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2 Inleiding 

Dit is het tweede jaarverslag van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal 

onderwijs. De uitvoerende organisatie van deze vereniging is het samenwerkingsverband Berséba. Bij 

Berséba zijn alle reformatorische scholen voor primair en speciaal onderwijs aangesloten.  

Dit tweede jaarverslag heeft betrekking op het boekjaar 2015. Het is na de inhoudsopgave en deze inleiding 

als volgt opgebouwd: 

 

In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de activiteiten vanuit organen van de vereniging. In paragraaf 3.2.2 

doet de raad van toezicht verslag van zijn werkzaamheden. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het beleid van Berséba en de activiteiten die op basis van dit beleid zijn uitgevoerd. 

Nadat in paragraaf 4.1 een beknopte beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen van Berséba, gaat 

paragraaf 4.2 in op trends en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee Berséba te maken heeft. 

Paragraaf 4.3 focust op onderwijsinhoudelijke beleidsontwikkelingen. Vervolgens wordt in de paragraaf 4.4 

aandacht gegeven aan aspecten van het personeelsbeleid van Berséba. Paragraaf 4.5 geeft inzicht in de vele 

contacten die Berséba onderhoudt.  

 

In hoofdstuk 5 zijn relevante kengetallen opgenomen. 

 

Het bestuursverslag eindigt met hoofdstuk 6, waarin wordt ingegaan op het financieel beleid van Berséba.  
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3 De vereniging 

3.1 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 Hoogmogende Heren Staten-Generaal der 

Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van voornoemde Synode (art. 3 Statuten). 

De aangesloten leden van de vereniging onderschrijven deze grondslag.  

 

3.2 Interne organisatie 
De organisatie van de Vereniging heeft de volgende structuur: 

 
 

Berséba is een landelijk samenwerkingsverband. Het 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, Overijssel, Flevoland en een deel 

van Gelderland (ten noorden van de A1, m.u.v. Ermelo, Putten en Uddel. Van alle leerlingen van Berséba 

is ca. 20% in deze regio gevestigd. 

- 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). In deze regio is ca. 28% van 

de leerlingen van Berséba gehuisvest.  

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

inclusief de stad zelf) en het westelijk deel van Noord-Brabant. Op de scholen in deze regio zit 38% van 

het aantal leerlingen van Berséba. 

- De regio Zeeland valt samen met de provincie Zeeland. 14% van de leerlingen van Berséba volgt het 

onderwijs in deze regio. 

3.2.1 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 15 juni 2015 en 30 juni 2016. Op de 

eerste vergadering werd via voortgangsverslagen melding gedaan van de activiteiten binnen Berséba en de 

inhoud van het ondersteuningsplan. Ook werd de meerjarenbegroting 2014/15-2020/21 besproken. Een 
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voorstel tot aanpassing van de statuten kon niet in definitieve stemming worden gebracht vanwege het 

ontbreken van het benodigde quorum.  

Daarom werd op 30 juni 2016 een tweede vergadering belegd. De toen aanwezige leden hebben unaniem 

ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. Deze wijzigingen hadden - naast enkele 

tekstuele optimalisaties - betrekking op de samenstelling (omvang) van de raad van bestuur, de enkelvoudige 

voordracht van kandidaten voor de raad van toezicht, de aansluiting bij de Landelijke 

Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO uitgaand van de Stichting 

Onderwijsgeschillen en de besteding van het batig saldo na opheffing van de vereniging.  

Tijdens de ALV van 15 juni hield Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van de 

Onderwijsspecialisten een lezing over een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen binnen Berséba. Als 

grootste risico van Berséba benoemde hij het volume: voor een kwalitatief goede ondersteuning van zware 

zorgvragers is een bepaald aantal leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag vereist.  

3.2.2 Raad van toezicht 
De raad van toezicht vervult zijn taken conform het reglement voor deze raad. In lijn met artikel 12, lid 5 van 

de statuten legt de raad van toezicht van Berséba jaarlijks verantwoording af aan de ALV over de uitvoering 

van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden (zie paragraaf 3.2.1). 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.  

Hierna volgt het verslag van de raad van toezicht over het 2015. Dit verslag is namens de raad opgesteld 

door dhr. T.A. Stoop, voorzitter. 

Samenstelling van de raad van toezicht, met functies en relevante nevenfuncties 

De raad van toezicht was per 31 december 2015 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: T.A. Stoop (47 jaar, Hendrik-Ido-Ambacht), portefeuille identiteit 

Beroep:  raad van bestuur van Cedrah (reformatorische ouderenzorg) 

Nevenfuncties: voorzitter raad van toezicht SG Gomarus te Gorinchem, lid 

Partijadviesraad SGP, voorzitter stuurgroep/bouwcommissie 

nieuwbouw Petrakerk H.I. Ambacht 

Kerkgenootschap:  Gereformeerde Gemeenten 

 

Vice-voorzitter: G. Boonzaaijer (47 jaar, Doorn), portefeuille personeel en organisatie  

Beroep: wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Nevenfunctie:  eigenaar advies- en administratiekantoor 

Kerkgenootschap:  Oud Gereformeerde Gemeenten 

 

Leden: J. Bakker (54 jaar, Hilversum), portefeuilles financiën en algemeen bestuur/politiek 

Beroep: senior-beleidsmedewerker gemeente Nieuwkoop 

Nevenfuncties: penningmeester bestuur Petrus Dathenusschool Hilversum, lid      

auditcommissie KerstenOnderwijsCentrum, lid Raad van toezicht  Sirjon, 

bestuurslid SGP-kiesvereniging Hilversum, penningmeester St. 

Fractieondersteuning CU-SGP Noord-Holland 

Kerkgenootschap:  Gereformeerde Gemeenten 

 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Bestuursverslag 2015-Berséba  7 

 

J. Kuijers (47 jaar, Staphorst), portefeuilles onderwijs en algemeen bestuur/politiek 

Beroep directeur Koning Willem-Alexanderschool Staphorst 

Nevenfuncties lid stuurgroep Samen Opleiden en lid resonansgroep Hogeschool 

Driestar Educatief, lid raad van toezicht Hoornbeeck/VLC, lid stuurgroep 

CJG Staphorst, secretaris St. Jongeren Ontmoeting Staphorst 

Kerkgenootschap:  Hersteld Hervormde Kerk 

 

J. Timmer (64 jaar, Asperen), portefeuille financiën 

Beroep: gepensioneerd, voormalig directeur Rabobank 

Nevenfuncties: diaken, commissaris woningcorporatie Goed Wonen Zederik, 

penningmeester St. Evangelisatie Limburg, penningmeester Groot    

Nieuws Radio, penningmeester Ondernemersfonds Leerdam,    

penningmeester St. Vrienden van Heidelberg en Dordrecht 

Kerkgenootschap:  Protestantse Kerk Nederland 

 

drs. A. Verweij (58 jaar, Apeldoorn), portefeuille onderwijs 

Beroep: directeur-bestuurder Educatis te Utrecht 

Nevenfunctie: voorzitter Raad van toezicht RST Zorgverleners,  

Kerkgenootschap:  Gereformeerde Gemeenten 

 

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

Beroep: bestuurlijk-juridisch medewerker VBSO te Veenendaal 

Nevenfuncties: lid raad van toezicht S(B)O-scholen te Ede, penningmeester    

Vereniging Bevordering Zondagsrust, lid GBS-comité 

Kerkgenootschap:  Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

 

In 2013 is er een rooster van aftreden voor de raad vastgesteld. Volgens dit rooster waren in 2015 de leden 

Bakker en Verweij aftredend en herbenoembaar. Op voorstel van de raad van toezicht heeft de ALV op 15 

juni 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: 

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. 

2019: J. Bakker  herbenoembaar voor een derde termijn 

 drs. A. Verweij   herbenoembaar voor een derde termijn 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Bestuursverslag 2015-Berséba  8 

De kwaliteit en de deskundigheidsbevordering  

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

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

lid zijn. Verschillende leden hebben in 2015 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 code Good Governance 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.  

Honorering  

De voorzitter van de raad van toezicht ontving een honorarium van € 4.500,00 bruto op jaarbasis (excl. BTW). 

De leden ontvingen een honorarium van € 3.000,00 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 2015 

De focus van de raad van toezicht lag in 2015 op de koers van het samenwerkingsverband richting toekomst 

en de invulling van het werkgeverschap voor de raad van bestuur in het algemeen en de overgang van een 

tweehoofdige naar een eenhoofdige raad van bestuur in het bijzonder. 

In 2015 vergaderde de raad van toezicht 5 keer, altijd in aanwezigheid van beide leden van de raad van 

bestuur. Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar is het eigen functioneren geëvalueerd aan 

de hand van een opgestelde evaluatieformat en het gesprek daarover. Naast genoemde vergaderingen is er 

op 22 april 2015 een bijeenkomst van RvT, RvB en regiomanagers gehouden, waarin op interactieve en 

dynamische wijze is gesproken over de koers van het samenwerkingsverband.  

In januari/februari 2015 zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd met beide leden van de 

raad van bestuur. Deze gesprekken werden voorafgegaan door een feedbackronde, waarin gesproken werd 

met leden van het managementteam (MT) en met de voorzitter en de secretaris van de 

ondersteuningsplanraad (OPR). De remuneratiecommissie heeft namens de raad van toezicht een positieve 

beoordeling van het functioneren van beide bestuurders gegeven.  

