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Algemene gegevens 
Dit is het eerste Jaarverslag van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor  

primair en speciaal onderwijs. 

De vereniging is opgericht op 5 februari 2013 en heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.  

Zij handelt onder de naam Berséba en houdt kantoor aan de Kastanjelaan 12, 2982 CM te 

Ridderkerk. 

 

Deze verslagperiode loopt van 5 februari 2013 tot en met 31 december 2014, 

het statutair verlengde boekjaar van de vereniging.  

 

De statuten zijn te vinden op de website: www.berseba.nl.  

De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel  

onder nummer: 57165793; haar RSIN-nummer is: 852465014.  

Haar BRINnummer is PO0001. 

 

 

 

 

  

Grondslag 

De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord 

van God. De Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de 

Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, worden 

onvoorwaardelijk onderschreven.  

 

Als Bijbelvertaling wordt de Statenvertaling gebruikt, volgens de getrouwe 

overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last 

van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en 

volgens het besluit van voornoemde Synode (art. 3 Statuten). 
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Verslag van de Raad van Toezicht 

In lijn met artikel 12, lid 5 van de Statuten legt de Raad van Toezicht van Berséba jaarlijks verantwoording 

af aan de algemene vergadering over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden 

van de Raad van Toezicht. In deze verantwoording wordt, naast het vermelden van een aantal algemene 

gegevens en ontwikkelingen, ingezoomd op de inhoud van het toezicht, aan de hand van artikel 5 van het 

reglement voor de Raad van Toezicht. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de drie rollen van de raad: 

toezichthouder op, klankbord voor en werkgever van de Raad van Bestuur.    

 

In verband met de formele start van het Samenwerkingsverband als Vereniging Reformatorisch Passend 

Onderwijs per 5 februari 2013 en het werken met een verlengd boekjaar gaat dit verslag van de Raad van 

Toezicht over twee kalenderjaren: 2013 en 2014.   

 

Samenstelling van de Raad van Toezicht, met functies en relevante nevenfuncties 

De Raad van Toezicht was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter T.A. Stoop (46 jaar, Hendrik-Ido-Ambacht), portefeuille identiteit 

Beroep: Raad van Bestuur van Cedrah (reformatorische ouderenzorg) 

  Nevenfunctie: voorzitter Raad van Toezicht SG Gomarus te Gorinchem 

  Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten. 

 

Vicevoorzitter G. Boonzaaijer (46 jaar, Doorn), portefeuille personeel en organisatie  

Beroep: wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug en eigenaar advies- en 

administratiekantoor 

  Nevenfunctie: geen 

  Kerkgenootschap: Oud Gereformeerde Gemeenten. 

 

Leden J. Bakker (53 jaar, Hilversum), portefeuilles financiën en algemeen bestuur/politiek 

  Beroep: senior-beleidsmedewerker gemeente Nieuwkoop 

Nevenfuncties: penningmeester bestuur Petrus Dathenusschool Hilversum, lid 

auditcommissie Ds. G.H. Kerstencentrum, lid Raad van Toezicht Sirjon, penningmeester 

Stichting Fractieondersteuning CU-SGP provincie Noord-Holland 

  Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten. 

 

J. Kuijers (46 jaar, Staphorst), portefeuilles onderwijs en algemeen bestuur/politiek 

Beroep: directeur Prins Willem-Alexanderschool Staphorst 

Nevenfuncties: voorzitter regiotafel PO-VO regio Zwolle, lid stuurgroep CJG Staphorst, 

secretaris Jongeren Ontmoeting Staphorst (SJOS) en lid stuurgroep Samen Opleiden en 

resonansgroep Hogeschool Driestar Educatief. 

  Kerkgenootschap: Hersteld Hervormde Kerk. 

 

  J. Timmer (63 jaar, Asperen), portefeuille financiën 

  Beroep: gepensioneerd, voormalig directeur Rabobank 

Nevenfuncties: diaken/penningmeester plaatselijk PKN, penningmeester Groot Nieuws 

Radio, penningmeester Ondernemersfonds Leerdam, penningmeester Stichting Vrienden 

van Heidelberg en Dordrecht, commissaris woningcorporatie Goed Wonen Zederik 

Kerkgenootschap: Protestantse Kerk Nederland. 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Bestuursverslag boekjaar 2013/2014, versie 01042015 5 

 

 

 

drs. A. Verweij (57 jaar, Apeldoorn), portefeuille onderwijs 

  Beroep: directeur-bestuurder Educatis te Utrecht 

  Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht RST Zorgverleners,  

voorzitter Klachtencommissie SG Pieter Zandt te Kampen  

  Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten. 

 

mr. L. Vogelaar (65 jaar, Elspeet), portefeuille juridische zaken 

Beroep: bestuurlijk-juridisch medewerker VBSO te Veenendaal 

Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht S(B)O-scholen te Ede, penningmeester Nederlandse 

Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging 

Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

 

In 2013 is er een rooster van aftreden voor de raad vastgesteld. Volgens dit rooster waren in 2014 de 

leden Timmer en Vogelaar aftredend en herbenoembaar. Op voorstel van de Raad van Toezicht heeft de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 juni 2014 ingestemd met de enkelvoudige voordracht van 

genoemde RvT-leden voor een tweede termijn. 

 

Rooster van aftreden en termijnen 

Op grond van artikel 11, lid 8 van de statuten worden de leden van de raad van toezicht benoemd voor 

een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad op te maken rooster. Een volgens het 

rooster afgetreden lid is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur niet 

langer kan zijn dan twaalf jaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt op het rooster van 

aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Het rooster van aftreden ziet er 

D.V. als volgt uit: 

 

 2015: J. Bakker  herbenoembaar voor een tweede termijn 

  drs. A. Verweij   herbenoembaar voor een tweede termijn 

 2016: J. Kuijers  herbenoembaar voor een tweede termijn 

  T.A. Stoop  herbenoembaar voor een tweede termijn 

 2017: G. Boonzaaijer  herbenoembaar voor een tweede termijn 

 2018: J. Timmer  herbenoembaar voor een derde termijn 

  mr. L. Vogelaar  herbenoembaar voor een derde termijn. 

 

De kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de RvT 

De Raad heeft besloten in eerste instantie gebruik te maken van het scholingsaanbod van de Vereniging 

van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), van welke organisatie de leden van de Raad van 

Toezicht lid zijn geworden. Verschillende leden hebben in de jaren 2013 en 2014 bijeenkomsten voor 

deskundigheidsbevordering en scholing van de VTOI bijgewoond.  

 

Normen voor goed bestuur en onafhankelijkheid van RvT-leden 

Bestuur en toezicht van de Vereniging zijn ingericht op basis van de Good Governance Code voor het  

onderwijs. De regels van genoemde code zijn verwerkt in de statuten van de Vereniging en de uitwerking 

daarvan in reglementen voor bestuur en toezicht. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van 

Toezicht is gewaarborgd in artikel 11 van de statuten en wordt (o.a.) geborgd door agendering van het 

onderwerp integriteit en het inzicht in de nevenfuncties.  
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De honorering van de Raad van Toezicht 

De voorzitter ontving een honorarium van € 4.500 bruto op jaarbasis (excl. BTW). De leden ontvingen een 

honorarium van € 3.000 bruto op jaarbasis (excl. BTW). De leden kunnen gebruik maken van een 

reiskostenvergoeding van € 0,19 per km (excl. BTW). De BTW die enkele RvT-leden in rekening (moeten) 

brengen, wordt vergoed door Berséba. 

 

Inhoudelijk verslag over 2013 

Voorafgaande aan dit verslagjaar en de formele start per 5 februari 2013 is een startvergadering van de 

Raad van Toezicht gehouden op 5 december 2012. In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht 8 keer, 

vrijwel altijd in aanwezigheid van beide leden van de Raad van Bestuur.  Op 4 januari 2013 is een 

‘constituerende  vergadering’  gehouden, waarin benoemingen plaatsvonden en functies zijn verdeeld. Tot 

voorzitter werd benoemd T.A. Stoop, tot vicevoorzitter G. Boonzaaijer. Voorzitter en vicevoorzitter 

vormen samen ook de remuneratiecommissie. Verder zijn de portefeuilles toegewezen zoals hierboven is 

aangegeven. De portefeuillehouders financiën (J. Bakker en J. Timmer) vormen samen de auditcommissie.     

 

Een belangrijke eerste taak van de Raad van Toezicht was de aanstelling van een Raad van Bestuur. Na 

intensieve gesprekken konden we een stevig en complementair team vormen met de aanstelling per 1 

februari 2013 van de heren G.R. van Leeuwen MES (voorzitter) en J. de Vin AA (lid) als leden van de Raad 

van Bestuur (samen voor 1 fte). Voor de aanstelling van genoemde heren zijn de rechtspositie, de 

arbeidsvoorwaarden en de honorering vastgesteld door de Raad van Toezicht. Na aanstelling van de Raad 

van Bestuur is de benoemingsprocedure voor de regiomanagers vastgesteld door de RvB en zijn 

vervolgens vijf regiomanagers aangesteld. De Raad van Toezicht was in deze procedure betrokken door 

voorafgaand aan de benoeming een kennismakingsgesprek met de geselecteerde kandidaten te voeren.  

