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Passend onderwijs: de organisatie stáát ervoor!

Samen maken we het waar



Alle VO-scholen in de regio Zuidoost-Utrecht hebben in 2018 weer hard 
gewerkt om leerlingen passend onderwijs te bieden. Op verschillende  
plekken zijn initiatieven genomen om het netwerk van onderwijsvoor- 
zieningen nóg dekkender te maken. Zo ontstonden bijvoorbeeld  
voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met een  
internaliserende problematiek, leerlingen die tijdelijk thuiszitten of  
dreigen uit te vallen en kinderen die de basisschool verlaten maar nog  
niet helemaal rijp zijn voor het voortgezet onderwijs. De inzet en  
inventiviteit van scholen verdient een groot compliment. 

De rol van het samenwerkingsverband bestaat vooral uit het ontwikkelen 
van beleidskaders, verbinden van partijen, stimuleren en faciliteren.  
Deze publieksversie van het jaarverslag 2018 geeft een inkijkje in  
hetgeen er afgelopen jaar is geïnitieerd en gerealiseerd. 

Het meerjarige beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd in een 
Ondersteuningsplan. Ons allereerste Ondersteuningsplan (over de periode 
2014-2018) werd in 2018 afgesloten. Reden genoeg om ook globaal te  
benoemen wat er in die eerste vier jaar zoal bereikt is. 
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In samenwerkingsverband VO Zuidoost- 
Utrecht (swv VO-ZOU) werken 13 school-
besturen samen, die het bevoegd gezag 
zijn van 25 scholen. Deze schoolbesturen 
en scholen zijn er samen verantwoordelijk 
voor dat elke leerling in de regio passend 
onderwijs krijgt en een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kan doormaken.  
Oók als de leerling specifieke, extra  
ondersteuning nodig heeft. 

Leerlingen krijgen bij voorkeur les op een 
reguliere school voor voortgezet onderwijs, 
maar het voortgezet speciaal onderwijs 
blijft nodig. Als er extra ontwikkelings-  
en gezinsondersteuning nodig is,  
werken scholen samen met jeugdhulp.  

Waar mogelijk wordt voorkomen dat er op 
bepaalde scholen concentraties ontstaan 
van leerlingen met extra ondersteunings-
behoeften. Soms zijn concentraties echter 
onvermijdelijk, bijvoorbeeld als er zeer 
specialistische ondersteuning nodig is. 

NIEUW MEERJARENBELEID: 
ONDERSTEUNINGSPLAN 2018-2022
 
Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om minimaal elke 
vier jaar een Ondersteuningsplan te schrijven, met daarin 
visie, missie en doelen.

In 2018 is veel energie gestoken in het schrijven van een 
nieuw Ondersteuningsplan voor de periode 2018-2022. 
Dit plan laat goed zien dat er afgelopen jaren veel meer 
inhoudelijke en praktische samenwerking is ontstaan met 
gemeenten en met swv PO Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT). 
Het hoofdstuk ‘Doorgaande lijnen’ is samen met swv ZOUT 
geschreven. Het hoofdstuk ‘Samenwerking tussen  
onderwijs en gemeenten’ is samen met swv ZOUT en de  
vijf gemeenten in ons werkgebied geschreven (Bunnik,  
De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). 
Belangrijke thema’s in dit hoofdstuk: preventief en  
curatief handelen, en de vormgeving van onderwijs-
zorgarrangementen.

VISIE
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De OPR is kritisch en beschikt over 
kwalitatief goede mensen.

SAMEN STERKER

Om haar ambities waar te maken, werkt swv VO-ZOU 
met vele partners samen. Niet alleen met scholen en 
schoolbesturen, maar bijvoorbeeld ook met andere 
samenwerkingsverbanden, gemeenten, de Onder-
steuningsplanraad en de centra voor jeugd en 
gezin (CJG).

