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Woord vooraf
In januari 2019 zijn we met een nieuwe coördinator passend onderwijs gestart die ook de voorzitter van het
toenmalige onderwijs loket is geworden. In de eerste 4 jaar na de invoering van de wet Passend onderwijs zijn
de eerste fundamenten naar meer passend onderwijs gelegd. Met de komst van een nieuwe coördinator zijn
ook nieuwe beelden ontstaan om op de eerste fundamenten van passend onderwijs door te bouwen. Dit
heeft zich afgelopen jaar vertaald naar enkele veranderingen binnen PVOW.
In dit jaarverslag wordt duidelijk waaraan is gewerkt en waar we op terugkijken.
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren. In dit jaarverslag
doet het bestuur verslag van de gang van zaken en van het gevoerde beleid in het verslagjaar.
Het jaarverslag biedt, naast het cijferdeel, algemene informatie over de rechtspersoon en schetst de
belangrijkste ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Het bestuur geeft tevens de ontwikkeling aan van
leerlingenstromen. U treft verder een overzicht aan van de financiën en in de continuïteitsparagraaf zijn de
belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven.
Voor de samenstelling van het jaarverslag 2019 is o.a. gebruik gemaakt van het ondersteuningsplan, het
jaarplan, van de diverse verslagen uit 2019, het vorige jaarverslag en van eerdere, financiële
managementrapportages. Voor de beschrijving van de beleidsthema’s in 2019 is specifiek gebruik gemaakt
van het jaarplan 2019.
Het bestuur deelt dit verslag met alle aangesloten scholen en met de overige onderwijs- en ketenpartners,
Daarnaast publiceert het bestuur dit verslag op de eigen website. Het bestuur is bekend met het voornemen
van de onderwijsinspectie om de gegevens van dit verslag openbaar te maken. Op deze wijze wordt gericht
de maatschappelijke verantwoording vormgegeven.
Het bestuur dankt alle medewerkers, schoolleiders en partners voor de samenwerking voor hun inzet om iedere
leerling een passende plek te bieden.
F.C. van der Knaap
Voorzitter bestuur PVOW
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1
1.1

Algemene informatie
Bevoegd gezag

De stichting met het DUO-relatienummer 41323 is het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs regio VO2901.
Post- en bezoekadres:
Griffioenstraat 38 (rechtse ingang)
4334 BK Middelburg
Tel. 0118-820393
Email: wtr@pvow.nl
Contactpersoon: mw. Helene de Winter, coördinator
Informatie over het samenwerkingsverband treft u aan op de website www.pvow.nl
1.2

Juridische structuur

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is op 29 oktober 2013 opgericht in het kader van
de Wet Passend Onderwijs. De oprichters van deze stichting vormen een samenwerking tussen de besturen voor
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs op Walcheren.
De bij de oprichting betrokken partijen zijn:

Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren,

Stichting De Korre,

Stichting Respont

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
Het doel van de Stichting is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen
binnen en tussen de scholen. PVOW doet dit zo, dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken. Daarbij zorgt het samenwerkingsverband er voor dat kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren vormt de ‘moederstichting’ voor de Stichting
Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren (BVW) en de Stichting ISK Walcheren (ISKW). De plek in de juridische
constructie is weergegeven in onderstaand schema:

1.3

Bestuur

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren op 31-12-2019:





De heer F.C. van der Knaap – voorzitter
De heer T. Hut – vicevoorzitter
De heer A.A.A. Hagt, secretaris
De heer F.J.M van Esch – penningmeester
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Het bestuur zorgt voor publicatie van de volgende stukken op de website www.pvow.nl :
 De statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het bestuur en het interne
toezicht, het professioneel statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling,
 Het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s) en
de gegevens over het bestuur en de interne toezichthouder(s) op de website van de onderwijsorganisatie.
1.4

Ondersteuningsplanraad (OPR)

In het samenwerkingsverband is t.b.v. de medezeggenschap een ondersteuningsplanraad (OPR) aangesteld
met daarin vertegenwoordigers van ouders en personeel, gelieerd aan de aangesloten besturen. Zij beschikken
over inspraak- en adviesbevoegdheden in de OPR. Veruit de belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen
(en eventueel tussentijds bijstellen) van het ondersteuningsplan op de afspraken over de wijze waarop het
dekkend aanbod geborgd is.
De OPR bestaat uit ouders/verzorgers en personeel en telt max. 12 leden. In het huishoudelijk reglement van de
ondersteuningsplanraad is o.a. geregeld hoe de verkiezing plaats vindt van de leden van de OPR.
De verdeling is 6 zetels voor personeelsleden en 6 zetels voor ouders/verzorgers alsook leerlingen.

1.5

Klachten en bezwaren

Indien een betrokkene (ouder/leerling/werknemer) een klacht heeft over het wel of niet aanbieden of over de
kwaliteit of de organisatie van extra ondersteuning, kan er een klacht ingediend worden bij het loket van het
Samenwerkingsverband dan wel vanaf 1 augustus 2019 bij het CAT (Centrum voor Advisering en Toewijzing).
Indien nodig geacht, kan hierbij het bestuur om een oordeel gevraagd worden. Indien een betrokkene zich
niet kan vinden in een aangeboden oplossing of eventueel besluit van het bestuur, kan hij/zij zich wenden tot
de landelijke geschillencommissie. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke
geschillencommissie ter beslechting van besluitvormingsgeschillen en/of andere handelingen in het kader van
het samenwerkingsverband.
Een aangeslotene van de stichting kan zich binnen zes weken na een door de raad van toezicht casu quo het
bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot de
geschillencommissie indien hij van oordeel is dat hij door het besluit en/of de handeling ernstig in zijn belangen
wordt aangetast. De commissie hoort partijen, toetst of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na
afweging van de betrokken belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden en doet een voor alle partijen
bindende uitspraak.
In 2019 zijn er een tweetal bezwaren geweest die in goed overleg met de betrokken partijen zijn afgerond
waardoor deze partijen geen aanleiding zagen tot een vervolg bij de landelijke commissie.
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2
2.1

Instellingsbeleid
Kern

Het samenwerkingsverband Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren realiseert een samenhangend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. PVOW doet dit zo, dat leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Daarbij zorgt het samenwerkingsverband er voor dat
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Per 1
augustus 2014 is de nieuwe wetgeving rondom Passend Onderwijs van kracht en hebben scholen een
zorgplicht. Binnen Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren wordt naar vermogen georganiseerd wat nodig is
om aan die zorgplicht te kunnen voldoen. De ambitie gaat echter verder. Deze ambitie staat beschreven in
het ondersteuningsplan. Niet al de ambities zijn onmiddellijk op korte termijn te realiseren. Het is ook nog niet te
voorzien hoe alle ontwikkelingen zullen verlopen. Daarom heeft het Ondersteuningsplan (2019) het karakter
van een ontwikkeldocument gekregen. Hierin zijn opgenomen de plannen en ambities voor de komende vier
jaren. De globale doelen worden geconcretiseerd in de jaarplannen. Eventuele aanpassingen of uitwerkingen
van het ondersteuningsplan worden ook in dat jaarplan zichtbaar gemaakt.
Binnen Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren willen we de ondersteuning zo effectief en zo efficiënt
mogelijk organiseren. De ontwikkeling van de leerling en zijn/haar onderwijsvragen staan daarbij steeds
centraal. Wanneer we ondersteuning effectief, efficiënt en dichtbij de leerling organiseren, komt dat ten goede
aan de leerling en van een optimale inzet van de beschikbare middelen. Het bestuur heeft de intentie middelen
vrij te maken om daarmee meer beleidsrijk te kunnen werken aan een verdere ontwikkeling van de
ondersteuningsstructuur. Daartoe dient kritisch te worden gestuurd op de verwijzing naar arrangementen en de
toekenning van TLV’s. Dit kan alleen als binnen het voortgezet onderwijs de deskundigheid verder wordt
vergroot en de structuur wordt verstevigd. In het VSO betekent dit een werkwijze die ook gericht is op
mogelijkheid dat leerlingen terugstromen naar het regulier onderwijs.
In het kader van Passend Onderwijs zien we een uitdaging in het verder verbeteren van de ondersteuning, met
als hoofddoel de leerling zo thuisnabij mogelijk passend te ondersteunen, op een efficiënte en adequate
manier. Een verdere integratie van ondersteuningsarrangementen op of in de nabijheid van de vo-scholen is
een middel dat daarvoor ingezet zal worden..

Passend
Onderwijs
= goed
onderwijs

Goed
onderwijs =
Passend
Onderwijs

We willen in alle scholen en voorzieningen, gezamenlijk goed onderwijs realiseren. Goed onderwijs is Passend
Onderwijs, dat iedere jongere binnen de regio een perspectiefrijke toekomst biedt. Met het oog daarop willen
we een adequate, dekkende en flexibele ondersteuningsstructuur realiseren, voor alle leerlingen binnen de
regio. Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren realiseert een tweetal bovenschoolse voorzieningen, dat zijn
BVW Structuurgroepen en de Internationale Schakelklas Walcheren (ISKW). Daarnaast hebben de reguliere VOscholen ook een ondersteuningsaanbod via maatwerklokalen.
2.2

Beleid samenwerkingsverband

2.2.1 Passend Onderwijs: landelijk beeld
De ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs zijn ook in 2019 doorgegaan ter verdere invulling van
de onderstaande doelen van de wet Passend Onderwijs.
 Duidelijkheid over toewijzing extra ondersteuning binnen de samenwerkingsverbanden
 Realiseren van minder bureaucratie
 Goede docenten voor de klas
 Zo min mogelijk thuiszitters
 Betere afstemming tussen onderwijs en zorg
2.2.2 Passend Onderwijs: Zeeuwse samenwerking
Het samenwerkingsverband werkt op provinciaal niveau samen binnen het ‘Overlegplatform Passend
Onderwijs Zeeland’. Hier is er afstemming en informatie-uitwisselingen tussen de Zeeuwse
samenwerkingsverbanden (PO en VO), de reformatorische samenwerkingsverbanden en het MBO.
Daarnaast is het samenwerkingsverband betrokken bij de Werkgroep Zorgaanbieders en diverse andere
activiteiten in het kader van de Transitie Jeugdzorg, waarbij bestuurlijk op Zeeuws niveau afstemming wordt
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gezocht. Het beleid is gericht op samenwerking en het verkennen van mogelijkheden voor ‘ontschotting’ tussen
zorg voor jeugd en onderwijs.
2.2.3 Passend Onderwijs: Walcheren
Samenwerkingsverband
a) Ondersteuning op de VO-Scholen
Wat is er sinds de invoering van Passend onderwijs geleidelijk aan veranderd in de ondersteuningsmogelijk
heden voor leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Er zijn de laatste jaren diverse successen behaald door in de reguliere scholen de
ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden en te verbeteren. Ons motto “Regulier waar het kan, speciaal
waar het moet!” krijgt in ons samenwerkingsverband steeds meer gestalte. Ondersteuningslokalen en
maatwerklokalen zijn steeds verder ontwikkeld en afgestemd op de leerlingen en de ondersteuning die zij
nodig hebben. Ondersteuning wordt steeds meer op maat en flexibel geleverd. Een van de speerpunten
in het VO is dat ondersteuningscoördinatoren bijgestaan worden door een orthopedagoog. Op alle
locaties in het VO is dit jaar een orthopedagoog voorhanden die kan meekijken naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, maar ook naar die van de van de docenten, mentoren en
faciliteiten op de VO-school.
Wat de leerling nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding wordt geboden binnen de mogelijkheden
die er zijn: zo dicht mogelijk bij huis, zo kort mogelijk, zo licht mogelijk. Kortom, we streven naar normaliseren
van de ondersteuning. In het samenwerkingsverband is afgesproken dat de maatwerklokalen onder de
basisondersteuning van de locaties vallen.
Uitgangspunten:

Leerlingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben, waar en wanneer ze die nodig hebben,
flexibel en op maat. De docent doet ertoe!

Leerlingen worden binnen PVOW zo weinig mogelijk ‘geëtiketteerd’. Ons uitgangspunt is steeds minder
op ‘wat heb je’ en steeds meer op ‘wat heb je nodig’.

We hebben dit jaar een nieuw OPP gemaakt. Dit OPP schrijft meer toe naar de ondersteuningsbehoefte
van de leerling en van de scholen. Hierbij wordt nadrukkelijk steeds meer aandacht gegeven aan het
toekomstperspectief, de zienswijze van ouders en leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de
school, mentor en docent. Ons doel is: In het OPP wordt een smart geformuleerd toetsbaar
ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Alleen zo kunnen we de ontwikkeling van de leerling monitoren
en zien of de leerling toe is aan een volgend ontwikkelingsdoel en mogelijk kan worden doorgeplaatst
naar een andere opleiding/arrangement. In ons jaarplan hebben we een werkgroep de opdracht
gegeven het ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk te bekijken op dit aspect. Dit uitgangspunt is dus nog
‘under construction’

Leerlingen krijgen les op een plaats die het best bij hun onderwijs-ondersteuningsvraag aansluit en die
zo dicht mogelijk bij hun woonplaats is.

Bij het ondersteuningsaanbod hebben we oog voor arrangementen die bedoeld zijn als een tijdelijke
ondersteuning. Als de leerling hiervan gebruik maakt, is doorontwikkeling en terugplaatsing naar
regulier onderwijs mogelijk.
Bij het bepalen van het ondersteuningsaanbod maken we onderscheid in de uitstroomprofielen zoals het VSO
deze hanteert: diplomagericht, toeleiding naar de arbeidsmarkt of toeleiding naar dagbesteding. Bij het
ondersteuningsaanbod hebben we ook oog voor die arrangementen die in feite bedoeld zijn als een tijdelijke
ondersteuning. Als de leerling hiervan gebruik maakt, is doorontwikkeling en terugplaatsing naar regulier
onderwijs mogelijk.
b) Opzet en systematiek van extra ondersteuning en aanvraag TLV
In 2019 is een verandering doorgevoerd in de wijze van aanvragen van TLV’s en voor het vragen van advies
bij ondersteuning. De naam is ook gewijzigd van het onderwijsloket (OWL) naar de commissie advisering en
toelating (verder vernoemd als CAT).
We zijn vanaf 1-1-2019 begonnen met deze verandering die het hele jaar in beslag heeft genomen. Wat is
er veranderd:

Op alle VO-locaties is er vanaf 1-8-2019 een school-orthopedagoog op enkele dagdelen per week
aanwezig om de ondersteuningscoördinator te helpen bij het inschatten van de ondersteuningsvraag
en het formuleren van het ondersteuningsaanbod. Leidend daarbij is de vraag kan de school dit zelf,
wat is daarvoor nodig, of moet deze leerling worden ingebracht bij de CAT? De school-orthopedagoog
is vanaf dit jaar altijd betrokken bij het traject naar de CAT; van de ondersteuning in de school, tot aan
het OPP van de leerling die wordt ingebracht door de ondersteuningscoördinator.
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De CAT werkt met een nieuwe kleine commissie die bestaat uit twee gedragsdeskundigen en een
voorzitter en die opereert conform het wettelijke kader. Er wordt waar nodig wekelijks gekeken naar
de nieuwe en lopende aanvragen voor leerlingen. Vanaf 1-8-2019 zijn twee orthopedagogen
aangesteld als onafhankelijke deskundigen in de CAT.
De CAT bespreekt de ondersteuningsaanvragen, neemt als er vragen zijn contact op met de school
die de aanvraag heeft gedaan, formuleert vervolgens een advies en koppelt dat terug naar de
stamschool. Bij en TLV is dat een beslissing van de CAT. Bij een onderwijsplaats is dat een beslissing op
basis van afstemming. Wij zien het vinden van een juiste onderwijssetting dus als een gezamenlijke
inspanning. Het OPP is aangepast met een zienswijze van ouders en leerling. De samenwerking met
ouders en leerling heeft uitdrukkelijk een plaats gekregen bij de documenten die worden ingebracht.
Mochten CAT en school denken dat de ondersteuningsbehoefte niet vanzelf bij een onderwijsinstelling
past (een complexe onderwijsvraag) dan is een ‘rondetafelgesprek’ mogelijk waarin we gezamenlijk
kijken wat de meest passende oplossing is. Hierbij kunnen externe betrokkenen uitgenodigd worden. Bij
externe professionals denken we aan bv: onderwijs consulent, leerplichtambtenaar, hulpverlener.
Er wordt door een orthopedagoog van de CAT een onderbouwing geschreven waarop het advies
gebaseerd is. Deze onderbouwing is zichtbaar voor de school en kan gebruikt worden naar de ouders.
De school heeft contact met de ouders.
Er is een softwarepakket aangeschaft en geïmplementeerd waarmee we nu privacygevoelige
informatie op een goede AVG-beproefde wijze kunnen delen met elkaar.