In het voorjaar van 2015 is gesproken over de samenstelling van de raad van Bestuur, na het aangekondigde 

vertrek van bestuurder J. de Vin aan het einde van 2015. Na ampel beraad heeft de raad van toezicht besloten 

dat daarna zal worden doorgegaan met een éénhoofdige raad van bestuur in de persoon van de heer Van 

Leeuwen (zijn functieomvang - 0,6 fte - blijft ongewijzigd). Punten van gesprek waren de borging van kennis 

en continuïteit, de formatieve compensatie/ondersteuning van de bestuurder en het verminderen van 

kwetsbaarheid.    

In het kader van de zogenaamde ‘eigen werkzaamheden van de raad van toezicht’ is gesproken over het 

profiel van de raad van bestuur en de profielen voor de raad van toezicht.  

 

In 2015 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest tijdens de RvT-vergaderingen: 

Beleid en strategie: Beleidsnotitie dekkend netwerk, de beleidsagenda 2015/2016, 

kwartaalrapportages (inhoud), het Koersdocument en het 

Toezichtkader 

Passend Onderwijs inhoudelijk: Pilot ouderbetrokkenheid, aanpassing Ondersteuningsplan, de 

afgifte van toelaatbaarheids-verklaringen.  
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Organisatie De instelling van een medezeggenschapsraad, wijziging van de 

statuten, invulling vacature regiomanager Noordoost, het 

overdrachtsdocument van vertrekkend bestuurder J. de Vin.  

Financiën Bekostiging van de tussentijdse instroom van leerlingen, 

kwartaalrapportages (financiën), jaarverslag/jaarrekening en 

accountantsverslag over 2013/2014, het treasurystatuut, 

risicoprofiel en risicomanagement, de liquiditeitsprognose, de 

gewenste omvang van het weerstandsvermogen, de begroting 

2015/2016.   

 

Met dankbaarheid heeft de raad van toezicht in 2015 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! 

3.2.3 De raad van bestuur 
De raad van bestuur vervult zijn taken conform het reglement voor deze raad. In de verslagperiode heeft de 

raad maandelijks vergaderd. Daarbij kwam een breed scala aan o.a. organisatorische, personele, financiële, 

facilitaire en onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde. 

Samenstelling 

De raad van bestuur van Berséba bestond in 2015 uit twee leden, namelijk: 

- De heer G.R. van Leeuwen MES, voorzitter, met een dienstverband van 0,6 wtf. Naast deze functie is hij 

als directeur-bestuurder verbonden aan drie scholen van de VCOG in Opheusden en Ochten. 

Nevenfuncties:  raadslid in de gemeente Neder-Betuwe, lid Partijadviesraad SGP, deputaat kerk en 

overheid 

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 beheerde de volgende portefeuilles: Onderwijskundig beleid, Kwaliteitsbeleid, 
Organisatiebeleid (besturen van de totale organisatie) en Communicatiebeleid. 
De heer De Vin beheerde de volgende portefeuilles: Financieel beleid, Organisatiebeleid (ICT, administratieve 

en facilitaire dienstverlening) en Personeelsbeleid. 

Bestuurlijke uitgangspunten 

Berséba hanteert de volgende bestuurlijke uitgangspunten:   

- De gezamenlijke schoolbesturen zijn eigenaar van Berséba. 

- De Raad van Bestuur formuleert de kaders voor het beleid rond Passend Onderwijs. 

- Berséba voert regionaal/lokaal uit wat decentraal kan en landelijk wat centraal moet. 

- Binnen de kaders voeren de schoolbesturen met een maximale beleidsruimte de wettelijke taken voor 

passend onderwijs uit. 

- Het eigenaarschap van de zorgplicht ligt bij de schoolbesturen. 

- Berséba is voor Passend Onderwijs de gesprekspartner van het Ministerie, de gemeenten en de inspectie. 
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- Berséba opereert daadkrachtig, efficiënt en slagvaardig, met zo min mogelijk bestuurslagen en 

bureaucratie.  

- Solidariteit is binnen Berséba een belangrijk uitgangspunt. 

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

duidelijk. 

3.2.4 Managementteam 
Het managementteam (MT) van Berséba bestaat uit de leden van raad van bestuur en de regiomanagers. 

Het managementteam vervult een beleidsvoorbereidende rol. De regiomanagers hebben de opdracht het 

beleid van Berséba samen met de scholen uit te voeren. Als klankbordgroep voor de regiomanagers is in elke 

regio een regionale commissie actief. Deze bestaat uit directeuren en intern begeleiders.  

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

G. van Roekel (regio Midden) en L.A.N. van Leeuwen (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. 

3.2.5 Ondersteuningsplanraad 
De Ondersteuningsplanraad (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.W. Drost, dhr. M. van Es en dhr. L. Visser.  

De OPR is in de verslagperiode twee keer bij elkaar geweest. In de vergaderingen is naast een aantal 

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

aanvullingen op het ondersteuningsplan. In haar vergadering van 25 maart 2015 heeft de OPR daarmee 

ingestemd. Verder is met de OPR gesproken over zijn activiteitenplan, de begroting voor de OPR en over de 

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

In het najaar van 2015 gaven de heren Bezemer (voorzitter) en Bregman (secretaris) te kennen, dat zij wilden 

stoppen met hun werkzaamheden voor de OPR. Met instemming van de medezeggenschaps-/adviesraden 

van scholen zijn twee nieuwe leden benoemd: de heren A.J. Vink (voor de oudergeleding) en H. Veldhuis jr. 

(voor de personeelsgeleding). Na het vertrek van de heren Bezemer en Bregman zal dhr. B.W. Drost de 

voorzittersrol vervullen. Dhr. G.J. Bouw zal de functie van secretaris op zich nemen.  

3.2.6 Medezeggenschapsraad 

Organisatie 

In het eerste kwartaal van 2015 is de medezeggenschapsraad (MR) officieel geïnstalleerd. De MR bestaat uit 

drie personen: dhr. J. (Jan) de Waard (voorzitter), dhr. G. (Gert) van Roekel (alg. adjunct) en mw. N.J. (Elja) 

Visser (secretaris). 

Vergaderingen 

De eerste vergadering vond plaats op 10 april 2015. In deze vergadering heeft de MR het reglement en het 

huishoudelijk reglement voor de MR vastgesteld. Tevens is een rooster van aftreden opgesteld. 

Adviezen 

De MR adviseerde positief over: 

- het bestuurlijk verslag 2013/2014 
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- de begroting voor 2015/2016 en de meerjarenbegroting 

De MR gaf de raad van bestuur de volgende ongevraagde adviezen: 

- het opnemen van de diensttijd van personeelsleden in de personele paragraaf van de begroting 

- het in kaart brengen van de wtf’s van personeelsleden die bij meerdere instellingen werken 

- het aanpassen van het format voor functionerings- en beoordelingsgesprekken voor de functies 

zorgmakelaar, secretaresse en managementassistente. 

Instemming 

De MR stemde in met: 

- de personele paragraaf van de begroting 2015/2016 

- ophanden zijn wijzigingen in de formatie binnen Berséba 

- het format voor functionerings- en beoordelingsgesprekken 

3.2.7 Loketten 

Algemeen 

In elke regio functioneert een Loket. De taakstelling van Het Loket is in het ondersteuningsplan vastgelegd. 

Binnen elk Loket functioneert een zorgmakelaar en een commissie van toekenning. Het wettelijk vereiste 

deskundigenoordeel is deels belegd in de ondersteuningsteams van de scholen en deels bij de commissie van 

toekenning. In het ondersteuningsteam van de school is betrokkenheid van een orthopedagoog vereist. In 

de commissie van toekenning heeft een GZ-psycholoog zitting. Door de multidisciplinaire samenstelling van 

de commissie wordt geborgd, dat casussen van meerdere zijden worden belicht. 

 

Het Loket heeft drie hoofdtaken: 

1. Het adviseren van scholen en ouders 

Scholen en ouders kunnen bij de Loketten terecht met vragen over (extra) ondersteuning aan leerlingen. 

De regionale loketten zijn per telefoon en e-mail te benaderen. In principe geeft de zorgmakelaar advies. 

Voor meer complexe adviesvragen wordt de commissie van toekenning geconsulteerd.  

2. Het toekennen van arrangementen  

Voor (extra)ondersteuning aan leerlingen die de mogelijkheden van de school te boven gaan, kennen we 

arrangementen in natura (ambulante begeleiding) en/of financiële middelen toe. Het geld dat met een 

arrangement voor een leerling beschikbaar komt, besteedt de school hoofdzakelijk aan extra handen in 

de klas om de ondersteuning aan een leerling mogelijk te maken. De zorgmakelaar heeft mandaat om 

lichte arrangementen toe te kennen. Medium en intensieve arrangementen worden door de commissie 

van toekenning besproken.  

3. Het adviseren over toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis-)onderwijs. 

Het samenwerkingsverband geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor leerlingen, die aangewezen zijn 

op het speciaal (basis-)onderwijs. De commissie van toekenning geeft advies over de ingediende 

aanvragen. De regiomanagers zijn door de raad van bestuur gemandateerd om namens het 

samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaringen te ondertekenen. 

Voor het toekennen van arrangementen en het adviseren over toelaatbaarheidsverklaringen zijn criteria 

opgesteld. Deze criteria zijn leidend bij het nemen van beslissingen over arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen.  