Samenwerking swv ZOUT en VO-ZOU
In 2018 zijn er mooie stappen gezet om de samenwerking 
tussen swv ZOUT en swv VO-ZOU uit te bouwen.  
De directeuren van beide samenwerkingsverbanden 
trekken bij verschillende thema’s nauw met elkaar op. 
In september zijn beide samenwerkingsverbanden  
verhuisd naar een gezamenlijk kantoor, op steenworp  
afstand van station Driebergen-Zeist. Hierdoor is  
formeel en informeel overleg nog makkelijker en  
vanzelfsprekender geworden.

Samenwerking gemeenten
Ook de samenwerking met de vijf gemeenten in onze 
regio is in 2018 versterkt. Het gezamenlijk schrijven van 
een hoofdstuk voor het Ondersteuningsplan 2018-2022 
is daar een mooi bewijs van. 

Om te kijken hoe onderwijs en jeugdhulp effectiever 
kunnen samenwerken, zijn in combinatie met het PO, in 
2017 vijf pilotprojecten gestart. Deze liepen door in 2018. 
De pilots met de VO-scholen zijn wat langzamer op gang 
gekomen, omdat iedereen wel een beetje zoeken moest 
naar de juiste werkvorm. Gelukkig loopt dat inmiddels 
beter. Een eindrapportage met aanbevelingen verschijnt 
in 2019.

Jeugdhulpverlening kan niet altijd zo snel worden ingezet 
als iedereen zou willen. Bijvoorbeeld als het niet duidelijk
is wie wat betaalt, of wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Om dit te doorbreken, start de gemeente Zeist het 
pilotproject Ontschotten. De voorbereidingen zijn in 2018 
getroffen, het project gaat in 2019 daadwerkelijk van start. 

Samenwerking Ondersteuningsplanraad (OPR)
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van swv VO-ZOU. 
In de OPR zijn ouders en onderwijsprofessionals vertegen-
woordigd. De verstandhouding met de OPR is zeer 
prettig. De OPR is kritisch en beschikt over kwalitatief 
goede mensen.

SAMENWERKING
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN
 
Afgelopen jaar werden uiteenlopende activiteiten 
geïnitieerd dan wel gecontinueerd.
 
Innovatiefonds
Om innovatieve ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft 
swv VO-ZOU in 2018 bijna € 340.000,- subsidie verstrekt 
aan de scholen in onze regio. Een greep uit zaken die 
dankzij dit Innovatiefonds zijn gerealiseerd:
• Een rebound-voorziening voor leerlingen van 

Schoonoordscholen.
• Een combinatiebrugklas voor vmbo-leerlingen én 

Praktijkonderwijs-leerlingen.
• Reflex: een opvangplaats binnen Vakcollege Maars-

bergen voor leerlingen die tijdelijk zijn vastgelopen.
• OLZ (Openbaar Lyceum Zeist): inzet van een  

ambulante docent binnen havo/vwo.
• CCZ (Christelijk College Zeist): ombouw van het 

project Training en Reflectie.
• Aeres VMBO: bewegen buiten systemen.  

Een experiment voor leerlingen bij wie het systeem  
in de weg zit, gericht op het zoeken naar meer  
ruimte.

• Revius Lyceum Doorn: ontwikkeling van een  
KOM-team, waarmee leerlingen meer regie krijgen.

• De Werkplaats: lesobservaties door een  
buitenstaander (orthopedagoog). 

Hoogbegaafdheid en talentontwikkeling
Om een impuls te geven aan het onderwijs aan  
hoogbegaafde leerlingen en aan talentontwikkeling, 
heeft swv VO-ZOU in 2018 een subsidie beschikbaar 
gesteld van € 125.000,-. De meeste VO-scholen in onze 
regio hebben hierop een beroep gedaan. Zij kregen de 

ruimte om het subsidiebedrag op hun eigen wijze te 
besteden. Sommige scholen legden de nadruk op talen-
tontwikkeling van alle leerlingen, op andere scholen werden 
bijvoorbeeld begaafdheidscoaches opgeleid of materialen 
voor hoogbegaafde leerlingen aangeschaft.