 

Onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen: het ondersteuningsplan, het statuut, de reglementen en 

de vorming van de ondersteuningsplanraad, afhechting van de overgang van personeelsleden van de 

centrale dienst van het WSNS-verband naar Berséba, financiële en beleidsmatige rapportages van de Raad 

van Bestuur, de kaderstellende meerjarenbegroting voor de jaren 2014-2020, de planning- en 

controlcyclus en de externe profilering in de vorm van naamgeving, huisstijl en website. Na gevoerde 

discussie is besloten geen afzonderlijke steunstichting voor Berséba op te richten. 

Er is verder goedkeuring gegeven aan het reglement voor de Raad van Bestuur.  

 

Aan het begin van het jaar is een lijst met zogenaamde ‘eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht’ 

opgesteld. Binnen het bestek van deze eigen werkzaamheden is een toezichts- en beoordelingskader voor 

de Raad van Bestuur opgesteld en de beoordelingsprocedure vastgelegd. Verder is de 

informatievoorziening voor de Raad van Toezicht bepaald en zijn - binnen de kaders van de statuten - 

reglementen vastgesteld voor de Raad van Toezicht en voor de auditcommissie en is een besluit genomen 

over de werkwijze van de remuneratiecommissie. Voorts is een controlerend accountant gekozen, zijn 

regelingen vastgesteld over de gestructureerde omgang tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en 

andere geledingen binnen de organisatie en is het eerdergenoemde rooster van aftreden van de 

toezichthouders vastgesteld.  

 

Op 4 november 2013 is de eerste Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is een 

door de raad opgesteld huishoudelijk reglement voor de ALV vastgesteld, is kennis genomen van het 

rooster van aftreden en is gesproken over een voorlopige versie van het ondersteuningsplan.  
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De focus van de Raad van Toezicht lag in 2013 op aanstelling en werkgeverschap van/voor de Raad van 

Bestuur, de inrichting van de organisatie, het ondersteuningsplan en de regeling van werkzaamheden om 

het goed  functioneren van de raad te organiseren en te bevorderen. 

 

Inhoudelijk verslag over 2014 

In 2014 vergaderde de Raad van Toezicht 5 keer, vrijwel altijd in aanwezigheid van beide leden van de Raad 

van Bestuur. Tijdens de eerste vergadering is het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een 

opgestelde evaluatieformat en het gesprek daarover.  

 

In januari 2014 zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd met beide leden van de Raad van 

Bestuur. Deze gesprekken werden voorafgegaan door een feedbackronde, waarin gesproken werd met MT-

leden en met de voorzitter en de secretaris van de OPR.  

 

Onderwerpen die in 2014 aan de orde kwamen: het ondersteuningsplan, financiële en beleidsmatige 

rapportages van de Raad van Bestuur, de taakstellende begroting voor het schooljaar 2014/ 2015 en het 

kalenderjaar 2015, de planning- en controlcyclus, de liquiditeitsprognose, risicomanagement, 

overeenkomsten inzake cluster 1 en 2, de samenwerking met ketenpartners en de aansluiting tussen 

passend onderwijs en jeugdzorg. Inzake de organisatie-inrichting is gesproken over de instelling van een 

Medezeggenschapsraad. Ten aanzien van de beleidsontwikkeling is gesproken over de strategie voor de 

langere termijn, het meerjarenbeleid, de beleidsagenda 2014/2015 en de beleidsnotitie dekkend netwerk.  

 

In het kader van de zogenaamde ‘eigen werkzaamheden van de Raad van Toezicht’ is gesproken over  

professionalisering en bijscholing van RvT-leden en is een introductie- en inwerkplan voor nieuwe leden 

vastgesteld. Verder is er een discussie gevoerd over wenselijkheid en noodzaak van het afsluiten van een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (voor de bestuurders en toezichthouders).  Op basis van 

inschatting van de risico’s en de sturing op en borging van aansprakelijkheid door middel van adequaat 

risicomanagement is, ook rekening houdend met principiële gevoeligheid, besloten geen 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

 

De Inspectie voor het onderwijs heeft een zogenaamd simulatiebezoek (voorafgaand aan de daadwerkelijke 

en praktische start van het samenwerkingsverband per 1 augustus 2014) afgelegd op 13 maart 2014. De 

Inspectie heeft ook gesproken met een delegatie van de  Raad van Toezicht.  

 

Op 16 juni 2014 is de tweede Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is 

gesproken over het voortgangsverslag van de Raad van Bestuur, het ondersteuningsplan en de begroting 

voor 2014/2015.  

De focus van de Raad van Toezicht lag in 2014 op het ondersteuningsplan, het risicomanagement en het 

meerjarige strategisch beleid.  

Met dankbaarheid heeft de Raad van Toezicht in 2013 en 2014 kennis genomen van de voortgang van alle 

werkzaamheden onder leiding van een gedreven en deskundig functionerende Raad van Bestuur, in het 

belang van passend onderwijs voor alle leerlingen in het reformatorisch primair onderwijs! 

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht, 

 

T.A. Stoop 
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Samenstelling bestuur 
De Raad van Bestuur van Berséba bestaat uit twee leden, namelijk: 

� De heer G.R. van Leeuwen MES, voorzitter, met een dienstverband van 0,6 wtf. Hij was eerder 

projectleider Passend Onderwijs. Naast deze functie is hij als directeur-bestuurder verbonden aan 

drie scholen van de VCOG in Opheusden en Ochten. 

Nevenfunctie: raadslid in de gemeente Neder-Betuwe 

Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

� De heer J. de Vin AA, lid, met een dienstverband van 0,4 wtf. Hij werkte eerder in verschillende 

functies bij de ING en was in de jaren 2010 tot en met 2012 interim-bestuurder bij Cedrah, een 

reformatorische instelling voor ouderenzorg. 

Nevenfuncties: ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel, 

penningmeester van de VVOGG (schoolvereniging) te Krimpen aan den IJssel. 

Kerkgenootschap: Gereformeerde Gemeenten 

 

De heer Van Leeuwen beheert de volgende portefeuilles:  Onderwijskundig beleid, Kwaliteitsbeleid, 

Organisatiebeleid (besturen van de totale organisatie) en Communicatiebeleid. 

De heer De Vin beheert de volgende portefeuilles: Financieel beleid, Organisatiebeleid (ICT, administratieve 

en facilitaire dienstverlening) en Personeelsbeleid. 

 

Bestuurlijke uitgangspunten  

Berséba hanteert de volgende bestuurlijke uitgangspunten:   

� Het eigenaarschap van de zorgplicht ligt bij de schoolbesturen. 

� De gezamenlijke schoolbesturen zijn eigenaar van Berséba. 

� Berséba is de gesprekspartner van het Ministerie, de gemeenten en de inspectie. 

� Berséba opereert daadkrachtig, efficiënt en slagvaardig, met zo min mogelijk bestuurslagen en 

bureaucratie.  

� Solidariteit is binnen Berséba een belangrijk uitgangspunt. 

� Berséba doet landelijk wat centraal moet, regionaal/lokaal wat decentraal kan. 

� De Raad van Bestuur formuleert de kaders voor het beleid. Binnen deze kaders voeren de 

schoolbesturen met een maximale beleidsruimte de wettelijke taken voor passend onderwijs uit. 

� De scholen in de regio’s zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud. 

� Goedlopende projecten die binnen de kaders passen, worden gehandhaafd. 

� Alle gremia binnen Berséba voeren een transparant beleid. De bestuurlijke kaders zijn voor iedereen 

duidelijk.   

 

Doelstellingen  
In de statuten van de vereniging zijn de strategische doelstellingen opgenomen. Het realiseren van deze 

doelen is uitgewerkt in het Ondersteuningsplan en in de richtinggevende Meerjarenbegroting. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in kaders en reglementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze visie luidt: “Het opzetten, uitbreiden en onderhouden van een adequaat 

ondersteuningssysteem op de aangesloten scholen van ons samenwerkingsverband, met als doel 

het optimaal ontwikkelen van de gaven en talenten van ieder kind, ingebed in het opvoeden in en 

tot de vreze des Heeren. Een en ander gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen, zo mogelijk 

op de meest geëigende plaats binnen het verband, en wordt gedragen door gekwalificeerde en 

toegeruste leerkrachten, ondersteund door het gebruik van adequate leermethoden en 

leermiddelen en met inzet van ieders specialismen, persoonlijkheid en eigen gaven.”  
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Ambitie: sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet 

� Elke leerling van Berséba krijgt een passend onderwijsaanbod, bij voorkeur thuisnabij in het reguliere 

onderwijs, eventueel in een aangepaste setting. 

� In het reguliere onderwijs zorgen professionele leerkrachten voor kwalitatief goed onderwijs, dat qua 

ondersteuning een preventief karakter heeft.  

� Elke school heeft een adequate ondersteuningsstructuur, die wordt ingezet op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht. 

� Bij complexe ondersteuningsvragen worden leerlingen zo nodig verwezen naar de speciale scholen binnen 

Berséba. Verwijzing naar instellingen buiten Berséba zijn alleen aan de orde bij zeer complexe zorgvragen 

en bij uitzondering.  

� De speciale voorzieningen bezitten kwalitatief hoogwaardige expertise, die ze inzetten in het reguliere 

onderwijs en in de speciale onderwijssetting.  

� Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en dragen waar mogelijk 

medeverantwoordelijkheid.  

� Op school- en bovenschools niveau is er goede afstemming met de leerling, de ouders, school, gemeente 

en instellingen voor onderwijszorg en jeugdzorg.  

 

Beleid en kernactiviteiten  

 
Ondersteuningsmiddelen 

Het samenwerkingsverband ontvangt bekostiging van het Ministerie. Een groot deel van deze middelen komt 

ter beschikking van de scholen om samen met de lumpsumbekostiging van de scholen de basisondersteuning 

te realiseren. Elke school ontvangt een vaste bedrag van € 12.500, opgehoogd met een bedrag per leerling.  

 
Arrangementen in natura of geld 

Daarnaast kent het samenwerkingsverband aan specifieke leerlingen arrangementen in natura (ambulante 

begeleiding) en/of geld toe. Het geld dat met een arrangement voor een leerling beschikbaar komt, besteedt 

de school hoofdzakelijk aan extra handen in de klas om de extra ondersteuning aan een leerling mogelijk te 

maken. In periode augustus t/m december 2014 zijn de volgende nieuwe arrangementen in het regulier 

onderwijs toegekend: 

 

Arrangement Noordoost Midden Randstad Zeeland Totaal 

Cognitief Licht  1  2 3 

Cognitief Medium  2 3 1 6 

Cognitief Intensief     - 

LZ Licht     - 

LZ Medium   4  4 

LZ Intensief   1 3 4 

LG Licht   1  1 

LG Medium     - 

LG Intensief     - 

ZML 2    2 

LZ 3 3   6 

Gedrag Licht  2  10 12 

Gedrag Medium  17  3 20 

Gedrag Intensief  6  4 10 

JRK Licht     - 

JRK Medium    2 2 

JRK Intensief    8 8 

Crisis   1  1 

Totaal 5 31 10 33 79 
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Per 1 augustus 2014 leverde het aantal lopende cluster 3 arrangementen in het regulier onderwijs het 

volgende beeld op: 

 

Regio LG LZ MG ZML Totaal 

Noordoost 11 13 - 4 28 

Midden 9 8 3 18 38 

Randstad 11 10 1 13 35 

Zeeland 6 5 - 4 15 

Totaal 37 36 4 39 116 

 

 

Toelaatbaarheidsverklaringen  

Het samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor leerlingen, die voor hun 

ontwikkelingen aangewezen zijn op het speciaal (basis) onderwijs. Deze worden afgegeven op basis van een 

advies van de commissie van toekenning. In de periode augustus t/m december 2014 zijn de volgende nieuwe 

toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven:  

 

 

Toelaatbaarheidsv. Noordoost Midden Randstad Zeeland Totaal 

TLV SBO 7 2 26 2 37 

TLV SBO JRK  3   3 

TLV SO/1-gedrag 5  4  9 

TLV SO/1-zml  6 9 1 16 

TLV SO/1-LZK  1   1 

TLV SO/2-lg     - 

TLV SO/3-MG  1 3  4 

Totaal 12 13 42 3 70 

 

 

Advies aan scholen en ouders 

Voor vragen over ondersteuning aan leerlingen en procedures in de leerlingondersteuning kunnen scholen 

en ouders Het Loket van het samenwerkingsverband benaderen. De zorgmakelaar adviseert scholen op basis 

van de gestelde vragen. 

 

Overleg met scholen en zorgaanbieders 

De scholen vormen elk afzonderlijk en met elkaar de kern van het samenwerkingsverband. Daar wordt de 

ondersteuning aan leerlingen gerealiseerd. Om de scholen voortdurend te stimuleren deze ondersteuning te 

ontwikkelen, worden de scholen jaarlijks door de regiomanager bezocht.  

Tevens hecht het samenwerkingsverband belang aan een goede samenwerking met zorgaanbieders, zodat 

passende onderwijszorgarrangementen kunnen worden gerealiseerd. Deze afstemming vindt in het 

bijzonder plaats met christelijke zorgaanbieders, verenigd binnen de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp 

(SCJ). 

 

Afspraken cluster 1 en 2 

Het samenwerkingsverband heeft beleidsafspraken gemaakt met de instellingen voor cluster 1 (blinde, 

slechtziende kinderen) en de instellingen voor cluster 2 (dove, slechthorende kinderen en kinderen met taal-

/spraakproblemen). Daardoor kunnen lichte en medium-arrangementen cluster 1 en 2 op de scholen van het 

samenwerkingsverband worden gerealiseerd. Er wordt bezien in hoeverre intensieve arrangementen 
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mogelijk zijn, zodat de leerlingen niet naar een speciale school van één van deze clusters hoeven. De 

financiële middelen die scholen nodig hebben om kinderen binnen het spectrum van cluster 1 en 2 te 

begeleiden en te ondersteunen, komen zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband aan de scholen 

beschikbaar. 

 

Landelijk swv met regio’s 

Het samenwerkingsverband heeft scholen in vrijwel alle provincies van Nederland. Het zwaartepunt ligt in 

de provincies Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland en in mindere mate in Utrecht. In de provincies 

Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en Noord-Brabant is het aantal reformatorische 

scholen beduidend geringer. In Limburg zijn geen reformatorische scholen gevestigd. 

Het samenwerkingsverband is opgedeeld in vier regio’s: 

- De regio Noordoost beslaat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsssel, Flevoland en 

een deel van Gelderland (ten noorden van de A1, m.u.v. Ermelo, Putten en Uddel). 

- De regio Midden beslaat de provincies Utrecht (ten oosten van de stad Utrecht) en een deel van 

Gelderland (ten zuiden van de A1 èn de scholen in Ermelo, Putten en Uddel). 

- De regio Randstad beslaat de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht (ten westen van de stad 

Urecht, inclusief de stad zelf) en het westelijk deel van Noord-Brabant. 

- De regio Zeeland valt samen met de provincie Zeeland.  

 

Afnemers: scholen voor regulier en speciaal onderwijs 

De directe cliënten van het samenwerkingsverband zijn de basisscholen, de scholen voor speciaal 

basisonderwijs (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (SO). De ondersteuning die SO-scholen geven, 

wordt direct bekostigd door het Ministerie vanuit de middelen van het samenwerkingsverband. De 

ondersteuning van de scholen voor SBO wordt deels bekostigd door het Ministerie. Als op 1 oktober van 

ieder jaar het aantal leerlingen op deze scholen hoger is dan 2% van het totaal aantal leerlingen in het 

(speciaal) basisonderwijs, dan wordt de ondersteuningsbekostiging boven de 2% betaald door het 

samenwerkingsverband. Dit geldt tevens voor de leerlingen die op de peildatum van 1 februari van elk jaar 

extra staan ingeschreven boven het aantal van 1 oktober daaraan voorafgaand. Voor deze leerlingen betaalt 

het samenwerkingsverband ook de basisbekostiging. 

De basisscholen ontvangen een deel van de benodigde ondersteuningsmiddelen van het 

samenwerkingsverband. Een ander deel ontvangen de scholen in hun lumpsumvergoeding.  

De ondersteuningsbekostiging die de speciale scholen ontvangen wordt door het Ministerie gekort op het 

normbudget van het samenwerkingsverband. 

 

Ondersteuningsplan 

Bovenstaande uitgangspunten zijn de basis van ons Ondersteuningsplan, het wettelijk verplichte 

beleidsverantwoordingsdocument, dat elke vier jaar wordt opgesteld en vastgesteld. Het geeft de wijze aan 

waarop ons samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vorm geeft, 

welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. In dit 

ondersteuningsplan beschrijft Berséba op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke taken. Ons 

Ondersteuningsplan betreft de jaren 2014-2015 tot en met 2018-2019. Het is opgesteld door en afgestemd 

binnen de verschillende geledingen  van de organisatie. 

 

Scholen en kengetallen  

De scholen binnen het landelijk samenwerkingsverband Berséba behoren alle tot de reformatorische 

denominatie. Op de homepage van onze website (www.berseba.nl) staat een lijst met aangesloten scholen.  

Het betreft, volgens de telling per 1 oktober 2014: 

• 164 scholen voor BAO (samen 38.063 leerlingen);  

• 7 scholen voor SBO (met 2 nevenvestigingen, samen 859 leerlingen);  

• 5 scholen voor SO (samen 350 leerlingen) 
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Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de deelnamepercentages van ons samenwerkingsverband  

t.o.v. de landelijke ontwikkeling weer. 

Daar waar onze SBO-deelname conform de landelijke trend een daling laat zien, vertoont onze SO-deelname 

juist een licht stijging bij een landelijk gelijkblijvend beeld. Mogelijk is dit het eerste teken dat de leerlingen 

met zeer complexe ondersteuningsvragen op onze scholen worden opgevangen en niet meer verwezen 

worden naar scholen buiten ons samenwerkingsverband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de ontwikkeling van het aantal BAO-leerlingen over de laatste 4 jaren blijkt een lichte daling, waarvan wij 

(o.b.v. interne prognoses) verwachten dat deze zich in de komende jaren zal voortzetten.  

Het aantal leerlingen in het SBO loopt in 4 jaren met 25 terug. Wij verwachten in de komende jaren een zich 

voortzettende lichte daling. De daling heeft mede te maken met het realiseren van afzonderlijke SO cluster 

4-groepen. 