De Loketten / zorgmakelaars hebben te maken met veelal complexe casussen. In de loop van het verslagjaar 

2015 is de ervaring en deskundigheid van het loket gegroeid. De werkwijze is geëvalueerd. Uit de evaluatie 

is duidelijk geworden, dat scholen behoefte hebben aan uitleg bij afwijkende besluiten van het Loket. 

Daarnaast wordt gevraagd om handelingsgerichte adviezen, waarmee scholen toch tegemoet kunnen komen 

aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. 
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De Loketten krijgen in toenemende mate te maken met complexe hulpvragen, waarbij de buitenschoolse 

context van een kind bepalend is. De zorgmakelaar schuift dan regelmatig aan bij een multidisciplinair overleg 

op school, waarbij de gemeente (jeugdhulp) betrokken is. Mogelijke inzet van zorg en ondersteuning worden 

zo maximaal op elkaar afgestemd.  

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. Uitgangspunt is dat ernaar gestreefd 

wordt om in goed overleg een oplossing te vinden. Er zijn in 2015 geen bezwaren ingediend. Overigens staat 

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

is bij deze commissie aangesloten.  
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4 Beleid en Kernactiviteiten 

4.1 Doelstellingen 
Binnen Berséba werken scholen samen om elke leerling het onderwijs te geven dat het best bij hem past. 

Daarbij kijken we naar wat een leerling kán, zo nodig met meer ondersteuning. Elk kind zijn talent, elk kind 

zijn onderwijs, is ons motto. De doelstelling van Berséba is om alle leerlingen uit onze achterban een 

passende plek te geven op een reformatorische school. 

 

De ambitie van Berséba is te formuleren als: sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. Dit 

betekent: 

- 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 leerling, ouders, school, gemeente en 

instellingen voor onderwijsondersteuning en jeugdhulp. 

 

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.  

 

4.2 Maatschappelijke trends met impact op onderwijs 

4.2.1 Jeugdhulp 
In 2015 hebben gemeenten de financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid gekregen voor Jeugdhulp. In 

veel gevallen werken gemeenten in Jeugdhulpregio’s met elkaar samen, in het bijzonder wat betreft de 

inkoop bij zorgaanbieders. De wijze waarop gemeenten de afstemming tussen Jeugdhulp en onderwijs 

organiseren is heel divers. In verreweg de meeste gevallen sluit een functionaris van Jeugdhulp aan bij het 

ondersteuningsteam van de school. Vaak hebben deze functionarissen mandaat om lichte vormen van 

(preventieve) hulpverlening te geven. Over het algemeen wordt goed afgestemd op de identiteit en de 

achterban van de school. 

Aandachtspunt blijft wel om bij noodzakelijke opschaling van zorg de christelijke zorgaanbieders in beeld te 

hebben gelet op de keuzevrijheid van de ouders. Helaas komt het voor dat budgetten bij (christelijke) 

zorgaanbieders waarmee scholen goede contacten hebben, ontoereikend zijn. Hierdoor moeten scholen met 

meerdere zorgaanbieders samenwerken. Voor een goede afstemming en continuïteit is dit niet optimaal. 

Keuzevrijheid wordt dan belemmerd door ontoereikende budgetten.  
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4.2.2 Dyslexie 
Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten dragen gemeenten de financiële 

verantwoordelijkheid voor diagnose en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Gemeenten 

geven aan dat de expertise ontbreekt om sturing te geven op dit thema. In toenemende mate zijn gemeenten 

met samenwerkingsverbanden in overleg om een grotere verantwoordelijkheid bij de 

samenwerkingsverbanden neer te leggen. Berséba geeft hieraan zijn medewerking, maar heeft gelet op zijn 

landelijke dekking te maken met vele verschijningsvormen.  

Het heeft de voorkeur van Berséba dat de verantwoordelijkheid voor EED volledig bij het 

samenwerkingsverband komt, zodat zo goed mogelijk een continuüm van zorg gerealiseerd kan worden rond 

technisch lezen en spelling. Daarover dienen dan wel sluitende afspraken gemaakt te worden met 

gemeenten, onder andere over de overdracht van middelen. 

4.2.3 Leerlingenvervoer 
De effecten van de aangepaste verordeningen leerlingvervoer zijn in 2015 meer zichtbaar geworden. Ouders 

wordt een grotere verantwoordelijkheid toebedeeld bij het vervoer van leerlingen naar speciale 

voorzieningen. Van kinderen zelf wordt ook meer verwacht. Nog steeds duidt Berséba deze ontwikkeling niet 

als negatief, maar het zal wel tijd vragen om de grotere verantwoordelijkheid van ouders te kunnen 

realiseren, al dan niet met creatieve oplossingen voor het organiseren van leerlingvervoer.  

4.2.4 Modernisering artikel 23 
Staatssecretaris Dekker wil overgaan tot modernisering van artikel 23 van de Wet Primair Onderwijs. Hij wil 

daarbij het richtingsbegrip schrappen. Nu is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat een laatste school 

naar richting blijft bestaan, ondanks het feit dat het aantal leerlingen lager is dan de opheffingsnorm in een 

gemeente. Het voorstel van de Staatssecretaris om het richtingsbegrip te schrappen zal dit onmogelijk 

maken. Overname van dit voorstel door de politiek zal -naar de huidige stand van zaken- leiden tot sluiting 

van 12 reformatorische scholen. Voor ouders die voor hun kinderen reformatorisch onderwijs wensen, zal 

dit grote gevolgen hebben wat betreft vervoer van leerlingen naar een door de ouders gewenste school. Het 

schrappen van het richtingsbegrip brengt ook het bestaansrecht van Berséba in gevaar. De staatssecretaris 

heeft echter gemeld dat het laten verdwijnen van de landelijke samenwerkingsverbanden niet aan de orde 

is. 

 

4.3 Onderwijsinhoudelijk beleid 
Passend Onderwijs is enerzijds een verdere ontwikkeling van het beleid van Weer Samen Naar School, maar 

anderzijds stelt het ons voor nieuwe vraagstukken. Het ondersteuningsplan is het centrale beleidsdocument 

van het samenwerkingsverband. Het huidige ondersteuningsplan heeft een looptijd tot en met 31 juli 2019. 

In 2015 zijn aanvullingen gedaan op het ondersteuningsplan. Deze vormen een integraal onderdeel van het 

oorspronkelijk vastgestelde plan. In dit ondersteuningsplan beschrijft Berséba op welke wijze zij voldoet aan 

de wettelijke taken.  

In het verslagjaar zijn er diverse thema’s die de aandacht hebben gekregen. 

4.3.1 Dekkend netwerk  
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 en voorzien van concrete doelen. 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 
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voorzieningen het onderwijs volgen, toch op een eigen school een plaats te geven. Tegelijk zien we dat er 

helaas altijd situaties blijven, waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn.  

4.3.2 Hoogbegaafdheid 
Er is beleid geformuleerd op het thema hoogbegaafdheid. Meer- en hoogbegaafde kinderen behoren ook de 

begeleiding en het aanbod te krijgen dat bij hen past. Concreet heeft dit vorm gekregen in arrangementen in 

middelen en expertise (ambulante begeleiding).  

In elke regio zijn er bijeenkomsten belegd rondom hoogbegaafdheid. Dit leidt in de regio’s tot verschillende 

activiteiten om het aanbod voor hoogbegaafde kinderen uit te breiden en te verdiepen en de kwaliteit 

daarvan te borgen. In twee regio’s zijn nulmetingen verricht waardoor de scholen een beeld krijgen waar ze 

staan en waar mogelijkheden voor beleidsontwikkeling liggen. Andere regio’s zullen volgen. 

Daarnaast is besloten om in de regio Randstad een onderzoek te doen naar het realiseren van aanbod voor 

hoogbegaafde leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen het speciaal basisonderwijs. 

Tevens wordt in deze regio onderzoek gedaan naar de uitstroom van deze leerlingen naar scholen buiten ons 

samenwerkingsverband. Het resultaat daarvan kan leiden tot een beter zicht op witte vlekken rond 

hoogbegaafdheid binnen Berséba.  

4.3.3 Ouderbetrokkenheid 
In het afgelopen jaar is er een stimuleringsproject geweest in het kader van ouderbetrokkenheid. Aan dit 

project hebben -naast de twee reformatorische samenwerkingsverbanden- acht basisscholen, twee scholen 

voor voortgezet onderwijs, twee onderwijsbegeleidingsdiensten en de reformatorische oudervereniging hun 

medewerking verleend. Het project heeft een rapport opgeleverd met aanbevelingen voor scholen en 

ouders. Dit rapport is via de website van Berséba in te zien. De uitkomsten kunnen gebruikt worden op 

andere scholen. De aanbevelingen zullen met de scholen worden gecommuniceerd tijdens directienetwerken 

in 2016.  

4.3.4 Kwaliteitszorg 

Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het toezichtkader voor 

samenwerkingsverbanden. De inspectie is bij een uitgebreid onderzoek in maart 2015 tot de conclusie 

gekomen, dat de kwaliteit van het samenwerkingsverband goed op orde is.  

Op basis van het toezichtkader voor samenwerkingsverbanden is een begin gemaakt met het opstellen van 

een kwaliteitshandboek voor Berséba. De verwachting is, dat dit nog tijdens de planperiode van het huidige 

ondersteuningsplan afgerond zal worden. Het samenwerkingsverband zelf ervaart dat de doelstellingen en 

de daaraan verbonden resultaten nog onvoldoende expliciet zijn. Dit zal vooral een aandachtspunt zijn voor 

de volgende planperiode. 

