudsvoorziening. 

 

2.4  Financieel beleid 

Het eigen vermogen van SWV PO De Kempen is €150.000. Dit bestaat uit €100.000,- 

solidariteitsreserve en € 50.000,- risicoreserve.  Het vigerend beleid is dat het surplus van het Eigen 

Vermogen boven de €150.000,- euro na vaststelling van de jaarrekening teruggestort wordt naar de 

schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen per teldatum T-1. In het geval dat het eigen 

vermogen na vaststelling van de jaarrekening lager is dan €150.000, dan wordt het verschil 

aangezuiverd door de schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen per teldatum T-1.  

In Hoofdstuk 3 is een paragraaf opgenomen met betrekking tot de Reservepositie van het 

samenwerkingsverband. 

KengetallenKengetallenKengetallenKengetallen    

Het Samenwerkingsverband stelt als doel dat alle relevante kengetallen boven de signaleringsgrenzen 

van de Inspectie van het Onderwijs blijven. 

De realisatie 2021 laat zien dat we alle doelen op dit vlak (ruimschoots) gehaald hebben.  

Ultimo 2021 laten de kengetallen het volgende beeld zien: 

• Liquiditeit : 1,66 

• Solvabiliteit: 0,40 

• Rentabiliteit: 0,00 

• Weerstandsvermogen: 0,01 
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In Hoofdstuk 3 Verantwoording van de financiën is een uitgebreide toelichting te vinden met 

betrekking tot deze kengetallen. 

TreasuryTreasuryTreasuryTreasury    

Het Samenwerkingsverband heeft geen leningen en beleggingen. Het treasurystatuut is in het 

verslagjaar niet gewijzigd. In Hoofdstuk 3 Verantwoording van de financiën is een treasuryverslag 

opgenomen. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Nationaal Programma Onderwijs (NPO)    

Het NPO wordt vorm gegeven door de aangesloten schoolbesturen. 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 

    

Interne risicobeheersingssysteInterne risicobeheersingssysteInterne risicobeheersingssysteInterne risicobeheersingssysteem em em em     

Bij Stichting SWV PO De Kempen maakt het financiële beleid integraal onderdeel uit van de besturing 

van de organisatie. Goed financieel beleid is voorwaardelijk en ondersteunend aan het primair proces. 

Het gevoerde financieel beleid is zichtbaar bij de vormgeving van de planning- en controlecyclus en 

het verzorgen van managementinformatie. De planning- en controlecyclus bestaat uit het jaarlijks 

opstellen van een meerjarenbegroting. Daarin komt tot uiting welke plannen er voor het komende jaar 

gemaakt zijn. Tussentijdse worden de financiële cijfers gemonitord door de directeur. Hij heeft het 

mandaat indien noodzakelijk maatregelen treffen. De stichting maakt voor de financiële 

dienstverlening gebruik van de expertise bij het administratiekantoor Dyade. Voor de grondslagen 

voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling wordt verwezen naar het gedeelte van de 

jaarrekening, deel uitmakend van dit jaarverslag. 

 

Er is voor Stichting SWV PO De Kempen geen sprake van doordecentralisatie in de huisvesting. Het 

samenwerkingsverband maakt zoals aangegeven in paragraaf 2.3 Huisvesting en Facilitaire zaken 

gebruik van een kleine gehuurde kantoorruimte. Het samenwerkingsverband heeft geen plannen om 

wijzigingen in de huisvesting door te voeren. Het samenwerkingsverband hoeft geen aanvragen in te 

dienen die te maken hebben met het huisvestingsbeleid van de gemeente(n) met betrekking tot 

investeringen en projecten. 

    

Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s Belangrijkste risico’s     

Algemeen 

Het samenwerkingsverband richt zich op het vorm en inhoud geven aan passend onderwijs voor de 

ruim 16.000 leerlingen binnen De Kempen. In dit kader zijn geen investeringen benodigd in Materiele 

Vaste Activa anders dan de inrichting van een beperkte kantoorruimte. Er zijn geen voorgenomen 

investeringen en projecten gepland. Er is geen investeringsbeleid vastgesteld anders dan de 

vervanging van financieel afgeschreven vaste activa. 

Er is binnen het samenwerkingsverband geen sprake van het andere geldstromen (3de geldstromen) 

en ontwikkelingen rond contractactiviteiten. 
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Coronavirus 

Eind februari 2020 is Nederland, evenals veel andere landen binnen Europa en de rest van de wereld 

opgeschrikt door intreding van het Coronavirus. Dit virus heeft tot op heden geleid tot grote 

gezondheids-, maatschappelijke- en financiële problemen in Nederland. De agressiviteit waarmee het 

virus in de vorm van besmettingen om zich heen heeft gegrepen vanaf 27 februari 2020 is er een die 

zijn weerga niet kent en waar de gevolgen nu we twee jaar verder zijn nog steeds niet volledig zijn te 

overzien. Een van de ingrijpende maatregelen die de regering noodgedwongen heeft moeten nemen 

is het meerdere malen sluiten van alle scholen voor Primair Onderwijs gedurende een langere 

periode. Dit heeft veel gevraagd van de veerkracht van de aangesloten schoolbesturen. Voor het 

samenwerkingsverband heeft COVID-19 niet geleid tot verstrekkende (personele en materiële) 

gevolgen. Met de toenemende vaccinatie en de mogelijkheden tot sneltesten zal het virus 

voorzienbaar in 2022 redelijkerwijs onder controle komen. Voorop staat dat alle mogelijke 

maatregelen genomen zijn en blijvend zullen worden genomen om de medewerkers te beschermen 

en risico’s zo veel mogelijk te beperken of te mitigeren. De belangrijkste maatregel is thuiswerken. Alle 

medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het thuiswerken heeft niet veroorzaakt dat 

reguliere processen niet kunnen worden gevolgd. De primaire en ondersteunende processen van het 

samenwerkingsverband hebben dus in 2021 doorgang gevonden. Ook in 2022 is dat het geval. De 

organisatie, de inrichting en de werkprocessen van de stichting zijn namelijk dusdanig ingericht dat dit 

ook op afstand kan. Hierdoor is de continuïteit van de werkzaamheden en activiteiten van het 

samenwerkingsverband gewaarborgd.  
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3.3.3.3. Verantwoording Verantwoording Verantwoording Verantwoording van de van de van de van de ffffinancinancinancinanciëiëiëiënnnn    
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van de stichting. Het geeft de 

belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. Paragraaf 3.1 gaat in op 

ontwikkelingen in meerjarig perspectief voor leerlingen en personeel. Paragraaf 3.2 geeft een analyse 

van de staat van baten en lasten en de balans in een meerjarig perspectief. In de laatste paragraaf 

komt de financiële positie van de stichting aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen leerlingaantallen en personeel 
Met bovenstaande verantwoording wordt door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO De 

Kempen aangegeven hoe wordt aangekeken tegen het maatschappelijke thema’s Passend Onderwijs. 

Het geeft aan welke doelen op dit gebied zijn behaald. In het navolgende Hoofdstuk wordt 

aangegeven op welke wijze de financiële misdelen zijn ingezet. Het zijn vervolgens de schoolbesturen 

in het werkgebied van het Samenwerkingsverband die verder vorm en inhoud geven aan het thema 

Passend Onderwijs. Ten aanzien van de baten is er in de meerjarenbegroting uitgegaan van de te 

verwachten inkomsten van het ministerie van OCW. De inkomsten van het samenwerkingsverband zijn 

direct gerelateerd aan het aantal leerlingen dat is ingeschreven op de PO- en SO-scholen die in dit 

samenwerkingsverband zijn gehuisvest. We houden bij de begrote inkomsten rekening met een 

gelijkblijvend aantal leerlingen in de regio. 