 

 

 

 

De ontwikkeling van het leerlingaantal op het speciaal onderwijs vertoont in 4 jaar tijd een stijging met 38 

leerlingen. Onze verwachting is dat dit de komende jaren nog wat zal oplopen.  

38.368

38.365

38.137

38.063

884

864

844

859

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Ontwikkeling aantal leerlingen sbao

bao

PO0001 SBO SO cat 1 

(licht) 

SO cat 2 

(midden) 

SO cat 3 

(intensief) 

SO totaal rugzakken 

1-10-2011 2,25% 0,69% 0,00% 0,12% 0,81% 1,13% 

1-10-2012 2,20% 0,66% 0,00% 0,14% 0,80% 1,06% 

1-10-2013 2,17% 0,75% 0,00% 0,14% 0,89% 1,09% 

1-10-2014 2,21% 0,80% 0,00% 0,12% 0,91%   

Landelijk SBO SO cat 1 

(licht) 

SO cat 2 

(midden) 

SO cat 3 

(intensief) 

SO totaal rugzakken 

1-10-2011 2,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01% 

1-10-2012 2,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96% 

1-10-2013 2,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96% 

1-10-2014 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%   
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De ontwikkeling van de rugzakken cluster 4 laat een teruggang zien t.o.v. het meetmoment 1 oktober 2011, 

terwijl de aantallen voor Cluster 3 nagenoeg gelijk blijven.  
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Inhoudelijke ontwikkelingen op grond van het Ondersteuningsplan  
Inhoudelijk heeft het opstellen van het ondersteuningsplan veel aandacht gekregen. Het OSP is in op 

overeenstemming gericht overleg met gemeenten (OOGO’s) besproken.  

De intentieovereenkomsten met cluster 1 en 2 zijn omgezet in raamovereenkomsten. De contouren ogen 

positief, waardoor ook leerlingen met taal-/spraakproblemen op onze eigen scholen een plaats kunnen 

krijgen.  

Alle scholen hebben bestuurlijk de ondersteuningsprofielen vastgesteld en besproken met onze 

regiomanagers. Deze gesprekken worden als zeer zinvol ervaren. Dichtbij de praktijk van elke dag wordt 

gesproken over de inzet van de scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Uit de 

gesprekken blijkt een grote betrokkenheid van leerkrachten op deze kinderen en juist dat is de kern van 

passend onderwijs.  

De focus op de centrale positie van de school bij het geven van ondersteuning binnen de school of het 

realiseren van die ondersteuning op een andere school heeft in de verslagperiode nog meer nadruk gekregen. 

In het proces van het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring is de school meer en meer in positie 

gebracht. De verdere professionalisering van het ondersteuningsteam is daarbij een belangrijk 

ontwikkelpunt.  

  

Het samenwerkingsverband heeft als taak een dekkend netwerk van voorzieningen te realiseren, waardoor 

alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband een passende plaats kunnen krijgen. Op basis van een 

landelijke notitie over de witte vlekken in het dekkend netwerk, hebben de speciale onderwijsvoorzieningen 

uit de vier regio’s een uitwerkingsdocument opgesteld. Het is de ambitie van onze speciale 

onderwijsvoorzieningen om hun mogelijkheden verder uit te breiden. Daarmee komen zij tegemoet aan de 

ambitie van Berséba om leerlingen vanuit onze achterban, die nu nog in andere voorzieningen het onderwijs 

volgen, toch op een eigen school een plaats te geven. Tegelijk moeten we blijven bedenken, dat er toch 

situaties zullen blijven, waarin dit niet mogelijk  blijkt te zijn.  

 

Juridische structuur, interne organisatie en personele bezetting 
De organisatie van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs heeft de volgende structuur: 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering 

De algemene Ledenvergadering (ALV) is de vertegenwoordiging van de scholen die lid zijn van de Vereniging 

Reformatorisch Passend Onderwijs. Een belangrijke taak van de ALV is het uitoefenen van controle op het 

functioneren van de Raad van Toezicht. 

In de verslagperiode is de ALV twee keer bij elkaar geweest, namelijk op 4 november 2013 en op 16 juni 2014. 

Op deze vergaderingen werd via voortgangsverslagen melding gedaan van de (voorbereidende) activiteiten 

binnen Berséba en de inhoud van het ondersteuningsplan, ook werd de meerjarenbegroting 2014/15-

2020/21 besproken.  

Prof. dr. Paul Zoontjes hield op 4 november 2013 een aansprekende inleiding over passend onderwijs, 

zorgplicht en ouders. Op 16 juni 2014 hield mr. C.G. van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede 

Kamer, een lezing over de aansluiting van de jeugdzorg op passend onderwijs.  
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Raad van Bestuur 

De raad van bestuur heeft zich in de verslagperiode aanvankelijk bezig gehouden met het inrichten van de 

centrale en regionale organisatie, het voorbereiden en instellen van raden en commissies, zoals de 

Ondersteuningsplanraad (OPR), het opstellen van plannen (w.o. het Ondersteuningsplan) en reglementen en 

het onderhouden van contacten met de scholen voor regulier en speciaal onderwijs en andere (onderwijs-) 

instanties. Schooldirecties en -besturen zijn gefaciliteerd bij het opstellen van de 

schoolondersteuningsprofielen. Voorts is gestalte gegeven aan het versterken van het 

samenwerkingsverband qua scholing en professionalisering en werd de werknaam Berséba gekozen, met een 

daarbij passend logo. De raad van bestuur heeft in de verslagperiode tweemaandelijks vergaderd, waarbij 

o.a. organisatorische, personele, financiële, facilitaire en onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde zijn 

geweest. 

 

Managementteam 

Dit team van raad van bestuur en regiomanagers vervult een beleidsvoorbereidende rol.  

De regiomanagers zijn: Drs. M.C. Dek (regio Zeeland), J. de Waard en J.F. Voorthuyzen (regio Randstad), G. 

van Roekel (regio Midden) en F. van Toor (regio Noordoost). 

Het managementteam kwam in de verslagperiode iedere maand bijeen. Onderwijsinhoudelijke, 

organisatorische, facilitaire, financiële en personele zaken worden eerst in dit team besproken en afgestemd, 

voordat de raad van bestuur hierover een besluit neemt. In het overleg van het managementteam wordt een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren. Er blijkt ook duidelijk behoefte te zijn aan een voortgaande, 

stelselmatige afstemming van ontwikkelingen binnen passend onderwijs.  

 

Ondersteuningsplanraad 

Op 22 januari 2014 is de ondersteuningsplanraad (OPR) gevormd. De OPR bestaat uit twaalf leden. De leden 

van de OPR zijn, namens het personeel:  dhr. H. Bezemer (voorzitter), dhr. J.M. van Eckeveld, mw. M.J. 

Folmer, dhr. I. Troost, mw. A. Verwijs en dhr. W.P. Wiskerke. Namens de ouders hebben zitting: dhr. G. de 

Boer, dhr. G.J. Bouw, dhr. P. Bregman (secretaris), dhr. B. Drost, dhr. M. van Es en dhr. L. Visser. De 

medezeggenschapsraden van de scholen hebben met deze bezetting ingestemd. Eén van deze raden heeft 

over de procedure vragen gesteld aan de raad van bestuur, die daarop een bevredigend antwoord heeft 

kunnen gegeven. 

De (voorlopige) OPR is in de verslagperiode vier keer bij elkaar geweest. In de vergaderingen is naast een 

aantal organisatorische en financiële aspecten (w.o. de meerjarenbegroting) uitgebreid gesproken over het 

ondersteuningsplan. In haar vergadering van 22 januari 2014 heeft de raad daarmee ingestemd. Verder is 

met de raad gesproken over haar activiteitenplan, een begroting voor de OPR en over de faciliteiten. De 

vergaderingen met de OPR verlopen in een plezierige en constructieve sfeer. 

 

Medezeggenschapsraad 

In het laatste kwartaal van 2014 is een voorlopige medezeggenschapsraad (MR) ingesteld, die aan het begin 

van 2015 is omgezet in een definitieve MR. De MR bestaat uit drie leden: dhr. G. van Roekel, mw. N.J. Visser 

en dhr. J. de Waard.  

 

Kwaliteitszorg 
Uit de eerste rapportages van onze regiomanagers blijkt dat de start van Passend Onderwijs enerzijds een 

verder ontwikkelen is van het beleid van Weer Samen Naar School, maar anderzijds ook weer voor nieuwe 

vraagstukken stelt. De commissie van toekenning moet nu arrangementen toekennen voor extra 

ondersteuning in het basisonderwijs en toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. De praktijk 

laat zien, dat er regelmatig sprake is van complexe problematiek. Het kost de commissies veel tijd om zich 

deze materie goed eigen te maken. 
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In dit kader moet ook de afstemming met Jeugdhulp genoemd worden. De regiomanagers hebben veel 

contacten met gemeenten op beleidsniveau. De praktische vertaalslag van afstemming van 

onderwijsondersteuning en jeugdhulp vindt binnen de scholen plaats. De concrete uitwerking hiervan zal 

vanaf 1 januari 2015 meer gestalte krijgen.  