Verschillende thema’s zijn in de beleidsagenda van Berséba verder uitgewerkt. Deze beleidsagenda is 

richtinggevend voor het beleid in de regio’s. Viermaandelijks rapporteren de regiomanagers aan de hand van 

een vastgesteld format de voortgang van de beleidsthema’s in de regio aan de raad van bestuur. De raad van 

bestuur verantwoordt zich in een samenvattende rapportage aan de raad van toezicht.  

Scholen 

In het kader van kwaliteitszorg bezoeken de regiomanagers jaarlijks de basisscholen. Kengetallen als 

deelnamepercentages, aangevraagde arrangementen, toegekende toelaatbaarheids-verklaringen, de 

kwaliteit van de aangeleverde dossiers en de financiële verantwoording zijn onderwerp van gesprek.  

Daarnaast is besloten om in een periode van vier jaar alle scholen uitgebreid te bezoeken. Er vindt dan een 

audit plaats. De door het samenwerkingsverband geformuleerde basisondersteuning is dan uitgangspunt. 
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In 2015 is een begin gemaakt om deze basisondersteuning te verbinden aan het toezichtkader van de 

inspectie voor de scholen. Aangezien de inspectie voornemens is om met ingang van 2017 met een nieuw 

toezichtkader te gaan werken, zal de basisondersteuning aan dit nieuwe toezichtkader worden verbonden. 

Door deze verbinding versterken de audits vanuit het samenwerkingsverband de kwaliteitszorg van de 

scholen.  

4.3.5 Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding is bedoeld om de professionaliteit van de leerkracht binnen het basisonderwijs en de 

mogelijkheden voor ondersteuning aan de leerling binnen de basisschool uit te breiden. Binnen Berséba is 

opdracht tot het verlenen van ambulante begeleiding neergelegd bij de speciale onderwijsvoorzieningen. In 

elke regio is een brede ambulante dienst gevormd. Berséba heeft met deze diensten contractafspraken 

gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een service level agreement. Als er binnen de ambulante diensten 

onvoldoende expertise is om aan de ondersteuningsvragen tegemoet te komen, dan heeft deze dienst de 

opdracht om de benodigde expertise naar binnen te halen.  

Groepsarrangementen en arrangementen hoogbegaafdheid zijn nieuwe ontwikkelingen die binnen de 

diensten aandacht hebben gekregen en op scholen worden ingezet. 

4.3.6 Ondersteuningsteams 
Het ondersteuningsteam in de school heeft een centrale positie bij het geven van ondersteuning binnen de 

school of het realiseren van die ondersteuning op een andere school. In de verslagperiode is dit tijdens 

schoolbezoeken besproken. De verdere professionalisering van ondersteuningsteams blijft een belangrijk 

aandachtspunt. Dit betreft in het bijzonder het afstemmen met Jeugdhulp. 

 

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

een functieprofiel beschreven met een daarbij passend inschaling. Voor de invulling van het personeelsbeleid 

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

de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband.  

Berséba heeft een klachtenregeling voor personeelsleden opgesteld. Daartoe is ook een externe 

vertrouwenspersoon aangesteld. Berséba is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging 

Gereformeerd Schoolonderwijs.  

 

4.4.1 Functies 
Binnen Berséba zijn de volgende functies aanwezig:  

Functie 

Regio  

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   1,0 wtf extern 0-uren 

contract 

Regio Midden   1,0 wtf 0,46 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 
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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. 

 

4.4.2 Tripartiete overeenkomst 
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. 

 

4.4.3 Gesprekkencyclus 
Conform de cao primair onderwijs worden met de personeelsleden functionerings- en 

beoordelingsgesprekken gevoerd. Hiervoor is een gesprekkencyclus van twee jaar afgesproken. In 2015 

hebben functioneringsgesprekken plaatsgevonden met alle personeelsleden. Zij schreven een zelfevaluatie 

en betrokken daarbij de feedback van een aantal mensen uit hun werkomgeving, die zicht hebben op hun 

functioneren. Op basis van deze zelfevaluatie vond een gesprek plaats met de direct leidinggevende. 

 

4.4.4 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. 

 

4.5 Contacten 

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

maanden verschijnt er een nieuwsbrief. In enkele regio’s wordt daar een regionaal deel aan toegevoegd. In 

andere regio’s verschijnt tussentijds een regionale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verspreid onder 

directeuren, intern begeleiders, medezeggenschapsraden en besturen.  

4.5.2 Contacten met scholen 
In paragraaf 2.4.6 is aangegeven,dat de scholen jaarlijks door de regiomanagers worden bezocht.  

Passend onderwijs krijgt vorm in de school of beter gezegd: in de klas. Schoolbesturen hebben zorgplicht en 

zijn verantwoordelijk voor het realiseren van (extra)ondersteuning. 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. Directies worden tijdens de 

netwerkbijeenkomsten betrokken bij het proces van besluitvorming binnen Berséba.  
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Door landelijke- en regionale nieuwsbrieven worden scholen en besturen van de ontwikkelingen binnen 

Berséba op de hoogte gehouden. In de jaarlijkse ledenvergadering ontmoeten raad van toezicht en raad van 

bestuur de afgevaardigden van schoolbesturen, raden van toezicht en directies.  

4.5.3 Contacten met 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 reformatorisch samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 

(RefSVO). 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. Ook tussen de Loketten 

van Berséba en het loket van het RefSVO vindt enkele keren per jaar afstemming en uitwisseling plaats. 

4.5.4 Contacten met zorgaanbieders 
Berséba hecht belang aan een goede samenwerking met de zorgstructuren binnen gemeenten, zodat 

passende onderwijszorgarrangementen kunnen worden gerealiseerd. In toenemende mate zijn er afspraken 

tussen het Loket/de zorgmakelaar van Berseba en regisseurs van de gemeentelijke zorgstructuur. Daarnaast 

heeft afstemming plaats met christelijke zorgaanbieders, verenigd binnen de Samenwerking Christelijke 

Jeugdhulp (SCJ). In elke regio wordt hiertoe een overlegtafel georganiseerd. 

4.5.5 Contacten met 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. Gemeenten spreken 

vaak waardering uit voor de wijze waarop we de ondersteuning voor onze leerlingen 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. Te 

denken valt aan zorg voor jeugd, leerlingvervoer, huisvesting en leerplicht/thuiszitters. 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 ze 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.  

4.5.6 Contacten met 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 zijn enkele scholen die kinderen met intensieve 

taalondersteuningsbehoefte opvangen. Deze leerlingen hoeven daardoor niet naar een speciale school van 

cluster 2. De financiële middelen die scholen nodig hebben om kinderen binnen het spectrum van cluster 2 

te begeleiden en te ondersteunen, komen zonder tussenkomst van het samenwerkingsverband beschikbaar 

aan de scholen. 
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4.5.7 Overige contacten binnen de regio 
Er zijn contacten met de reguliere samenwerkingsverbanden in de regio’s. De contacten variëren van 

inhoudelijke afstemming, uitwisseling en contacten over grensverkeer tot gezamenlijk optrekken qua beleid 

richting gemeenten. 

Verder zijn er contacten met voorschoolse voorzieningen over de toeleiding naar het onderwijs voor 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

Er worden nog steeds leerlingen begeleid door regionale ambulante diensten buiten Berséba. In het kader 

van de tripartiete overeenkomst zijn met deze diensten afspraken gemaakt. De begeleiding vanuit deze 

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

nodig zal blijven. De brede ambulante diensten van Berséba maken hierover met de externe diensten 

afspraken.  

4.5.8 Contacten met de inspectie 
Het samenwerkingsverband heeft goede contacten met de inspectie. Ook de inspectie weet in voorkomende 

gevallen het samenwerkingsverband te vinden. Het gaat in deze laatste contacten veelal om informatie 

vragen van onderwijsinhoudelijke of organisatorische aard. Op 5 maart 2015 heeft de Inspectie Berséba 

bezocht. Er vonden gesprekken plaats met de raad van toezicht, de raad van bestuur, de regiomanagers, de 

ondersteuningsplanraad, enkele ambtenaren van gemeenten, medewerkers van één van de Loketten en 

twee intern begeleiders. De inspectie sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop binnen het 

samenwerkingsverband bestuur en toezicht zijn gescheiden en voor de wijze waarop de relatie met de 

betrokken scholen is vorm gegeven. Specifiek is met inspectie gesproken over de kwaliteitszorg binnen het 

samenwerkingsverband en een toezichtkader voor de raad van toezicht. De inspectie gaf aan dat enkele 

aanvullingen op het ondersteuningsplan nodig waren. Deze aanvullingen zijn voor de zomervakantie 

gerealiseerd.  
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5 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.  

 

5.1 Ontwikkeling leerlingaantallen 
Het betreft, volgens de telling per 1 oktober 2015: 

- 163 scholen voor BAO (samen 38.168 leerlingen (2014: 38.063) ;  

- Scholen voor SBO, samen 802 leerlingen);  

- Scholen voor SO (samen 380 leerlingen)  

 

 
 

Het aantal leerlingen op de basisscholen in ons samenwerkingsverband laat een lichte stijging zien.  

 

5.2 Deelname SBO en SO 
Het aantal leerlingen op het SBO loopt iets terug, terwijl het aantal leerlingen op het SO iets stijgt. 

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de deelnamepercentages van ons samenwerkingsverband  

t.o.v. de landelijke ontwikkeling weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit blijkt dat het deelnamepercentage SBO de landelijke trend volgt, nl. een lichte afname. Het 

deelnamepercentage SO groeit iets. Berséba laat bij SO een flink lager deelnamepercentage zien dan het 

landelijke beeld. 

PO0001 SBO SO totaal 

2014-2015 2,21% 0,91% 

2015-2016 2,06% 0,98% 

Landelijk SBO SO totaal 

2014-2015 2,47% 1,63% 

2015-2016 2,35% 1,55% 

http://www.berseba.nl/
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Het leerlingaantal op het speciaal onderwijs vertoont (opnieuw) een stijging (met 24 leerlingen). Gezien de 

landelijke cijfers zou hier ook in de komende jaren nog een verder stijging te verwachten zijn. 

 
 

5.3 Toegekende arrangementen in natura of geld 
In 2015 zijn de volgende nieuwe arrangementen in het regulier onderwijs toegekend: 

Arrangement 

Regio 
Noordoost Midden Randstad Zeeland Totaal 

Cognitief Licht      

Cognitief Medium   4 6 2 12 

Cognitief Intensief 4 20  1 25 

HB Licht      

HB  Medium  5 2 1 9 

HB Intensief  1    

LZ Licht  4   4 

LZ Medium 3 8 15  26 

LZ Intensief 7    7 

LG Licht      

LG Medium 3  6  9 

LG Intensief 7     

Medisch Licht  3  4 7 

Medisch Medium  11  3 14 

Medisch Intensief  4  13 17 

Gedrag Licht  9  25 34 

Gedrag Medium 7 52 1 35 95 

Gedrag Intensief 30 26  14 70 

JRK Licht      

JRK Medium      

JRK Intensief      

Crisis 1  4 2  7 

Totaal 62 147 34 100 343 
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Er zijn – met inachtneming van de omvang van de regio’s – grote verschillen tussen de regio’s. Het 

samenwerkingsverband volgt de ontwikkeling in de verschillende regio’s om waar mogelijk tot een verklaring 

van deze verschillen te komen. De behoeften van de scholen en de regio’s zijn divers. Door de regionale 

loketten kunnen we maximaal inspelen op deze uiteenlopende hulpvragen. 

 

5.4 Afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen  
In 2015 zijn de volgende nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven (tussen haakjes de herindicaties): 

 

TLV Noordoost Midden Randstad Zeeland Totaal 

TLV SBO 42 69 (19) 107 (23) 39 (14) 257 

TLV SO/1-Gedrag 34 (14) 27 (14) 64 (26) 20 (8) 145 

TLV SO/1-ZML 29 (18) 30 (23) 37 (27) 14 (8) 110 

TLV SO/1-LZ      

TLV SO/2-LG   4  4 

TLV SO/3-EMB 3 (1) 11 (9) 17 (9) 1(1) 32 

Totaal 108 (33) 137 (65) 229 (85) 74 (31) 548 

 

De toegekende TLV’s laten een zekere mate van eenduidigheid zien afgezet tegen de omvang van de regio’s. 
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6 Financiën 

Berséba heeft haar beleid, opgenomen in het ondersteuningsplan, vertaald naar financieel beleid, waarvan 

de kern is dat een groot deel van de ondersteuningsmiddelen naar de scholen wordt doorgezet. Dit beleid is 

verwerkt in onze meerjarenbegroting over de periode 2015/2016 tot 2020/2021, die omgerekend voor de 

kalenderjaren 2016 t/m 2018 in de hierna volgende continuïteitsparagraaf is opgenomen. 

 

6.1 Reguliere ondersteuningsmiddelen 
De kosten van ondersteuning op SO-scholen worden op basis van de teldatum van 1 oktober van ieder jaar 

door het Ministerie direct aan de SO-scholen overgedragen. Het ministerie kort het normbudget van het 

samenwerkingsverband met de kosten van ondersteuning op de SO-scholen. Als het aantal leerlingen op de 

peildatum van 1 februari van ieder jaar hoger is dan op 1 oktober daaraan voorafgaand, worden de extra 

kosten van ondersteuning aan de SO-scholen door het samenwerkingsverband aan de SO-scholen vergoed. 

De ondersteuningsbekostiging van de scholen voor SBO worden 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 primair onderwijs, 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 in hun lumpsumvergoeding 
vanuit het Ministerie. Een ander deel ontvangen de scholen vanuit de middelen van het 
samenwerkingsverband. 
Het samenwerkingsverband ontvangt bekostiging van het Ministerie. 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 en overige kengetallen. Uit de regionale budgetten worden alle regionale kosten 

gefinancierd. Dit betreft o.a. middelen voor specifieke regionale arrangementen, de SBO-overdrachten, de 

regionale kosten van SO cluster 4-leerlingen en de overhead. Het resterende budget wordt doorgezet naar 

de basisscholen. Elke basisschool ontvangt een vast bedrag van € 13.130 en een bedrag per leerling. 

Naarmate regionale kosten dalen of stijgen, zullen de overdrachten aan de scholen een omgekeerde 

ontwikkeling laten zien. 

Om negatieve herverdeeleffecten te verzachten 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%. 

 

6.2 Arrangementen 
Naast de reguliere ondersteuningsmiddelen kunnen scholen voor individuele leerlingen een extra 

ondersteuningsarrangement aanvragen. Op basis van een specifieke aanvraag vanwege lichamelijke, 

cognitieve of meervoudige ondersteuningsbehoeften worden door Het Loket financiële middelen toegekend, 

die hoofdzakelijk besteed worden aan de inzet van extra handen rond het kind.  

Voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag worden geen extra geldmiddelen 

toegekend. Berséba verwacht van de scholen, dat ze vanuit de overdracht van middelen zelf de benodigde 

inzet voor deze leerlingen bekostigen.  

In crisissituaties kunnen scholen voor een beperkte periode ook extra middelen aanvragen. Door deze extra 

middelen kan de school toewerken naar een situatie waarin de leerling weer onderwijs kan krijgen in een 

groep of gezocht kan worden naar een andere ontwikkelomgeving.  
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6.3 Indexering 
Vanwege een toename van de ontvangen middelen wegens een tussentijdse bijstelling van de 

normbekostiging is in december 2015 besloten om de ondersteuningsmiddelen met terugwerkende kracht 

vanaf 1 augustus 2015 te indexeren met ruim 5%. Deze indexering betreft alle onderdelen van de 

financieringsstromen naar basisscholen en speciale (basis)scholen. Deze indexering is structureel.  

 

6.4 Reserve 
Op basis van een risicoanalyse is de hoogte van de reserve van het samenwerkingsverband bepaald. Als door 

welke omstandigheden dan ook de hoogte van de reserve wordt overgeschreden, zullen in een daarop 

volgend schooljaar extra middelen aan de scholen worden uitgekeerd. De risicoanalyse wordt in de planning- 

en controlcyclus van het samenwerkingsverband minstens één keer per jaar geëvalueerd. Als deze evaluatie 

leidt tot aanpassing van de risico’s zal de gewenste hoogte van de reserve opnieuw worden bepaald.  

 

6.5 Analyse resultaat 
Als gevolg van diverse interne – en externe factoren sluit het verslagjaar met een fors overschot af. Dit is aan 

de algemene reserve is toegevoegd. De ontvangen Rijksbijdragen liggen hoger dan begroot als gevolg van de 

tussentijdse bijstellingen van de normvergoedingen (zie 6.3). Deze ontwikkeling resulteerde in een overschot 

van € 866.500, terwijl een overschot was begroot van € 19.000. Dit hogere exploitatiesaldo geeft voor het 

schooljaar 2016/2017 de mogelijkheid voor een extra overdracht aan de basisscholen. 

 

Het resultaat 2015 is als volgt opgebouwd: 

- Landelijk 506.200 

- Regio Noordoost 120.600 

- Regio Midden 94.400 

- Regio Randstad 116.600 

- Regio Zeeland    28.700 

- Totaal 866.500 

  

6.6 Continuïteitsparagraaf 

Personele bezetting 

Personele bezetting in FTE Verslagjaar 2016 2017 2018 

Raad van Bestuur 1,00 0,60 0,60 0,60 

Beleidsmedewerker 0,20 0,60 0,60 0,60 

Regiomanagers 3,85 4,00 4,00 4,00 

Overig personeel  2,44 1,98 1,98 1,98 

 

In 2015 is de beslissing genomen met een eenhoofdige raad van bestuur te gaan werken. Vanaf 2016 krijgt 

dit zijn beslag. Tegelijk wordt de omvang voor de functie beleidsmedewerker uitgebreid. Door uitstroom van 

een ambulant begeleider zal de omvang FTE voor overige personeel in 2016 teruglopen. 
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Prognose Leerlingaantallen 

Leerlingaantallen 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

SBO 844 859 802 803 796 796 796 

SO 347 350  400 400 400 400 

BAO 38163 38063 38168 38150 38130 38110 38000 

Grensverkeer SO - 6 30 60 70 70 70 

 

De verwachting is, dat de leerlingaantallen in het SBO en SO zullen stabiliseren en dat het leerlingaantal in 

het basisonderwijs licht zal teruglopen.  