 

Leerlingaantallen en verwijzingspercentagesLeerlingaantallen en verwijzingspercentagesLeerlingaantallen en verwijzingspercentagesLeerlingaantallen en verwijzingspercentages        

Het aantal ongewogen leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van het 

samenwerkingsverband. Evenwel zijn er bij het samenwerkingsverband zelf geen leerlingen 

ingeschreven. De leerlingaantallen zijn afkomstig van de realisatiecijfers per teldatum en de meest 

recente prognoses. 

Ontwikkeling leerlingen 2014Ontwikkeling leerlingen 2014Ontwikkeling leerlingen 2014Ontwikkeling leerlingen 2014----2022022022024444          

AantalAantalAantalAantallenlenlenlen              

LeerlingenLeerlingenLeerlingenLeerlingen    bao bao bao bao     sbao sbao sbao sbao     totaal (s)baototaal (s)baototaal (s)baototaal (s)bao        

01-10-14 16.709 321 17.030     

01-10-15 16.337 305 16.642     

01-10-16 16.112 288 16.400     

01-10-17 15.750 323 16.073     

01-10-18 15.759 318 16.077     

01-10-19 15.917 309 16.226     

01-10-20 15.834 336 16.170   

01-10-21 15.734 349 16.083     

01-10-22 15.734 349 16.083   

01-10-23 15.734 349 16.083   

01-10-24 15.734 349 16.083   

  so cat 1so cat 1so cat 1so cat 1    so cat 2so cat 2so cat 2so cat 2    so cat 3so cat 3so cat 3so cat 3    so totaalso totaalso totaalso totaal      

01-10-14 213 13 20 246   

01-10-15 216 12 14 242   

01-10-16 188 20 22 230   

01-10-17 207 20 19 246   

01-10-18 214 22 20 256   
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01-10-19 217 35 19 271   

01-10-20 246 35 20 301   

01-10-21 260 37 19 316  

01-10-22 260 37 19 316  

01-10-23 260 37 19 316  

01-10-24 260 37 19 316  

 

 

VerwijzingspercentagersVerwijzingspercentagersVerwijzingspercentagersVerwijzingspercentagers            

SWV PO DeSWV PO DeSWV PO DeSWV PO De    KempenKempenKempenKempen    sbaosbaosbaosbao    so cat 1so cat 1so cat 1so cat 1    so cat 2so cat 2so cat 2so cat 2    so cat 3so cat 3so cat 3so cat 3    so totaalso totaalso totaalso totaal    

01-10-14 1,88% 1,25% 0,08% 0,12% 1,44% 

01-10-15 1,83% 1,30% 0,07% 0,08% 1,45% 

01-10-16 1,76% 1,15% 0,12% 0,13% 1,40% 

01-10-17 2,01% 1,29% 0,12% 0,12% 1,53% 

01-10-18 1,98% 1,33% 0,14% 0,12% 1,59% 

01-10-19 1,90% 1,34% 0,22% 0,12% 1,67% 

01-10-20 2,08% 1,52% 0,22% 0,12% 1,86% 

01-10-21 2,17% 1,61% 0,23% 0,12% 1,96% 

LandelijkLandelijkLandelijkLandelijk    sbaosbaosbaosbao    so cat 1so cat 1so cat 1so cat 1    so cat 2so cat 2so cat 2so cat 2    so cat 3so cat 3so cat 3so cat 3    so totaalso totaalso totaalso totaal    

01-10-14 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63% 

01-10-15 2,35% 1,27% 0,10% 0,18% 1,55% 

01-10-16 2,31% 1,28% 0,13% 0,17% 1,58% 

01-10-17 2,35% 1,30% 0,15% 0,17% 1,61% 

01-10-18 2,43% 1,36% 0,15% 0,16% 1,68% 

01-10-19 2,49% 1,43% 0,17% 0,16% 1,76% 

01-10-20 2,51% 1,44% 0,19% 0,17% 1,80% 

01-10-21 2,51%    1,87% 

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van een school voor speciaal basisonderwijs is afgelopen jaar 

met 13 gestegen. Het speciaal onderwijs is afgelopen jaar met 15 leerlingen gestegen. Per 1 oktober 

2021 gaan binnen SWV PO De Kempen 349 kinderen naar het speciaal basisonderwijs en 316 kinderen 

naar het speciaal onderwijs. Procentueel stijgt het speciaal basisonderwijs met 0,09 procentpunten en 

stijgt het speciaal onderwijs met 0,10 procentpunten. Het verwijzingspercentages voor het speciaal 

basisonderwijs ligt nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde, 2,17% versus 2,51%. Voor het 

speciaal onderwijs ligt het verwijzingspercentage 0,09 procentpunt boven het landelijk gemiddeld.  

 

PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel    

De stichting heeft zelf geen personeel in loondienst en is geen werkgever. De directeur van de 

stichting alsmede de secretaris en de administratieve- en managementondersteuning worden extern 

ingehuurd of gedetacheerd vanuit een aangesloten schoolbestuur. Er is geen verloop in het aantal 

ingehuurde FTE evenmin is dit in de nabije toekomst te verwachten. Het samenwerkingsverband hoeft 

geen voorzieningen aan te houden in verband met jubilea dan wel langdurige afwezigheid in verband 

met ziekte van personeel. 

 

FTEFTEFTEFTE 
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Aantal FTEAantal FTEAantal FTEAantal FTE    Vorig jaar (T-1) Verslagjaar(T) T+1 T+2 T+3 

Bestuur / management 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ondersteunend personeel  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans    

Op de volgende pagina is de staat van baten en lasten opgenomen in meerjarig perspectief. Dit 

overzicht geeft de situatie weer ten opzichte van het verslagjaar alsmede de begrotingen over de 

komende perioden (t+1 t/m t+3) . Verschillen worden weergegeven ten opzichte van het verslagjaar 

en de begroting alsmede ten opzichte van het vorige verslagjaar (t-1). Daarna wordt ingegaan op de 

belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. Deze paragraaf wordt afgesloten met een 

toelichting op de balans, ook in meerjarig perspectief. 

Baten en lasten: aBaten en lasten: aBaten en lasten: aBaten en lasten: afwijkingen verslagjaar (fwijkingen verslagjaar (fwijkingen verslagjaar (fwijkingen verslagjaar (2022022022021111) ten opzichte van de begroting () ten opzichte van de begroting () ten opzichte van de begroting () ten opzichte van de begroting (2022022022021111))))    

Voor 2021 is door het Bestuur en de RvT een sluitende begroting vastgesteld en goedgekeurd. 

Het positief resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 0,00 (nihil resultaat) 

Het positief resultaat over het boekjaar 2020 bedroeg  € 0,00 (nihil resultaat) 

Het resultaat 2021 wijkt € 0,- af van de begroting 2021. 

In de onderstaande analyse wordt hier verder op ingegaan. 
* bedragen in de analyse zijn voor de leesbaarheid zoveel mogelijk afgerond op 100- dan wel 1000-tallen 

 

Baten (meer baten) 

• Rijksbijdragen OC&W        € 298.987,- 

Deze hogere Rijksbijdragen komen onder andere voort uit: 

Een hogere bekostiging als gevolg van aanpassing in de bekostiging 2020-2021 en 2021-2022, 

deze waren niet meegenomen in de begroting 2021. Een bedrag van € 284.000,- is 

rechtstreeks doorgestort via OCW aan scholen voor (V)SO dan wel door het 

Samenwerkingsverband overgedragen aan schoolbesturen voor Lichte en zware 

ondersteuning en AB middelen. (zie meer lasten). Het hogere bedrag aan bekostiging heeft 

een rechtstreeks verband met de cao-maatregelen 2021 van het Primair Onderwijs. Via de 

doorstorting aan het (V)SO worden de hogere loonkosten met betrekking tot de zware 

ondersteuning bij het (V)SO gecompenseerd.  