Daarnaast hebben verschillende inhoudelijke thema’s de aandacht. Er wordt beleid gemaakt op 

hoogbegaafdheid. Meer- en hoogbegaafde kinderen behoren ook de begeleiding en het aanbod te krijgen 

die bij hen past. De professionalisering van de ondersteuningsteams is een belangrijk aandachtspunt. In de 

visie van Berséba vervullen deze teams van de scholen een scharnierfunctie, zowel naar extra ondersteuning 

binnen het onderwijs, als naar Jeugdhulp en de afstemming tussen die beide. Om vinger aan de pols te 

houden bezoeken de regiomanagers in het kader van kwaliteitszorg de scholen. Kengetallen als 

deelnamepercentages, aangevraagde arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en de kwaliteit van 

de aangeleverde dossiers zijn onderwerp van gesprek.  

 

Personeelsbeleid 
Het samenwerkingsverband heeft eigen personeel dienst. Voor de functies van deze personeelsleden is een 

functieprofiel beschreven met een daarbij passend inschaling in de salarisstructuur van de cao primair 

onderwijs. Het betreft de volgende functies: 
 

Functie Raad van 

Bestuur 

Beleidsmedewerker Regiomanager Zorgmakelaar Secretaresse 

Landelijk Voorzitter 0,6 

wtf 

Lid 0,4 wtf 

Algemeen 0,2 wtf 

Ambulant 

Begeleider 0,46 wtf 

  0,43 wtf 

Regio 

Noordoost 

  0,8 wtf extern 0-uren 

contract 

Regio Midden   1,0 wtf 0,36 wtf 0-uren 

contract 

Regio Randstad   0,8 en 0,4 wtf 0,39 wtf 0,45 wtf 

Regio Zeeland   0,65 wtf 0,25 wtf extern 

  

In de regio Noordoost wordt de zorgmakelaarsfunctie vanuit een externe instantie ingevuld. In de regio 

Zeeland gebeurt dit voor de functie secretaresse. De lasten voor personeel zijn opgenomen in de 

(meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband.  

 

Aan de tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft ons samenwerkingsverband 

als volgt uitwerking gegeven. 

1. Alle functies zijn, uitgezonderd de leden van de raad van bestuur en één van de regiomanagers Randstad, 

ingevuld door medewerkers, die per 31-07-2014 in dienst waren van één van de reformatorische 

samenwerkingsverbanden WSNS.  

2. Eén van de medewerkers van deze verbanden is als ambulant begeleider gedetacheerd bij de ds. D.A. 

Detmarschool in Ede. 

3. De ambulant begeleiders die werkzaam zijn op de aangesloten S(B)O-scholen behouden hun baan bij hun 

huidige werkgever. Elke S(B)O-school ontwikkelt een brede ambulante dienst, waar de leden van Berséba 

gebruik van maken. 

4. Daarnaast worden er leerlingen begeleid door ambulante diensten buiten ons samenwerkingsverband. 

Deze begeleiding wordt afgebouwd, maar zal niet geheel verdwijnen, omdat de inkoop van specialistische 

begeleiding nodig zal blijven. Hierover worden met deze diensten afspraken gemaakt. 

 

Voor de invulling van het personeelsbeleid, incl. de deskundigheidsbevordering van het personeel is de 

inhoud van de cao primair onderwijs bepalend. De hiermee gepaard gaande kosten zijn opgenomen in de 

(meerjaren-)begroting van het samenwerkingsverband.  
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Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen bij ontslag 

In de verslagperiode is geen personeel ontslagen. De raad van bestuur zal zich in de toekomst  terughoudend 

opstellen m.b.t. het doen van uitkeringen in onverhoopt voorkomende gevallen. 

 

Ontwikkelingen verbonden partijen 
Samenwerking Christelijke Jeugdzorg  

Berséba werkt samen met een groot aantal jeugdhulpaanbieders. Berséba heeft het initiatief genomen om 

deze landelijk werkende organisaties met elkaar te verbinden. Dit heeft geleid tot de oprichting van een 

coöperatie. De Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en 

opvoedhulp. Zo kunnen wij kinderen en jongeren adequaat helpen met advies, begeleiding, zorg en opvang.  

De diensten worden op elkaar afgestemd. Op de website www.christelijkejeugdhulp.nl vindt u meer 

informatie over de partners in deze samenwerking en de diensten die geboden worden.   

 

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 

Verreweg de meeste kinderen van onze basisscholen zullen bij het verlaten van de school naar één van de 

scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs gaan. Op bestuursniveau is regelmatig contact met de 

directeur-bestuurder van het landelijk samenwerkingsverband reformatorisch voortgezet onderwijs. 

Daarnaast is er in de vier regio’s van Berséba geregeld overleg tussen de regiomanagers en de scholen voor 

voortgezet onderwijs, zodat zeker voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een goede doorgaande 

lijn naar vormen van voortgezet onderwijs geregeld kan worden.  

 

Organisatorische ontwikkelingen 
Organisatorisch heeft de inrichting van de organisatie de aandacht gehad, in het bijzonder de processen die 

nodig zijn om tot een goede afstemming te komen tussen de verschillende gremia. Er wordt ervaren dat de 

regio’s van het samenwerkingsverband in afstemming naar elkaar toegroeien. Daaruit zijn goede leer- en 

ontwikkelingsprocessen ontstaan. De komende tijd zal dit de aandacht van de raad van bestuur blijven 

houden.  

In de regio’s zijn regionale commissies en loketten ingericht. De regionale commissies bestaan uit 

vertegenwoordigers vanuit de basisscholen en speciale onderwijsvoorzieningen. Ze vervullen voor de 

regiomanagers de klankbord- en adviesrol. Vanuit een kaderstellend reglement heeft elke regiomanager een 

regionaal reglement opgesteld. 

Via regionale loketten worden arrangementen voor extra ondersteuning toegekend. Tevens hebben de 

loketten de taakstelling om toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale onderwijsvoorzieningen af te geven. 

Daartoe is een reglement voor het loket opgesteld. De arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen 

worden afgegeven aan de hand van landelijk vastgestelde criteria. 

 

Klachten en bezwaren 
In het reglement van de commissie van toekenning is een bezwaarprocedure opgenomen t.b.v. een 

belanghebbende, die het niet eens is met een besluit van de commissie. In dit reglement is uitgangspunt dat 

in geval van bezwaar ernaar gestreefd wordt in goed overleg eruit te komen. In 2014 is één bezwaar 

ingediend tegen een genomen besluit. In goed overleg is dit bezwaar weggenomen. Overigens staat het een 

belanghebbende altijd vrij om bij de Stichting Onderwijsgeschillen bezwaar aan te tekenen. Berséba is bij 

deze commissie aangesloten.  

Daarnaast heeft Berséba een klachtenregeling. Daartoe is ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

Berséba is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs.  
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Zaken met politieke/maatschappelijke impact 
Afstemming met jeugdhulp 

Met de gemeenten heeft in het verslagjaar veel inhoudelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de 

afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. In alle gemeenten zijn teams ingericht, die wijkgericht werken. 

In deze teams werken professionals samen om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen acteren op 

zorgelijke situaties in de ontwikkeling van jongeren buiten de school. Vanuit deze teams wordt op de een of 

andere manier verbinding gelegd met de ondersteuningsteams van de scholen. Immers, ook daar vindt een 

belangrijk deel van de ontwikkeling van jongeren plaats en worden rond dezelfde jongeren vaak zorgen 

ervaren. Voor verreweg de meeste gemeenten is de school een belangrijke vindplaats. Door het ‘breed’ 

werken van de teams ziet Berséba kansen om een goede manier onderwijsondersteuning en jeugdhulp daar 

waar nodig en gewenst in een gezamenlijk plan voor een jongeren te integreren. De komende jaren zal dit 

qua ontwikkeling veel aandacht vragen.  

 

Leerlingvervoer 

In veel gemeenten is een aangepaste verordening leerlingvervoer vastgesteld. Er is een ontwikkeling 

zichtbaar, waarbij er meer verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de ouders voor het vervoer van hun kind 

naar een speciale onderwijsvoorziening. Aangepast vervoer is geen vanzelfsprekende zaak meer. Op zich 

duidt Berséba deze ontwikkeling niet negatief. Tegelijk is er wel een zorg, dat gemeenten te veel verwachten 

van  de mogelijkheden van de ouder en het kind.  

 

(Externe) belanghebbenden 

Communicatie 

Communicatie binnen en buiten ons samenwerkingsverband is een belangrijk aandachtspunt. Om de twee 

maanden verschijnt er een nieuwsbrief. Deze bestaat uit een algemeen deel van Berséba en een regionaal 

deel. De nieuwsbrief wordt verspreid onder directeuren, intern begeleiders, medezeggenschapsraden en 

besturen. In het achterliggende jaar is een zgn. spiegelnieuwsbrief voor ouders en leerkrachten verspreid.  

In elke regio is contact met het reformatorisch voortgezet onderwijs om een soepele overgang van in het 

bijzonder leerlingen met extra ondersteuning te waarborgen.  

Met de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn contacten via gemeentelijke overleggen. 

Waar nodig worden afspraken gemaakt als kinderen van Berséba naar een regionaal samenwerkingsverband 

gaan of omgekeerd. 

 

Voor het samenwerkingsverband zijn een aantal externe partners van belang. 