GEMS
Sinds de invoering van passend onderwijs merken veel 
reguliere VO-scholen dat de problematiek zwaarder wordt. 
Sinds medio 2018 kunnen deze scholen een beroep doen 
op ondersteuning van de drie VSO-scholen in ons werk-
gebied (Berg en Bosch College, Beukenrode Onderwijs en 
VSO Heuvelrug College) Deze cluster-4 scholen bieden 
hun diensten aan onder de naam GEMS (Gedrag, Experti-
se, Maatwerk en Samenwerking). De ondersteuning kan 
bijvoorbeeld bestaan uit consultatie, advies, coaching, 
voorlichting of scholing.

Nascholing: College Tour
Swv VO-ZOU en swv ZOUT hebben in 2018 een serie 
College Tours georganiseerd, bedoeld als nascholing voor 
een brede groep onderwijsprofessionals. Hoofdrolspelers 
in deze College Tours waren Jacqueline Boerefijn, Trix van 
Lieshout, Paul Schnabel, Erik Scherder en Ivo Mijland.
Het aantal bezoekers viel helaas wat tegen, maar de men-
sen die er waren reageerden enthousiast op de presentaties 
en vraaggesprekken. Over een eventueel vervolg wordt in 
2019 een besluit genomen.  

Doorgaande lijn PO-VO
Het is belangrijk dat er een doorgaande lijn is tussen PO en 
VO, zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. 

Het is belangrijk dat er een doorgaande lijn 
is tussen PO en VO, zeker voor leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben. NIEUWE 

ONTWIKKELINGEN
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We werken in onze regio al langer aan het ontwikkelen 
van een doorgaande lijn PO-VO. In 2017 presenteerde de 
stuurgroep Geborgde doorgaande lijn PO-V(S)O een rap-
port, met daarin de eerste contouren van zo’n doorgaande 
lijn. De procedures die in het rapport waren uitgewerkt, 
werden echter door een deel van het veld ervaren als ‘te 
veel van bovenaf’ opgelegd en te ver afstaand van de 
praktijk op school. Daarom is in 2018 besloten om twee 
pilotgroepen te formeren. Elke pilotgroep bestaat uit 
een VO-school en toeleverende PO-scholen. De eerste 
pilotgroep werd geformeerd rondom Het Nieuwe Lyceum 
(Bilthoven), de tweede rondom vmbo Schoonoord (Zeist). 
De pilotgroepen zijn in het najaar van 2018 verschillende 
keren bij elkaar gekomen. Zij zijn erin geslaagd om een  
inventarisatie te maken van thema’s die aangepakt  
moeten worden. 

De bijeenkomsten van de pilotgroepen krijgen in 2019 een 
vervolg. De eerder genoemde stuurgroep zal een vervol-
gaanpak uitwerken en een prioritering aanbrengen in de 
verbeteragenda.

EN AANTAL RESULTATEN VAN DE 
AFGELOPEN VIER JAAR

Zoals gezegd, werd in 2018 de planperiode uit ons eerste 
Ondersteuningsplan (2014-2018) afgesloten.  Een impres-
sie van voorzieningen die in deze vier jaar zijn gerealiseerd.
• Onderwijs Zorg Centrum, voor thuiszittende leerlin-

gen die een combinatie van onderwijs en zorg nodig 
hebben. Betrokken partners zijn Beukenrode Onder-
wijs en Timon.

• Villa Revius, een gebouwtje op het terrein van Revius 
Doorn, waar leerlingen extra (maatwerk)begeleiding 
en onderwijs krijgen. In samenwerking met de ge-
meente.

• Intensieve klas Berg en Bosch College, voor leerlingen 
met een internaliserende problematiek. 

• Opstapklas Schoonoord vmbo en mavo, voor leerlin-
gen die nog niet helemaal rijp zijn voor het voortgezet 
onderwijs.

• Rotonde, voor leerlingen van De Breul, die vastlo-
pen binnen de eigen school.