Daarnaast zijn middelen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO Middelen), ook deze zijn rechtstreeks doorgestort aan de schoolbesturen. 

 

Lasten (meer lasten) 

• Personele lasten            €   3.203,- 

Minder lasten. Personeel welke niet werkzaam is in loondienst van de stichting  

Dit betreft de lasten voor de externe directeur en de inzet van gedetacheerde medewerkers 

op het gebied van managementondersteuning. De lasten vallen iets lager uit dan van te voren 

voorzien, vrijwel in lijn met de begroting. 

• Afschrijvingen          €    237,- 

De afschrijvingen vallen lager uit dan begroot.  

De afschrijvingskosten met betrekking tot de investeringen uit 2020 in meubilair en 

apparatuur zijn bij het opstellen van de begroting 2021 door vertaald, vallen echter iets lager 

uit. 

• Huisvestingslasten        €     295,- 

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van kantoorruimte in de Multi Functionele 

Accommodatie (MFA) Midden in Veldhoven. Voor de lasten is een bedrag verantwoord onder 
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de huisvestingslasten. Deze lasten vallen lager uit dan begroot. Vrijwel in lijn met de 

begroting. 

• Overige Instellingslasten      -/- €     18.415,- 

Er is meer uitgegeven aan de “Overige Instellingslasten” dan voor dit jaar begroot. 

De kosten voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen vallen aanzienlijk lager uit dan 

begroot. De werkzaamheden t.b.v. de verlengingen van de toelaatbaarheidsverklaringen 

evenals de verwerking van nieuwe aanvragen waren minder arbeidsintensief.  

Daar tegenover staat dat de kosten met betrekking tot bijvoorbeeld automatisering dit jaar 

hoger zijn uitgevallen dan begroot. 

Voor het overige gedeelte van deze post betreft het een saldo van diverse positieve en 

negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen posten. 
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Staat van baten en lastenStaat van baten en lastenStaat van baten en lastenStaat van baten en lasten    in meerjarig perspectiefin meerjarig perspectiefin meerjarig perspectiefin meerjarig perspectief    

        

RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    

    2020202020202020    

(t(t(t(t----1)1)1)1)    

    

    

BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

2022022022021111    

(t)(t)(t)(t)    

    

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie     

2022022022021111    

(t)(t)(t)(t)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2022022022022222    

(t+1)(t+1)(t+1)(t+1)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2022022022023333    

(t+2)(t+2)(t+2)(t+2)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2022022022024444    

(t+3)(t+3)(t+3)(t+3)    

Verschil Verschil Verschil Verschil 

verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. 

begrotingbegrotingbegrotingbegroting    

VVVVerschil erschil erschil erschil 

verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. verslagjaar t.o.v. 

vorig jaar (tvorig jaar (tvorig jaar (tvorig jaar (t----1)1)1)1)    

BATENBATENBATENBATEN            

Rijksbijdragen 10.097.617 9.905.000 10.203.987 10.070.000 10.070.000 10.070.000 298.987 106.370 

Overige overheidsbijdragen         

Overige baten         

TOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATEN    10.097.61710.097.61710.097.61710.097.617    9.905.0009.905.0009.905.0009.905.000    10.20310.20310.20310.203.987.987.987.987    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    298.987298.987298.987298.987    106.370106.370106.370106.370    

LASTENLASTENLASTENLASTEN            

Personele lasten 200.329 190.000 186.797 200.000 200.000 200.000 -/- 3.203 -/- 13.532 

Afschrijvingen 2.435 3.000 2.763 3.000 3.000 3.000 -/- 237 328 

Huisvestingslasten 4.077 5.000 4.705 5.000 5.000 5.000 -/- 295 628 

Overige instellingslasten 92.672 117.000 135.415 120.000 120.000 120.000 18.415 42.743 

Doorbetalingen aan 

Schoolbesturen 

9.798.104 9.590.000 9.874.307 9.742.000 9.742.000 9.742.000 284.307 76.203 

TOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTEN    10.097.61710.097.61710.097.61710.097.617    9.905.0009.905.0009.905.0009.905.000    10.097.61710.097.61710.097.61710.097.617    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    298.987298.987298.987298.987    106.370106.370106.370106.370    

    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

Saldo Financiële baten en lasten         

Saldo Buitengewone 

baten/lasten   

      

TOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAAT    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    
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Baten en lasten: aBaten en lasten: aBaten en lasten: aBaten en lasten: afwijkingen verslagjaar ten opzfwijkingen verslagjaar ten opzfwijkingen verslagjaar ten opzfwijkingen verslagjaar ten opzichte van het vorige verslagjaarichte van het vorige verslagjaarichte van het vorige verslagjaarichte van het vorige verslagjaar 

Het resultaat 2021 ten opzichte van de realisatie 2020 wijkt € 0,- af. Hiervoor kan de onderstaande 

verklaring worden gegeven. Het Bestuur van het samenwerkingsverband stelt ieder jaar een sluitende 

begroting vast. Elk resultaat dat zorgt voor een stijging van het Eigen Vermogen boven het 

vastgestelde bedrag van € 150.000,- wordt op basis van leerlingaantallen doorgestort aan de 

schoolbesturen deelnemend aan dit samenwerkingsverband. Zo zal ieder jaar een resultaat worden 

gepresenteerd dat onder de streep uitkomt op nihil. In 2020 is zo een resultaat van nihil behaald 

evenzo in 2021. Derhalve wijken de resultaten van het verslagjaar en het voorgaande verslagjaar niet 

af. 

Vanuit de onderliggend posten bekeken is de grootste afwijking een stijging van de Rijksbaten ten 

opzichte van 2020 van € 106.370,- Deze stijging van de baten is vrijwel gelijk aan het bedrag dat 

rechtstreeks doorgestort wordt aan de schoolbesturen ten behoeve van de vastgestelde programma’s 

van het samenwerkingsverband en de Overige Instellingslasten 

 

Ontwikkelingen in de begroting en meerjarenOntwikkelingen in de begroting en meerjarenOntwikkelingen in de begroting en meerjarenOntwikkelingen in de begroting en meerjarenbegrotingbegrotingbegrotingbegroting    

Het Bestuur van het samenwerkingsverband en het toezichthoudend orgaan houden de komende 

jaren vast aan het vaststellen van een sluitende begroting. Het eigen vermogen is circa €150.000,-. Dit 

bestaat uit €100.000,- solidariteitsreserve en € 50.000,- risicoreserve. Belangrijkste wijzigingen tussen 

de jaren 2022 en 2023 & 2024 worden veroorzaakt door mutaties in leerlingenaantallen en de 

verwijzingspercentages. De toename van het verwijzingspercentage naar het Speciaal Onderwijs 

veroorzaakt een afname van de beschikbare middelen voor de zware ondersteuning.  

 

Wat betreft de liquiditeit en de solvabiliteit worden de door het Ministerie aangegeven 

signaleringsgrenzen niet genaderd. Deze zijn in 2022 en de hierop volgende jaren ruim voldoende. 