Gemeenten 

Vanuit de wet dient het samenwerkingsverband met gemeenten op overeenstemming gericht overleg te 

voeren over het ondersteuningsplan. Dit is één van de taken van de regiomanagers. In alle gevallen is dit 

afgerond. In geen enkele gemeente heeft het bespreken van het ondersteuningsplan tot problemen geleid. 

Gemeenten spreken vaak waardering uit voor de wijze waarop we de ondersteuning voor onze leerlingen 

willen inrichten. De centrale rol die we aan het ondersteuningsteam toedichten wordt als zeer positief 

ervaren. Gemeenten verwachten dat daardoor een goede samenwerking gerealiseerd kan worden tussen 

scholen en gemeentelijke zorgstructuren. 

De contacten met gemeenten vragen de nodige tijd van de regiomanager. Er is niet alleen sprake van het 

hierboven genoemde overleg, maar ook van werkgroepen, die zich bezig houden met de inhoudelijke 

vormgeving van de verbinding tussen het ondersteuningsteam van de school en de gemeentelijke zorg. 

Daarnaast vinden regelmatige bestuurlijke overleggen plaats. De regiomanagers zijn door de raad van 

bestuur gemandateerd om aan de beraadslaging en besluitvorming in deze overleggen deel te nemen. Daar 

waar mogelijk participeren we zo goed mogelijk in deze verbanden en zoeken daarin ook de samenwerking 

met de regionale samenwerkingsverbanden. De contacten met hen zijn over het algemeen goed. 
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Een deel van de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in het onderwijs heeft ook zorg nodig om dat 

onderwijs te kunnen volgen. Tot 31 december 2014 konden ouders van deze kinderen daarvoor een beroep 

doen op de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 zal de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeenten liggen. In het 

reeds genoemde op overeenstemming gericht overleg streeft het samenwerkingsverband naar afspraken 

met gemeenten om deze inzet mogelijk te maken en indien gewenst vanuit een identiteitsgebonden 

zorginstelling. Dat laatste zal niet in alle gemeenten tot de mogelijkheden behoren.  

 

Inspectie 

Met de invoering van passend onderwijs wordt het toezicht vanuit de inspectie voor het onderwijs op 

samenwerkingsverbanden ingevoerd. In het voorjaar van 2014 heeft het samenwerkingsverband bezoek 

gehad van drie inspecteurs. Door middel van een simulatie is bezien of ons samenwerkingsverband gereed 

is voor haar taak. De inspectie was positief over de wijze waarop ons samenwerkingsverband in deze 

voorbereidingsfase opereert. Dit oordeel betreft de interne afstemming tussen scholen, regio’s en 

samenwerkingsverband, maar ook de inzet om zo goed mogelijk af te stemmen met externen.  

 

Dialoog met belanghebbenden 

Berséba hecht aan een goed contact met het grondvlak: de scholen. Voor Berséba zijn dit in het bijzonder de 

intern begeleiders en de directies. In alle regio’s vinden jaarlijks enkele netwerkbijeenkomsten plaats. De 

netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders zijn gericht op inhoudelijke zaken rond de 

ondersteuningsstructuur van de scholen. De netwerken met directeuren zijn vooral beleidsmatig ingericht. 

In de procesvoering van Berséba wordt ernaar gestreefd om de directienetwerken te consulteren, voordat 

op thema’s besluitvorming door de raad van bestuur plaatsvindt. 
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Financieel beleid 
Berséba heeft haar beleid, opgenomen in het ondersteuningsplan, vertaald naar financieel beleid, waarvan 

de kern is dat zoveel mogelijk van de ondersteuningsmiddelen naar de scholen wordt doorgezet. Dit beleid 

is verwerkt in onze meerjarenbegroting over de periode 2014/2015 tot 2020/2021, die omgerekend voor de 

kalenderjaren 2015 t/m 2017 in de hierna volgende continuïteitsparagraaf is opgenomen. 

 

Na aftrek van de landelijke kosten en het landelijk budget voor cluster-3 arrangementen zijn de regionale 

budgetten vastgesteld op basis van de regionale leerlingaantallen. Uit de regionale budgetten worden de 

regionale kosten gefinancierd, wordt gereserveerd voor specifieke regionale arrangementen, worden de 

SBO-overdrachten en de regionale kosten van SO cluster 4-leerlingen betaald en wordt het restant doorgezet 

aan de basisscholen. Deze basisondersteuning bestaat uit een bedrag per school van € 12.500,- en een bedrag 

per leerling. Naarmate regionale kosten dalen of stijgen zullen de overdrachten aan de scholen een 

omgekeerde ontwikkeling laten zien. 

Teneinde in negatieve herverdeeleffecten te voorzien is een tweejarige overgangsregeling afgesproken. Daar 

waar het negatieve effect van de samenvoeging van de samenwerkingsverbanden groter is dan € 10.000,- 

ontvangen scholen het 1e schooljaar (2014/2015) 80% compensatie en het 2e schooljaar (2015/2016) 40%. 

  

Analyse resultaat 

Berséba mag zich verheugen in een positief resultaat over het eerste, verlengde boekjaar 2013/2014.  

 
 

De baten zijn € 196.000 hoger dan begroot, waaronder € 5.000 niet begrote financiële baten. Daarnaast is 

het positieve resultaat op de Rijksbijdragen € 150.000 als gevolg van meevallers in de van het Ministerie van 

OCW verkregen gelden. Ook is er een overige bate van € 41.000. Daar staat echter een verplichting tegenover 

van eenzelfde bedrag, die is opgenomen onder Kwaliteitszorg. 

 

De lasten zijn € 330.000 lager dan begroot, vooral als gevolg van het niet uitputten van het landelijk 

lastenbudget in de periode voor 1 augustus 2014. Van de in 2012 en 2013 ontvangen stimuleringssubsidie 

werd € 233.300 in die periode niet besteed en kan derhalve mede als eerste opstap dienen voor het versneld 

opbouwen van de risicobuffer. Ook is de uitputting van de kosten in de regio’s achtergebleven bij de 

begroting. De verklaring hiervan is dat de kosten zich in de loop van schooljaar 2014/2015 geleidelijk aan 

ontwikkeld hebben en daarmee in het 2e deel van het schooljaar 2014/2015 hoger zullen liggen van in de 

maanden augustus-december 2014. 
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Het totaalresultaat is € 526.000 hoger dan begroot en is als volgt opgebouwd: 

 

� Landelijk (voor 1-8-2014) € 233.300 

� Landelijk (na 1-8-2014)  € 138.200 

� Regio Noordoost  €   82.200 

� Regio Midden   €   77.000 

� Regio Randstad   €   17.600 

� Regio Zeeland   €   44.100 

� Totaal     € 592.400 

 

In afstemming met de Raad van Toezicht, heeft de Raad van Bestuur besloten om de regionale overschotten 

op het budget (nog) niet door te zetten aan de scholen, maar per regio geoormerkt toe te voegen aan de 

Algemene Reserve. Wel zal de jaarlijks begrote toevoeging aan de risicobuffer voorlopig niet worden 

doorgezet, zodat de scholen hiervan in de komende schooljaren al enig profijt zullen hebben.  

 

Treasuryverslag 

Berséba heeft een betaalrekening bij de Rabobank en stalt een deel van haar niet direct benodigde financiële 

middelen op een spaarrekening bij de Rabobank. Berséba heeft, conform haar Treasurystatuut, geen 

beleggingen e.d. in andere financiële instrumenten. 

 

Berséba beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een 

liquiditeitsprognose per schooljaar, alsmede een meerjarige liquiditeitsbegroting. Voor het begin van een 

nieuw schooljaar wordt een liquiditeitsprognose opgesteld, waarin de van het Ministerie van OCW verwachte 

bekostiging en de overdrachten aan de scholen en (begrote) lasten zijn opgenomen. Deze prognose wordt 

als onderdeel van de viermaandelijkse financiële rapportage geactualiseerd. 
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Continuïteitsparagraaf 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer in fte’s en leerlingaantallen. 

 

Kengetal     

Personele bezetting in FTE Verslagjaar 2015 2016 2017 

• Raad van Bestuur 1,00 1,00 1,00 1,00 

• Beleidsmedewerker 0,20 0,20 0,20 0,20 

• Regiomanagers 3,65 3,85 3,85 3,85 

• Overig personeel  1,90 2,10 2,10 2,10 

Leerlingaantallen 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

• SBO 864 864 864 864 

• SO 3 210 227 244 269 

• SO 4 101 116 130 133 

• BAO 38.242 38.089 37.978 37.844 

 

In het aantal FTE’s personele bezetting wordt in de komende jaren geen belangrijke wijzigingen verwacht. 

 

Voor het SBO verwachten we gelijkblijvende leerlingaantallen. Voor het SO wordt een stijging voorzien i.v.m. 

de verwachting dat meer ouders zullen kiezen voor de SO-scholen binnen ons samenwerkingsverband.  

 

Balansontwikkeling 

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de activa en passiva weer. 