De opbrengsten beginnen zichtbaar te worden: Er wordt goed gekeken naar de leerlingen en we zijn meer
dan ooit in contact met de scholen over de onderwijsbehoefte van de leerlingen waarvoor zij advies
vragen. Door het contact tussen de orthopedagogen en de ondersteuningscoördinatoren krijgen we
steeds beter zicht op waarom welke leerlingen uitvallen, waar we in ons SWV op moeten gaan investeren
en welke kennis we nodig hebben om de leerlingen nog vanzelfsprekender een goed
ondersteuningsaanbod te bieden.
c) Aandacht voor de overstap PO naar VO
We ambiëren een doorgaande lijn met zo min mogelijk drempels voor leerlingen die de overstap maken
van PO naar VO en die extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat we op tijd en goed moeten
samenwerken met BaO, SO en SBO en dat we ouders op tijd meenemen in de denkrichting van die
doorgaande lijn. Daarom zijn we dit jaar met deze partijen pilots gestart om de overstap zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen, zodat we de leerling op een zo ontspannen mogelijke wijze naar de juiste VO of
VSO-locatie kunnen begeleiden.
d) Werken aan verbindende communicatie en expertise
We merken dat verbinding en expertiseoverdracht helpen om passend onderwijs te realiseren. Elkaar
ontmoeten, samenwerken, leren van tekortkomingen en delen van kennis. Het is onderdeel van een
lerende organisatie die meer integratief onderwijs wil realiseren. We hebben dit jaar een aantal
mogelijkheden geschapen waarop we elkaar informeren en ontmoeten. We doen dat op de volgende
wijze:

Er zijn 5 x per jaar inspiratie-bijeenkomsten. Op deze ochtenden laten we elkaar good-practise zien. We
inspireren elkaar door voorbeelden van ondersteuning vanuit de scholen te tonen aan elkaar.
Daarnaast worden op deze ochtenden zaken vanuit de coördinator passend onderwijs gedeeld en
vragen gesteld.

Er verschijnen drie nieuwsbrieven per jaar. Hierin staan zaken die vanuit het bestuur of de directeuren
gedeeld worden, maar ook praktische informatie, of inzicht in leerlingenstromen.

Er zijn commissievergaderingen waarin de scholen onderling praten over thema’s als
hoogbegaafdheid, thuiszitters, of waar helpende ideeën worden gedeeld.

De website van PVOW is vernieuwd. Alle ondersteuningsmogelijkheden op de scholen staan nu
overzichtelijk op de site. Er is veel informatie voor ouders, bijvoorbeeld de bezwaarprocedure, of de
overgang van PO naar VO.

Er is een onderlinge uitwisseling geweest tussen VO en VSO. Daardoor hebben de scholen meer zicht
op de verschillen en overeenkomsten gekregen. We hopen dit initiatief jaarlijks te herhalen.

We hebben vanaf dit schooljaar een pilot voor thuiszitters, waarbij we een thuiszitterscoach in kunnen
zetten. Deze coach kan de school ontlasten in een situatie waarin veel druk is ontstaan. De coaches
zijn systemisch opgeleid. Dit maakt dat zij andere informatie verzamelen en niet alleen de nadruk
leggen op schoolgang. De bedoeling is dat er meer oog is voor de diverse perspectieven.

We hebben vanaf het begin van dit schooljaar ook een Pilot op expertise. De school kan de CAT vragen
om specifieke tips en advies voor een leerling of situatie. De CAT kijkt of er iemand in het netwerk aan
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de hulpvraag gekoppeld kan worden. De expertise die aanwezig is binnen ons SWV wordt op dit
moment geïnventariseerd.
e) Thuiszitterspact
Er is in 2019 door Regionaal bureau leerplicht (RBL), Onderwijsconsulenten (OC), Centrum jeugd en gezin
(CJG) , Gemeentelijke gezondheid dienst (GGD) , en Samenwerkingsverband (SWV) gewerkt aan een
verbeterd kader voor het bespreken van jongeren die uitvallen op school. De insteek is: een 2-wekelijks
overleg met deze partijen zodat we komen tot een maatwerkplan voor de leerlingen in deze doelgroep.
Het plan is in concept klaar en we werken verder aan de invulling. Het is hierbij uitdrukkelijk de bedoeling
dat alle partijen zich committeren aan het pact. Het pact regelt doorzettingsmacht en de regie. Deze
samenwerking creëert een stevige verbinding tussen de partijen en disciplines, wat in brede zin in het
voordeel van de leerlingen werkt, dus niet alleen voor (dreigende) thuiszitters.
f)

VSO (op) Walcheren
Per 1 augustus 2020 zullen de speciaal Onderwijsvoorzieningen VSO Asteria (Stichting Respont) en VSO
Klimopschool (Stichting De Korre) gehuisvest worden in hetzelfde schoolgebouw.
Er is in de afgelopen jaren gewerkt aan deze gezamenlijke voorziening. De doelgroepen VSO Klimopschool
en VSO Asteria hebben qua onderwijsbehoeften diverse overeenkomsten, hoewel ze niet eenzelfde
aanbod aan onderwijs volgen. Ook de praktijklokalen, expertise en andere voorzieningen kunnen gedeeld
worden, waardoor een mooi concept kan worden neergezet.

g) Aanstelling onafhankelijk voorzitter van de rvt.
Landelijk loopt al wat langer de discussie over de onafhankelijkheid van bestuur en Raad van Toezicht bij
passend onderwijs. De VTOI (Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs) heeft daar aandacht voor
gevraagd. Ook de VO-raad heeft dit punt op de agenda geplaatst. Naar aanleiding van de landelijke
discussie en de vragen die hierover in de Tweede Kamer zijn gesteld, heeft de ledenvergadering van de
VO-raad besloten ernaar te streven dat in de Raden van Toezicht van de samenwerkingsverbanden
tenminste één onafhankelijk lid deel uitmaakt van de Raad. Dit is bij voorkeur de voorzitter.
Het bestuur heeft dit punt ter verkenning besproken met de Raad van Toezicht. Op basis van dit gesprek
en de landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur voorgesteld een onafhankelijk lid als voorzitter toe te
voegen aan de Raad van Toezicht en de statuten daartoe te wijzigen. De Raad van Toezicht heeft dit
voorstel goedgekeurd. Per 1 januari functioneert een onafhankelijk lid als voorzitter.
Bovenschoolse voorzieningen Walcheren
De Stichting Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren realiseert vanaf 1 augustus 2017 het arrangement
structuurgroepen in het gebouw van CSW Toorop. De structuurgroepen zijn een tussenvoorziening tussen
regulier voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen met hoofdzakelijk een
ondersteuningsvraag op internaliserende problematiek.
De medewerkers die aan deze organisatieonderdelen verbonden zijn, zijn in dienst bij deze stichting.
Rebound
De Rebound bestaat sinds 2006. In 2016 werd de Rebound deels extern bekostigd als ‘Plusvoorziening’, een
subsidie voortgekomen uit de trajecten rondom Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Ook voor de jaren 2017-2020 is
er weer subsidie toegekend. Per tijdseenheid zijn er 15 plaatsen voor leerlingen. De bezetting varieert sterk en is
onder meer afhankelijk van de tijd van het jaar. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de Rebound
ondergebracht bij de VO-scholen in time-out voorzieningen, waarbij (indien nodig) de VO-scholen elkaars timeout leerlingen kunnen opvangen. Daarmee valt ook de verantwoording direct onder de VO-scholen en loopt
dit niet via het samenwerkingsverband
Internationale Schakelklas Walcheren (ISKW)
ISK-onderwijs heeft tot doel om kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond zo snel mogelijk –gemiddeld
binnen het tijdbestek van twee schooljaren- kennis te laten maken met de Nederlandse taal en cultuur en voor
te bereiden op het reguliere onderwijs. In de praktijk blijkt een deel van de leerlingen meer tijd nodig te hebben
om het Nederlands in voldoende mate te beheersen. Dit komt enerzijds door de traumatische ervaringen die
deze leerlingen soms hebben en anderzijds doordat er leerlingen zijn die geen enkel onderwijsverleden hebben.
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Zij moeten helemaal bij het begin starten en hebben enkele jaren nodig voor zij in staat zijn deel te nemen aan
het reguliere onderwijs.
Door de enorme toestroom van vluchtelingen in met name 2015 is ISK Walcheren enorm gegroeid. Vanaf 2016
is ook sprake van gezinshereniging van statushouders wat ervoor heeft gezorgd dat de groei vooralsnog niet
afnam. Ook in 2019 was er sprake van 120 tot 160 leerlingen. Het aantal lesgroepen varieerde van 8 tot 10
waaronder 1 tot 2 analfabetiseringsgroepen. Voor het komend jaar moet rekening worden gehouden met een
afname van het aantal leerlingen.
Het onderwijs is georganiseerd op 3 uitstroomprofielen:
• Praktijkonderwijs/inburgering.
• Basisberoepsgericht (met LWOO), mbo-niveau 1.
• Kader/gemengd/theoretisch vmbo, havo, vwo/ mbo-niveau 2 t/m 4, vavo.
Ten aanzien van de leerlingen die naar het PRO gaan zullen we kritisch zijn. Onderzoek geeft aan dat een aantal
leerlingen het Praktijkonderwijs bezoekt, meer vanwege hun taalachterstand dan op basis van het
verstandelijke capaciteiten. Dat is een ongewenste ontwikkeling waar andere oplossingen voor gevonden
dienen te worden.
Het ISK-onderwijs heeft inmiddels een eigen toezichtkader en wordt door de inspectie getoetst op omschreven
kwaliteitsindicatoren. Vanaf 2015 geeft de school een eigen schoolgids uit en is een schoolplan geschreven.
Ook in 2018 hebben alle betrokkenen zich weer intensief ingezet om het ISK-onderwijs verder te ontwikkelen.
Vanaf augustus 2017 is ISKW gehuisvest in het voormalige OPDC-gebouw aan de Griffioenstraat.
2.3

Contacten met inspectie

Er zijn in het verslagjaar geen speciale contacten geweest met de inspectie.
2.4

Governance ontwikkelingen, interne beheersing en toezicht

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar bijna in z’n geheel vernieuwd. Dit heeft o.a. geleid tot een
herbezinning op het toezichtskader. In het verslagjaar 2020 zal daar nader invulling aan worden gegeven.
Ook hebben we stilgestaan bij de ontwikkelingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de Raad van
Toezicht. Op advies van de ledenvergadering van de VO-raad is het gesprek gestart over de mogelijke invulling
van een onafhankelijk voorzitter en een mogelijke doorontwikkeling naar een volledig onafhankelijke Raad van
Toezicht. Dit heeft geleid tot het werven en aanstellen van een onafhankelijk voorzitter per 1 januari 2020.

2.5

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

Bij PVOW staat kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst. We werken naar een goede manier om die kwaliteit te
bieden, te borgen/controleren en te verbeteren.
Binnen PVOW hebben we een brede kwaliteitscheck voor ogen. We vinden het belangrijk te weten hoe
docenten, ouders en leerlingen Passend Onderwijs en de werkwijze van het samenwerkingsverband ervaren,
hoe docenten inmiddels weten wat er mogelijk is aan ondersteuning en weten wat er van hen verwacht wordt.
Maar ook willen we samenwerkingspartners als gemeenten en jeugdzorginstellingen bevragen op hun
ervaringen met PVOW. Door het combineren van verschillende onderzoeksmethoden (telefonische
gesprekken, enquêtes en auditbezoeken) verwachten we een compleet beeld te verkrijgen op basis waarvan
we kunnen verbeteren.
Het opzetten van een goed systeem is daarom belangrijk. Op basis van de kwaliteitseisen van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben we de eerste drie kwaliteitskaarten ontwikkeld, die we willen
gebruiken voor de interne audits, enquêtes en vraaggesprekken. Daarnaast hebben we belangrijke punten
waarvoor we ook verantwoordelijk zijn en staan beschreven in ons ondersteuningsplan verwerkt in aanvullende
kwaliteitskaarten.
Naast het checken van kwaliteit is het ook belangrijk dat we aan de slag gaan met verbeterpunten die uit de
kwaliteitscheck naar voren komen, we moeten evalueren of de verbeteringen ook merkbaar zijn en ook
daadwerkelijk positievere scores opleveren of dat er meer nodig is.
We organiseren de kwaliteitscheck voorlopig intern en in een vierjaarlijkse cyclus, waarbij we steeds de
verbeterpunten en actiepunten kunnen verwerken in een nieuw ondersteuningsplan. De planning voor de
cyclus valt steeds samen met de geldigheid van een Ondersteuningsplan.
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Door omstandigheden is er vertraging ontstaan in de ontwikkeling van dit systeem. Voor nu is de planning dus
een verkorte eerste proef voor in cursusjaar 2020/21, waarna in een nieuwe cyclus (2021-2025) een volledige
kwaliteitscheck volgt. Na afloop van een cyclus wordt deze geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
2.6

Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen: ontvlechting PVOW

De rekeningcourantverhouding met de verbonden partijen wordt weergegeven in dit verslag. Uit de
meerjarenbegroting blijkt dat we in 2022 aan alle verplichtingen hebben voldaan en dat de schulden zijn
terugbetaald. Dat betekent ook dat de beleidsruimte in de begroting vanaf dat moment ruimer zal zijn.
Vanaf 1-1-2020 2020 zijn BVW en ISKW ontkoppeld van PVOW. Daarmee is 2019 het laatste jaar waarin we zullen
werken met een geconsolideerde jaarrekening. De ontvlechting per 1-1-2020 van PVOW en haar twee
dochterstichtingen BVW en ISKW kan als volgt worden toegelicht:
Bij de start van passend onderwijs heeft het bestuur er om principiële redenen - in overleg met de notaris, die
ons toen begeleidde - voor gekozen alle ondersteuningsarrangementen voortgezet onderwijs op Walcheren
onder te brengen binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. De reeds bestaande stichting
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Walcheren (SWVO) werd omgevormd tot de stichting Passend
Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW). Dit werd de moederstichting.
De stichting Molenwater voor onderwijs aan anderstaligen werd als dochter ondergebracht bij PVOW en kreeg
als naam Internationale Schakelklas Walcheren (ISKW). De tweede dochter werd BVW (Bovenschoolse
Voorziening Walcheren). BVW was in feite de voortzetting van het OPDC, dat later werd verkleind en
gedecentraliseerd. De structuurgroepen zijn daarin uiteindelijk in overgebleven.
In de praktijk bleek deze principiële mooie keuze echter lastig om mee om te gaan. Zowel ISK als BVW worden
in stand gehouden door de twee besturen van de VO-scholen Mondia Scholengroep en CSW. Zoals ook in de
statuten staat geformuleerd dragen zij de volledige verantwoordelijkheid voor deze twee stichtingen. De
leerlingen staan bij een van beide scholen ingeschreven en ook de personele verantwoordelijkheid ligt volledig
bij beide besturen. PVOW wordt naast beide reeds genoemde besturen ook gevormd door de besturen van
Respont en De Korre. In de geconsolideerde begroting en jaarrekening hadden de bestuurders van De Korre
en Respont dus indirect zeggenschap en verantwoordelijkheid voor BVW en ISK. Dit verhield zich niet tot
hetgeen in de statuten van de beide dochterstichtingen was verwoord. Ook was dit nooit de bedoeling van
het model van de moeder en de dochters. Dat wat met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor Passend
onderwijs voor Walcheren een heel goede keuze was, bleek in de praktijk van de financiële en juridische
verantwoordelijkheid niet werkbaar en niet juist. Respont en De Korre dragen geen enkele inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor zowel BVW als ISKW. Ook PVOW heeft geen enkele inhoudelijke verantwoordelijkheid
voor de dochterstichtingen ISKW en BVW. De budgetten van PVOW komen op geen enkele wijze ten goede
aan BVW of ISKW. Omgekeerd geldt hetzelfde: de inkomsten van ISKW en BVW komen op geen enkele wijze
ten goede aan PVOW. Daarin blijkt de onderwijskundig zinvolle relatie tussen de moeder en de twee dochters
juridische en financieel niet houdbaar.
In eerste instantie is geprobeerd dit via de notaris te laten corrigeren door een addendum waarin is
aangegeven dat binnen PVOW de bestuurders van de Korre en Respont zich van stemming zouden onthouden
ten aanzien van zaken die BVW en ISK betreffen, omdat zij hierin geen verantwoordelijkheid hadden. Alleen de
besturen van CSW en Mondia hebben hier een verantwoordelijkheid en daarom hebben zij over zaken die ISKW
en BVW betreffen alleen stemrecht.
Dit is echter een halfslachtige oplossing, omdat ook als de bestuurders zich van stemming onthielden, een
geconsolideerde rekening een vertekend beeld laat zien en tenminste de suggestie wekt van een financieel
verbond tussen de moeder en de dochters. Daarom heeft het bestuur in 2019 besloten de constructie van de
moeder en de twee dochters per januari 2020 te beëindigen.
BVW en ISKW zijn per 1-1-2020 weer losgekoppeld van PVOW en vormen twee eigen stichtingen met een eigen
bestuur. Omdat het bevoegd gezag van beide stichtingen hetzelfde is, biedt dit de mogelijkheid de
jaarrekening van beide stichtingen te lezen als een geconsolideerd geheel. Bij de afwikkeling van de
aanloopproblemen van BVW, welke tot een negatief eigen vermogen hebben geleid, is afgesproken dit
negatieve eigen vermogen te compenseren met het positieve eigen vermogen van ISKW.
PVOW is geworden wat het altijd had moeten zijn een samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarin vier
besturen samen de verantwoordelijkheid dragen voor het budget dat van overheidswege voor passend
onderwijs ter beschikking wordt gesteld.
De resultaten van BVW en ISK zoals nu voor het laatst opgenomen in de geconsolideerde rekening van PVOW
geven wel een goed overzicht van de totale financiën zoals die via de verschillende arrangementen voor
passend onderwijs in brede zin beschikbaar zijn, maar geven geen zuiver beeld van de verantwoordelijkheid
voor dat totaal van de financiën. De vier besturen zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten van PVOW.
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Eventuele tekorten van PVOW hebben in finale zin altijd gevolgen voor de vier besturen. Dat is ook de reden
dat de vier besturen er in gezamenlijkheid voor hebben gekozen PVOW door middel van een rekening courant
verhouding een geldlening te verstrekken die uiteindelijk vanaf 2022 weer volledig op nul komt te staan. Deze
“lening” was nodig om daarmee tijdelijk de financiële problemen van PVOW op te lossen. De financiële
problemen zijn vooral ontstaan door een korting vanwege de positieve verevening ter grootte van ruim 370.000
euro. Dit terwijl het aantal leerlingen waarvoor een TLV moest worden afgegeven inmiddels wel in de pas liep
met het landelijk gemiddelde op basis waarvan de bekostiging was berekend. De lumpsum van PVOW komt
rechtstreeks van het ministerie en is bestemd voor PVOW.
De financiën voor ISKW komen nooit op de rekening van PVOW. Het ministerie bekostigt het onderwijs van ISKW
via de geregistreerde leerlingen van de twee moederbesturen. Zij ontvangen het geld en storten dit geld door
naar ISKW om onderwijs te verzorgen. Voor het resultaat zijn Mondia en CSW verantwoordelijk. ISKW functioneert
financieel gezond en behaalt ieder jaar een positief financieel resultaat. Als het eigen vermogen van ISKW
substantieel groter wordt, dan de statutair afgesproken reserve die nodig is om de personele risico’s af te
dekken, besluit het bestuur het overschot terug te boeken naar de dragende besturen CSW en Mondia
Scholengroep. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat het resultaat jaar na jaar positief is en dat het eigen
vermogen dientengevolge blijft groeien.
Voor BVW geldt iets vergelijkbaar met ISKW. De leerlingen van de structuurgroepen (BVW) staan ingeschreven
bij Mondia en CSW. De bekostiging van de structuurgroepen komt rechtstreeks van Mondia en CSW. Beide
genoemde besturen zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van het onderwijs, de huisvesting en het
personeel. PVOW loopt op geen enkele wijze enig risico ten aanzien de financiën van BVW. Bij BVW zien we een
negatief eigen vermogen. Enerzijds wordt dit verklaard door de verbouwing die nodig was om de leegstaande
hal van CSW Toorop om te bouwen tot een onderwijsvoorziening met een achttal lesruimten. Van deze
verbouwing met een omvang van 240.000 euro heeft de gemeente 1/3 voor haar rekening genomen. Tweederde van dit bedrag komt ten laste van BVW. Dit bedrag wordt in tien jaar (de geschatte levensduur van het
gebouw aan de Eisenhowerlaan) afgeschreven. De rest van het negatieve vermogen is ontstaan doordat de
eerste twee schooljaren bij de nieuwe structuurgroepen aanloopproblemen zijn geweest bij dit nieuwe
arrangement voor leerlingen met een stevige ondersteuningsvraag in het autistisch spectrum.
BVW is bij de start begonnen zonder enig eigen vermogen en heeft inmiddels een fors negatief eigen vermogen
opgebouwd. Gezien de juridische structuur waarbij CSW en Mondia beide volledig verantwoordelijk zijn voor
zowel ISKW als BVW zou je de jaarrekeningen van BVW en ISKW kunnen zien als een geconsolideerde
jaarrekening. Het jaarlijkse overschot van ISKW is, zoals blijkt uit de meerjarenbegroting, meer dan voldoende
om het tekort bij BVW te dekken. CSW en Mondia hebben vorig jaar afgesproken het tekort bij BVW te dekken
door het positief eigen vermogen van ISKW.
Het resultaat van 2019 laat zien dat BVW op de goede weg is om ook financieel een voldoende resultaat neer
te zetten.
Dit heeft voor de jaarrekening 2019 geen gevolgen, wel voor de continuiteitsparagraaf. Daarin is geen
geconsolideerde meerjarenbegroting meer opgenomen.

2.7

Horizontale verantwoording & communicatie

De horizontale verantwoording vindt plaats in zowel de OPR als in de raad van Toezicht. Bovendien wordt in de
raden van Toezicht van de dragende organisaties ook verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen PVOW.
Het jaarverslag wordt zoals verwoord in onze governancecode openbaar gemaakt via de website.
2.8

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

We stellen vast dat de ondersteuningsvraag van jongeren, zoals ook onze leerlingen, toeneemt. Deze toename
is zowel kwantitatief als kwalitatief. De samenwerking tussen onderwijs en zorg behoeft daarom grote prioriteit
te krijgen. We constateren echter dat juist ook de jeugdzorg gemiddeld in Nederland en zeker ook op
Walcheren kampt met heel grote tekorten. De kwaliteit van de jeugdzorg staat hiermee ernstig onder druk. We
merken dat binnen PVOW dagelijks. De problematiek van de thuiszitters is een van de terreinen waarop dit zich
in alle hevigheid manifesteert. Daarnaast hebben we grote zorgen rond het feit dat de gezamenlijke jeugdzorg
op Walcheren per 1 januari 2020 is ontkoppeld. Iedere gemeente organiseert nu de eigen jeugdzorg.
Dit is een jammerlijke en zeer zorgelijke ontwikkeling.
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2.9

Aandachtspunten vanuit het accountantsprotocol 2019

Elk jaar heeft het ministerie thema’s die terug moeten komen in het bestuursverslag. Deze thema’s zijn meer
gericht op een reguliere VO-instellingen en niet een VO samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Desalniettemin lichten we deze thema’s, daar waar relevant hier toe:
•

Cybersecurity
Binnen het samenwerkingsverband zijn slechts een gering aantal medewerkers werkzaam. Zij maken gebruik
van een Office365 werkomgeving voor de kantoorsoftware, inclusief de beveiligingen die daar ingebouwd
zijn. Het samenwerkingsverband gaat uiteraard om met (privacy-) gevoelige informatie van bijvoorbeeld
leerlingen. In 2019 is daartoe nieuwe software in gebruik genomen die speciaal voor dit doel voor
samenwerkingsverbanden is ontwikkeld. Daarmee hoeven we ons als klein samenwerkingsverband niet te
verdiepen in de complexe wereld van hard- en softwarematige beveiliging tegen cybercrime, maar alleen
toe te zien dat onze leverancier daartoe voldoende kennis heeft en de juiste maatregelen neemt.
Uiteraard dienen gebruikers binnen het kantoor van het samenwerkingsverband wel te beschikken over de
computervaardigheden om phising mailtjes etc. te herkennen. Het personeel is daartoe voldoende
opgeleid en geschoold.

•

Strategisch personeelsbeleid
Er is minder dan 3 fte medewerkers in dienst van het samenwerkingsverband. Daardoor is er geen directe
noodzaak of behoefte aan een geformaliseerd strategisch personeelsbeleidsplan

•

Passend onderwijs
Ook dit is het controleprotocol gericht op reguliere VO-scholen. Het samenwerkingsverband is uiteraard met
niets anders bezig dan passend onderwijs.

•

Allocatie van middelen naar schoolniveau
In het controleprotocol is thema gericht op de verdeling van middelen vanuit de schoolbesturen, waar ze
binnenkomen, naar de onderliggende scholen. Bij het samenwerkingsverband gaat het om de verdeling
van de middelen die bij het samenwerkingsverband binnenkomen naar de aangesloten schoolbesturen. Dit
bestuursverslag, de jaarrekening en de continuiteitsparagraaf geven daar inzicht in.

•

VMBO-Techniek
Ook dit thema is niet relevant voor een samenwerkingsverband. De aangesloten schoolbesturen werden
regionaal samen op dit thema

•

Toetsing en examinering
Ook dit thema is geen directe verantwoordelijkheid voor een samenwerkingsverband en daarmee niet
relevant voor dit bestuursverslag
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3

Financiën

Het bestuur heeft geopereerd volgens de in 2013 geformuleerde uitgangspunten voor het financieel beleid van
het samenwerkingsverband. Het beleid is gebaseerd op de principes van ‘geld volgt leerling’ en ‘geld volgt
voorziening’, waarbij op de VO-scholen uiteindelijk hetzelfde niveau van ondersteuning beschikbaar moet zijn
en dus bekostigd moet worden. Vanuit het credo ‘regulier waar het kan, speciaal (of bovenschools) waar het
moet’ is ook het financiële beleid steeds meer gericht op het versterken van de interne ondersteuningsstructuur
van de participerende reguliere VO-scholen.
Dat beleid is opgenomen in een juridische structuur, zoals eerder geschetst in dit verslag. De stichting BVW en
de stichting ISKW hebben een eigen (deel)cijferbegroting. Omdat er sprake is van een consolidatie tussen de
moederstichting PVOW en de dochterstichtingen BVW en ISKW is ervoor gekozen om opeenvolgend
verantwoording af te leggen over het gevoerde vanuit de enkelvoudige positie van PVOW en vervolgens de
geconsolideerde positie te behandelen
3.1 Balans

3.1.1 Enkelvoudige balans PVOW
Onderstaand is balans per ultimo van de stichting PVOW opgenomen (x € 1). Op basis van de onderstaande
gegevens is een korte analyse opgesteld en zijn de relevante kengetallen berekend.

Kalenderjaar
Activa
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31-12-2019

31-12-2018

3.399
11.525
114.329
129.253

3.464
55.797
401.172
460.433

-1.017.688
1.177
0
1.145.744
129.253

-1.173.169
391
0
1.633.211
460.433

Het balanstotaal is ten opzichte van het voorgaande jaar in 2019 met name afgenomen als gevolg van het
aflossen van de leningen aan de deelnemende besturen.
Onderstaand een korte toelichting op de balans:
• De materiele vaste activa is in 2019 licht afgenomen als gevolg van de verhouding tussen de (beperkte)
investeringen en de afschrijvingen.
• De afname van de vorderingen kan met name worden toegeschreven aan de vordering 2018 van PVOW
op BVW in verband met de uitleen van personeel.
• Als gevolg de afloop van de schulden ontstaat een afname van de liquide middelen in 2019 ten opzichte
van 2018.
• De kortlopende schulden ontstaan met name door de uitstaande verrekeningen tussen de drie stichtingen
en de aangesloten schoolbesturen. Om het evenwicht te bewaren tussen de verschillende posities wordt
jaarlijkse bepaald voor welke omvang het totaal en specifiek welke schuldpositie voor reductie in
aanmerking moet komen. Afweging van deze elementen leidt tot een afname van de schulden in 2019 ten
opzichte van 2018.
Kalenderjaar
Liquiditeit
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen

31-12-2019
0,10
-89%
-15%

31-12-2018
0,25
-72%
-17%

Liquiditeit: als gevolg van het gevoerde beleid rondom de beheersing van de uitstaande schuldpositie en de
ontvlechting versus de benodigde middelen voor het verrichten van het betalingsverkeer en financiering van
het (lopende) primair proces is er sprake van een lager kengetal voor de liquiditeit.
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Solvabiliteit: Evenals bij de liquide middelen kan worden gesteld dat de beheersing van de schuldpositie en
ontvlechting leidt tot een lager kengetal. De noodzaak van de uitstaande schuldpositie i.c. de bijdrage van de
schoolbesturen om het negatieve eigen vermogen te kunnen financieren blijft een nadrukkelijke impact
hebben op het kengetal solvabiliteit.
Weerstandsvermogen: Het positieve resultaat over 2019 geeft een lichte verbetering ten opzichte van 2018.
Evenals het kengetal solvabiliteit heeft de uitkomst van het kengetal weerstandsvermogen de nodige aandacht
en zijn voor 2020 en navolgende jaren een aantal interventies opgesteld om stapsgewijs te komen tot een
opbouw van vermogen en reductie van de uitstaande schulden.
3.1.2 Geconsolideerde balans PVOW
Onderstaand is de geconsolideerde balans per ultimo opgenomen (x € 1).
Kalenderjaar
Activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2019

31-12-2018

376.557
0
318.749
893.292
1.588.598

403.534
56.749
186.681
645.792
1.292.756

-850.829
137.936
2.301.491
1.588.598

-1.295.002
210.114
2.377.644
1.292.756

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Het balanstotaal is ten opzichte van het voorgaande jaar in 2019 met name toegenomen als gevolg van
het geconsolideerde positieve resultaat over 2019.
Onderstaand een korte toelichting op de balans:
• Materiële vaste activa: deze zijn gedaald, in 2019 is voor € 58.730 geïnvesteerd in o.a. 12 digiborden
en 25 pc’s voor ISKW. De afschrijvingen op de materiële vaste activa bedroegen € 85.707,-.
• Financiële vaste activa: de vordering op het UWV voor een in de toekomst te ontvangen
compensatie voor een transitievergoeding is overgebracht naar de vorderingen, omdat de
verwachting is dat deze vordering in 2020 wordt ontvangen.
• Vorderingen: De vorderingen nemen toe o.a. door bovengenoemde vordering inzake compensatie
voor een transitievergoeding. Tevens zijn diverse vorderingen op verbonden partijen in 2019
toegenomen.
• Eigen vermogen: Een uitsplitsing kan als volgt worden gegeven:
Kalenderjaar
Stichting PVOW (enkelvoudig)
Stichting ISKW
Stichting BVW
Stichting PVOW (geconsolideerd)

31-12-2019
-1.017.668
698.300
-531.461
-850.829

31-12-2018
-1.173.168
361.489
-483.323
-1.295.002

• Voorzieningen: de afname valt met name te verklaren door de onttrekking aan de voorziening
langdurig zieke werknemers ter compensatie van salariskosten en transitievergoeding voor een
langdurig zieke werknemer van ISKW.
• Kortlopende schulden: de afname wordt grotendeels verklaard door de afname van kortlopende
schulden van ISKW inzake ingeleend personeel.
Kalenderjaar
Liquiditeit
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen

31-12-2019
53 %
-45 %
-9%

31-12-2018
35 %
-84 %
-14 %

De ratio’s zijn verbeterd door het positieve resultaat over 2019.
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3.2 Staat van baten en lasten

3.2.1 Enkelvoudige staat van baten en lasten PVOW
Onderstaand is de enkelvoudige staat van baten en lasten van de stichting PVOW opgenomen (x € 1). Op
basis van deze gegevens is een korte analyse opgesteld.
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 155.000, zoals ook begroot.
Kalenderjaar

Realisatie 2019

Begroting 2019

Verschil 2019

Realisatie 2018

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal

6.941.752
0
61.910
7.003.662

6.759.451
0
63.100
6.822.551

182.301
0
-1.190
181.111

6.833.587
0
54.447
6.888.034

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal

228.570
1.312
1.500
83.012
6.533.475
6.847.869

230.400
1.224
1.500
50.665
6.382.762
6.666.551

1.830
-88
0
-32.347
-150.713
-181.318

198.286
1.323
1.500
82.827
6.558.375
6.842.311

155.793

156.000

-207

45.722

10
303
-293

0
500
-500

10
197
207

10
462
-452

155.500

155.500

0

45.270

Saldo baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.2 Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

Onderstaande tabel geeft de samenvatting van de afwijkingen in de begroting en realisatie over 2019.
Effect

Verschil

Meer baten Rijksbijdragen
Minder baten detachering
Minder lasten personeel
Meer lasten overige overhead
Minder lasten groeiregeling
Meer lasten plaatsen VSO en PRO
Meer lasten overdracht VO LGF/LWOO
Minder lasten bancair verkeer

182.300
-1.200
1.800
-32.300
50.600
-100.000
-101.400
200

Totaal effect
Cum. Totaal effect

0

Rijksbijdragen
182.300

Eigen
beleid

Groeiregeling

Overhead
personeel

Overhead
materieel

-1.200
1.800
-32.300
50.600
-100.000
-101.400
200
82.300
82.300

-101.400
-19.100

50.600
31.500

600
32.100

-32.100
0

Kolom Rijksbijdragen: Als gevolg van de aanpassingen in het bekostigingsniveau zijn in 2019 hogere bruto
Rijksbijdragen gerealiseerd. Deze hogere opbrengst wordt echter gecorrigeerd door een eveneens hogere
verrekening c.q. inhouding door DUO van de plaatsen in het VSO en PRO gebaseerd op de teldatum 1
oktober. Gecombineerd bedraag dit effect een extra dekkingsbijdrage voor de overige baten en lasten voor
het samenwerkingsverband van afgerond € 82.000
Kolom Eigen beleid: Als gevolg van het gestegen bekostigingsniveau heeft er ook een verhoging
plaatsgevonden in de overdrachten eigen beleid aan het VO, welke betrekking hebben op de overdracht
voor het lwoo budget. Dit budget betreft dan het saldo op de door DUO bekostigde normplaatsen waarop
gecorrigeerd de overschrijding op het aantal door DUO bekostigde normplaatsen en geplaatst aantal
leerlingen in het PRO. Dit geeft een negatief effect ten opzichte van de begroting van afgerond € 61.000.
Daarnaast was er ruimte om binnen de taakstelling € 40.000 meer dan begroot over te maken aan de
schoolbesturen.
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Kolom groeiregeling: Ten opzichte van de begroting geeft de groeiregeling van het SWV voor de kosten
verbonden aan de toename van het aantal leerlingen tussen 1 oktober en 1 februari een bedrag aan minder
uitgaven dan begroot van afgerond € 51.000. Een en ander is belangrijke mate toe te rekenen aan het gegeven
dat in de begroting is uitgegaan van een stelpost voor overdracht gebaseerd op de groeiregeling (kijkdoos)
van het samenwerkingsverband.
Kolom overhead personeel: Hier zien we een nagenoeg gelijke realisatie voor zowel de begrote
personeelskosten als de detacheringsopbrengsten.
Kolom overhead materieel: De overbesteding van het budget voor materiele overheadkosten is met name
terug te herleiden voor hogere kosten voor de automatisering en ICT en accountant. In 2019 heeft de
ontvlechting geleid tot hogere incidentele accountantskosten (€ 26.000). Daarnaast zijn er extra licentiekosten
voor LDOS.
3.2.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten PVOW
Onderstaand is de geconsolideerde staat van baten en lasten opgenomen (x € 1).
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van € 441.173, waar een positief
geconsolideerd resultaat was begroot van € 248.640. Een positief verschil van € 195.533.
Kalenderjaar

Realisatie 2019

Begroting 2019

Verschil 2019

Realisatie 2018

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal

6.941.752
1.050
3.041.601
9.984.403

6.759.451
0
2.909.785
9.669.236

182.301
1.050
131.816
315.167

6.833.587
2.100
2.713.506
9.549.193

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal

2.334.718
85.707
120.784
464.593
6.533.476
9.539.278

2.285.830
88.597
104.716
557.441
6.382.762
9.419.346

48.888
-2.890
16.068
-92.848
150.714
119.932

2.459.000
88.157
124.608
479.552
6.555.625
9.706.942

445.125

249.890

195.235

-157.749

27
979
-952

0
1.250
-1.250

27
-271
298

25
1.107
-1.082

444.173

248.640

195.533

-158.831

Saldo baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.2 Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

Rijksbijdragen: Als gevolg van de aanpassingen in het bekostigingsniveau (CAO-verhoging) zijn in 2019 hogere
bruto Rijksbijdragen gerealiseerd. Deze hogere opbrengst wordt echter gecorrigeerd door een eveneens
hogere verrekening c.q. inhouding door DUO van de plaatsen in het VSO en PRO gebaseerd op de teldatum 1
oktober.
Overige baten: De doorbetaling van ontvangen rijksvergoedingen vanuit de stamscholen aan BVW en ISKW
valt ca € 82.000,- hoger uit dan begroot. Dit komt met name door de Maatwerkbekostiging Nieuwkomers VO.
De detacheringen vallen ca € 47.000,- hoger uit dan begroot, dit betreft met name uitbesteding van personeel
van BVW.
Personeelslasten: De lonen en salarissen vallen ca € 60.000 ,- hoger uit dan begroot, dit heeft o.a. te maken met
de uitbetaling van een transitievergoeding. De mutaties van personele voorzieningen valt ca € 83.000,- lager uit
dan begroot. In 2018 zijn de voorzieningen voor langdurig zieke werknemers en voor werkloosheidsuitkeringen
nieuw gevormd. De vrijval van deze voorzieningen was in 2019 niet begroot.
Er is voor ca € 134.000,- meer extern personeel ingeleend dan begroot door met name het ISKW, tevens zijn bij
PVOW 2 externe orthopedagogen ingeleend. Aan overige personele lasten is ca € 20.000,- minder uitgegeven
dan begroot. De uitkeringen vallen ca € 41.000,- hoger uit dan begroot, dit betreft de uitkeringen van het
Risicofonds voor 2 langdurig zieke medewerkers bij BVW.
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Afschrijvingskosten: De afschrijvingen over 2019 vallen ca € 3.000,- lager uit dan begroot.
Huisvestingskosten: deze lasten vallen ca € 16.000,- dan begroot. Dit betreft met name de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening van ISKW.
Overige lasten: de overige lasten vallen ca € 93.000,- lager uit dan begroot. Aan administratie- en beheerslasten
is ca € 19.000,- meer uitgegeven dan begroot, de inventariskosten vallen ca € 3.000,- hoger uit dan begroot en
de kosten van leer- en hulpmiddelen vallen ca € 11.000,- lager uit dan begroot. De overige kosten vallen ca €
104.000,- lager uit dan begroot, er is in 2019 een lagere bijdrage aan de Scalda-coachklas (ISKW) betaald dan
begroot.
Doorbetalingen aan schoolbesturen: Er is ca € 213.000,- meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft met name te
maken met aanpassingen in het bekostigingsniveau (CAO-verhoging), tevens is een taakstelling van € 62.500,gerealiseerd.
3.3 Treasuryverslag

Voor het beheer van de financiële middelen is een treasury statuut opgesteld waarin het beleid wordt
uiteengezet en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven. Het statuut is opgesteld in
overeenstemming met de geactualiseerde ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 juli 2016).
Voor alle tegoeden is in 2019 gebruikt gemaakt van bank- en of spaarrekeningen, welke direct opeisbaar zijn
en zijn ondergebracht bij de Rabobank. Deze instelling en de ingezette producten voldoen aan de eisen uit de
regeling beleggen en belenen.
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4

Continuïteitsparagraaf

4.1 Meerjaren begroting enkelvoudig

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van dezelfde financiële doelstelling als bij de
begroting 2019, namelijk eind 2022 een eigen vermogen van € 0 en aflossing van de schuld aan de vier
aangesloten schoolbesturen op het passend onderwijs deel van PVOW. Om voor de jaren 2020, 2021 en 2022
een gelijke financiële druk op de organisatie te willen hebben is in 2018 vastgesteld welke resultaten voor de
komende jaren moeten worden behaald. Onderstaand het verloop van het eigen vermogen in de komende
jaren:
Eigen vermogen op 31-12-2019
Begroot resultaat 2020
Begroot eigen vermogen op 31-12 2020
Resultaat 2021
Begroot eigen vermogen op 31-12-2021
Resultaat 2022
Begroot eigen vermogen op 31-12-2022
Resultaat 2023
Begroot eigen vermogen op 31-12-2023

€
-1.017.688
280.150
-737.538
357.775
-379.763
357.775
-21.988
74.333
52.345

Op basis van een conservatieve raming van de leerlingaantallen in het VO, PRO en VSO is een meerjarenbegroting opgesteld waarbij er geen interventies zijn opgenomen om leerlingenstromen of geldstromen te
beïnvloeden. Er resulteert dan een meerjarenbegroting zoals hieronder op hoofdlijnen samengevat.
Kalenderjaar
Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.5 Ov erige baten
Totale baten

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

€

€

€

€

€

€

6.941.752

6.917.189

6.910.881

6.850.452

6.811.658

6.793.689

61.910

45.064

45.064

45.064

45.064

45.064

7.003.662

6.962.253

6.955.945

6.895.516

6.856.722

6.838.753

228.570

265.186

265.186

265.186

265.186

265.186

1.312

1.599

1.599

1.599

1.599

1.599

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijv ingen
4.3 Huisv estingslasten

1.500

9.850

9.850

9.850

9.850

9.850

83.012

66.615

66.615

66.615

66.615

66.615

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

6.533.475

6.338.353

6.254.420

6.193.991

6.438.639

6.426.745

Totale lasten

6.847.869

6.681.603

6.597.670

6.537.241

6.781.889

6.769.995

155.793

280.651

358.275

358.275

74.833

68.759

-293

-500

-500

-500

-500

-500

155.500

280.151

357.775

357.775

74.333

68.259

4.4 Ov erige lasten

Saldo baten en lasten

Financiele baten en lasten

Resultaat

Indien geen verdere interventies worden gepleegd resulteert deze meerjarenbegroting net als in 2019 in
financiële taakstellingen in 2020, 2021 en 2022 om eind 2022 op een eigen vermogen van nagenoeg € 0 uit te
komen. Deze taakstellingen bedragen achtereenvolgens €229.238, €214.121 en €258.484 euro.
In de afgelopen jaren hebben we als PVOW gekozen voor een beleidsarme meerjarenbegroting. In 2019
hebben we een aanzet gemaakt voor een beleidsrijke begroting met behulp van de zogenaamde knoppen.
We zijn echter niet zo ver gegaan dat we per knop een keuze gemaakt hebben wat ons gewenste doel is en
met welke acties we dat denken te bereiken. En vervolgens de lijn bepaald hoe we denken dat die variabele
van die knop zich de komende jaren gaat ontwikkelen. In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat
het daadwerkelijk monitoren van de leerlingstromen in breder Walchers perspectief meer capaciteit vraagt
dan nu beschikbaar baar de medewerkers van PVOW. Het gaat om de leerlingstromen van VO naar VSO en
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PRO, van PO naar PRO en VSO, van BVW naar VSO en PRO, vanuit PVOW naar residentieel buiten de regio, en
alle stromen in omgekeerde richting. Daarnaast vraagt dit ook een specifieke kennis van administratiesystemen
op scholen en bij DUO. Het bestuur van PVOW heeft daarom besloten hier extra capaciteit op in te zetten.
Daarmee wordt de inhoud van de knoppen gevuld en kunnen analyses richting geven waar (bij)gestuurd moet
worden.
Wel hebben we op basis van het ondersteuningsplan in het jaarplan 2020 een groot aantal stappen
opgenomen die op termijn een (indirect) effect zullen hebben op het aantal verwijzingen vanuit regulier naar
voortgezet speciaal onderwijs en/of praktijkonderwijs en de gemiddelde verblijftijd daar. De doorontwikkeling
van onderwijsloket naar CAT en de andere rol van gedragswetenschappers zijn daarin een belangrijk element.
In onderstaande tabel zijn de onderdelen van het jaarplan 2020 weergegeven die op termijn een effect op
leerlingaantallen, verwijzingspercentages en inzet van financiële middelen hebben.
Onderstaand de opstellingen met kengetallen die ontleend zijn aan de jaarbegroting 2020 en het meerjaren
scenario voor 2020 t/m 2024. Daarbij de opmerking dat de leerlingaantallen voor het VO zijn ontleend aan de
prognose voor de VO-scholen en de leerlingenaantallen voor het PRO en VSO nog niet zijn gecorrigeerd voor
interventies.

Leerlingenaantallen
Teldatum

LWOO

PRO

VSO

VAVO TG

Overig VO

Totaal VO

0
0
0
0
0
0
0

172
170
165
165
165
165
165

241
245
241
240
239
238
238

10
14
14
14
14
14
14

5.409
5.349
5.253
5.183
5.144
5.132
5.123

5.591
5.519
5.418
5.348
5.309
5.297
5.288

01-10-2018
01-10-2019
01-10-2020
01-10-2021
01-10-2022
01-10-2023
01-10-2024

Nieuwkomers
D1
57
118
118
118
118
118
118

Inzet personeel
2020
0,7000
0,8000
0,8000
0,6000
2,9000

2021
0,7000
0,8000
0,8000
0,6000
2,9000

2022
0,7000
0,8000
0,8000
0,6000
2,9000

2023
0,7000
0,8000
0,8000
0,6000
2,9000

Orthopedagoog

0,5000
0,5000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

BVW-orthopedagoog
BVW psychologisch assistent
ISKW-orthopedagoog

0,2000
0,1500
0,3000
0,6500

0,2000
0,1500
0,3000
0,6500

0,2000
0,1500
0,3000
0,6500

0,2000
0,1500
0,3000
0,6500

Inzet OOP
Inzet OOP
Inzet OOP
Inzet OOP

Coördinator/ voorzitter loket
Orthopedagoog
Orthopedagoog
Psychologisch assistent

Inzet extern personeel

Detachering personeel
Detachering personeel
Detachering personeel

Voor de volledigheid is op pagina 22 en 23 als onderdeel van de meerjarenbegroting het jaarplan 2020
weergeven.
4.2 Prognose enkelvoudige meerjarenbalans

Onderstaande balansprognose is gebaseerd op het uitgangspunt dat met de toekomstige resultaten de
openstaande schuld aan deelnemende schoolbesturen wordt afgelost. Daarnaast is de verwachting dat er
sprake is van een ideaalcomplex voor de materiele vaste activa. Daarbij bedragen de jaarlijkse investeringen
net zoveel als de jaarlijkse afschrijvingen. Voor de voorzieningen en de vorderingen wordt verondersteld dat
de omvang ultimo 2019 ook voor de komende jaren maatgevend is.
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Kalenderjaar