    

In 2021 is een onderwijsakkoord afgesloten. Dit betreft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Hiervoor wordt voor de komende jaren voor het onderwijsveld een bedrag vrijgemaakt van ruim 8 

miljard euro. Het effect hierop voor het samenwerkingsverband is duidelijk. Het 

samenwerkingsverband gaat er vanuit dat toegekende extra middelen aan baten recht evenredig leidt 

tot hogere lasten. Dit zal een budgetneutraal effect hebben op de meerjarenbegroting van het 

samenwerkingsverband. 
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BBBBalansalansalansalans    in meerjarig perspectiefin meerjarig perspectiefin meerjarig perspectiefin meerjarig perspectief    

    

Realisatie 

vorig jaar 

(T-1) 

20 

Realisatie 

verslagjaar 

(T) 

2021 

Begroting 

T+1 

2021 

Begroting 

T+2 

2022 

Begroting 

T+3 

2023 

ACTIVAACTIVAACTIVAACTIVA         

VASTE ACTIVAVASTE ACTIVAVASTE ACTIVAVASTE ACTIVA      

Immateriële vaste activa - - - - - 

Materiële vaste activa 7.914 5.151 5.000 2.000 20.000 

Financiële vaste activa - - - - - 

Totaal vaste activaTotaal vaste activaTotaal vaste activaTotaal vaste activa    7.9147.9147.9147.914    5.1515.1515.1515.151    5555.000.000.000.000    2.0002.0002.0002.000    20202020.000.000.000.000    

VLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVA                        

Voorraden      

Vorderingen 55.248 112 pm   

Liquide middelen 121.011 365.249 145.000 148.000 130.000 

Totaal vlottende activaTotaal vlottende activaTotaal vlottende activaTotaal vlottende activa    176.259    365.361 145.000 148.000 130.000 

TOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVATOTAAL ACTIVA    184.173184.173184.173184.173    370.512370.512370.512370.512    150.000150.000150.000150.000    150.000150.000150.000150.000    150.000150.000150.000150.000    

PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA         

EIGEN VERMOGENEIGEN VERMOGENEIGEN VERMOGENEIGEN VERMOGEN         

Algemene reserve 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

TTTTotaal eigen vermogenotaal eigen vermogenotaal eigen vermogenotaal eigen vermogen    150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

VOORZIENINGENVOORZIENINGENVOORZIENINGENVOORZIENINGEN         

LANGLOPENDE SCHULDENLANGLOPENDE SCHULDENLANGLOPENDE SCHULDENLANGLOPENDE SCHULDEN    ----    ----                

KORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDENKORTLOPENDE SCHULDEN    34.173 220.512 pm   

TOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVATOTAAL PASSIVA    184.173    370.512 150.000 150.000 150.000 

 

In bovenstaande balans is het resultaat reeds verwerkt als toevoeging aan het eigen vermogen.  

De meerjarenbalans is in overeenstemming met de voor de jaren 2022-2024 opgestelde meerjarenbegroting.  

Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de sluitende begroting zodat vorderingen dan wel schulden op 

korte termijn richting deelnemende schoolbesturen niet worden verwacht. Overige kortlopende vorderingen en 

schulden zijn PM verwerkt. Voor de materiele vaste activa wordt uitgegaan van de vervanging van deze activa 

zodra deze volledig is afgeschreven. Dit moment wordt bereikt medio 2024. De materiele vaste activa zal worden 

vervangen voor de verkrijgingsprijs zoals opgenomen onder in de Jaarrekening 2021 onder 1.1.2. Materiele Vaste 

activa 
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Toelichting op de BalansToelichting op de BalansToelichting op de BalansToelichting op de Balans    

    

Afwijkingen in de balans verslagjaaAfwijkingen in de balans verslagjaaAfwijkingen in de balans verslagjaaAfwijkingen in de balans verslagjaar ten opzichte van het vorige verslagjaarr ten opzichte van het vorige verslagjaarr ten opzichte van het vorige verslagjaarr ten opzichte van het vorige verslagjaar    

Hieronder is een toelichting opgenomen op de onderscheiden balansposten van het verslagjaar 2021 

met hierin verwerkt een toelichting met betrekking tot de verschillen ten opzichte van het vorige 

verslagjaar 2020.  

  

ActivaActivaActivaActiva    

Vaste ActivaVaste ActivaVaste ActivaVaste Activa    

    

Materiele vaste activa. 

De op de balans opgenomen materiele vaste activa bestaan uit het bij Stichting SWV PO De Kempen 

aanwezige inventaris en apparatuur. Deze materiële vaste activa zijn opgenomen tegen 

aanschafwaarde verminderd met de vastgestelde afschrijvingen. De afname in materiële vaste activa 

met € 2.763,-  is als volgt te verklaren.. Op de materiële vaste activa is overeenkomstig de in de 

grondslagen opgenomen toelichting afgeschreven. Deze afschrijvingen bedroegen in 2021 € 2.763,-. 

Er hebben in 2021 geen (des)investeringen plaatsgevonden 

Vorderingen 

De vorderingen op de balansdatum hebben voornamelijk betrekking op een klein bedrag aan voor het 

boekjaar 2022 in het boekjaar 2021 betaalde kosten. 

 

Vlottende ActivaVlottende ActivaVlottende ActivaVlottende Activa    

 

 

Liquide middelen 

Het samenwerkingsverband kent voor 2021 een overschot van circa €115.000,- op een Rijksbijdrage 

van circa 10.2 miljoen. Dit overschot wordt uitgekeerd aan de deelnemende schoolbesturen.  Ten 

opzichte van 2020 heeft de Stichting een hoger bedrag open staan aan “nog te betalen bedragen”. Dit 

betreft voornamelijk de nog uit te betalen verrekeningen op het resultaat uit 2020 en 2021. Deze 

overlopende post heeft eveneens een effect op de liquide middelen. Op de balansdatum beschikt de 

stichting over een bedrag van € 365.149,- op de lopende bankrekening. Dit bedrag is per direct 

beschikbaar. Het bedrag is ten opzichte van 2020 € 244.238,- hoger. 

 

Voor een specificatie van de mutatie in de liquide middelen wordt verwezen naar het 

kasstroomoverzicht in de Jaarrekening. 

 

PassivaPassivaPassivaPassiva    

Eigen VermogenEigen VermogenEigen VermogenEigen Vermogen    

Een resultaat heeft per balansdatum effect op het Eigen Vermogen. Aangezien er geen resultaat is, is 

het Eigen Vermogen niet veranderd. De stichting heeft in 2016 besloten een eigen vermogen aan te 

houden van € 150.000,-. Het surplus boven deze € 150.000,- wordt herverdeeld naar de deelnemende 

schoolbesturen. Een tekort wordt aangezuiverd door de deelnemende schoolbesturen. 

 

VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    

Stichting SWV PO De Kempen kent geen voorzieningen. 
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Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden    

Voor 2021 staat er een bedrag open aan Kortlopende schulden van € 220.512,-. 

Ten opzichte van 2020 heeft de Stichting een hoger bedrag open staan aan “nog te betalen 

bedragen”. Dit betreft voornamelijk de nog uit te betalen verrekeningen op het resultaat uit 2020 en 

2021 van ruim € 115.000,- 

Daarnaast heeft de het Samenwerkingsverband nog een openstaande verplichting van ruim € 92.000,- 

met betrekking tot het project meer- en hoogbegaafdheid.  Dit bedrag is als een subsidie eind 2019 

ontvangen, heeft een looptijd van 4 jaar en is nog niet uitgevoerd dan wel afgerond. Het 

subsidiebedrag is in de Jaarrekening opgenomen in Bijlage G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule. 

 

Ontwikkelingen in de Balans en meerjarenbalansOntwikkelingen in de Balans en meerjarenbalansOntwikkelingen in de Balans en meerjarenbalansOntwikkelingen in de Balans en meerjarenbalans    

Voor de balansprognose is rekening gehouden met de vastgestelde meerjarige (investerings)begroting 

en het hierin meegenomen resultaat. Er is geen sprake van doorcentralisatie van de huisvesting. Voor 

de komende jaren staan geen majeure investeringen in de huisvesting in de planning. Eind 2024 is een 

investering gepland van het op dat moment volledig afgeschreven meubilair. 