• Thuiszittersbegeleiding door Kleine Prins.
• Combinatiebrugklas voor vmbo-leerlingen die 

leerwegondersteuning krijgen en Praktijkonder-
wijs-leerlingen.

• Reflex: tijdelijke opvangplaats voor vastgelopen 
leerlingen

• Enkele reguliere VO-scholen hebben de expertise  
in hun team versterkt door het aannemen van  
docenten die voorheen in het VSO werkten. 

• Doorbraaksessies in de gemeente Zeist, waarbij 
een kring van betrokkenen (inclusief ouders van de 
leerling) op zoek gaan naar een oplossing voor een 
vastzittende situatie.  

• Expertise van 3 VSO-scholen is beschikbaar  
gekomen voor ondersteuning van reguliere 
VO-scholen.

• Het onderwijs aan hoogbegaafden is volop in  
ontwikkeling.

THUISZITTERS

Swv VO-ZOU wil nul thuiszitters. Ook in 2018 is hard 
gewerkt om het aantal thuiszitters terug te dringen. 
Rondom thuiszitters zien we een aantal trends:
• Sinds 2015 zien we langzaam een dalende lijn in  

het aantal thuiszitters, hoewel er regelmatig 
schommelingen zijn. 

• Gedurende het schooljaar neemt het aantal  
thuiszitters doorgaans toe.

• De problematiek van thuiszitters wordt groter. 
Bijna altijd is er sprake van een opeenstapeling van 
problemen. Scholen kunnen deze ‘multiproblemen’ 
niet in hun eentje oplossen, samenwerking met de 
lokale jeugdhulpverlening is essentieel.

• Er is grote terughoudendheid in het verlenen van 
vrijstellingen (waarbij de leerling tijdelijk niet naar 
school hoeft). De focus ligt echt op het zoeken naar 
een geschikte onderwijsplek voor de jongere in 
kwestie. 
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 % swv % landelijk

1-10-2011 4,11 3,46

1-10-2012 3,91 3,51

1-10-2013 3,84 3,61

1-10-2014 3,42 3,66

1-10-2015 3,42 3,47

1-10-2016 3,31 3,42

1-10-2017 3,07 3,48

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

 1-1-2011       1-1-2012       1-1-2013       1-1-2014       1-1-2015       1-1-2016       1-1-2017       1-1-2018

Schoolsoort TLV %

bao 0 0,0 %

sbao 2 0,6 %

so 46 14,9 %

vo 46 14,9 %

vso 213 69,2 %

overig mbo 1 0,3 %

totaal 308 100,0 %

Ontwikkelingen deelname VSO 

  Aantal %

1 laag 274 89,0 %

2 midden 21 6,8 %

3 hoog 13 4,2 %

Totaal 308 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

192 157 167 160 125 109

Aanwijzing voor LWOO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 
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Aanwijzing voor LWOO
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50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 
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C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %
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Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

 % swv % landelijk

1-10-2011 4,11 3,46

1-10-2012 3,91 3,51

1-10-2013 3,84 3,61

1-10-2014 3,42 3,66

1-10-2015 3,42 3,47

1-10-2016 3,31 3,42

1-10-2017 3,07 3,48

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

 1-1-2011       1-1-2012       1-1-2013       1-1-2014       1-1-2015       1-1-2016       1-1-2017       1-1-2018

Schoolsoort TLV %

bao 0 0,0 %

sbao 2 0,6 %

so 46 14,9 %

vo 46 14,9 %

vso 213 69,2 %

overig mbo 1 0,3 %

totaal 308 100,0 %

Ontwikkelingen deelname VSO 

  Aantal %

1 laag 274 89,0 %

2 midden 21 6,8 %

3 hoog 13 4,2 %

Totaal 308 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

192 157 167 160 125 109

Aanwijzing voor LWOO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

CIJFERS
 
Op 1 oktober 2018 waren er in onze regio 12.999 leerlingen. 
Dat aantal is al sinds 2016 min of meer stabiel.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Om een leerling aan te kunnen melden voor het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) nodig. Het samenwerkingsverband beoordeelt de 
aanvragen en verstrekt de TLV’s. In het schooljaar 2017-2018 
werd voor 205 leerlingen een TLV aangevraagd. Dat zijn er 
ruim 100 minder dan in het schooljaar ervoor. Alle aanvra-
gen zijn toegewezen.