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

€

€

€

€

€

€

3.399

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

11.525

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Liquide middelen

114.329

115.000

115.000

115.000

115.000

181.824

Totaal activa

129.253

130.000

130.000

130.000

130.000

196.824

€

€

€

€

€

€

-1.017.668

-737.517

-379.742

-21.967

52.365

120.624

1.177

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.145.744

866.317

508.542

150.767

76.435

75.000

129.253

130.000

130.000

130.000

130.000

196.824

Activa
Materiele v aste activ a
Vorderingen

Passiva
Eigen v ermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

4.3 Meerjaren begroting geconsolideerd

In paragraaf 2.6 is aangegeven dat per 1-1-2020 er ontvlechting heeft plaatsgevonden tussen PVOW en haar
twee dochterstichtingen BVW en ISKW. Er is dus daarmee ook geen sprake meer van nut en noodzaak van een
geconsolideerde meerjarenbegroting. De continuïteit van BVW en ISKW is met de ontvlechting een
verantwoordelijkheid van beide moederorganisaties, schoolbesturen Mondia en CSW.
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5

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

Vanaf het verslagjaar 2017 is er sprake van een geïmplementeerd intern risicobeheersingssysteem waarop de
praktijk kan worden getoetst. In de navolgende paragraaf worden de risico’s en onzekerheden benoemd.
Risico’s en onzekerheden
In deze paragraaf worden de mogelijke risico’s benoemd die de komende jaren zouden kunnen gelden voor
de ontwikkeling Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren.
Gevolgen van demografische krimp
Zeeland is een krimpregio. Een deel van de krimp is inmiddels verwerkt. De leerlingendaling zal echter nog zeker
tot 2030 doorzetten. De ontwikkeling van het leerlingenaantal is voor het PVOW dus een bekend risico. De
getallen van de krimp zijn bekend en het bestuur van PVOW evenals de dragende besturen hebben met de
prognosecijfers bij de hand de formatie aangepast, dan wel sturen op voldoende flexibele schil om de nog
komende daling op te vangen. Bij het opstellen van leerlingenprognoses is nadrukkelijk ook de krimp in regio
meegenomen en doorgerekend in de meerjarenbegroting op basis van de eigen prognoses van de vier
besturen. De ZB legt op dit moment de laatste hand aan een prognose tot 2030 die deze ontwikkeling lijkt te
onderschrijven.
Leerlingproblematiek
Vanaf het schooljaar 2015-2016 (teldatum 1 februari 2015) is het samenwerkingsverband zelf verantwoordelijk
voor het voldoen van de groeibekostiging aan de besturen van de vso scholen. In de begroting 2019 was
gerekend met een tussentijdse groei van 9 leerlingen. In de realisatie bleken een groei van 5 leerlingen voor de
betrokken scholen een reden voor tussentijdse groeibekostiging. Voor de begroting 2020 is gerekend is met de
tussentijdse groei van vijf leerlingen (€ 71.000).
De reguliere toename van het aantal leerlingen in het VSO tot boven het aantal waarvoor pvow bekostigd
wordt, is een risico, omdat de rijksvergoeding voor de lichte ondersteuning is gebudgetteerd op het aantal
VSO-leerlingen op de teldatum 1 oktober 2011. Dit risico is evenwel beperkt, omdat PVOW nadrukkelijk stuurt op
maatwerk binnen de reguliere VO-scholen door het inrichten van maatwerklokalen in de VO-scholen en
scholing van het VO-personeel. Ook zijn de knoppen in beeld gebracht waarop bijgestuurd kan worden.
Het landelijk beschikbaar budget voor lwoo en pro is gebudgetteerd per 1 augustus 2017 en gefixeerd op de
aantallen van 1 oktober 2012. Het bestuur heeft gekozen voor populatiebekostiging van lwoo in plaats van het
toewijzen van lwoo-leerlingen. Op die manier kan worden aangesloten bij de doelstelling van passend
onderwijs. We zijn hiermee gestart op 1 augustus 2016. Leerlingen worden dan dus niet meer als lwooleerlingen in Bron geregistreerd. Vanaf 1 augustus 2017 gaat dit ook voor de cohorten die nog wel een lwooindicatie hebben gekregen. Het budget wordt vanaf 1 januari 2017 verdeeld op basis van het aantal vmboleerlingen per teldatum (t-1) tussen de VO-scholen.
Personeel
De personele risico’s binnen PVOW zijn in principe te overzien dankzij het meerjarenbeleid waarbij waar mogelijk
personeel is overgeheveld en nadrukkelijk is gestuurd op een flexibele schil. Daarnaast staan de reguliere voscholen (CSW en Mondia Scholengroep) garant voor de werkgelegenheid van de personeelsleden die in dienst
zijn bij ISKW en BVW. Bij het opheffen van het OPDC is een aantal personeelsleden in dienst gebleven van BVW
om de structuurgroepen te bemensen. Het overige deel van het personeel is in dienst genomen door de twee
dragende VO-scholen.
De vier participerende besturen en het bestuur van het SWV zelf waren tot 1 augustus 2018 gebonden aan het
naleven van de ‘tripartiete overeenkomst’, zoals die tussen werkgevers, werknemers en overheid is gesloten.
Met inachtneming van wederzijdse rechten en plichten, hebben zij een inspanningsverplichting om in onderling
overleg waar mogelijk werkgelegenheid bij de ambulante ondersteuning te behouden.
Deze inspanningsverplichting loopt parallel met de eerder geformuleerde doelstelling van behoud van
expertise. Deze inspanningsverplichting is een aangelegenheid van provinciale uitwisseling van informatie,
zowel binnen het voortgezet onderwijs als met het primair onderwijs.
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Financiën
De financiële risico’s zijn beperkt, omdat deze gedragen worden door de aangesloten partijen. Het geld volgt
de leerling en de formatie volgt de leerling. Het samenwerkingsverband vervult een intermediaire rol bij de
verdeling van de financiën op grond van de wet of op grond van gemaakte afspraken binnen het
samenwerkingsverband.
Voor het beheer van de financiële middelen is een treasurystatuut opgesteld waarin het beleid wordt
uiteengezet en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven. Het statuut is opgesteld in
overeenstemming met de geactualiseerde ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 juli 2016).

Overheidsbeleid
Het risico van wijzigingen in het overheidsbeleid vraagt voortdurende alertheid. Dat maakt het planmatig
werken er niet makkelijker op. Belangrijke steunpilaren zijn de PO-Raad en de VO-raad.
Covid-19
Elke organisatie dient bij het opstellen van hun jaarrekening een aantal passages op te nemen om de effecten
van COVID-19, voor zover op dit moment bekend, te kunnen vertalen naar de continuïteit van hun instelling.
Voor het samenwerkingsverband PVOW schatten we deze effecten als volgt in:


De gevolgen voor de continuïteit van PVOW
De gerealiseerde impact op de kasstromen (tot datum controleverklaring en een jaar erna) lijkt tot op dit
moment beperkt. De opbrengstderving is minimaal, de rijksvergoedingen lopen door. De besteding van
geld wordt licht beïnvloed door de COVID-19. Het is niet te verwachten dat dit het komende boekjaar
verandert in de negatieve zin.
Het is niet te verwachten dat de bevoorschotting en opbrengstderving, kosten op- en afschalen
bedrijfsvoering, negatief wordt beïnvloed in de komende periode.



De gevolgen van COVID-19 voor de bedrijfsvoering van PVOW
De activiteiten zijn sinds de lock-down dusdanig, dat er geen onderwijs meer gegeven wordt op de locaties
van de deelnemende scholen. Wel wordt er noodopvang van leerlingen verzorgd voor ouders/verzorgers
met vitale beroepen. Centrale eindexamens zijn komen te vervallen. Het onderwijs vindt dus zoveel als
mogelijk digitaal plaats. Een aantal activiteiten is gecanceld of voorlopig uitgesteld, conform de richtlijnen
van het RIVM. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat we inzicht in bv stage of door ontwikkelen van
schoolgang stil is komen liggen Op dit moment verwachten we dat dit voor meerdere leerlingen in ons SWV
gevolgen heeft in de nabije toekomst. Voor wat betreft uitstroom uit het VSO verwachten we vertraging en
meer leerlingen in de leeftijd 18+ omdat stages zijn komen te vervallen. De gevolgen hiervan kunnen we op
dit moment nog niet overzien..
Het is niet de verwachting dat COVID-19 een impact zal hebben op toekomstige opbrengsten, kosten en
kasstromen. Daar waar er tijdelijk of voor langere termijn keuzes gemaakt moeten worden als gevolg van
de 1.50 meter samenleving wordt gezocht naar een passende oplossing.
Er zijn onzekerheden over de invulling van die 1.50 meter samenleving en de gevolgen voor
klassenbezetting, looproutes, etc. binnen de vestigingen. Hierover wordt nog gezocht naar een passende
oplossing, die aanvaardbaar is binnen de op dit moment gestelde eisen. De financiering van deze
aanpassingen wordt onderzocht.
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Rapportage toezichthoudend orgaan

Samenstelling en taakverdeling:
De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit vier personen met de volgende taakverdeling:
•

C. Verhage
Hoofdfunctie
Eigenaar Managementadvies Cees Verhage
Nevenfuncties
Bestuurslid/voorzitter Stichting Strand Exploitatie Veere
Lid Raad van Toezicht Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
Lid / waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, namens
de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
Lid Raad van Toezicht Stichting Arduin Voorzitter bestuur Stichting Dekat di Hati Bestuurslid Stichting Zeker
Zeeuws

•

E.J.Th. van den Berg, waarnemend voorzitter
Hoofdfunctie
Faculteitsdirecteur Rechten, Erasmus Universiteit Rotterdam
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Stichting De Korre
Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren,
namens Stichting De Korre
Lid Raad van Toezicht Stichting Westelijke Tuinsteden, Amsterdam Lid Raad van Toezicht Stichting Kalisto,
Woerden

•

M.K. van den Heuvel, vanaf 1 april 2018
Hoofdfunctie
Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Schouwen-Duiveland
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep
Lid Raad van Toezicht Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, namens Mondia Scholengroep

•

C.H.J. Zaat, vanaf 1 april 2018
Hoofdfunctie Zelfstandig consultant Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Stichting Respont
Lid Raad van Toezicht Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, namens Stichting Respont Lid en
tevens penningmeester bestuur Laurens Lyceum Rotterdam

In 2019 heeft geen zelfevaluatie plaats gevonden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Raad van Toezicht
in het schooljaar 2018-2019 bijna volledig is vernieuwd. In het eerste halfjaar van 2020, ruim een jaar na het
aantreden van de huidige leden, zal de zelfevaluatie plaatsvinden.
Het Rijk heeft de wens uitgesproken dat samenwerkingsverbanden die zich met passend onderwijs
bezighouden, een onafhankelijker toezicht organiseren. Wij hebben ervoor gekozen om de onafhankelijkheid
van de Raad van Toezicht PVOW verder te borgen door een onafhankelijk voorzitter aan te trekken. Per 1 januari
2020 is benoemd dhr. P Meijs als onafhankelijk voorzitter.
Activiteiten Raad van Toezicht


Plenaire bijeenkomsten
Zoals gebruikelijk in het onderwijs, worden werkzaamheden vooral georganiseerd in schooljaren, die starten
per 1 augustus. In elk schooljaar staan er 5 plenaire bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met het CvB
gepland. De vergaderingen worden voorafgegaan door een agendaoverleg tussen de voorzitter van het
bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. In het kalenderjaar 2019 zijn er 5 plenaire bijeenkomsten
gehouden.
Tijdens deze vergaderingen is telkens aandacht besteed aan onderwerpen op de volgende domeinen:

Algemeen: bespreken en vaststellen van de notulen en besluiten- en actielijst, mededelingen bestuur
en Raad van Toezicht;

De organisatie en het beleid, financiën, waaronder jaarverslag, begroting;

Het ondersteuningsplan 2019-2023;
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De ontvlechting van BVW en ISKW;
Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zich tijdens werkbezoeken laten
informeren over verschillende aspecten van passend onderwijs. De volgende aspecten zijn hierbij aan
de orde geweest:

kennismaking met de nieuwe coördinator passend onderwijs

bezoek aan de Klimopschool (voortgezet speciaal onderwijs) te Middelburg

kennismaking met / toelichting op de werkwijze van het CAT (Commissie Advisering en Toewijzing)

de Internationale Schakelklas Walcheren (ISKW)
Verder heeft er éénmaal overleg plaats gevonden met de OPR.


Auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2019 4 keer overlegd met de voorzitter van het bestuur, de penningmeester en
de controller over de begroting inclusief het meerjarenperspectief, de jaarrekening (inclusief
bestuursverslag) en over de (tussentijdse) managementrapportages.



Inhoudelijk
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 14 februari 2019 vastgesteld dat het model van de
moederstichting en de twee dochterstichtingen niet werkt. Gelet hierop is goedkeuring verleend tot het per
31-12-2019 ontkoppelen van de stichtingen ISKW en BVW uit de Stichting PVOW.
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht meerdere malen gesproken over de terugbetaling van de
‘leningen’ aan de moederstichtingen en daarover met het bestuur aanvullende afspraken gemaakt.
In algemene zin heeft de Raad van Toezicht het belang van ‘passend onderwijs’ naar het doel en de
beweegredenen daartoe meer voorop willen stellen. Het benoemen van een nieuwe coördinator door het
bestuur is door de Raad van Toezicht omarmd. Voorts is indringend gesproken over het Onderwijsondersteuningsplan en is de samenwerking met de Raden van Toezicht van de verschillende
moederstichtingen benadrukt.

In algemene zin heeft de Raad van Toezicht de wens geuit om de procedurele spelregels die een moderne
governance vereist, goed te willen volgen en te laten uitvoeren door het bestuur van het
samenwerkingsverband.
Namens de Raad van Toezicht Stichting PVOW,
C. Verhage
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Deel 2: Jaarrekening

Jaarrekening

2019

Stichting Passend Onderwijs Walcheren
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Geconsolideerde balans per 31-12-2019
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Na resultaatbestemming

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA

Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

376.557
-

403.534
56.749
376.557

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

318.749
893.292

TOTAAL ACTIVA

460.283

186.681
645.792
1.212.041

832.473

1.588.598

1.292.756

PASSIVA
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

850.829-

1.295.002850.829-

1.295.002-

137.936

210.114

2.301.491

2.377.644

1.588.598

1.292.756
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B3 - Staat van baten en lasten
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

6.941.752
1.050
3.041.601

6.759.451
2.909.785

6.833.587
2.100
2.713.506

Totaal baten

9.984.403

9.669.236

9.549.193

2.334.718
85.707
120.784
464.593
6.533.476

2.285.830
88.597
104.716
557.441
6.382.762

2.459.000
88.157
124.608
479.552
6.555.625

9.539.278

9.419.346

9.706.942

445.125

249.890

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6. Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

952-

444.173

1.250-

248.640

157.749-

1.082-

158.831-
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

2019
€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
- mutaties in financiële vaste activa

445.125

85.707
72.17856.749

157.749-

88.157
146.342
56.74970.278

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- schulden

132.06876.153-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

177.750
459.009
199.569

208.221-

658.578

307.182

678.579
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979-

1.107952-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.082-

306.230

677.497

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

58.730-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

126.40958.730-

126.409-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitkering aan verbonden partijen ten laste
Eigen Vermogen