De daling van de liquide middelen in 2022 houdt gelijke trend met daling van de in 2021 opgenomen 

schulden (verrekening resultaat).    Aangezien er uit word gegaan van een begroting met een nihil 

resultaat wordt niet verwacht dat aan het einde van het komende boekjaar een vordering dan wel 

schuld moet worde opgenomen welke direct effect heeft op de hoogte van de liquide middelen.    

De Algemene Reserve wijzigt niet. De meerjarenbegroting over de komende jaren is sluitend.  De 

stichting heeft in 2016 besloten een eigen vermogen aan te houden van € 150.000. Het surplus boven 

deze €150.000 wordt herverdeeld naar de deelnemende schoolbesturen. Een tekort wordt 

aangezuiverd door de deelnemende schoolbesturen. 

    

Investeringen en financieringsbeleidInvesteringen en financieringsbeleidInvesteringen en financieringsbeleidInvesteringen en financieringsbeleid    

Stichting SWV PO De Kempen heeft eind 2021 een liquiditeitspositie van waaruit investeringen en 

extra uitgaven in het kader van ondersteuning gedurende het gehele jaar kunnen plaatsvinden en uit 

eigen middelen worden voldaan. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op het aantrekken van 

vreemd vermogen. Het samenwerkingsverband richt zich op het vorm en inhoud geven aan passend 

onderwijs voor de bijna 16.000 leerlingen binnen De Kempen. In dit kader zijn geen investeringen 

benodigd in Materiele Vaste Activa anders dan de inrichting van een beperkte kantoorruimte. Er is 

derhalve geen investeringsbeleid vastgesteld. Grote investeringen zijn in 2021 niet gedaan. Voor 2022 

staan geen forse investering gepland. 

 

 

3.3 Financiële positie 

De kengetallen fluctueren ten opzichte van de voorgaande verslagjaren. Het positieve resultaat dat 

reeds is verwerkt als doorbetaling aan de aangesloten schoolbesturen zorgt dit jaar voor een hogere 

schuldpositie ten opzichte van het vastgestelde Eigen Vermogen. 

De stijging van de liquiditeit hangt hiermee evenredig samen.  

Alle kengetallen blijven ruim boven de signaleringsgrenzen. Met betrekking tot de solvabiliteit, 

liquiditeit, rentabiliteit, huisvestingsratio en het weerstandsvermogen worden de onderstaande 

kengetallen vermeld en toegelicht. 

De Onderwijsinspectie heeft indicatoren met betrekking tot de risicoanalyse vastgesteld. 

Deze worden eveneens vermeld.  

Zie voor de definities van de financiële kengetallen 

https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording 
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KengetallenKengetallenKengetallenKengetallen  

KengetalKengetalKengetalKengetal    Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Vorig jaarVorig jaarVorig jaarVorig jaar    

(T(T(T(T----1)1)1)1)    

2020202020202020    

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 

Verslag Verslag Verslag Verslag jaarjaarjaarjaar    

(T)(T)(T)(T)    

2021202120212021    

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie     

(T+1)(T+1)(T+1)(T+1)    

2022202220222022    

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie     

(T+2)(T+2)(T+2)(T+2)    

2222023023023023    

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie     

(T+3)(T+3)(T+3)(T+3)    

2024202420242024    

SignaleringSignaleringSignaleringSignalering    

Solvabiliteit 2 0,81 0,40 1,0 1,0 1,0 Ondergrens: <0,30 

Weerstandsvermogen 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 N.v.t. 

Liquiditeit 5,16 1.66 - - - Ondergrens: <1,0 

Rentabiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N.v.t. 

Reservepositie 

(Bovenmatig  

 Eigen Vermogen) 

 

0 0 0 0 0 Bovengrens: >0%. 

Huisvestingsratio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Absolute omvang 

liquide middelen 

121.011 365.249 145.000 148.000 130.000 Ondergrens: 

100.000 

    

SolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteitSolvabiliteit    2222    

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in 

de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan 

haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt definitie 2 gehanteerd: 

 

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

Hierbij wordt door de onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd kleiner dan 0,30. 

 

De solvabiliteit voor Stichting SWV PO De Kempen is 0,40 (2020) 0,81 (2020) 

 

Dit geeft aan dat 40% van het totale vermogen uit Eigen Vermogen oftewel reserves en voorzieningen 

bestaat. Het houdt tevens in dat 60% van het totale vermogen wordt gefinancierd met vreemd 

vermogen. De solvabiliteitspositie is voor 2021 hoger dan de signaleringswaarde van de 

onderwijsinspectie en is ten opzichte van 2020 gedaald.  

 

WeerstandsvermogenWeerstandsvermogenWeerstandsvermogenWeerstandsvermogen    

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico’s op te vangen. De definitie van weerstandsvermogen: het Eigen Vermogen gedeeld 

door de totale baten (inclusief financiële baten). In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen 

als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. 

 

Het kengetal voor het weerstandsvermogen voor de stichting is 0,01 (2021) 0,01 (2020) 

 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren 

van de planning- en control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de 
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mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of 

opbouwen. In vergelijking tot 2020 is het weerstandsvermogen vrijwel onveranderd gebleven. 

 

Liquiditeit (current ratio)Liquiditeit (current ratio)Liquiditeit (current ratio)Liquiditeit (current ratio)    

De current ratio is een maatstaf die aangeeft of de stichting in staat is om op korte termijn aan zijn 

betalingsverplichtingen te voldoen. Definitie: dit is de verhouding tussen de vlottende activa (som van 

liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. 

 

De liquiditeitsratio voor Stichting SWV PO De Kempen is 1.65 (2020) 5,16 (2020) 

 

De ratio geeft aan dat bij Stichting SWV PO De Kempen 1.65 keer kan worden voldaan aan de 

uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te 

betalen posten en overlopende passiva. 

 

De stichting heeft op 31 december 2021 de beschikking over € 365.249,- aan liquide middelen en 

heeft daarnaast € 112,- open staan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één 

jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar 

voldaan moeten zijn, te weten € 220.512,-. In vergelijking met 2020 is de liquiditeitspositie gedaald. Er 

zijn geen voorzieningen waarmee in de bovenstaande berekening rekening had moeten worden 

gehouden. 

 

RentabiliteitRentabiliteitRentabiliteitRentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie 

tot de totale baten. Definitie van rentabiliteit: resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten). De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten 

omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.  

 

De rentabiliteit voor Stichting SWV PO De Kempen is 0,00 (2021) 0,00 (2020).  

 

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 10.203.987,-, een resultaat behaald van nihil. 

Dit houdt in dat elke euro die ontvangen wordt er een bedrag van € 0,00 wordt toegevoegd aan de 

reserve. In vergelijking met 2020 is de rentabiliteit gelijk gebleven. 

 

 

ReservepositieReservepositieReservepositieReservepositie    

In het kader van het Toezicht op het publieke Eigen Vermogen heeft de Inspectie van het Onderwijs 

geconstateerd dat steeds meer besturen middelen in publieke reserves houden. Meer dan eigenlijk de 

bedoeling is en dat deze reserves ieder jaar oplopen. Ook Stichting Samenwerkingsverband PO De 

Kempen heeft een schrijven ontvangen over mogelijk door de Inspectie bestempelde bovenmatige 

reserves. Via de website van Benchmark PO & VO zijn van alle schoolbesturen de Financiële gegevens 

te raadplegen. Op deze website staan ook de gegevens met betrekking tot de Reservepositie van 

schoolbesturen. https://benchmarkpovo.nl Voor dit Samenwerkingsverband zijn op basis van de 

gegevens 2020 helaas geen gegevens voor handen. In een advies van de Inspectie van het Onderwijs 

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. maart 2020, HET DETECTEREN VAN HET DETECTEREN VAN HET DETECTEREN VAN HET DETECTEREN VAN 

MOGELIJK BOVENMATIG PUBLIEK EIGEN VERMOGEN, MOGELIJK BOVENMATIG PUBLIEK EIGEN VERMOGEN, MOGELIJK BOVENMATIG PUBLIEK EIGEN VERMOGEN, MOGELIJK BOVENMATIG PUBLIEK EIGEN VERMOGEN, wordt het volgende advies teruggevonden met 

betrekking het Normatief Eigen Vermogen bij Samenwerkingsverbanden. 