 

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

 

Bedragen * € 1.000 

ACTIVA 2014 Verslagjaar 

2015 

Prognose 

2016 

Prognose 

2017 

Prognose 

2018 

Vlottende Activa – Vorderingen 22 8 - - - 

Vlottende Activa – Liquide middelen 776 1.850 1.253 1.253 1.253 

Totaal ACTIVA      

 798 1.858 1.253 1.253 1.253 

PASSIVA  Verslagjaar 2016 2017 2018 

Algemene Reserve 593 1.459 1.000 1.000 1.000 

Voorzieningen  8 8 8 8 

Kortlopende schulden  205 391 245 245 245 

      

Totaal PASSIVA 798 1.858 1.253 1.253 1.253 

 

Deze raming van de vermogensontwikkeling is gebaseerd op de balansposities ultimo 2015, de (sluitende) 

begroting voor de jaren 2016-2018 en het beleidsvoornemen om de het surplus aan eigen vermogen in het 

jaar 2016 te besteden door middel van een eenmalige extra overdracht aan de basisscholen. 

 

Op basis van de interne risico- analyse is vastgesteld dat een eigen vermogen van maximaal € 1.000.000 nodig 

is. Dit is een adequate buffer voor het opvangen van eventuele onvoorziene organisatiekosten en 

aanvullende verplichtingen uit hoofde van de verplichtingen grensverkeer of het financieren van 

arrangementen voor te plaatsen leerlingen met een zwaardere ondersteuningsvraag. Het 

samenwerkingsverband heeft de noodzakelijke buffer in twee jaar tijd opgebouwd. Hierdoor is geen 

reservering voor de risicobuffer meer nodig. De ontvangen middelen kunnen dus volledig worden ingezet 

voor de verplichtingen en activiteiten van het samenwerkingsverband. Door de extra overdracht in 2016 zal 

een afname van het eigen vermogen plaatsvinden tot het gewenste niveau.  

 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Bestuursverslag 2015-Berséba  26 

6.8 Raming van baten en lasten 
Bedragen * € 1.000 

BATEN 2014 Verslagjaar 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Rijksbijdragen – Stimuleringssubs. 785 -    

Rijksbijdragen (na aftrek SO-bijdrage) 3.930 11.048 12.187 12.180 12.264 

Overdrachten:      

- Speciaal Basisonderwijs -486 -1.322 -1.277 -1.251 -1.256 

- AB dienst -142 -600 -1.509 -1.481 -1.481 

- Basisscholen -1.558 -4.660 -5.714 -5.773 -5.863 

- Overgangsregeling Cluster 4 -454 -636 - - - 

- Knelpunten arrangementen -8 -71 -79 -79 -79 

- Arrangementen Cluster 3 en HBG -512 -1.148 -1.737 -1.737 1.737 

- Onderzoeksarrangementen -51 -191 -190 -190 -190 

- JRK arrangementen -16 -36 -147 -124 -124 

Totaal Overdrachten -3.227 -8.664 -10.653 -10.634 -10.730 

Overige Baten 41 48 23 0 0 

Totaal Baten 1.528 2.432 1.557 1.546 1.534 

LASTEN 2014 Verslagjaar 

2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Personeelslasten 504 768 688 671 677 

Huisvestingslasten 10 13 33 33 33 

Overige lasten 427 793 833 832 832 

Totaal Lasten 941 1.574 1.554 1.536 1.542 

Saldo Baten en Lasten 587 858 3 10 -8 

Financiële Baten en Lasten 5 8 - - - 

Totaal Resultaat 592 866 3 10 -8 
 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de door de raad van toezicht op 17 april 2015 goedgekeurde 

meerjarenbegroting van het schooljaar 2015/2016 tot en met schooljaar 2020/2021. Deze 

meerjarenbegroting is gebaseerd op een sluitende exploitatie. Als gevolg van het besluit in december 2015 

om het surplus aan eigen vermogen in het schooljaar 2016/2017 aan de basisscholen over te dragen, zullen 

de jaren 2016 en 2017 naar verwachting een negatieve exploitatie te zien geven. 

Als gevolg van het normbudget voor de zware ondersteuning vanaf 1-8-2015 lopen de Rijksbijdragen 

aanzienlijk op. Tevens neemt de omvang van de vereveningskorting af  waardoor de Rijksbijdragen een 

stijging laten zien.  Naar aanleiding van de overgangsregeling die getroffen is bij de invoering Passend 

Onderwijs vindt er nog een korting plaats op het normbudget zware ondersteuning.  Op basis van het 

meetmoment (1-10-2011) lagen de kosten voor de zware ondersteuning lager dan het normbudget. De 

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

overgangsregeling. De omvang van de korting neemt jaarlijks af van 100%, naar 90%, 75%, 60% en 30%. Op 

de Rijksbijdragen zijn echter de kosten van het externe grensverkeer wegens plaatsing van leerlingen op SO 

instellingen buiten het eigen samenwerkingsverband in mindering gebracht. Dit aantal leerlingen laat een 

stijgende lijn zien van 6 leerlingen per 1-10-2014 naar 30 leerlingen per 1-10-2015. Deze inhouding wegens 

grensverkeer bedraagt gemiddeld € 10.000 per leerling en is voor 1-10-2016 geraamd op 60 leerlingen. De 
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totale inhouding op de normbekostiging aan SO ondersteuningsbekostiging op de teldatum is voor 2016 

geraamd op circa € 5.000.000.   

 

6.9 Risicobeheersings- en controlesysteem  
In het verslagjaar is de planning- en controlcyclus geëvalueerd, 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. 

Tevens is in het verslagjaar een Handboek Administratie Organisatie opgesteld, waarin de voornaamste 

organisatorische en financiële processen zijn beschreven. Dit handboek is nog in ontwikkeling en zal 

regelmatig geëvalueerd worden. 

Daarnaast is de risicoanalyse geëvalueerd, 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. 

 

Risico (bruto) 

K
an

s 
 

Im
p

ac
t 

Beheersmaatregelen 
V

e
rz

e
- 

ke
re

n
 

Restrisico (netto) 

Fi
n

an
ci

ë
le

 

b
u

ff
e

r 

Bedreiging continuïteit/zelfstan-
digheid van ons SWV door 
besluiten vanuit de politiek bij 
wijziging van het politiek klimaat Midden Hoog 

Netwerken met politiek, 
transparantie, communica-
tie, hoge kwaliteit leveren 

Nee Recente ontwikkelingen 
rond richtingbeginsel en 
suggesties over eindig-
heid van ons landelijk 
SWV geven aanleiding 
tot verhogen van de kans 
van laag naar midden 

geen 

Vervallen van bekostiging van 
leerlingvervoer met als gevolg 
verlies van leerlingen en ambitie 

Midden Hoog 

Alternatieve vervoersvor-
men, goede relatie met 
gemeenten 

Nee Politieke druk tot wijzi-
ging neemt toe, waar-
door dreiging van ver-
minderde instroom in 
ons S(B)O reëler wordt 

Geen 

Onvoldoende uitvoering geven 
aan ambitie in de schoolonder-
steuningsprofielen door de 
scholen met negatieve invloed 
op het verwijzingsgedrag 

Midden Hoog 

normpercentages afspre-
ken verwijspercentage 
gemiddelde regio, over-
wegen bonus/malus sys-
teem 

Nee Vooralsnog midden, 
zolang nog geen ervaring 
is opgedaan. In 2e 
kwartaal 2016 evalueren 

Onder-
deel op- 
bouw 
buffer  
in MJB 

Welbevinden van leerlingen in de 
knel, waardoor niet de juiste 
ondersteuning wordt geboden. 

Midden Hoog 

Agenderen op directie-
overleg en aan de orde 
stellen bij schoolbezoeken 
en audits 

Nee In de komende periode 
moet worden bezien of 
dit risico inderdaad deze 
kans en impact heeft. 

Geen 

Het swv werkt strategisch niet 
volgens het ondersteuningsplan, 
waardoor focus ontbreekt op het 
realiseren van missie en 
doelstellingen 

Midden Hoog 

managementrapportage 
inrichten vanuit ondersteu-
ningsplan 

Nee Vooralsnog midden, 
zolang nog geen ervaring 
is opgedaan. In 2e 
kwartaal 2015 evalueren 

 Geen 
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Onverwachte leerlingontwikke-
ling op het SBO en SO 

Midden Hoog 

Kengetallen/normpercen-
tages 

Nee Midden, wordt voorals-
nog bewaakt via de 
rapportages. Leerling-
aantal in 2015 in SBO 
flink gedaald. Besproken 
met SBO-directies en in 
het MT van november 

Geen 

 

6.10 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. 

 

6.11 Middelen prestatiebox 
Berséba exploiteert alleen een samenwerkingsverband en ontvangt daardoor geen middelen in de 

prestatiebox. Er kan geen verantwoording worden afgelegd van de niet-ontvangen middelen.  

 

6.12 Investeringsbeleid 
Het investeringsbeleid is erop gericht geen aanschaffingen te doen, hoger dan de activeringsgrens die in de 

waarderingsgrondslagen is opgenomen. In het verslagjaar zijn dan ook geen investeringen geactiveerd en 

geen afschrijvingskosten. De verwachting is, dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren.   

 

6.13 Niet opgenomen activa en verplichtingen 
In de balans zijn een aantal verplichtingen niet opgenomen. Deze zijn vermeld in de jaarrekening.  

 

6.14 Verbonden partijen 
Bij Berséba is geen sprake van verbonden partijen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 8.487         21.957       

Liquide middelen 1.849.903   775.985     

1.858.390      797.942         

Totaal 1.858.390      797.942         

PASSIVA

Eigen vermogen 1.458.974      592.426         

Voorzieningen 8.000            -                   

Kortlopende schulden 391.416         205.516         

Totaal 1.858.390      797.942         

2013-20142015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

 

Baten

Rijksbijdragen 2.383.893      1.658.087      1.487.372      

Overige baten 48.382          62.617          40.953           

Totaal baten 2.432.275      1.720.704      1.528.326      

Lasten

Personeelslasten 768.652         694.835         522.409         

Huisvestingslasten 12.533          6.917            9.901            

Overige lasten 792.753         999.593         408.481         

Totaal lasten 1.573.938      1.701.345      940.791         

Saldo baten en lasten 858.337         19.359          587.535         

Financiële baten en lasten 8.212            -                   4.890            

RESULTAAT BOEKJAAR 866.549         19.359          592.425         

2015 Begroting 2015 2013-2014
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 858.337     587.535     

Aanpassingen voor:

- Mutaties voorzieningen 8.000         

8.000         -               

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 13.470       21.957-       

- Kortlopende schulden 185.899     205.516     

199.369     183.559     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.065.706   771.094     

Ontvangen interest 8.212         4.890         

Totaal 8.212         4.890         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.073.918   775.984     

Mutatie liquide middelen 1.073.918   775.984     

2015 2013-2014
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

De vergelijkende cijfers in de jaarrekening betreffen een verlengd boekjaar, te weten vanaf 3 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.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

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.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

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.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van passend onderwijs.

5 april 2016
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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 ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

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

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 FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

3,88

3,88

38,76%

2013-2014

0,74

2015

0,79

0,79

4,75

4,75

35,63%

0,74

39,83%

52,10%

61,20%

76,15%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Vorderingen

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten -                   9.918             

-                    9.918             

Overlopende activa               8.487 12.039           

Totaal 8.487              21.957           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.849.903       775.985         

Totaal 1.849.903        775.985         

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve (landelijk) 371.505         506.200          -                   877.705         

Algemene reserve (noord-oost) 82.206           120.637          -                   202.843         

Algemene reserve (midden) 77.010           94.427            -                   171.437         

Algemene reserve (randstad) 17.652           116.600          -                   134.252         

Algemene reserve (zeeland) 44.053           28.684            -                   72.737           

592.426         1.458.974       

Totaal 592.426         866.548          -                   1.458.974       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2015 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2015

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * -                     8.000             -                   -                    8.000             -                   8.000             

Totaal -                     8.000             -                   -                    8.000             -                   8.000             

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2015 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2015

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering -                     8.000             -                   -                    8.000             -                   8.000             

-                     8.000             -                   -                    8.000             -                   8.000             

Stand per 31-12-2015Stand per 1-1-2015

2015 2013-2014

2015 2013-2014
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Kortlopende schulden

Crediteuren 329.169          158.860         

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies sociale verzekeringen 35.302           22.813           

35.302            22.813           

Schulden terzake van pensioenen 7.312              6.995             

Overige kortlopende schulden

Overige 1.083             2.525             

1.083              2.525             

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen 18.550           14.323           

18.550            14.323           

Totaal 391.416          205.516         

* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 12, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

N.v.t.

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 12, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

N.v.t. -                

Totaal -                -                -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2014

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2015

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

N.v.t. -                -                 -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

2015 2013-2014
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 

gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in 

artikel 8 van de cao.

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 september 2015 een huurcontract met Inclusief Groep afgesloten in verband met de huur van gemeubileerde 

kantoorruimten voor een bedrag ad. € 3.067,- per jaar, voor één jaar.

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

te Kapelle voor een bedrag ad. € 5.000,- per jaar, voor onbepaalde tijd.

37



TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW startsubsidie -                   -                   784.740         

Rijksbijdrage OCW 10.992.687     10.380.261     3.929.946       

10.992.687     10.380.261     3.929.946       

Ontvangsten inkomend grensverkeer 10.041           -                   -                   

Inkomsten tussentijdse instroom 46.256           -                   -                   

Af: Inkomensoverdrachten

 Overdrachten SBO op basis van peildatum 1.212.453-       1.218.388-       485.870-         

 Overdrachten AB dienst 600.216-         700.824-         141.915-         

 Overdracht scholen op schoolmodel 4.659.897-       4.711.193-       1.557.925-       

 Overdracht overg.regel.rugzak cluster 4 636.405-         661.769-         454.575-         

 Knelpunten arrangementen 71.102-           227.500-         8.425-             

 Arrangementen cluster 3 1.147.510-       1.110.833-       511.976-         

 Kosten onderzoeksarrangementen 191.015-         -                   50.585-           

 SO-groeiregeling 110.213-         -                   -                   

 JRK arrangementen 36.280-           91.667-           16.042-           

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 8.665.091-       8.722.174-       3.227.313-       

Totaal 2.383.893       1.658.087       1.487.372       

Overige baten

Overige

  Overige baten personeel 38.759           -                   15.928           

  Overige 9.623             62.617           25.025           

48.382           62.617           40.953           

Totaal 48.382           62.617           40.953           

Begroting 2015 2013-20142015
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Begroting 2015 2013-20142015

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 417.734         676.400         269.224         

Overige looncomponenten 128.234         -                   84.829           

Sociale lasten 101.146         -                   57.563           

Pensioenpremies 58.183           -                   46.818           

705.297         676.400         458.434         

Bij:  kosten toezichthouders 5.938             -                   4.200             

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 8.000             -                   -                   

(Na)scholingskosten 567               -                   4.871             

Kosten werving personeel -                   -                   16.537           

Kosten bedrijfsgezondheidszorg -                   -                   79                 

Representatiekosten personeel -                   -                   897               

Personeel niet in loondienst -                   -                   22.375           

Secretariaat 46.525           18.435           14.130           

Overige 2.326             -                   886               

57.418           18.435           59.775           

Totaal 768.652         694.835         522.409         

Het aantal personeelsleden over 2015 bedroeg gemiddeld 8 FTE. (2014 4)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Huisvestingslasten

Huur 12.533           6.917             9.901             

Totaal 12.533           6.917             9.901             
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Begroting 2015 2013-20142015

Overige lasten

Beleidsactiviteiten

 Algemene ledenvergadering 915               4.000             615               

 Conferenties en vergaderkosten bestuur 26.274           24.167           8.683             

 Directienetwerk 12.992           33.083           2.958             

 Licenties 23.734           10.417           -                   

 IB Netwerk 20.177           44.250           5.783             

 Indicatiecommissie -                   40.060           3.259             

 Hoogbegaafdheid 725               115.218         -                   

 IT platform -                   -                   57                 

 Kwaliteitszorg 55.899           72.168           10.565           

 Landelijke pilots / regionale projecten 21.691           27.083           -                   

 Ondersteuningsplanraad 7.137             12.500           7.507             

 Grensverkeer uitgaand 86.879           -                   -                   

 Overige netwerken (IA-OA-RT) -                   -                   2.970             

 Diverse algemene kosten 14.216           51.885           2.331             

 RC 43.040           47.500           15.176           

 Secretariaat -                   -                   -                   

 Secretariaat algemeen regiomanager en RZC -                   -                   14.923           

 Werkconferentie -                   -                   739               

 Werkplekkosten 20.883           40.976           12.638           

 Zorgadviesteams 1.265-             -                   -                   

 Zorgloket 200.499         179.527         22.070           

 Zorgloket extern personeel incl. indicatie -                   -                   26.761           

 Zorgnetwerk 4.816             -                   24.941           

 Beleidsmedewerker financien 12.343           12.083           38.160           

 Kosten toezichthouders 3.900             35.000           33.703           

 Scholing in de regio 68.970           85.167           -                   

 AB kosten extern (landelijk) 137.961         113.800         -                   

 Kosten AB intern (SO)/extern (derde partij -                   -                   

761.785         948.884         233.841         

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 20.167           32.917           14.023           

Accountantskosten 6.334             7.500             4.652             

Telefoon- en portokosten e.d 71                 -                   694               

Computerkosten -                   -                   15.071           

Bestuurs-/managementondersteuning -                   10.292           20.559           

Overige -                   -                   16.160           

26.572           50.709           71.159           

Overige

Abonnementen -                   -                   3.615             

Drukwerk en advertentiekosten -                   -                   17.693           

Schoolprofielen begeleiding -                   -                   73.468           

Overige 4.396             -                   8.705             

4.396             -                   103.481         

Totaal 792.753         999.593         408.481         
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Begroting 2015 2013-20142015

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 6.334             7.500             4.652             

Accountantslasten 6.334             7.500             4.652             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 8.212             -                   4.890             

Totaal 8.212             -                   4.890             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Er zijn geen verbonden partijen.
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WNT-verantwoording 2015 - 24195

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,6 0,4

Gewezen topfunctionaris nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 99.541 € 66.360

Bezoldiging

Beloning € 55.000 € 35.310

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.599 € 3.966

Subtotaal € 62.599 € 39.276

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 62.599 € 39.276

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2014 (fte) 0,6 0,4

Bezoldiging 2014

Beloning € 51.638 € 33.920  

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.264 € 4.646

Totaal bezoldiging 2014 € 59.902 € 38.566

Individueel bezoldigingsmaximum 2014 € 99.541 € 66.360

Per 1 januari is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van 

basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag van toepassing zijnde regelgeving: 

het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 165.901.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde

Grondslag is € 165.901. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en

voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het

dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 

15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 

dienstverband.

G. van Leeuwen H. de Vin

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 

18 maanden werkzaam?
nvt nvt
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie voorzitter lid lid lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 24.885 € 16.590 € 16.590 € 16.590

Bezoldiging

Beloning € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2014

Beloning € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2014 € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Individueel bezoldigingsmaximum 2014 € 12.443 € 8.295 € 8.295 € 8.295

T.A. Stoop A. Verweij J. Timmer L. Vogelaar
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie lid lid lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 16.590 € 16.590 € 16.590

Bezoldiging

Beloning € 3.000 € 3.000 € 3.000

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 3.000 € 3.000 € 3.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 3.000 € 3.000 € 3.000

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2014

Beloning € 3.000 € 3.000 € 3.000

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2014 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Individueel bezoldigingsmaximum 2014 € 8.295 € 8.295 € 8.295

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja/nee

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering
€ 75.000

Jaar waarin het dienstverband is 

beëindigd

Totaal overeengekomen uitkeringen 

wegens beëindiging dienstverband

-/- onverschuldigd bedrag

Uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2015

J. Kuijers J. Bakker G. Boonzaaijer

NVT
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OVERIGE GEGEVENS
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VAN REE ACCOUNTANTS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Vereniging Reformatorisch

Passend Onderwijs voor primair en speciaal ondêrwijs te Utrecht

VeÍklaring betrêffende de jaaÍrekening
Wrj hebben de jaarrekening 2015 van Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs
voor primaar en speciaal onderwus te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening

bestaat uit de balans per 3l december 2015 en de staat van baten en lasten over
2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor Íinanciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelUk voor het opmaken van de jaarrekening

die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de Ínanciële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zln met de in de relevante wet- en

regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelík voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de
relevante wef en regelgeving mogeliik te maken zonder af,/vijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordeltkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving

onderwts. Wrl hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het
onderwijsaccountantsprotocol OCWIEZ 2015. Dit vereist dat wr.l voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wr,i onze controle zodanig plannen en

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde

werkzaamheden ztn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening

een afwrjking van materieel belang bevat als gevolg van Íraude of fouten. Bij het
maken van deze risico-inschattinqen neemt de accountant de interne beheersino in
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VAN RE

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiéle rechtmatigheid voor
de naleving van die relevante wef en regelgeving, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte Íinanciële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid
van de door het bestuuÍ van de entiteit gêmaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zrjn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing van ons oordeel te bieden.

Oordeel betÍeffende de iaaÍÍekêning
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs
voor primair en speciaal onderwijs te Utrecht per 31 december 2015 en van het
resultaat oveÍ 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs.

Voorts zijn wi, van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de
eisen van Íinanciële rechtmatigheid. Dit houdl in dat de bedragen in overeenstemming
zun met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld
in paragraaf 2.3.1 , ReÍerentiekader van het ondeMijsaccountantsprotocol OCWIEZ
2015.

Verklaring betÍeffende oveÍige bij oÍ krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerltk Wetboek
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zrjn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zoveÍ w|, dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
de Regeling jaarverslaggeving ondeMijs en paragraaÍ 2.2.3 Jaarverslag van het
onderwtsaccountantsprotocol OCWIEZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392, lid 1

onder b tot en met h van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het .iaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

E/ ACCOUNTANTS
Ir:rrÍ]i:i r1r-ri i- :.Li n!di. in .
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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

over 2015 ad € 866549 als volgt te verdelen:

Algemene reserve (landelijk) 506.200     
Algemene reserve (noord-oost) 120.637     
Algemene reserve (midden) 94.427      
Algemene reserve (randstad) 116.600     
Algemene reserve (zeeland) 28.684      

Totaal 866.548     

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN DE LANDELIJK

Baten

Rijksbijdragen   2.435.769 1.823.344  1.474.525  

Overige baten 41.393      62.617      16.012      

Totaal baten 2.477.162  1.885.961  1.490.537  

Overdrachten

Overdrachten AB dienst 122.845     122.658     -               

Overdracht Indexering 15/16 149.910     -               -               

Arrangementen cluster 3 1.147.510  1.110.833  -               

Inkomsten tussentijdse instroom 5.782-        -               -               

SO-groeiregeling 110.213     -               -               

Knelpunten arrangementen -               104.167     511.976     

1.524.696  1.337.658  511.976     

Lasten

Personeelslasten 229.841     181.715     325.790     

Huisvestingslasten 3.522        6.917        8.924        

Beleidsactiviteiten 190.147     289.601     109.386     

Overige lasten 30.968      50.709      167.844     

Totaal lasten 454.478     528.942     611.944     

Saldo baten en lasten 497.988     19.361      366.617     

Financiële baten en lasten 8.212        -               4.890        

Netto resultaat 506.200     19.361      371.507     

2015 Begroting 2015 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN DE REGIO NOORD-OOST

Baten

Rijksbijdragen 2.116.182  2.116.182  795.889     

Totaal baten 2.116.182  2.116.182  795.889     

Overdrachten

Overdrachten SBO 173.288     187.443     76.470      

Overdrachten AB dienst 85.625      137.083     31.250      

Overdracht scholen 1.108.647  1.268.800  419.990     

Overg. regel. rugzak cluster4 217.714     212.266     155.510     

Knelpunten arrangementen -               30.000      -               

Reservering onderzoeksarrangementen -               -               48.955-      

Kosten onderzoeksarrangementen 89.728      -               17.664      

Ontvangsten inkomend grensverkeer 3.347-        -               -               

Inkomsten tussentijdse instroom 4.337-        -               -               

1.667.318  1.835.592  651.929     

Lasten

Personeelslasten 91.745      83.076      23.419      

Huisvestingslasten 768           -               -               

Beleidsactiviteiten 235.714     197.514     37.824      

Overige lasten -               -               510           

Totaal lasten 328.227     280.590     61.753      

Saldo baten en lasten 120.637     -               82.207      

Netto resultaat 120.637     -               82.207      

2015 Begroting 2015 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN DE REGIO MIDDEN

Baten

Rijksbijdragen   2.054.730 2.054.730  810.898     

Totaal baten 2.054.730  2.054.730  810.898     

Overdrachten

Overdrachten SBO 282.358     283.225     125.370     

Overdrachten AB dienst 113.754     98.583      20.835      

Overdracht scholen 1.207.659  1.207.112  464.710     

Overg. regel. rugzak cluster4 54.432      79.079      38.880      

Knelpunten arrangementen 20.000      38.333      -               

Inkomsten tussentijdse instroom 8.673-        -               -               

1.669.530  1.706.332  649.795     

Lasten

Personeelslasten 132.435     140.735     50.995      

Beleidsactiviteiten 158.339     207.663     32.318      

Overige lasten -               -               780           

Totaal lasten 290.774     348.398     84.093      

Saldo baten en lasten 94.426      -               77.010      

Netto resultaat 94.427      -               77.010      

2015 Begroting 2015 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN DE REGIO RANDSTAD

Baten

Rijksbijdragen   2.813.902 2.813.902  1.028.183  

Overige baten 3.117        -               24.941      

Totaal baten 2.817.019  2.813.902  1.053.124  

Overdrachten

Overdrachten SBO 699.727     689.816     260.380     

Overdrachten AB dienst 184.531     247.917     72.915      

Overdracht scholen 1.415.198  1.417.799  483.820     

Overg. regel. rugzak cluster4 133.980     133.186     95.700      

Knelpunten arrangementen 29.182      32.917      2.990        

Ontvangsten inkomend grensverkeer 6.694-        -               -               

Inkomsten tussentijdse instroom 20.237-      -               -               

2.435.687  2.521.635  915.805     

Lasten

Personeelslasten 176.077     171.033     70.398      

Huisvestingslasten 3.522        -               977           

Beleidsactiviteiten 85.133      121.234     48.053      

Overige lasten -               -               240           

Totaal lasten 264.732     292.267     119.668     

Saldo baten en lasten 116.600     -               17.651      

Netto resultaat 116.600     -               17.651      

2015 Begroting 2015 2013-2014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN DE REGIO ZEELAND

Baten

Rijksbijdragen   1.572.103 1.572.103  605.192     

Overige baten 3.871        -               -               

Totaal baten 1.575.974  1.572.103  605.192     

Overdrachten

Overdrachten SBO 57.080      57.904      23.650      

Overdrachten AB dienst 93.461      94.583      16.915      

Overdracht scholen 778.484     817.482     269.025     

Overg. regel. rugzak cluster4 230.279     237.238     164.485     

Knelpunten arrangementen 21.920      22.083      5.435        

Reservering onderzoeksarrangementen -               -               30.665-      

JRK arrangementen 36.280      91.667      16.042      

Kosten onderzoeksarrangementen 101.287     -               32.921      

Inkomsten tussentijdse instroom 7.228-        -               -               

1.311.564  1.320.957  497.808     

Lasten

Personeelslasten 86.092      99.841      33.477      

Huisvestingslasten 4.720        -               -               

Beleidsactiviteiten 144.914     151.305     24.590      

Overige lasten -               -               5.265        

Totaal lasten 235.726     251.146     63.332      

Saldo baten en lasten 28.684      -               44.052      

Netto resultaat 28.684      -               44.052      

2015 Begroting 2015 2013-2014
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