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

600.000-

600.000-

247.500

48.912-

645.792
247.500

694.704
48.912893.292

645.792
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Geconsolideerde grondslagen
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Presentatie en gehanteerde valuta
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs. Deze zijn vastgelegd in RJ 660. De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.
Grondslagen van consolidatie
De financiële gegevens van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW), de Stichting Bovenschoolse
Voorzieningen Walcheren (BVW) en de Stichting ISK Walcheren (ISKW) zijn integraal opgenomen in de activa en passiva, alsmede
de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening. Het bestuur van PVOW heeft beslissende zeggenschap over de
activiteiten van de Stichting BVW en Stichting ISKW.
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn uniform aan de geconsolideerde partijen.
Resultaten op onderlinge transacties tussen de stichtingen zijn zowel in de balanswaardering als in het resultaat geëlimineerd voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
Waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De
afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, rekeninghoudend
met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 500. Er wordt afgeschreven met ingang de
maand volgende op die van de investering.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt
hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve bapo
De bestemmingsreserve is gebaseerd op de aanspraak op baporecht van het personeel dat tot 1 augustus 2009 gebruik kon maken
van de bapospaarvariant. De reserve dient ter egalisatie van de salariskosten van vervanging, als gevolg van opname van uitgesteld
BAPO-erlof. De hoogte van de reserve wordt bepaald door reeds opgebouwde rechten.
Voorzieningen
Jubileumgratificatie
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van
toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De jubileumvoorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde
van toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De
werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste gebracht van deze voorziening.
Werkloosheidsuitkeringen
Deze voorziening is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen inzake werkloosheidsuitkeringen van oud-werknemers. De
voorziening is tegen nominale waarde opgenomen.
Langdurig zieken
De voorziening is gevormd ter dekking van voorziene kosten inzake langdurig zieke medewerkers, die niet meer terugkeren. Jaarlijks
wordt op individueel niveau de hoogte van de benodigde voorziening bepaald. Dotatie of vrijval vindt plaats ten laste, c.q. ten
gunste van de exploitatie.
Persoonlijk budget
De voorziening persoonlijk budget (LBP) is gevormd op basis van de CAO-VO 2018-2019 in verband met verplichtingen die
samenhangen met de mogelijkheid om jaarlijks toegekende uren te sparen en op te nemen.
Onderhoudsvoorziening
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van
deze voorziening gebracht. De onderhoudsvoorziening is opgenomen tegen de nominale waarde.
Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Onder de overlopende passiva zijn opgenomen vooruitontvangen bedragen die aan een volgend dienstjaar worden
toegerekend.
Overige activa en passiva
De overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen
bedragen, voor zover ze niet onder de ander kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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Waardering van de baten en lasten en bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben, ongeacht het moment van ontvangst of betaling.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar worden verspreid.
Continuïteit
Vanwege het positieve resultaat in 2019 en ondanks het negatief eigen vermogen per ultimo 2019 bestaat er geen twijfel omtrent
de continuïteit van PVOW. Door de deelnemende besturen is namelijk een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld tot een bedrag van€
1.134.964,-. Het opgenomen bedrag wordt volgens de verhouding 35 (Mondia)-35 (CSW)-15 (Respont)-15 (De Korre) verdeeld over
de deelnemende besturen.
Bovendien regelt art. 89b WVO de vermindering bekostiging materiële instandhouding bij het VO bij uitputting bekostiging materiële
instandhouding van het samenwerkingsverband.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Pensioenverplichtingen
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten
verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een "verplichting aan
de pensioenuitvoerder benadering" en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Ultimo 2019 zijn er evenals ultimo 2018 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is opgenomen. PVOW heeft één
pensioenregeling voor haar personeel. Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan
een bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst
waaronder PVOW valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van (tenminste)
kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloonregeling met – voor zowel actieve als inactieve deelnemers
(slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken in 2019 was, evenals in 2018, gedifferentieerd, op basis van het ABP
Pensioenreglement. De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt tenminste 12,67% van het
pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op
basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
Sinds begin 2015 spreken we van de beleidsdekkingsgraad, zijnde het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden. De
dekkingsgraad van het ABP was, volgens de nieuwe regels, op 31 december 2019 volgens opgave van het fonds 97,8% en de
beleidsdekkingsgraad was 95,8%. Het ABP zit hiermee onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 128%. Op basis van het
uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan door hogere toekomstige premies.
Volgens het herstelplan van APB, welke is ingediend bij De Nederlandsche Bank voor 1 juli 2015 wordt verwacht dat er geen
maatregelen genomen hoeven te worden die de werkgevers of deelnemers raken. Volgens dit plan zou ABP binnen 12 jaar boven de
vereiste ratio van 128% zitten.
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Aanschafprijs

Cumulatieve
Boekwaarde
afschrijvingen

01-01-2019

01-01-2019

01-01-2019

Investeringen Desinvesteringen
2019

Afschrijving op Afschrijvingen Aanschafprijs
desinvesteringen
2019
2019
2019 31-12-2019

Cumulatieve
Boekwaarde
afschrijvingen
31-12-2019

31-12-2019

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen

292.057

37.534

254.523

1.1.2.3 Inventaris en meubilair

70.344

25.799

44.545

-

1.1.2.3 Apparatuur

19.834

8.174

11.660

-

180.750

98.290

82.460

54.944

62.971

52.625

10.346

3.786

333.899

184.888

149.011

58.730

625.956

222.422

403.534

58.730

1.1.2.3 ICT
1.1.2.4 Boeken
totaal Inventaris en Apparatuur
Totaal materiële vaste activa

-

-

-

29.424

292.057

66.958

225.099

-

-

14.234

-

-

2.196

70.344

40.033

30.311

19.834

10.370

9.464

-

-

34.961

34.961

33.140

235.694

131.430

104.264

6.713

31.796

24.377

7.419

34.961

34.961

56.283

357.668

206.210

151.458

34.961

34.961

85.707

649.725

273.168

376.557

Het afschrijvingspercentage wordt gedifferentieerd toegepast als volgt:
Gebouwen en terreinen
10%
Inventaris en meubilair
5/10%
Apparatuur
5/10%
ICT
10/20%
Boeken
25%
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31-12-2019
1.1.3 Financiële vaste activa
1.1.3.8 Compensatie transitievergoedingen

31-12-2018

-

56.749

Totaal financiële vaste activa

-

56.749

1.2.2 Vorderingen
Vorderingen
1.2.2.1 Debiteuren
- overige vorderingen
Totaal debiteuren
1.2.2.5 Andere verbonden partijen
PVOW op De Korre
BVW op Scheldemond College
BVW op Respont (Odyzee)
ISKW op CSW
ISKW op NEH
Totaal andere verbonden partijen

6.683

21.060
6.683

21.060

11.011
33.145
20.744
177.196

28.686
17.844
13.278
94.432
242.096

154.240

1.2.2.7 Ouders/ studenten / deelnemers / cursisten

702

294

1.2.2.8 Overige overheden

164

164

1.2.2.10 Overige vorderingen

- Compensatie transitievergoedingen
- Overige

56.749
10.036

6.574
66.785

Totaal overige vorderingen

6.574

Overlopende activa
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen interest

2.291

4.323

28

26

Totaal overlopende activa

Totaal vorderingen

2.319

4.349

318.749

186.681

De compensatie transititevergoedingen wordt naar verwachting in het najaar 2020 ontvangen.
De vorderingen in de overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.
31-12-2018

31-12-2019
1.2.4 Liquide middelen
1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.3 Deposito's
Totaal liquide middelen

567

450

23.593

32.285

869.132

613.057

893.292

645.792

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opvraagbaar.

Stand per
01-01-2019

Resultaat

Mutaties

Uitkering aan
verbonden
partijen

Stand per
31-12-2019

2.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve bapo

Totaal eigen vermogen

1.296.402-

444.173

1.400

850.829-

-

1.400

-

1.400-

-

-

1.400

-

1.400-

-

-

1.295.002-

444.173

-

850.829-

-

De resultaatbestemming wordt verderop in dit document nader toegelicht.
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Stand per
01-01-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutatie
(bij
contante waarde)

Stand per
31-12-2019

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubileumgratificaties
Persoonlijk budget
Werkloosheidsuitkeringen
Langdurig zieken

15.191
8.867
60.783
75.149

9.875
1.507
-

15.48975.149-

2.2.3 Onderhoudsvoorzieningen

50.124

25.965

17.400-

210.114

37.347

108.038-

Totaal voorzieningen

1.519-

Voorzieningen

De dotatie aan de voorziening onderhoud is gebaseerd
op een actueel meerjarenonderhoudsplan.

7
-

23.554
10.374
45.294
-

25

58.714

32

137.936

1.519-

Kortlopende
< 1 jaar

deel

Langlopende
deel > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

9.333

59.515

2.2.3 Onderhoudsvoorzieningen

48.303

10.411

57.636

69.926

31-12-2018

31-12-2019
2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Schulden aan andere verbonden partijen
PVOW aan CSW
PVOW aan Nehalennia
PVOW aan Scheldemond College
PVOW aan Respont
PVOW aan De Korre
BVW aan CSW
BVW aan Nehalennia
ISKW aan CSW

490.988
501.826
258.688
73.650
23.797
572.273
58.258
-

441.653
427.166
201.012
3.352
722.035
47.484
154.131

2.4.8 Crediteuren

1.996.833

1.979.480

94.387

101.613

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing
- Premies sociale verzekeringen

70.390
2.115

72.066
93

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

72.505

72.159

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

21.927

20.624

2.4.12 Overige kortlopende schulden

- Overige kortlopende schulden

58.451

146.608
58.451

Totaal overige kortlopende schulden

146.608

De overlopende passiva

- 2.4.17 Vakantiegeld en -dagen /bindingstoelage
- 2.4.19 Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

55.856
1.530

57.160
57.386

57.160

2.301.489

2.377.644

De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.
-2.4.2 De deelnemende besturen hebben een renteloze kredietfaciliteit beschikbaar gesteld aan PVOW. Zie voor verder toelichting de niet uit balans
blijkende rechten en verplichtingen.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

1.

Het voortbestaan van de Internationale Schakelklas is afhankelijk van politieke beslissingen. Bij eventuele opheffing van deze
voorziening, zal het dan zittende personeel een ontslaguitkering ontvangen. Met ingang van januari 2007 zijn de VO-scholen individueel
en als sector verantwoordelijk voor werkloosheidsuitkeringen. Als gevolg van deze onzekerheid is het nog niet opportuun om een
voorziening op te voeren.

2.

De verbonden partijen (St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, Stichting De Korre, Stichting Respont en de Vereniging
voor Christelijk voortgezet onderwijs op Walcheren) hebben met de Stichting Passend Voortgezet onderwijs Walcheren (PVOW) een niet
marktconforme overeenkomst gesloten tot een uitgestelde betaling. De overeenkomst is bedoeld om te voorzien in een oplossing van
het liquiditeitsprobleem van de geconsolideerde PVOW.
De schuldeisende verbonden partijen zullen voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 een uitgestelde betaling ten bedrage van maximaal €
1.134.964 toestaan aan PVOW verdeeld volgens een in deze overeenkomst afgesproken verdeelsleutel. Over de uitgestelde betaling
wordt géén rente verrekend.
Het totaalbedrag van de uitgestelde betaling dient uiterlijk 1 januari 2023 door PVOW te zijn voldaan aan de verbonden partijen.

3.

In 2014 heeft BVW een 4-jarig contract afgesloten voor het huren van een salarisadministratiepakket tegen een jaarlijkse vergoeding
van ca. € 3.055,-. In 2018 is dit contract stilzwijgend voor een periode van 4 jaar verlengd (totaalbedrag resterende looptijd € 6.100,-).

4.

In 2014 heeft ISKW een 4-jarig schoonmaakcontract afgesloten tegen een jaarlijkse vergoeding van ca. € 22.900,- (totaalbedrag
resterende looptijd € 19.100,-). Het contract is in 2019 stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

5.

In 2018 heeft ISKW een nieuw contract afgesloten voor glasvezelverbindingen met een onbepaalde looptijd (minimaal 5 jaar). De
jaarlijkse vergoeding bedraagt ca. € 6.200,- per jaar en is medio juni 2019 ingegaan met de oplevering van de nieuwe express-route
(totaalbedrag resterende looptijd € 25.800,-).

6.

In 2018 heeft ISKW een nieuw contract voor sanitaire voorzieningen afgesloten met een looptijd van 2 jaar. De jaarlijkse vergoeding
bedraagt ca € 4.600,- (totaalbedrag resterende looptijd € 4.600,-).

7.

In 2019 heeft PVOW een 3-jarig contract afgesloten voor het gebruiken van de SVW-tool LDOS tegen een jaarlijkse vergoeding van ca.
€ 6.950,-. (totaalbedrag resterende looptijd € 21.700,-).

8.

Gezien de juridische structuur waarbij CSW en Mondia beide volledig verantwoordelijk zijn voor zowel ISKW als BVW worden de
jaarrekeningen van BVW en ISKW door CSW en Mondia als een geheel gezien. Het jaarlijkse overschot van ISKW is, zoals blijkt uit de
meerjarenbegroting, meer dan voldoende om het tekort bij BVW te dekken. Het negatief eigen vermogen van BVW kan de komende
jaren worden gecompenseerd met de positieve resultaten van I SKW. Mondia en CSW hebben toegezegd dat de overschotten van ISKW
worden ingezet om de tekorten bij BVW te dekken waarmee de continuiteit van BVW in voldoende mate is gewaarborgd.
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2019

Begroting 2019

2018

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW

- subsidie OCW

6.941.752

Totaal overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen OCW

6.759.451

6.833.587

6.941.752

6.759.451

6.833.587

6.941.752

6.759.451

6.833.587

- 3.1.2 Als gevolg van aanpassingen in het bekostigingsniveau zijn in 2019 hogere bruto Rijksbijdragen gerealiseerd.
Begroting 2019

2019

2018

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

- Overige gemeentelijke bijdragen
en subsidies

1.050

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

-

2.100

1.050

-

2.100

1.050

-

2.100

2019

Begroting 2019

2018

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3.5.5 Ouderbijdragen

-

250

230

56.392

9.122

34.752

8.655

11.620

8.368

3.5.10 Overige

- Bijdrage deelnemende partijen
- Opbrengst projecten
- Overige baten
Totaal overige

Totaal overige baten

2.886.095
84.240
6.219

2.581.088
84.452
4.616

2.804.453
84.240
100
2.976.554

2.888.793

2.670.156

3.041.601

2.909.785

2.713.506

- 3.5.2 De baten van de detachering personeel zijn in 2019 verder toegenomen.
- 3.5.10 De opbrengst deelnemende partijen valt hoger uit dan begroot en bestaat uit een hogere bijdrage aan ISKW ( € 82k). De bijdrage aan BVW is met ingang
van 1 augustus 2018 gemaximaliseerd op een vergoeding van 50 leerlingenplaatsen. De bijdrage vanuit het regulier VO aan ISKW is leerlinggerelateerd en wordt
bekostigd vanuit de rijksvergoeding per leerling. De hogere vergoeding aan het ISKW betreft met name de doorbetaling van de Maatwerkbekostiging Nieuwkomers
die te laag is begroot.
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2019

Begroting 2019

2018

4. Lasten
4.1 Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

1.594.533
-

1.275.460
174.409
204.441

Totaal lonen en salarissen

1.654.310

1.263.509
188.763
186.340
1.594.533

1.638.612

4.1.2 Overige personele lasten

- Mutaties personele voorzieningen
- Personeel niet in loondienst
- Overige personele lasten

2.600
626.797
69.900

80.768760.850
49.707

Totaal overige personele lasten

82.634
689.151
52.696

729.789

699.297

824.481

49.381

8.000

4.093

Totaal personele lasten

2.334.718

2.285.830

2.459.000

Het gemiddeld aantal fte's in loondienst bij:
- BVW
- ISKW
- PVOW

2019

4.1.3 Af: uitkeringen

2018
6,50
12,94
2,79
22,23

6,92
13,84
2,83
23,59

Aan bestuurders is in 2019 geen bezoldiging verstrekt.
- 4.1.1 Lonen en salarissen worden in de begroting niet verder onderscheiden in sociale lasten en pensioenlasten. De lonen en salarissen zijn ten opzichte van 2018,
ondanks een afname in de ingezette formatie, gestegen. Dit heeft te maken met de uitbetaling van een transitievergoeding. Hier staat een vrijval van de voorziening
langdurig zieke werknemers tegenover.
- 4.1.2 In 2018 zijn de voorzieningen langdurig zieke werknemers en werkloosheidsuitkeringen nieuw gevormd. De vrijval van deze voorzieningen was in 2019 niet
begroot.
- 4.1.2 De detachering personeel vanuit PVOW naar ISKW en BVW naar ISKW en PVOW naar BVW (totaal € 111.391) is in deze post geëlimineerd (zie ook 3.5.2).