 

Het advies ten aanzien van de vermogens van samenwerkingsverbanden is dus dat een indicatie wordt 

berekend op basis van de volgende formule: Normatief EV = 0,035 * alle baten met een minimum van 

250.000 euro. De indicator levert een goed communiceerbaar getal op voor de belanghebbenden in 

de instelling rond eventueel bovenmatig publiek eigen vermogen. Het ligt dan ook voor de hand dat 
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de instelling dit getal publiceert in het jaarverslag en daarbij aangeeft wat de motieven zijn voor de 

omvang van dit vermogen. Dit kunnen risico’s of spaarmotieven zijn. Ook is van belang hoe het 

vermogen zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Het bestuur kan dan met de belanghebbenden in 

gesprek gaan over een (doelmatige) besteding van het bovenmatig publiek eigen vermogen aan de 

onderwijskwaliteit. Het normatief Eigen Vermogen van de Stichting zou op basis van bovenstaande 

berekening € 357.000,- moeten zijn, met een minimum van € 250.000,- Het Eigen Vermogen van de 

Stichting bedraagt ultimo boekjaar 2021 een bedrag van € 150.000,- Het bestuur stelt dat een 

dergelijke reserve van minimaal € 250.000,- dan wel het berekende bedrag op basis van de formule 

€357.000,- te hoog is. De Reserves van de stichting zijn, op basis van de risico inschatting bij de 

Stichting, ultimo 2021 op niveau. Het Bestuur van de Stichting durft deze stellige uitspraak te doen 

met het oog op enkele kwalificeerbare ontwikkelingen en risico’s.  

 

HuisvestingsratioHuisvestingsratioHuisvestingsratioHuisvestingsratio    

Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van huisvesting en de totale 

lasten (inclusief de financiële lasten). De definitie van deze ratio is als volgt geformuleerd: som van de 

huisvestingslasten en afschrijvingen op gebouwen en terreinen gedeeld door de som van de totale 

lasten (inclusief de financiële lasten).  

 

De huisvestingsratio van Stichting SWV PO De Kempen is 0,00 (2021) 0,00 (2020).  

 

De huisvestingsratio is voor 2021 is ten opzichte van 2020 ongewijzigd gebleven. Het 

samenwerkingsverband heeft op de huur van een klein kantoor na geen huisvestingsuitgaven. 

 

Absolute omvang liquide middelenAbsolute omvang liquide middelenAbsolute omvang liquide middelenAbsolute omvang liquide middelen    

De absolute omvang van de liquide middelen geeft weer hoeveel gelden de stichting vrij besteedbaar 

heeft per balansdatum. Hierbij wordt door de onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd 

van kleiner dan € 100.000. De absolute omvang van de liquide middelen ligt bij Stichting SWV PO De 

Kempen boven de € 100.000. 

 

ContinuïteitContinuïteitContinuïteitContinuïteit    

In voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen in de Staat van Baten en Lasten en de Balans 

weergegeven in een meerjarig perspectief.  

Deze ontwikkelingen geven een inzicht in de ontwikkelingen vanuit het perspectief van het verslagjaar 

2021 alsmede een doorkijk op basis van de continuïteit.  

 

Hiervoor zijn in de overzichten en tabellen uit voorgaande hoofdstukken de meerjaren Begroting en 

de Balans, inclusief de hieruit voortkomende kengetallen opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de 

inrichtingseisen conform bijlage 3 van de RJO. Voor de leesbaarheid wordt hier gemakshalve per 

onderdeel van de gegevensset verwezen. 
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A. GegevenssetA. GegevenssetA. GegevenssetA. Gegevensset    

A1.A1.A1.A1. Kengetallen zijn terug te vinden op pagina 27 van dit verslag. 

Aantallen leerlingen zijn terug te vinden op pagina 18 en 19 van dit verslag 

Personele bezetting in FTE is terug te vinden op pagina 19 van dit verslag 

A2.A2.A2.A2.  De meerjarenbegroting inclusief een toelichting van de ontwikkelingen is terug te vinden vanaf  

pagina 22 van dit verslag. Waarna de meerjarenbalans inclusief de te verwachten 

ontwikkelingen terugkomen vanaf pagina 24. 

        

BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    

2021202120212021    

(t)(t)(t)(t)    

    

ReReReRealisatie alisatie alisatie alisatie     

2021202120212021    

(t)(t)(t)(t)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2022202220222022    

(t+1)(t+1)(t+1)(t+1)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2023202320232023    

(t+2)(t+2)(t+2)(t+2)    

Begroting Begroting Begroting Begroting     

    2024202420242024    

(t+3)(t+3)(t+3)(t+3)    

BATENBATENBATENBATEN         

Rijksbijdragen 9.905.000 10.203.987 10.070.000 10.070.000 10.070.000 

Overige overheidsbijdragen      

Overige baten      

TOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATENTOTAAL BATEN    9.905.0009.905.0009.905.0009.905.000    10.203.9810.203.9810.203.9810.203.987777    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    

LASTENLASTENLASTENLASTEN         

Personele lasten 190.000 186.797 200.000 200.000 200.000 

Afschrijvingen 3.000 2.763 3.000 3.000 3.000 

Huisvestingslasten 5.000 4.705 5.000 5.000 5.000 

Overige instellingslasten 117.000 135.415 120.000 120.000 120.000 

Doorbetalingen aan 

Schoolbesturen 

9.590.000 9.874.307 9.742.000 9.742.000 9.742.000 

TOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTENTOTAAL LASTEN    9.905.0009.905.0009.905.0009.905.000    10.10.10.10.203.897203.897203.897203.897    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    10.070.00010.070.00010.070.00010.070.000    

    0000    0000    0000    0000    0000    

Saldo Financiële baten en lasten      

Saldo Buitengewone 

baten/lasten  

    

TOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAATTOTAAL RESULTAAT    0000    0000    0000    0000    0000    

 

 

B. Overige rapportagesB. Overige rapportagesB. Overige rapportagesB. Overige rapportages    

B1.B1.B1.B1.    De Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem is terug te vinden op pagina 16    

B2. B2. B2. B2.     Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden is eveneens terug te vinden op 

pagina 16 van dit verslag.    

B3. B3. B3. B3.     De Rapportage toezichthoudend orgaan treft u aan op pagina 6. 
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TreasuryverslagTreasuryverslagTreasuryverslagTreasuryverslag 

De stichting hanteert het model treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald binnen 

welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. 

Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden 

besteed. Dit Treasurystatuut is aangepast aan de nieuwe Regeling Beleggen, Belenen en Derivaten 

2016 en vastgesteld door het Bestuur van de Stichting. Deze is tussentijds niet meer gewijzigd. 

 

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. De vergoedingen op deposito’s 

en de rentestanden op reguliere spaarrekeningen zijn dusdanig laag dat het geen enkele meerwaarde 

had om middelen die voor korte of langere termijn niet voor publieke taken worden aangewend weg 

te zetten in deposito’s. Alle rekening-courant rekeningen zijn ondergebracht bij Triodosbank. De voor 

de bedrijfsvoering niet onmiddellijk noodzakelijke liquide middelen zijn ondergebracht in aan de 

rekening courant gekoppelde spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen waren direct 

opeisbaar. De stichting heeft geen middelen uitstaan in risicovolle producten. En er worden geen 

gelden belegd of beleend. Dit is gelijk de reden voor het ontbreken van een kasstroomprognose op de 

periode van vijf jaar. 