In 2017-2018 zien we een flinke toename van het TLV-aan-
vragen uit het reguliere basisonderwijs en het speciaal 
basisonderwijs. 

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor 
wie een TLV wordt aangevraagd.

Ontwikkelingen deelname VSO
(regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

De laatste jaren is er in onze regio sprake van een  
bescheiden daling van het aantal VSO-leerlingen.  
Het aantal VSO-leerlingen is wat kleiner dan in de  
rest van Nederland.
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We zien een duidelijke verschuiving 
in de hulpvraag rondom leerlingen 
die naar het VSO gaan. In het oog 
springend is de toename van  
psychiatrische problematiek.

De toenemende problematiek  
van de leerlingen heeft ook  
financiële gevolgen. In het  
schooljaar 2017-2018 zien we een 
(forse) toename van het aantal  
leerlingen in de bekostigings-
categorie ‘midden’.
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Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

Hulpvraag bij instroom VSO.

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018) 
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Sinds 2013 zien we een daling van het aantal leerlingen  
dat leerwegondersteuning (LWOO) krijgt. We hebben  
hier geen goede verklaring voor.

Praktijkonderwijs (PRO)
Het samenwerkingsverband verstrekt ook de toelaat-
baarheidsverklaringen (TLV) voor het praktijkonderwijs.  
Het aantal TLV’s voor dit type onderwijs is al een  
aantal jaar behoorlijk stabiel. 
In de praktijk blijkt dat ongeveer 20 procent van de 
leerlingen met een TLV uiteindelijk niet naar het  
praktijkonderwijs gaat maar naar het vmbo  
(met leerwegondersteuning).

Een overzicht van de leerlingen die daadwerkelijk zijn  
aangenomen in het Praktijkonderwijs:

BESTUUR EN GOVERNANCE
 
Swv VO-ZOU is een vereniging, waarvan alle school-
besturen in ons werkgebied lid zijn. De algemene leden-
vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. 
Uit de ALV-leden is een bestuur gekozen. Het bestuur 
heeft een directeur aangesteld, die verantwoordelijk is 
voor de dagelijkse gang van zaken.

Goed bestuur verdient goed toezicht. Landelijk wordt erop 
aangedrongen dat samenwerkingsverbanden onafhankelijk 
toezicht hebben. Het bestuur van swv VO-ZOU en de ALV 
hebben op dit moment dezelfde, onafhankelijke voorzitter. 
Daarmee is de onafhankelijkheid van het toezicht deels 
geregeld, maar het kan beter. Met behulp van een extern 
juridisch deskundige is in 2018 besproken hoe dat eruit zou 
kunnen zien. Besloten is om een raad van toezicht op te 
richten. Naar verwachting gaat dit in 2019 gebeuren.

 % swv % landelijk

1-10-2011 4,11 3,46

1-10-2012 3,91 3,51

1-10-2013 3,84 3,61

1-10-2014 3,42 3,66

1-10-2015 3,42 3,47

1-10-2016 3,31 3,42

1-10-2017 3,07 3,48

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

 1-1-2011       1-1-2012       1-1-2013       1-1-2014       1-1-2015       1-1-2016       1-1-2017       1-1-2018