2019

2018

Begroting 2019

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

85.707

88.597

88.157

85.707

88.597

88.157

12.348

14.610

11.633

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoud

- klein onderhoud
- onderhoud installaties
- tuinonderhoud

10.000
500
4.000

10.754
3.879

16.517
3.842

Totaal onderhoud

14.633

14.500

20.359

4.3.4 Energie en water

27.138

24.041

23.905

4.3.5 Schoonmaakkosten

26.593

28.350

28.567

7.039

7.211

6.094

25.990

13.754

26.439

7.043

2.250

7.611

120.784

104.716

124.608

4.3.6 Heffingen
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud
4.3.8 Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

- 4.3.1 De doorbelaste huur van BVW naar PVOW van € 1.500 is in deze post geëlimineerd (zie ook 3.5.1).
- 4.3.7 De dotatie voorziening onderhoud bij ISKW is gebaseerd op een geactualiseerde meerjarenonderhoudsprogrognose voor het gebouw Griffioenstraat 38.

39

Begroting 2019

2019

2018

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten

-

Contributie
Abonnementen
Telefoonkosten
Portikosten
Administratiekosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Representatiekosten
Public relations
Accountantskosten
Externe ondersteuning
Overhead deelnemende scholen
Overige bestuurskosten
Overige kosten

1.100
800
3.000
1.300
7.500
2.700
1.700
1.200
3.500
18.000
8.000
61.326
13.500
5.000

669
405
4.146
595
20.913
2.514
2.694
208
347
3.684
32.415
5.457
61.326
11.748
47
147.168

Totaal administratie- en beheerslasten

1.464
703
4.418
739
21.947
2.534
1.471
737
1.697
33.672
6.110
58.555
9.155
5.732
148.934

128.626

1. De accountantskosten in 2019 en 2018 betreffen alleen controlekosten voor het onderzoeken van de jaarrekening 2019 respectievelijk 2018. In 2019 is een
extra opdracht verstrekt in verband met het ontvlechten van de groep.
2. De administratiekosten wijken sterk af van de begroting, door de aanschaf van het administratieve pakket LDOS, wat niet was voorzien.
4.4.2 Inventaris en apparatuur

- Kleine aanschaffingen / inventaris

6.945

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

5.985

3.650

5.985

3.650

6.945

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen

-

Leermiddelen
Examen- proefwerkpapier
Docentenhandleiding/vakliteratuur
Papier en kopieerkosten
Boekenfonds
Licenties/kosten ICT

13.740
352
1.302
11.870
36.618
54.613

24.865
300
1.450
10.200
46.500
46.000

118.495

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

16.124
489
1.161
10.690
33.213
47.295

129.315

108.972

- 4.4.3 De licentiekosten zijn ten opzichte van 2018 en de begroting gestegen. Dit heeft te maken met de eenmalige migratie Bij ISKW naar Windows 10. Deze
migratie was niet begroot.

4.4.5 Overige

-

Schoolreizen / excursies
Stagekosten/bedrijfsoriëtatie
Leerlingbegeleiding
Dekanaat
PCL testen
Projectsubsidie Rebound VO
Overige lasten
Nagekomen lasten voorgaande jaren
Onvoorzien

Totaal overige

Totaal overige lasten

15.332
12.638
2.878
46.800
107.083
7.084
170

16.883
214
11.764
188
650
46.800
139.162
-

20.750
250
13.250
1.800
46.800
212.000
1.000

191.985

295.850

215.661

464.593

557.441

479.552

-4.4.5 Overige lasten; het geld volgt de extern geplaatste leerling op grond van flexibele onderwijsarrangementen. De Scalda-coachklas bestaat sinds schooljaar
2015-2016, in 2019 zijn minder leerlingen bij de Scalda-coachklas ingeschreven dan begroot.
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2019

Begroting 2019

2018

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdrachten uit
te voeren door ocw
4.5.1.1 (v)so
4.5.1.3 Pro

3.042.674
798.231

2.752.068
792.975

2.965.992
774.953

Totaal verplichte afdrachten door ocw

3.840.905

3.740.945

3.545.043

4.5.2 Doorbetaling obv 1 februari
4.5.2.1 (v)so

112.236

162.840

87.289

4.5.3. Overige doorbetalingen
aan schoolbesturen

- schoolbesturen LGF
- schoolbesturen AB
- schoolbesturen LWOO

405.636
2.174.699

Totaal overige doorbetalingen
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

405.635
2.073.342

417.001
265.127
2.241.165

2.580.335

2.478.977

2.923.293

6.533.476

6.382.762

6.555.625

Paragraaf 4.5 is in 2017 toegevoegd op grond van een besluit van de minister van OCW over aanpassing van de taxonomie van de jaarrekening van
samenwerkingsverbanden.(brief OCW d.d. 1-12-2017, nr 1268710). Met de aanpassing komt tot uitdrukking dat de volledige normbekosting van het
samenwerkingsverband onder de beleidsmatige sturing van PVOW valt en daarom in zijn totaliteit verantwoord moet worden in de jaarrekening. Dus ook
de middelen die via DUO aan het (voortgezet) speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het vmbo (lwoo) worden uitbetaald. De (indirecte) uitbetalingen
van PVOW aan de verbonden partijen worden verantwoord als lasten.
De stijging t.o.v. de begroting 2019 houdt vooral verband met de aanpassingen in het bekostigingsniveau.

2019

Begroting 2019

2018

6 Financiële baten en lasten
6.1 Rentebaten

- Rente

27

25

27

25

-

6.2 Rentelasten

- Bankkosten

979

1.250
979

Totaal financiële baten en lasten

952-

1.107
1.107

1.250-

1.082-
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Overzicht verbonden partijen
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Naam

Juridische Statutaire
vorm
zetel

Code activiteiten

Eigen
vermogen
31-12-2019
EUR

Stichting De Korre
Stichting
Goes
Stichting voor Openbaar voortgezet onderwijs op
Walcheren
Stichting
Middelburg
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op
Walcheren
Vereniging Middelburg
Stichting Respont (Praktijkschool Het Bolwerk)

Stichting

Middelburg

Stichting Bovenschoolse voorzieningen Walcheren

Stichting

Middelburg

4 531.461,00-

Stichting ISK Walcheren

Stichting

Middelburg

4 698.300,00

Resultaat
jaar
2019
EUR

Art
Deelname Consolidatie
2:403
BW
Ja/Nee %
%

4 PM

PM

Nee

25%

0%

4 PM

PM

Nee

25%

0%

4 PM

PM

Nee

25%

0%

4 PM

PM

Nee

25%

0%

100%

100%

100%

100%

48.138,00- Ja
336.811,00

Ja

- Met de verbonden partijen is een rekening-courant verhouding overeengekomen.
- de verbonden stichtingen en vereniging waarover beslissende zeggenschap aanwezig is, heeft de rechtspersoon verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen
voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden.
- De bijdrage aan BVW (Structuurgroepen) bestaat uit een bijdrage in de exploitatie.
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Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldigingsklasse
Afwijkend bezoldigingsmaximum

G
194.000
uit de 'Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren'; Onderdeel 4. Reikwijdte: Deze regeling geldt voor bekostigd onderwijs in Europees Nederland, niet voor het onderwijs in Caribisch

Toelichting op de WNT

Nederland. Het bezoldigingsklassensysteem geldt alleen voor scholen / onderwijsinstellingen en niet voor instellingen zonder leerlingen, zoals samenwerkingsverbanden. Omdat deze instellingen
geen leerlingen of onderwijssoorten hebben, kunnen ze in het nieuwe systeem niet worden ingedeeld. Het algemene WNT-maximum geldt voor deze instellingen. Het is aan het toezichthoudende
orgaan van deze instellingen om hier - gegeven de bezoldigingsklassen - zoals thans het geval, op verantwoorde wijze mee om te gaan bij het vaststellen van de bezoldiging van de
topfunctionaris(sen).
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WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)

Functievervulling in

Volgnummer

verslagjaar

Naam

Bezoldiging

Functie(s)

F.C. van der Knaap

1

Aanvang functie

bestuurder

Einde functie

01-01-2019

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

31-12-2019

0,025

Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

4.850

Functievervulling in

Volgnummer

verslagjaar

Naam

0
Functie(s)

T.J. Hut

2

Bezoldiging

0

0

Aanvang functie

bestuurder

Einde functie

01-01-2019

Functievervulling in

Volgnummer

verslagjaar

Naam

0,025

0

Aanvang functie

bestuurder

Einde functie

01-01-2019

Functievervulling in

Volgnummer

verslagjaar

Naam

Einde functie

01-01-2019

0

0

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

N.v.t.

Nee

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag Totaal van bezoldiging Motivatie van overschrijding

0

0

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

N.v.t

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

31-12-2019

0,025

Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

4.850

0

0

Aanvang functie

bestuurder

Nee

0,025

0
Functie(s)

F. van Esch

4

Bezoldiging

0

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

N.v.t

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

31-12-2019

Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

4.850

0

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag Totaal van bezoldiging Motivatie van overschrijding

0
Functie(s)

A.A.A. Hagt

3

Bezoldiging

0

0

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

31-12-2019

Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

4.850

Nee

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag Totaal van bezoldiging Motivatie van overschrijding

Nee

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag Totaal van bezoldiging Motivatie van overschrijding

0

0

0

0

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

N.v.t

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand, voorgaande periode: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

1
Volgnummer

2
Volgnummer

3
Volgnummer

4

Naam

Functie(s)

F.C. van der Knaap
Naam

Aanvang functie

bestuurder
Functie(s)

T.J. Hut

Naam

Einde functie

01-01-2018

Einde functie

01-08-2018

4.725

Nee

0

0

0

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking? Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

0,025

4.725

Nee

0

0

0

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking? Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

31-12-2018

Aanvang functie

bestuurder

0,025

31-12-2018

Aanvang functie

bestuurder
Functie(s)

F. van Esch

Einde functie

01-01-2018

Functie(s)

A.A.A. Hagt

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking? Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

31-12-2018

Aanvang functie

bestuurder

Naam

Einde functie

01-01-2018

0,025

4.725

Nee

0

0

0

Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking? Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Bezoldiging

31-12-2018

0,025

1.981

Nee

0

0

0

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in periode tot en met de 12e maand: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)

Functievervulling Volgnummer Naam

Functie(s)

Kalenderjaar Aanvang functie

JJJJ

Bezoldiging

Individueel toepasselijke maximum gehele

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum

periode

uurtarief?

Uurtarief

DD-MM-JJJJ

Einde functie

Aantal maanden functievervulling in kalenderjaar Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand

DD-MM-JJJJ

Bezoldiging in de betreffende

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen

periode

1 t/m 12

bedrag

Toelichting vordering
Motivatie van overschrijding

onverschuldigde betaling

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Onverschuldigd betaald en
Volgnummer

Naam

Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Totaal van bezoldiging

Maximale bezoldiging

niet terugontvangen

Motivatie van overschrijding

bedrag

1

C. Verhage

Lid/ waarnemend voorzitter

01-01-2019

31-12-2019

2.500

19.400

0

N.v.t.

2

E.J.Th. van den Berg

Lid

01-01-2019

31-12-2019

2.500

19.400

0

N.v.t.

3

M.K. van de Heuvel

Lid

01-01-2019

31-12-2019

1.500

19.400

0

N.v.t.

Toelichting vordering
onverschuldigde betaling
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Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Onverschuldigd betaald en
Volgnummer

Naam

Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Totaal van bezoldiging

Maximale bezoldiging

niet terugontvangen

Motivatie van overschrijding

bedrag
C.H.J. Zaat

4

Lid

01-01-2019

31-12-2019

1.500

19.400

Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

N.v.t.

0

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen voorgaande periode: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Naam

Functie(s)

Aanvang functie

Einde functie

Totaal van bezoldiging

Maximale bezoldiging

1

C. Verhage

Lid

01-01-2018

31-12-2018

2.544

18.900

2

E.J.Th. van den Berg

Lid

01-04-2018

31-12-2018

1.459

14.240

3

M.K. van de Heuvel

Lid

01-04-2018

31-12-2018

1.125

14.240

4

C.H.J. Zaat

Lid

01-04-2018

31-12-2018

875

14.240

Topfunctionarissen en degenen die nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder, specificatie
Volgnummer

Naam

Functie(s)

Totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Naam

Totaal van bezoldiging

Motivatie van overschrijding

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

Totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt voorgaande periode: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Naam

Totaal van bezoldiging

Bezoldiging van niet toezichthoudende topfunctionarissen die reeds dienstbetrekking hebben bij andere WNT-instelling: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Naam

Andere WNT-instelling

Motivatie van overschrijding

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

Bezoldiging van niet toezichthoudende topfunctionarissen die reeds dienstbetrekking hebben bij andere WNT-instelling voorgaande periode: Specificatie
Volgnummer

Naam

Andere WNT-instelling

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)

Volgnummer

Naam

Functie(s)

Omvang

Jaartal van

dienstverband (fte)

beëindiging

Individueel
toepasselijk
maximum

Onverschuldigd
Overeengekomen

betaald en niet

uitkeringen

terugontvangen

Totaal uitkeringen

Gedane uitkeringen
in verslagjaar

Motivatie van overschrijding

Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

bedrag

JJJJ
V1941323_20200623163651_ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-2019-20200220.xbrl

Enkelvoudig | Realisatie

Toelichting op de bezoldiging van topfunctionarissen
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WNT Vermelding niet-topfunctionarissen boven de norm
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Functie(s)

Aanvang functie
DD-MM-JJJJ

Einde functie

Omvang dienstverband (fte)

Beloning plus belastbare

Beloningen betaalbaar op

onkostenvergoedingen

termijn

Totaal van bezoldiging

Maximale bezoldiging

Motivering van de overschrijding
van de maximale bezoldiging

DD-MM-JJJJ

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen voorgaande periode: Specificatie (Bedragen: x 1 EUR)
Volgnummer

Functie(s)

Aanvang functie
DD-MM-JJJJ

V1941323_20200623163651_ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-2019-20200220.xbrl

Einde functie

Omvang dienstverband (fte)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal van bezoldiging

DD-MM-JJJJ
Enkelvoudig | Realisatie

Toelichting op de bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de norm

46

Enkelvoudige balans per 31-12-2019
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Model A
Na resultaatbestemming

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA

Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

3.399

3.464
3.399

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

11.525
114.329

TOTAAL ACTIVA

3.464

55.797
401.172
125.854

456.969

129.253

460.433

PASSIVA
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

1.017.668-

1.173.1681.173.168-

1.017.6682.2 Voorzieningen

1.177

391
1.177

2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

391

1.633.210

1.145.744
1.145.744

1.633.210

129.253

460.433
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Enkelvoudige staat van baten en lasten per 31-12-2019
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Model B
Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

6.941.752
61.910

6.759.451
63.100

6.833.587
54.447

Totaal baten

7.003.662

6.822.551

6.888.034

228.570
1.312
1.500
83.012
6.533.475

230.400
1.224
1.500
50.665
6.382.762

198.286
1.323
1.500
82.827
6.558.376

6.847.869

6.666.551

6.842.312

155.793

156.000

45.722

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

6. Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

293-

155.500

500-

155.500

452-

45.270
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Enkelvoudige grondslagen
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Presentatie en gehanteerde valuta
Het jaarverslag is opgenomen conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarverslag
Onderwijs. Deze zijn vastgelegd in RJ 660. De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.
Waardering van de activa en passiva
Voor de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting
op de geconsolideerde jaarrekening.
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Aanschafprijs

Cumulatieve
afschrijvingen
01-01-2019

Boekwaarde

Investeringen

01-01-2019

2019

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Aanschafprijs

2019

31-12-2019

Cumulatieve
afschrijvingen
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2019

1.2 Materiële vaste activa
1.2.2 Inventaris en apparatuur
1.1.2.3 Inventaris en meubilair
Totaal 1.1.2.3 Inventaris en meubilair
1.1.2.3 ICT
Totaal 1.1.2.3 ICT
Totaal materiële vaste activa

2.932
2.932

973
973

1.959
1.959

-

-

684
684

2.932
2.932

1.657
1.657

1.275
1.275

3.432
3.432

1.927
1.927

1.505
1.505

1.247
1.247

-

628
628

4.679
4.679

2.555
2.555

2.124
2.124

6.364

2.900

3.464

1.247

-

1.312

7.611

4.212

3.399

Het afschrijvingspercentage wordt gedifferentieerd toegepast als volgt:
Meubilair/inventaris
10%
ICT
20%
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

31-12-2019

31-12-2018

1.2.2 Vorderingen
Vorderingen
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen
PVOW op BVW

-

53.063

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen
1.2.2.5 Vorderingen op verbonden partijen
PVOW op De Korre

-

53.063

11.011

-

Totaal groepsmaatschappijen

11.011

-

1.2.2.10 Overige vorderingen

- Overige

20

-

Totaal overige vorderingen

20

-

Overlopende activa
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten

484

2.724

1.2.2.14 Te ontvangen interest

10

10

Totaal overlopende activa

Totaal vorderingen

494

2.734

11.525

55.797

De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar

31-12-2019

31-12-2018

1.2.4 Liquide middelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

5.669

5.172

108.660

396.000

114.329

401.172

1.2.4.3 Deposito's
Totaal liquide middelen
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opvraagbaar.

Stand per 01-012019

Resultaat

Stand per 3112-2019

Mutaties

2.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

1.173.168-

155.500

1.173.168-

155.500

-

1.017.668-

1.017.668-

Toelichting verschil in eigen vermogen en resultaat enkelvoudig en geconsolideerd
Het verschil tussen het eigen vermogen en het resultaat in de enkelvoudige- en in de geconsolideerde
jaarrekening kan als volgt worden verklaard.
Eigen vermogen
PVOW (enkelvoudig)

1.017.668-

Resultaat
155.500

Bij: ISK Walcheren
Bij: Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren

698.300
531.461-

336.811
48.138-

Totaal PVOW (geconsolideerd)

850.829-

444.173
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Stand per
01-01-2019

Onttrekkingen

Dotaties

Vrijval

Rente mutatie
(bij
contante waarde)

Stand per
31-12-2019

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubileumgratificaties
Totaal voorzieningen

391

786

-

-

-

1.177

391

786

-

-

-

1.177

Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

31-12-2019

Langlopende
deel > 1 jaar

Kortlopende
deel < 1 jaar
-

1.177

-

1.177

31-12-2018

2.4 Kortlopende schulden
2.4.1 Schulden aan groepsmaatschappijen
PVOW aan ISKW

-

235.277
-

2.4.2 Schulden
PVOW aan
PVOW aan
PVOW aan
PVOW aan
PVOW aan

aan verbonden partijen
CSW
Nehalennia
Scheldemond College
Respont
De Korre

441.653
427.166
201.012
3.352
-

2.4.8 Crediteuren

235.277
490.988
501.826
258.688
73.650
23.797

1.073.183

1.348.949

10.777

7.179

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing

7.068

6.029

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

7.068

6.029

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

2.409

2.324

2.4.12 Overige kortlopende schulden

- Overige kortlopende schulden

45.960
45.960

Totaal overige kortlopende schulden
De overlopende passiva
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
Totaal overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

29.132

6.347

29.132
4.320

6.347

4.320

1.145.744

1.633.210

2.4.2 De deelnemende besturen hebben een renteloze kredietfaciliteit beschikbaar gesteld aan PVOW. Zie voor verder toelichting de niet uit balans blijkende rechten
en verplichtingen.
De kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

1.

De besturen van Mondia en CSW hebben zich garant gesteld voor de eventuele toekomstige tekorten van BVW en ISKW.

2.

De verbonden partijen (St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, Stichting De Korre, Stichting Respont en de Vereniging voor
Christelijk voortgezet onderwijs op Walcheren) hebben met de Stichting Passend Voortgezet onderwijs Walcheren (PVOW) een niet
marktconforme overeenkomst gesloten tot een uitgestelde betaling. De overeenkomst is bedoeld om te voorzien in een oplossing van het
liquiditeitsprobleem van de geconsolideerde PVOW.
De schuldeisende verbonden partijen zullen voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 een uitgestelde betaling ten bedrage van maximaal€
1.134.964 toestaan aan PVOW verdeeld volgens een in deze overeenkomst afgesproken verdeelsleutel. Over de uitgestelde betaling wordt
géén rente verrekend.
Het totaalbedrag van de uitgestelde betaling dient uiterlijk 1 januari 2023 door PVOW te zijn voldaan aan de verbonden partijen.
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

2019

Begroting 2019

2018

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW

- subsidie OCW

6.941.752

6.759.451

Totaal overige subsidies OCW
Totaal Rijksbijdragen OCW

6.833.587

6.941.752

6.759.451

6.833.587

6.941.752

6.759.451

6.833.587

2019

Begroting 2019

2018

3.5 Overige baten
3.5.2 Detachering personeel

Totaal overige baten

61.910

63.100

54.447

61.910

63.100

54.447

De stijging van de subsidies OCW t.o.v. de begroting 2019 houdt vooral verband met de aanpassingen in het bekostigingsniveau.

2019

Begroting 2019

2018

4. Lasten
4.1 Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

142.517
20.101
21.725

200.900

146.212
21.698
21.056

184.343

Totaal lonen en salarissen

200.900

188.966

4.1.2 Overige personele lasten

- Mutaties personele voorzieningen
- Personeel niet in loondienst
- Overig personele lasten

786
40.204
3.237

500
17.500
11.500

Totaal overige personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen

Totaal personele lasten

Gemiddeld aantal personeelsleden in 2019
- onderwijsondersteunend personeel

44.227

29.500

9.320

-

-

-

228.570

230.400

198.286

fte's
totaal

1.34510.665

fte's
2,79
2,79

totaal

2,83
2,83

- 4.1.1 Lonen en salarissen worden in de begroting niet verder onderscheiden in sociale lasten en pensioenlasten.
De raming is gebaseerd op 3,22 fte.
- 4.1.2 Voor 2019 was onder personeel niet in loondienst de afkoop van 0,5 fte orthopedagoog over de maanden januari tot en met juli 2019 begroot. In 2019 zijn
daarnaast 2 externe orthopedagogen extra ingeleend.
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2019

Begroting 2019

2018

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

1.312

1.224

1.323

1.312

1.224

1.323

2019

Begroting 2019

2018

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur

Totaal huisvestingslasten

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

De huuropbrengst wordt in de consolidatie met BVW en ISKW geëlimineerd.
2019

Begroting 2019

2018

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten

- Contributies
- Abonnementen
- Telefoonkosten
- Portikosten
- Administratiekosten
- Kosten automatisering en ICT
- Verzekeringen
- Kantoorbenodigdheden
- Drukwerk/kopieerkosten
- Representatiekosten
- Public relations
- Accountantskosten
- Externe ondersteuning
- Medezeggenschapsraad
- Overhead deelnemende partijen
- Overige bestuurskosten
- Overige beheerslasten

1.000
100
1.000
200
2.500
1.000
2.500
100
500
6.000
8.000
8.965
12.000
5.000

494
10
1.875
96
971
16.742
2.373
172
28
32.415
5.457
8.965
10.489
47
80.134

Totaal administratie- en beheerslasten

1.381
59
2.099
205
13.579
2.373
7
235
33.673
6.111
9.312
7.895
5.248
48.865

82.177

1. Het accountantshonorarium betreft alleen controlekosten. De kosten van de jaarrekeningcontrole zijn opgenomen in het verslagjaar. In 2019 is een extra
opdracht verstrekt in verband met ontvlechting van de groep.
2. De kosten van automatisering en ICT vallen hoger uit vanwege de aanschag van het pakket LDOS.
4.4.5 Overige

- PCL testen
Totaal overige

Totaal overige lasten

2.878

1.800

650

2.878

1.800

650

83.012

50.665

82.827
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2019

2018

Begroting 2019

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen
4.5.1 Verplichte afdrachten uit
te voeren door ocw
4.5.1.1 (v)so
4.5.1.2 Lwoo
4.5.1.3 Pro

3.042.673
798.231

2.965.992
774.953

2.752.068
792.975

Totaal verplichte afdrachten door ocw

3.840.904

3.740.945

3.545.043

4.5.2 Doorbetaling obv 1 februari
4.5.2.1 (v)so

112.237

162.840

87.289

4.5.3. Overige doorbetalingen
aan schoolbesturen

-

schoolbesturen LGF
schoolbesturen AB
schoolbesturen LWOO
taakstelling overige doorbetalingen

405.636
2.237.236
-62.538

Totaal overige doorbetalingen vo/bvw
Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen

405.635
2.176.498
103.156-

417.001
267.877
2.241.166
-

2.580.334

2.478.977

2.926.044

6.533.475

6.382.762

6.558.376

Paragraaf 4.5 is in 2017 toegevoegd op grond van een besluit van de minister van OCW over aanpassing van de taxonomie van de jaarrekening van
samenwerkingsverbanden.(brief OCW d.d. 1-12-2017, nr 1268710). Met de aanpassing komt tot uitdrukking dat de volledige normbekosting van het
samenwerkingsverband onder de beleidsmatige sturing van PVOW valt en daarom in zijn totaliteit verantwoord moet worden in de jaarrekening. Dus ook
de middelen die via DUO aan het (voortgezet) speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het vmbo (lwoo) worden uitbetaald. De (indirecte)
uitbetalingen van PVOW aan de verbonden partijen worden verantwoord als lasten.
De stijging t.o.v. de begroting 2019 houdt vooral verband met de aanpassingen in het bekostigingsniveau.

2019

Begroting 2019

2018

6 Financiële baten en lasten
6.1 Rentebaten

10

-

10

303

500

462

293-

500-

452-

6.2 Rentelasten

- Bankkosten
Totaal financiële baten en lasten
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(Voorstel) bestemming resultaat
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Bestemming van het enkelvoudige resultaat:
Het resultaat over 2019 wordt als volgt verdeeld:
Resultaat exploitatie 2019:

155.500

Resultaatverdeling :
Algemene reserve:

155.500

Bestemming van het geconsolideerde resultaat:
Het resultaat over 2019 wordt als volgt verdeeld:
Resultaat exploitatie 2019:

444.173

Resultaatverdeling :
Algemene reserve:

444.173

Balansmutatie:

1.400

Bestemmingsreserve Bapo

1.400444.173

Statutaire bepalingen.
Ten aanzien van de resultaatverdeling zijn geen statutaire bepalingen opgenomen.
Overige gebeurenissen na de balansdatum.
Ontvlechting Stichting PVOW, BVW en ISKW
Op 21 januari 2020 is de ontvlechting van PVOW gepasseerd bij de notaris te Middelburg
Uitbraak Coronavirus
Begin 2020 heeft de uitbraak van het Coronavirus geleid tot voorheen ongekende maatregelen. Als we kijken naar de
bedrijfsvoering en naar de financiële consequenties van de Coronacrisis, zien we, anders dan in het bedrijfsleven
geen grote risico's. We hebben geen grote financiële risico's met betrekking tot onze inkomsten. Wat deze crisis verde
met ons doet, zullen we moeten ervaren. De snelheid waarbij de huidige maatregelen die de regering heeft getroffen
effect zullen hebben, zal in ieder geval van invloed zijn op de impact van deze crisis

57

Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren is de naam van het samenwerkingsverband op grond van de Wet Passend
Onderwijs .
De stichting is bij notariële akte opgericht op 29 oktober 2013, gevestigd te Middelburg en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamers van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 59107049.

De stichting heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a, lid2 van de wet op het
voortgezet onderwijs in de regio Walcheren;
b. het (doen) realiseren van een samenhangend geheel van onddersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in de regio
Walcheren en wel zodanig dat leelingen woonachtig in deze regio in het onderwijs in de meest brede zin van het woord een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die (extra) ondersteuning behoeven een zo passend
mogelijke plaats in het onderwijs kunnen krijgen;
c. het (doen) zorgdragen voor een dekkend onderwijsaanbod in de regio Walcheren, alsmede al hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevordering kan zijn.

De relatie met de deelnemende partijen wordt verder beschreven in het jaarverslag.
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Ondertekening:
Raad van Toezicht
P. Meijs

E.J.Th. van den Berg

M.K. van den Heuvel

C. Verhage

J.M. van Stel

Bestuurders
F.C. van der Knaap, voorzitter

A.A.A. Hagt, secretaris

Th.J. Hut, vicevoorzitter

F.J.M van Esch, penningmeester

Middelburg, 18 juni 2020

Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Deel 3

Overige gegevens
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Deloitte.

Deloitte Accountants B.V
Park Veldzigt 25
4336 DR M¡ddelburg
Postbus 7056

4330 GB Middelburg
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9895
www,delo¡tte.ni

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuuren de raad van toezicht van Stichting Passend Vooftgezet Onderwijs Walcheren

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING
2019
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren te Middelburg
gecontroleerd.
Naar ons oordeel
a

Geeft de in het rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Passend VooÌtgezet Onderwijs Walcheren op 31 december 2019 en van
het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

a

Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019,
uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "De basis voor ons
oordeel met beperking", in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen
in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

1.

De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019.

2.

De geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel met beperking
In de jaarrekening zijn lasten en balansmutaties opgenomen die samenhangen met de uitvoering van de
Europese aanbestedingsregels. Voor een bedrag van € 246.000 hebben wij vastgesteld dat deze balansmutaties en lasten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaa rrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accounta nts (VGBA).

Deloitte Accountants
Deloitte Accountants

B
B

V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362453
V. is a Netherlands aff¡liate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Delo¡tte Touche Tohmatsu L¡mited.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus
Het coronavirus heeft ook invloed op St¡chting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren. In de toelichting
op pagina 57 in de jaarrekening heeft het management de huidige impact en haar plannen om met deze
gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegel¡cht. Ook geeft z¡j aan dat het op dit moment voor hen
niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en
gezondheid van Stichting Passend Voodgezet Onderwijs Walcheren. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg
van deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemm¡ng met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoer¡ngsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit:
. Het bestuursverslag
. De overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
o

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
2.2.2. Bestu ursverslag' va n het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20 19 is vereist.

'

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarreken¡ngcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwiikingen
þevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag'van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse
Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige
OCW wet- en regelgeving.
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE

JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
B¡j het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijs¡nstelling in staat is om haar
activiteiten in cont¡nuiteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderwijsinstell¡ng haar activiteiten in continuiteit kan vooftzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toez¡cht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstell¡ng.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle mater¡ële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's:
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van
materieel belang zijn.

-
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a

Het ¡n reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het r¡sico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

a

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de ¡nterne beheersing van
de onderwijs¡nstell¡ng.

a

a

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelicht¡ngen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de

datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een instelling haar continuÏteit niet langer kan handhaven.
a

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen.

.

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele sign¡ficante tekoftkomingen in de interne beheersing'
Middelburg, 18 juni 2020
Deloitte Accountants B.V
Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA
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Overige gegevens
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Samenvatting jaarrekening geconsolideerde stichtingen

Balans per 31-12-2019
Stichting Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren
Na resultaatbestemming

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

130.507
-

155.145
130.507

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

155.145

65.098
142.292

TOTAAL ACTIVA

68.638
93.344
207.390

161.982

337.897

317.127

PASSIVA
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

531.461-

2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

483.323531.461-

483.323-

49.358

59.327

820.000

741.123

337.897

317.127

Staat van baten en lasten 2019
Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

Baten
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

1.050
694.457

660.830

2.100
626.571

Totaal baten

695.507

660.830

628.671

598.253
28.783
11.912
104.185

623.068
29.282
13.610
109.055

710.106
38.623
11.927
109.864

743.133

775.015

870.520

47.626-

114.185-

241.849-

512-

500-

413-

48.138-

114.685-

242.262-

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
6. Financiële baten en lasten
Totaal resultaat
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Overige gegevens
Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

Balans per 31-12-2019
Stichting ISK Walcheren
Na resultaatbestemming

31-12-2019
€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

242.651
-

244.924
56.749
242.651

Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

301.673

242.126
636.671

TOTAAL ACTIVA

361.646
151.275
878.797

512.921

1.121.448

814.594

PASSIVA
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

698.300

2.2 Voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

361.490
698.300

361.490

87.401

141.529

335.747

311.575

1.121.448

814.594

Staat van baten en lasten 2019
Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

Baten
3.5 Overige baten

2.398.126

2.313.923

2.143.426

Totaal baten

2.398.126

2.313.923

2.143.426

1.619.286
55.612
108.873
277.398

1.558.930
58.091
91.106
397.721

1.657.296
48.211
112.681
286.861

2.061.169

2.105.848

2.105.049

336.957

208.075

78.888

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
6. Financiële baten en lasten
Totaal resultaat

146336.811

250207.825

21638.161
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