Voor een prognose op de liquide middelen over die periode wordt verwezen naar Ontwikkelingen in Ontwikkelingen in Ontwikkelingen in Ontwikkelingen in 

de Balans en mde Balans en mde Balans en mde Balans en meerjarenbalans.eerjarenbalans.eerjarenbalans.eerjarenbalans. Deze bevat een meerjarenbalans waarin het verwachte verloop van de 

liquide middelen over de komende jaren is weergegeven. 

 

De totale financiële baten over 2021 bedroegen € nihil,-.  Voor 2022 is het bedrag aan financiële baten 

wederom op een voorzichtig niveau (€ nihil) begroot. 

In de Jaarrekening 2021 is een Kasstroom overzicht opgenomen. 
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Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:    

A.A.A.A. Samenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur    

B.B.B.B. Samenstelling Commissies ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Commissies ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Commissies ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Commissies Toelaatbaarheidsverklaring    

C.C.C.C. Samenstelling Passend OnderwijSamenstelling Passend OnderwijSamenstelling Passend OnderwijSamenstelling Passend Onderwijs Overlegs Overlegs Overlegs Overleg    

D.D.D.D. Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg ––––    Speciaal OnderwijsSpeciaal OnderwijsSpeciaal OnderwijsSpeciaal Onderwijs    

E.E.E.E. Samenstelling Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Samenstelling Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Samenstelling Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Samenstelling Kernteam Samenwerking Jeugdhulp ----    OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    

F.F.F.F. Samenstelling Passend Traject OverlegSamenstelling Passend Traject OverlegSamenstelling Passend Traject OverlegSamenstelling Passend Traject Overleg    

G.G.G.G. Samenstelling OndersteuningsplanraadSamenstelling OndersteuningsplanraadSamenstelling OndersteuningsplanraadSamenstelling Ondersteuningsplanraad    

H.H.H.H. Samenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend Onderwijs    

I.I.I.I. SSSSamenstelling OOGO Passend Onderwijsamenstelling OOGO Passend Onderwijsamenstelling OOGO Passend Onderwijsamenstelling OOGO Passend Onderwijs    

J.J.J.J. Definities LeerlingstromenDefinities LeerlingstromenDefinities LeerlingstromenDefinities Leerlingstromen    
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A.A.A.A. Samenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen BestuurSamenstelling Bestuur, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur    

Samenstelling Bestuur 

1. Dhr. J. (Jos) Bosch, onafhankelijk voorzitter 

2. Mw. E. (Liesbeth) van den Oever, vicevoorzitter, Zuiderbos  

3. Mw. L. (Liesbeth) van den Berg, SKOBOS 

4. Mw. M. (Maaike) Jacobs, KempenKind 

5. Mw. M. (Marije) Hertroijs, De Berkenschutse 

6. Dhr. J. (Jos) A. de Mönnink, Veldvest 

7. Dhr. N. (Nol) van Beurden, SKOzoK 

8. Dhr. M. (Michel) Herps, Nutsscholen Waalre  

9. Dhr. H. (Hilbert) de Vries, SSOE 

10. Mw. J. (Jacqueline) van Erp, RBOB  

11. Dhr. J. (Jac) Verstegen, Aloysius Stichting 

12. Dhr. H. (Harry) Hoekjen, OC Leijpark 

 

Samenstelling Algemeen Bestuur 

1. Dhr. J. (Jos) Bosch, onafhankelijk voorzitter  

2. Mw. E. (Liesbeth) van den Oever, vicevoorzitter 

3. Dhr. N. (Nol) van Beurden  

4. Dhr. M. (Michel) Herps  

5. Mw. M. (Marije) Hertroijs 

6. Dhr. H. (Harry) Hoekjen 

7. Dhr. J. (Jos) A. de Mönnink 

8. Mw. L. (Liesbeth) van den Berg  

9. Dhr. J. (Jac) Verstegen 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur 

1. Mw. J. (Jacqueline) van Erp, voorzitter  

2. Mw. M. (Maaike) Jacobs, secretaris 

3. Dhr. H. (Hilbert) de Vries, penningmeester 

 

B.B.B.B. Samenstelling Centrale Commissie ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Centrale Commissie ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Centrale Commissie ToelaatbaarheidsverklaringSamenstelling Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaring    

Per 1 augustus 2016 is de Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) gestart. De 

samenstelling van deze commissie is als volgt: 

• Meta van der Linden, voorzitter 

• Janine van Os, secretaris 

• Hedwig Altink, materiedeskundige  

• Ria Verkade, materiedeskundige  

 

C.C.C.C. Samenstelling Passend Onderwijs Overleg (POO)Samenstelling Passend Onderwijs Overleg (POO)Samenstelling Passend Onderwijs Overleg (POO)Samenstelling Passend Onderwijs Overleg (POO)    

• Tonnie van Geel, coördinator passend onderwijs SKOzoK 

• Anouk van den Hurk, voorzitter beleidsgroep passend onderwijs Veldvest 

• Neeltje Daniels, coördinator passend onderwijs KempenKind 
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• Simone de Groet, coördinator passend onderwijs RBOB 

• Wendy Robben, coördinator passend onderwijs SKOBOS 

• Ankie Buma, coördinator passend onderwijs De Meent 

• Nicole Meurkens, coördinator passend onderwijs SKOzoK 

• Janine van Os, secretaris SWV PO De Kempen (secretaris) 

• Klaas Koelewijn, directeur SWV PO De Kempen (voorzitter) 

 

D.D.D.D. Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg Samenstelling Passend Onderwijs Overleg ––––    Speciaal Onderwijs (POOSpeciaal Onderwijs (POOSpeciaal Onderwijs (POOSpeciaal Onderwijs (POO----SSSSO)O)O)O)    

• Peetie Groenen, De Groote Aard - KempenKind 

• Theo Franx, SSOE 

• Ingeborg Westerhof, De Berkenschutse - Kempenhaeghe 

• Hedwig Altink, Prins Willem Alexanderschool - Veldvest 

• Roos van Zelst, Prins Willem Alexanderschool - Veldvest 

• Meta van der Linden, Zuiderbos 

• Vicky Vinders, Aloysiusstichting 

• Janneke Obstals, Aloysiusstichting 

• Peppie Petridou, Aloysiusstichting 

• Jane van der Heijden, PWA, Veldvest 

• Janine van Os, secretaris SWV PO De Kempen (voorzitter) 

• Klaas Koelewijn, directeur SWV PO De Kempen    

 

E.E.E.E. Samenstelling Samenstelling Samenstelling Samenstelling Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Kernteam Samenwerking Jeugdhulp Kernteam Samenwerking Jeugdhulp ----    OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    

• Myrthe de Wijs (Kempengemeenten/Bladel) 

• Kim van der Velden (A2/Heeze-Leende)  

• Nelleke Koster (Waalre) 

• Femke Rokx (Waalre) 

• Suzan Smolders (A2/Valkenswaard) 

• Renée ter Maat (Oirschot) 

• Wendy Robben (Oirschot/Skobos) 

• Anouk van den Hurk (Veldhoven/Kempengemeenten/Veldvest) 

• Neeltje Daniels (Kempengemeenten/ KempenKind) 

• Tonnie van Geel (Waalre/ Kempengemeenten/A2/SKOzoK) 

• Simone Groet (RBOB) 

• Joyce van den Broek (A2/Cranendonck) 

• Natascha Storre (A2/Cranendonck) 

• Denny Dirx (Kempengemeenten/Bergeijk) 

• Inge de Boer (Veldhoven) 

• Esther Boons (Veldhoven)  