 

Bedragen * € 1.000     

ACTIVA Verslagjaar 2015 2016 2017 

Vlottende Activa – Vorderingen 22    

Vlottende Activa – Liquide middelen 776 643 730 853 

Totaal ACTIVA 798 643 730 853 

     

PASSIVA Verslagjaar 2015 2016 2017 

Algemene Reserve 592 643 730 853 

Kortlopende schulden  206    

     

Totaal PASSIVA 798 643 730 853 

 
Berséba werkt met een sluitende begroting. Er zijn voor de komende jaren kleine overschotten op de 

exploitatie begroot. In verband met de stand van de Algemene Reserve (de risicobuffer) zal in de 

eerstkomende jaren voorlopig geen verdere opbouw daarvan plaatsvinden. Berséba heeft als beleid 

vastgelegd dat de opbouw van een risicobuffer van € 1.000.000 in de schooljaren t/m 2020/2021 plaatsheeft. 

Op basis van de ontwikkelingen zal jaarlijks worden bezien of overschotten ten gunsten van de Algemene 

Reserve worden geboekt dan wel in een volgend schooljaar worden doorgezet naar de scholen.  
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Raming van Baten en Lasten 

 
Bedragen * € 1.000     

BATEN Verslagjaar 2015 2016 2017 

Rijksbijdragen – Stimuleringssubs. 785 0 0 0 

Rijksbijdragen (na aftrek SO-bijdrage) 3.930 10.179 11.607 11.767 

Overdrachten     

• SBO -486 -1228 -1.291 -1.266 

• AB dienst -142 -915 -1.667 -1.522 

• BAO -1.558 -4.558 -5.630 -5.937 

• Overgangsregeling Cluster 

4 

-454 -662 0 0 

• Knelpunten 

arrangementen 

-8 -186 -230 -230 

• Arrangementen Cluster 3 -512 -1.090 -1.160 -1.160 

• Onderzoeksarrangementen -51 0 0 0 

• JRK arrangementen -16 -40 -40 -40 

Totaal Overdrachten  -3.227 -8.679 -10.018 -10.154 

Overige Baten 41 0 0 0 

Totaal Baten 1.528 1.499 1.589 1.613 

LASTEN Verslagjaar 2015 2016 2017 

Personeelslasten 504 658 650 638 

Huisvestingslasten 10 7 7 7 

Overige lasten  427 784 845 845 

Totaal Lasten 941 1.448 1.502 1.490 

Saldo Baten en Lasten 587 51 87 123 

Financiële Baten en Lasten 5 0 0 0 

Totaal Resultaat 592 51 87 123 

 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de door de Raad van Toezicht op 4 april 2014 goedgekeurde 

Meerjarenbegroting voor de periode 2014/2015 t/m 2020/2021. Als gevolg van het ontvangen van de zware 

ondersteuningsmiddelen vanaf het schooljaar 2015/2016 lopen de Rijksbijdragen aanzienlijk op. De 

verwachting voor de komende boekjaren is gebaseerd op de geprognotiseerde ontwikkeling van 

leerlingaantallen. De begrote overdrachten en lasten zijn afgestemd met de budgetverantwoordelijke 

regiomanagers en met de directies van de SBO-scholen.  

 

Naar aanleiding van de overgangsregeling vindt er een korting op het budget voor de zware ondersteuning 

plaats. Op basis van het meetmoment (1-10-2011) lagen de kosten voor de zware ondersteuning van alle 

binnen het samenwerkingsverband participerende scholen totaal ruim 3 miljoen lager dan het normbudget. 

De ontwikkeling van de omvang van de zware ondersteuning na 1-10-2011 heeft geen invloed  meer op deze 

overgangsregeling. 

 

Doordat er minder dan gemiddeld geïndiceerde leerlingen op de aangesloten scholen stonden ingeschreven, 

zal de bekostiging op basis van de overgangsregeling stapsgewijs oplopen tot het landelijk gemiddelde. 
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Risicobeheersings- en controle systeem 
In het verslagjaar is een planning- en controlcyclus opgesteld, waarin de planning, uitvoering en 

verantwoording van de hoofdprocessen binnen managementteam, raad van bestuur en raad van toezicht op 

elkaar zijn afgestemd. Deze wordt ook aangesloten met de planning voor vergaderingen van de regionale 

commissies en bijeenkomsten van directies in de regio. 

 

Daarnaast is een risicoanalyse uitgevoerd, resulterend in een risicoprofiel voor het samenwerkingsverband. 

De risico’s zijn verdeeld over drie categorieën. Afhankelijk daarvan vindt met onderscheiden periodiciteit 

evaluatie plaats binnen het managementteam. 

 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de door de organisatie, qua Kans en Impact (categorie 1) hoogst 

ingeschatte risico’s en beheersmaatregelen.  
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Onvoldoende uitvoering geven 

aan ambitie in de 

schoolondersteunings-profielen 

door de scholen met negatieve 

invloed op het verwijzingsgedrag 

Midden Hoog 

normpercentages 

afspreken 

verwijspercentage 

gemiddelde regio 

overwegen bonus/malus 

systeem 

Nee Vooralsnog midden, 

zolang nog geen 

ervaring is opgedaan. 

In 2e kwartaal 2015 

evalueren 

Onder-

deel op- 

bouw 

buffer  

in MJB 

Opmerkingen van de inspectie in 

de simulatie over het OSP 

worden niet (tijdig) verwerkt 

Midden Hoog 
worden meegenomen in 

de e.v. herziene versie 

(voorjaar 2015) 

Nee Zolang check niet heeft 

plaatsgevonden is het 

risico Midden 

Geen 

Overlap van postcodes Berséba 

en regionale swv's kan leiden tot 

aanmeldingen van ll uit onze 

achterban bij regionale swvn 

met consequenties voor de 

ambitie van Berséba 

Midden Hoog 

advertenties met oproep 

aan ouders om kinderen bij 

ons swv aan te melden, 

inschakelen kerkenraden, 

contacten onderhouden 

met regionale swvn 

Nee Vooralsnog midden, 

zolang nog geen 

ervaring is opgedaan. 

In 2e kwartaal 2015 

evalueren 

Onder-

deel op- 

bouw 

buffer 

in MJB 

Het swv werkt strategisch niet 

volgens het ondersteuningsplan, 

waardoor focus ontbreekt op 

het realiseren van missie en 

doelstellingen 

Midden Hoog 

managementrapportage 

inrichten vanuit 

ondersteuningsplan 

Nee Vooralsnog midden, 

zolang nog geen 

ervaring is opgedaan. 

In 2e kwartaal 2015 

evalueren 

  

Ongewenste 

leerlingontwikkeling op het SBO 

en SO 

 

Midden 
 

Hoog 

Kengetallen / norm-

percentages 

Nee Midden, wordt 

bewaakt via de 

management-

rapportages 

Geen 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 21.957       

Liquide middelen 775.985     

797.942         

Totaal 797.942         

PASSIVA

Eigen vermogen 592.426         

Kortlopende schulden 205.516         

Totaal 797.942         

2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2014

 

Baten

Rijksbijdragen 1.487.372      1.337.459      

Overige baten 40.953          -                   

Totaal baten 1.528.326      1.337.459      

Lasten

Personeelslasten 487.579         601.928         

Huisvestingslasten 9.901            9.416            

Overige lasten 442.560         660.313         

Totaal lasten 940.041         1.271.657      

Saldo baten en lasten 588.285         65.802          

Financiële baten en lasten 4.890            -                   

RESULTAAT BOEKJAAR 593.175         65.802          

2013-2014 Begroting 2013-2014
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013-2014

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 588.285     

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 21.957-       

- Kortlopende schulden 205.516     

183.559     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 771.844     

Ontvangen interest 4.890         

Totaal 4.890         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 776.734     

Mutatie liquide middelen 776.734     

2013-2014
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening kent een verlengd boekjaar, te weten van 5 februari 2013 tot en met 31 december 2014.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Investeringen < 2.500 worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een

tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat 

van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen
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De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend;

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen

3,88

38,81%

39,83%

52,04%

2013-2014

0,74

0,74

3,88
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Vorderingen

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 9.918             

9.918              

Overlopende activa             12.039 

Totaal 21.957            

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 775.985         

Totaal 775.985          

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve (landelijk) 371.505          -                   371.505         

Algemene reserve (noord-oost) 82.206            -                   82.206           

Algemene reserve (midden) 77.010            -                   77.010           

Algemene reserve (randstad) 17.652            -                   17.652           

Algemene reserve (zeeland) 44.053            -                   44.053           

Totaal 592.426          -                   592.426         

Kortlopende schulden

Crediteuren 158.860          

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies sociale verzekeringen 22.813           

22.813            

Schulden terzake van pensioenen 6.995              

Overige kortlopende schulden

Overige 2.525             

2.525              

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen 14.323           

14.323            

Totaal 205.516          

Stand per 31 -12 - 2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Er is een huurcontract per 1 augustus 2013 met de VGS afgesloten in verband met de huur van gemeubileerde kantoorruimten voor 

een bedrag ad. € 4.387,50 per jaar, met een looptijd van 60 maanden, eindigend op 31 juli 2018.

Er is per 1 juni 2014 een huurcontract met Kapelle afgesloten in verband met de huur van gemeubileerde kantoorruimten voor een 

bedrag ad. € 5.000,- per jaar, voor onbepaalde tijd.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 784.740         735.751         

Geoormerkte OCW subsidies 3.929.946       3.832.863       

3.929.946       3.832.863       

 Overdrachten SBO op basis van peildatum 485.870-         486.302-         

 Overdrachten AB dienst 141.915-         126.667-         

 Overdracht scholen op schoolmodel 1.557.925-       1.630.910-       

 Overdr scholen overg.regel.rugzak cluste4 454.575-         472.693-         

 Knelpunten arrangementen 8.425-             64.583-           

 Arrangementen cluster 3 511.976-         433.333-         

 Kosten onderzoeksarrangementen 50.585-           -                   

 JRK arrangementen 16.042-           16.667-           

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 3.227.313-       3.231.155-       

Totaal 1.487.372       1.337.459       

Overige baten

Overige

  Overige baten personeel 15.928           -                   

  Overige 25.025           -                   

40.953           -                   

Totaal 40.953           -                   

Begroting 2013-20142013-2014
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Begroting 2013-20142013-2014

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 269.224         452.813         

Overige looncomponenten 84.829           -                   

Sociale lasten 57.563           -                   

Pensioenpremies 46.818           -                   

458.434         452.813         

Af: vergoedingen toezichthouders 16.500-           

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen -                   3.500             

(Na)scholingskosten 4.871             15.000           

Kosten werving personeel 16.537           -                   

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 79                 -                   

Representatiekosten personeel 897               -                   

Personeel niet in loondienst 22.375           105.558         

Overige 886               25.057           

45.645           149.115         

Totaal 487.579         601.928         

Het aantal personeelsleden over 2014 bedroeg gemiddeld 4 FTE. (2013 1 FTE)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Huisvestingslasten

Huur 9.901             9.416             

Totaal 9.901             9.416             
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Begroting 2013-20142013-2014

Overige lasten

Beleidsacitiviteiten

 Algemene ledenvergadering 615               1.667             

 Jaarlijkse conferentie 8.683             20.000           

 Directienetwerk 2.958             13.958           

 Drukwerk algemeen -                   5.000             

 IB Netwerk 5.783             13.542           

 Indicatiecommissie 3.259             13.733           

 IT platform 57                 1.625             

 Kwaliteitszorg 10.565           24.166           

 Ondersteuningsplanraad 7.507             8.125             

 Overige netwerken (IA-OA-RT) 2.970             4.375             

 Overige werkplek - en kantoorkosten 2.331             1.792             

 RZC 15.176           18.750           

 Secretariaat 14.130           3.346             

 Secretariaat algemeen regiomanager en 

RZC

14.923           8.333             

 Secretariaat Zorgloket van DE -                   13.750           

 Werkconferentie 739               1.667             

 Werkplekkosten 12.638           15.334           

 Zorgloket 22.070           24.379           

 Zorgloket extern personeel incl. indicatie 26.761           28.125           

 Zorgnetwerk 24.941           -                   

 Beleidsmedewerker financien 38.160           12.917           

 Kosten toezichthouders 53.653           95.587           

267.921         330.171         

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 14.023           33.833           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 4.652             11.708           

Telefoon- en portokosten e.d 694               -                   

Computerkosten 15.071           -                   

Bestuurs-/managementondersteuning 20.559           10.500           

Overige 16.160           8.975             

71.160           65.016           

Overige

Abonnementen 3.615             -                   

Drukwerk en advertentiekosten 17.693           17.083           

Schoolprofielen-software -                   117.708         

Schoolprofielen-begeleiding 73.468           127.500         

Overige 8.704             2.835             

103.480         265.126         

Totaal 442.560         660.313         
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Begroting 2013-20142013-2014

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 4.652             11.708           

Accountantslasten 4.652             11.708           

Financiële baten en lasten

Rentebaten 4.890             -                   

Totaal 4.890             -                   
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR  

MODELMATIGE WEERGAVE RAPPORTAGE GEGEVENS VLG. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPLUBLIEKE SECTOR 2014

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
G.R. van Leeuwen j 1-2-2013 n.v.t 0,60                 51.638                          -                       8.264                          -   

H. de Vin n 1-2-2013 n.v.t 0,40                 33.920                          -                       4.646                          -   

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
nvt                        -                            -                            -                            -   

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

functievervulling

Einddatum 

functievervulling

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

functievervulling

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
G. Boonzaaijer n 5-2-2013                   3.630                          -                            -                            -   

J. Timmer n 5-2-2013                   3.000                          -                            -                            -   

J. Bakker n 5-2-2013                   3.000                          -                            -                            -   

J. A. Stoop j 5-2-2013                   4.500                          -                            -                            -   

J. Kuijers n 5-2-2013                   3.000                          -                            -                            -   

A. Verweij n 5-2-2013                   3.000                          -                            -                            -   

L. Vogelaar n 5-2-2013                   3.000                          -                            -                            -   

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functie of functies

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
nvt                        -                            -                            -                            -   

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Functie of functies

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
nvt                        -                            -                            -                            -   

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking #)

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)

VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)
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OVERIGE GEGEVENS
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2013-2014 ad € 593175 als volgt te verdelen:

Algemene reserve (landelijk) 371.505     
Algemene reserve (noord-oost) 82.206      
Algemene reserve (midden) 77.010      
Algemene reserve (randstad) 17.652      
Algemene reserve (zeeland) 44.053      

Totaal 592.426     

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.

42



BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 LANDELIJK

Baten

Rijksbijdragen   1.474.525 1.328.452  

Overige baten 16.012      -               

Totaal baten 1.490.537  1.328.452  

Overdrachten

Knelpunten arrangementen      511.976 433.333     

Totaal overdrachten 511.976     433.333     

Lasten

Personeelslasten 325.790     372.056     

Huisvestingslasten 8.924        9.416        

Beleidsactiviteiten 109.386     82.126      

Overige lasten 167.844     365.719     

Totaal lasten 611.945     829.317     

Saldo baten en lasten 366.616     499.135     

Financiële baten en lasten 4.890        -               

Netto resultaat 371.505     65.802      

2013-2014 Begroting 2013-2014

44



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 VAN DE REGIO NOORD-OOST

Baten

Rijksbijdragen 795.889     795.889     

Totaal baten 795.889 795.889     

Overdrachten

Overdrachten SBO        76.470 76.531      

Overdrachten AB dienst        31.250 31.250      

Overdracht scholen      419.990 421.044     

Overg. regel. rxgzak clxster4      155.510 151.619     

Knelpunten arrangementen                - 16.667      

Reservering onderzoeksarrangementen        48.955- -               

Kosten onderzoeksarrangementen        17.664 -               

Totaal overdrachten 651.929     697.111     

Lasten

Personeelslasten 23.419      32.088      

Beleidsactiviteiten 37.824      60.540      

Overige lasten 510           6.150        

Totaal lasten 61.754      98.778      

Saldo overdrachten en lasten 82.206      -               

Netto resultaat 82.206      -               

2013-2014 Begroting 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 VAN DE REGIO MIDDEN

Baten

Rijksbijdragen 810.898     810.898     

Totaal baten 810.898 810.898     

Overdrachten

Overdrachten SBO      125.370 125.513     

Overdrachten AB dienst        20.835 10.000      

Overdracht scholen      464.710 457.177     

Overg. regel. rugzak cluster4        38.880 56.485      

Knelpunten arrangementen                - 20.833      

Totaal overdrachten 649.795     670.008     

Lasten

Personeelslasten 50.995      61.263      

Beleidsactiviteiten 32.318      75.460      

Overige lasten 780           4.167        

Totaal lasten 84.093      140.890     

Saldo overdrachten en lasten 77.010      -               

Netto resultaat 77.010      -               

2013-2014 Begroting 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 VAN DE REGIO RANDSTAD

Baten

Rijksbijdragen   1.028.183 1.028.183  

Overige baten 24.941      -               

Totaal baten 1.053.124  1.028.183  

Overdrachten

Overdrachten SBO      260.380 260.510     

Overdrachten AB dienst        72.915 72.917      

Overdracht scholen      483.820 485.679     

Overg. regel. rugzak cluster4        95.700 95.133      

Knelpunten arrangementen          2.990 14.583      

Totaal overdrachten 915.805     928.822     

Lasten

Personeelslasten 70.398      69.528      

Huisvestingslasten 977           -               

Beleidsactiviteiten 48.053      27.750      

Overige lasten 240           2.083        

Totaal lasten 119.667     99.361      

Saldo overdrachten en lasten 17.652      -               

Netto resultaat 17.652      -               

2013-2014 Begroting 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013-2014 VAN DE REGIO ZEELAND

Baten

Rijksbijdragen 605.192     605.192     

Totaal baten 605.192 605.192     

Overdrachten

Overdrachten SBO        23.650 23.748      

Overdrachten AB dienst        16.915 12.500      

Overdracht scholen      269.025 267.010     

Overg. regel. rugzak cluster4      164.485 169.456     

Knelpunten arrangementen          5.435 12.500      

Reservering onderzoeksarrangementen        30.665- -               

JRK arrangementen        16.042 16.667      

Kosten onderzoeksarrangementen        32.921 -               

Totaal overdrachten 497.808     501.881     

Lasten

Personeelslasten 33.477      41.936      

Beleidsactiviteiten 24.590      57.208      

Overige lasten 5.265        4.167        

Totaal lasten 63.331      103.311     

Saldo overdrachten en lasten 44.053      -               

Netto resultaat 44.053      -               

2013-2014 Begroting 2013-2014

48


	Format Berseba jaarrekening 2014 - concept a
	Jaarverslag 2013-2014 def
	Format Berseba jaarrekening 2014 - concept c