Schoolsoort TLV %

bao 0 0,0 %

sbao 2 0,6 %

so 46 14,9 %

vo 46 14,9 %

vso 213 69,2 %

overig mbo 1 0,3 %

totaal 308 100,0 %

Ontwikkelingen deelname VSO 

  Aantal %

1 laag 274 89,0 %

2 midden 21 6,8 %

3 hoog 13 4,2 %

Totaal 308 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

192 157 167 160 125 109

Aanwijzing voor LWOO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

 % swv % landelijk

1-10-2011 4,11 3,46

1-10-2012 3,91 3,51

1-10-2013 3,84 3,61

1-10-2014 3,42 3,66

1-10-2015 3,42 3,47

1-10-2016 3,31 3,42

1-10-2017 3,07 3,48

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

 1-1-2011       1-1-2012       1-1-2013       1-1-2014       1-1-2015       1-1-2016       1-1-2017       1-1-2018

Schoolsoort TLV %

bao 0 0,0 %

sbao 2 0,6 %

so 46 14,9 %

vo 46 14,9 %

vso 213 69,2 %

overig mbo 1 0,3 %

totaal 308 100,0 %

Ontwikkelingen deelname VSO 

  Aantal %

1 laag 274 89,0 %

2 midden 21 6,8 %

3 hoog 13 4,2 %

Totaal 308 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

192 157 167 160 125 109

Aanwijzing voor LWOO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

EVALUATIE EN VERANTWOORDING
 
We vinden het belangrijk om open te zijn over onze 
resultaten en de besteding van financiële middelen. 
Jaarlijks ontvangen alle scholen daarom een evaluatie-
formulier waarop ze uitgebreid aangeven waaraan het 
geld is besteed. Alle gebundelde informatie over 2018 
wordt in 2019 besproken.
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FINANCIËN

 % swv % landelijk

1-10-2011 4,11 3,46

1-10-2012 3,91 3,51

1-10-2013 3,84 3,61

1-10-2014 3,42 3,66

1-10-2015 3,42 3,47

1-10-2016 3,31 3,42

1-10-2017 3,07 3,48

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

 1-1-2011       1-1-2012       1-1-2013       1-1-2014       1-1-2015       1-1-2016       1-1-2017       1-1-2018

Schoolsoort TLV %

bao 0 0,0 %

sbao 2 0,6 %

so 46 14,9 %

vo 46 14,9 %

vso 213 69,2 %

overig mbo 1 0,3 %

totaal 308 100,0 %

Ontwikkelingen deelname VSO 

  Aantal %

1 laag 274 89,0 %

2 midden 21 6,8 %

3 hoog 13 4,2 %

Totaal 308 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

192 157 167 160 125 109

Aanwijzing voor LWOO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50 49 39 44 49 50

Toelaatbaarheidsverklaring PRO

  Aantal %

1 laag 158 77,5 %

2 midden 37 18,1 %

3 hoog 9 4,4 %

Totaal 204 100,0 %

Bekostigingscategorie toekenning
Schooljaar 2017-2018

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2016-2017  

Schoolsoort TLV %

bao 12 5,9 %

sbao 10 4,9 %

so 42 20,5 %

vo 22 10,7 %

vso 119 58,0 %

overig mbo 0 0 %

totaal 205 100,0 %

Overzicht TLV aanvragen
Schooljaar 2017-2018  

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 4 1,3 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 107 34,6 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 117 37,9 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 81 26,2 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 309 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2016 - 2017

# leerlingen (1 oktober)

  aantal % 

A fysieke en medische vragen 10 4,9 %

B vragen op gebied van cognitieve mogelijkheden, verstandelijke 

 beperkingen en sociale adaptie (sociale- en zelfredzaamheid) 53 26 %

C vragen op gebied van gedrag (sturing en ondersteuning), 

 executieve functies (planning, aandacht, structureren) en 

 afstemming op informatieverwerking 56 27,5 %

D psychiatrisch problematiek (ASS in combinatie met beperite 

 afstemming, sociale adaptieve vermogens, ernstige angst- 

 en regulatieproblematiek 85 41,7 %

E overig 0 0,0 %

Totaal aantal 204 100,0 %

Hulpvraag bij de instroom   Schooljaar 2017 - 2018

Omschrijving  Bedrag in € Toelichting

Overschot 2017 1.212.466 ALV besluit uit te keren overschot 2017

Verwacht resultaat 2018 -/- 1.212.466

Gerealiseerde resultaat 2018 -/- 685.767

Verschil (realisatie -/- verwacht resultaat 526.699

Baten

Meer OCW baten 382.000 Meer ontvangen van OCW

Minder VSO baten -189.000 Gerealiseerde VSO plaatsingen maar niet begroot

Meer gemeentelijke bijdragen & subsidies 109.000

Totaal meer gerealiseerde baten 302.000

Lasten

Na-scholing 43.000 Minder gerealiseerd dan begroot

Verhuiskosten 48.200 Minder gerealiseerd dan begroot

Pilots ontscho�ing 100.000 Niet aangesproken

Saldo meevallers / tegenvallers 33.499 Saldo meevallers / tegenvallers

Minder gerealiseerde lasten 224.699 

Verklaring verschil tussen realisatie en begroting 526.699 Afgerond

Vastgestelde begroting 2018   

Overzicht van de huidige school van leerlingen voor wie een TLV wordt aangevraagd. 

Ontwikkelingen deelname VSO (regio Zuidoost-Utrecht versus Nederland)

Bekostigingscategorie bij toekenning TLV (in schooljaar 2016-2017 & 2017-2018)

Hulpvraag bij instroom VSO

FINANCIËN

Elk jaar merken we hoe lastig het is om een goede begro-
ting op te stellen. Dat komt vooral doordat de overheid 
gedurende het jaar aanpassingen doorvoert in de bekos-
tiging en omdat we van tevoren niet exact weten hoeveel 
leerlingen er verwezen worden van het reguliere VO naar 
het VSO.

In 2018 is er een overschot ontstaan van iets meer dan  
€525.000,-. Het beleid is om geen geld op te potten. 
Daarom wordt een eventueel overschot op de begro-
ting altijd het boekjaar erna ‘teruggeven’ aan de scho-
len. Met het overschot van 2018 gebeurt dat dus ook.
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DOELSTELLINGEN

DOELEN VOOR 2018-2019

Swv VO-ZOU formuleert elk jaar doelstellingen.  
De belangrijkste voor het schooljaar 2018-2019:

• Reguliere VO-scholen leveren de basisondersteuning  
die gezamenlijk is afgesproken. Zo kunnen zij meer  
leerlingen binnenboord houden.

• Reguliere VO-scholen werken samen met het VSO  
om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  
binnenboord te houden.

• Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben,  
krijgen thuisnabij een passend onderwijs(zorg)-

 arrangement aangeboden, waarover ouders tevreden 
zijn.

• De gemeenten in onze regio, swv ZOUT en swv VO-ZOU 
werken effectief samen op basis van gelijkwaardigheid.

• De toeleiding van primair naar voortgezet onderwijs 
verloopt adequaat.

• De procedures rondom privacy voldoen aan  
Europese wetgeving.

• Realisatie van een dekkend netwerk van  
voorzieningen in de regio.

• Het kwaliteitsbeleid van swv VO-ZOU is verder 
uitgewerkt.

• Alle VO-scholen hebben een nieuw school-
 ondersteuningsprofiel geformuleerd.

• In de RMC-regio (regionaal meld- en coördinatie-
punt) zijn afspraken gemaakt over het  
bekostigingsniveau van het VSO.

• Havo- en vwo-scholen hebben een programma 
voor hoogbegaafde leerlingen.
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COLOFON

Dit is een beknopte versie van het jaarverslag 2018 
van swv VO-ZOU. Het volledige jaarverslag en 
de jaarrekening staan op onze website. Ook het 
Ondersteuningsplan 2018-2022 vindt u daar. 

Uitgave   SWV VO Zuidoost-Utrecht
Bezoekadres Kwekerijweg 2C, 3709 JA Zeist
Website   www.swv-vo-zou.nl
E-mail  info@swv-vo-zou.nl 
Telefoon  06 536 68 342 

Zeist, april 2019