• Janine van Os, secretaris SWV PO De Kempen  

• Klaas Koelewijn, directeur SWV PO De Kempen (voorzitter) 
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F.F.F.F. Samenstelling Passend Traject Overleg (PTO)Samenstelling Passend Traject Overleg (PTO)Samenstelling Passend Traject Overleg (PTO)Samenstelling Passend Traject Overleg (PTO)    

• Janine van Os, SWV PO De Kempen 

• Mirjam de Vries, Leerplicht (tot 1-8-2020) 

• Monica van Rooij (vanaf 1-8-2020) 

• Elsemiek Rooijakkers, Jeugdhulp Veldhoven 

• Jolanda van Gils, Jeugdhulp Oirschot 

• Marion Elzenga, Jeugdhulp Kempen (Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden) 

• Marloes Geven, Jeugdhulp Heeze-Leende 

• Jeroen Janssen, Jeugdhulp Cranendonck 

• Jack van de Kruijs, Jeugdhulp Valkenswaard 

• Karin Splinter, Jeugdhulp Waalre 

 

G.G.G.G. Samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR)Samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR)Samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR)Samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR)    

 

 StichtingStichtingStichtingStichting     PersoneelsgeledingPersoneelsgeledingPersoneelsgeledingPersoneelsgeleding     OudergeledingOudergeledingOudergeledingOudergeleding 

 RBOB De Kempen  Koos Jansen (tijdelijk secretaris)  vacature 

 SKOBOS  Carolien van Hattem  Yvonne Timmermans 

 Nutsscholen Waalre   Monique van Tilburg 

 KempenKind  Peetie Groenen   vacature 

 SKOzoK  Loes van Eekelen  vacature 

 Veldvest  Freek van Reen (voorzitter)  vacature 

 SO Zuiderbos  Meta van der Linden   

 SO-buiten de regio:     

 Berkenschutse    

 Aloysius stichting  Christien Joosten   

 SSOE     

 

H.H.H.H. Samenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend OnderwijsSamenstelling voorbereidend OOGO Passend Onderwijs    

Namens de beleidsambtenaren onderwijs van de tien aangesloten gemeenten: 

• Renée ter Maat (Oirschot) 

• Myrthe de Wijs (Bladel)  

• Inge de Boer (Veldhoven)  

• Joyce van den Broek (Cranendonck) 

 

Namens het samenwerkingsverband: 

• Maaike Jacobs, secretaris Dagelijks Bestuur    

• Janine van Os, secretaris SWV PO De Kempen    
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• Klaas Koelewijn, directeur SWV PO De Kempen (voorzitter)    

 

I.I.I.I. Samenstelling OOGO Passend OnderwijsSamenstelling OOGO Passend OnderwijsSamenstelling OOGO Passend OnderwijsSamenstelling OOGO Passend Onderwijs    

• Alle wethouders van de gemeenten: Waalre (Smit), Veldhoven (De Kort, Van Dongen), 

Oirschot (Van Beek), Heeze-Leende (De Bruijn), Eersel (Beex), Cranendonck (Lemmen), 

Bergeijk (Theuws), Bladel (Van der Linden), Reusel-De Mierden (Maas) en Valkenswaard 

(Theus). 

• SWV PO De Kempen: Directeur (Koelewijn), Bestuur (De Vries, Jacobs, Van Erp, De Mönnink, 

Van den Berg, Hoekjen, Hertroijs, Van den Oever, Herps, Verstegen, Van Beurden).  

 

 

J.J.J.J. DefinitDefinitDefinitDefinities leerlingstromenies leerlingstromenies leerlingstromenies leerlingstromen    

Onder-instroom:    plaatsing van een leerling afkomstig van een niet onderwijsinstelling. Dit kan 

een reguliere voorziening zijn bijv. KDV of een speciale instelling bijv. MKD. We 

spreken in die gevallen van reguliere of speciale onder-instroom. 

    

Grens-instroom:    plaatsing van een leerling afkomstig van een basisschool uit een ander SWV.  

Grens-instroom vormt met Grens-uitstroom en Grens-doorstroom het zgn. 

grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden. 

    

Grens-doorstroom IN:    plaatsing van een leerling afkomstig van een SBO uit een ander SWV.  Grens-

doorstroom IN vormt met grens-doorstroom UIT en het grens-instroom en 

grens-uitstroom het zgn. grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden. 

    

Doorstroom:    verplaatsing van leerlingen binnen SWV De Kempen waarbij sprake is van 

gelijkblijvend ondersteuningsniveau (BaO – BaO; SBO-SBO; SO-SO). 

    

Heenstroom        verplaatsing van leerlingen binnen SWV De Kempen waarbij sprake is van 

oplopend ondersteuningsniveau (BaO –> SBO; SBO -> SO; BaO -> SO). 

    

Terugstroom     verplaatsing van leerlingen binnen SWV De Kempen waarbij sprake is van 

aflopend ondersteuningsniveau (SO –> SBO; SBO-> BaO; SO -> BaO). 
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HK�
JLLG�M�GLv

wwIxvy



������������	
��

��������������������

������ ���!�
 ""��#$��%�&�'��#����(  �#�	�%)��*��!
+,�-��!� %�"��$�	���!+�&!�.�%�.���"�/��%�))��#$�0  %  ������,��)�%��#�
�"���%"�%�)�1

�2�34567849:79�;7:79<�=7>49?4:49:�?479<5@78=A9?�AA9�5BCDE9F54B9A84<<79

GH�I1J



������������	
��

��������������������

������ !"�� #$$% &#"��� $'!()&!*"�*�%$�" %*+��#*�+����

,--./�0��12�3456���6�3	�70��/5
89�:/25�-32..���;2<���3�=����56�32=��89�:/25�-32..���
	�/�����02��./4�/3�>>2�=�02��2��?@?A�����4�;5702=2�=�456���1�/�2�026209��7�
/5�
-..�72<>��03�	
�74�03-=�1�44���5�/6-�=��B

CD6@BA



������������	
��

���������������������

��������������	� ������������	
��
������ !"��#$�	 ���!"���%
�� ��%��% 
&��� ��&�"$#��
'�(�)�#$�%��%�*�% +,-..
'�(�/����& ��%� ���� -.,.-++0
��1���� � 222(
$��3�	
��(�&

4��� � �������&����-
5�&�6$$���		��� 7879:;:;;-0
<9	��&���� � ��6$=
$��3�	
��(�&

>$���!�
�� $$�� �(��$�&�2�?�
5�&�6$$���		��� 7879:;:;;-0
<9	��&���� � 33$�&�2�?�=
$��3�	
��(�&

@.#7(,



������������	
��

�������������������������������������������

����� !��"�#�$%�&�'(''

�)�*+,��-. �)/)��+01234�+,35,
�  67&88�6��9:��&$;<�=�<8%%6 ��>6�896&<��9:��&$;<�=�<8%%6

?)�@5�A-B53
����&�:	��<8�6��9:��&$;<�=�<8%%6

�)��130C �)�)�)�)�*+,�@5,��5*5-
�  67&88�6�9�:�	����=�<8%%6 �&>�D!  67&88�6�9�:�	����=�<8%%6

�)�)�?15EF5, �)�)�)�?5-.3
G&��9�:�	����=�<8%%6 G&��9�:�	����=�<8%%6

�)/)�)�A5-3H5I5, �)�)�*+,�@5,��5-I4?+-@5,21J
G&��9�:�	����=�<8%%6 G&��9�:�	����=�<8%%6

)�*+,��5K-@5, �)�?5-H-1BF3
G&��9�:�	����=�<8%%6 G&��9�:�	����=�<8%%6

�)�*+,��5K*5,
G&��9�:�	����=�<8%%6

L(!(MN



������������	
��

��������������

������




