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Woord vooraf 

 
Ook afgelopen jaar is gewerkt aan enkele belangrijke veranderingen binnen Passend Voortgezet Onderwijs 
Walcheren (PVOW) op weg naar meer integratief onderwijs zoals we dat in ons ondersteuningsplan (OSP) 
beschrijven. 
In dit jaarverslag wordt duidelijk waaraan is gewerkt en waar we op terugkijken. 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 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 2020 is o.a. gebruik gemaakt van het ondersteuningsplan, het 
jaarplan, van de diverse verslagen uit 2020, het vorige jaarverslag en van eerdere, financiële 
managementrapportages. Voor de beschrijving van de beleidsthema’s in 2020 is specifiek gebruik gemaakt 
van het jaarplan 2020 wat in de overleggen met alle gremia in ons SWV de terugkerende leidraad is voor 
ontwikkeling. 

 
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 en hun inzet om iedere 
leerling een passende plek te bieden. 

 

F.C. van der Knaap 
Voorzitter bestuur PVOW 
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1.1 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. Per 1-1-2020 is sprake van een 
ontvlechting van de structuur zoals in het bestuursverslag 2019 weggeschreven. Vanaf 1-1-2020 zijn BVW en 
ISKW ontkoppeld van de stichting PVOW. Hier wordt later in het bestuursverslag uitgebreider bij stil gestaan.  

 
De bij de oprichting betrokken partijen zijn: 

 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren 
 Stichting De Korre 
 Stichting Respont 
 Stichting 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 ervoor dat kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

 

1.3 Bestuur 
 

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren op 31-12-2020: 
 

 De heer F.C. van der Knaap – voorzitter 
Nevenfuncties 

Organisatie Functie 
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Directeur-bestuurder 
ISKW en BVW Voorzitter bestuur 
Gemeenteraad Goes Fractievoorzitter CDA 
DCO (Dienstencentrum Onderwijs) Voorzitter bestuur 
Stuurgroep en Penvoerders-commissie (ZAOS (Zeeuwse 
Academische Opleidingsschool) 

Voorzitter 

Van der Knaap Coaching & Advies Eigenaar 
 

Zien Lid Raad van Toezicht 
 

 De heer T. Hut – vicevoorzitter 
Nevenfuncties 

Organisatie Functie 
SWV POZV  Bestuurslid 
Overige samenwerkingsverbanden passend primair en 
voortgezet onderwijs in Zeeland 

Bestuurslid 

CPOZ Vicevoorzitter 
SOSO Bestuurslid 

 
 

1 Algemene informatie 
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 De heer A.A.A. Hagt – secretaris 
Nevenfuncties 

Organisatie Functie 
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren Directeur-bestuurder 
Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs Voorzitter 
Collegiale Bestuurlijke Visitatie van de VO-Academie Voorzitter 
Stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland Voorzitter 
Stuurgroep Regionale Aanpak Personeelstekort Voorzitter 
ISKW en BVW Bestuurslid 

 
 De heer F.J.M van Esch – penningmeester 

Nevenfuncties 
Organisatie Functie 
SWV POZV Voorzitter 
SWV VO Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid en penningmeester 
SWV Kind op 1 Bestuurslid 
SWV VO Oosterschelde Lid ALV 

  
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. 

 
1.5 Klachten en bezwaren 

 
Het uitgangspunt bij klachten is dat deze in principe op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie dienen te 
worden opgelost. Pas als de indiener van een klacht niet tevreden is over de geboden oplossing, wordt 
opgeschaald naar een hoger niveau van klachtafhandeling. 
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 de voorzitter de 
CAT (Commissie voor Advisering en Toewijzing). 
Indien men hier niet tot een oplossing komt, kan de klacht worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur, 
meestal in de persoon van de voorzitter, hoort samen met een onafhankelijk orthopedagoog of psycholoog de 
klager aan. Na hoor en wederhoor neemt het bestuur een besluit. 
Indien een betrokkene zich niet kan vinden in het besluit van het bestuur, kan hij/zij zich binnen zes weken 
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. 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 2020 is er één bezwaar geweest wat in goed overleg met de betrokken partijen is afgerond waardoor deze 
partij geen aanleiding zag tot een vervolg bij de landelijke commissie. 
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2.1 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 (2019-2023) het karakter 
van een ontwikkeldocument gekregen in samenhang met het jaarplan. 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. In 
ieder bestuursoverleg wordt een update van het jaarplan beschreven en toegelicht. 

 
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 de 
mogelijkheid dat leerlingen terugstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast zijn we in gesprek om de 
expertise van VSO meer te betrekken in VO zodat we met elkaar een Expertiseplein ontwikkelen waar kennis 
snel, effectief en toegesneden kan worden gevonden en kan worden ingezet. 
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 en bouwt verder aan bovenschoolse voorzieningen, 
dat zijn de Structuurgroepen, de Internationale Schakelklas Walcheren (ISKW) en het Via BIT arrangement. 
Daarnaast hebben de reguliere VO-scholen ook een ondersteuningsaanbod via maatwerklokalen en er is een 
mogelijkheid Expertise toe te wijzen aan de scholen als er een vraag is op een specifiek kennisgebied of als het 
gaat om de inzet van een Thuiszitterscoach. Tot slot dient te worden vermeld dat alle VO-scholen een 
orthopedagoog voor één tot twee dagdelen per week beschikbaar hebben. 

 
2.2 Beleid samenwerkingsverband 

 

Landelijk beeld 
In 2020 werd de brede, landelijke evaluatie van Passend Onderwijs afgerond. Op basis hiervan heeft de minister 
besloten dat het niet nodig is om een nieuwe stelselwijziging door te voeren, maar dat er binnen het huidige 
systeem nog volop mogelijkheden tot verbetering en doorontwikkeling zijn. Deze verbeterpunten zijn 
samengevat in een beleidsnotitie met 25 verbeterpunten. Wij hebben gemeend deze 25 verbeterpunten te 
spiegelen aan PVOW en te kijken waar we kunnen verbeteren. De 25 punten sluiten goed aan bij de 
ontwikkelingen binnen PVOW. De komende jaren zullen we daar verder invulling aan geven. 

 
In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft de onderwijsinspectie een uitvraag gedaan bij alle 
onderwijsinstanties over het aangehouden eigen vermogen. De inspectie heeft een signaalwaarde ingesteld 

2 Instellingsbeleid 
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(3,5% van de baten) om bovenmatig eigen vermogen te signaleren en zodoende besturen te manen de 
beschikbare middelen optimaal aan te wenden voor onderwijs. Gegevens en kengetallen worden in 2021 per 
instelling gepubliceerd. PVOW blijft onder de signaalwaarde. 

 

Zeeuwse samenwerking 
Het samenwerkingsverband werkt op provinciaal niveau samen binnen het ‘Overlegplatform Passend 
Onderwijs Zeeland’ en er is 5 keer per jaar een Zeeuws overleg met de leidinggevenden van de Zeeuwse SWV 
voor zowel PO als VO. 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 
gezocht. Het beleid is gericht op samenwerking en het verkennen van mogelijkheden voor ‘ontschotting’ tussen 
zorg voor jeugd en onderwijs. 

 
De coördinator van PVOW maakt ook actief onderdeel uit van de Zeeuws-Brabantse tafel waar directeuren en 
coördinatoren van de SWV’en informatie uitwisselen. 

 

Jaarplan PVOW 
 

Voor het samenwerkingsverband vormt het ondersteuningsplan 2019-2023 de basis voor de inhoudelijke 
ontwikkelingen. Op basis hiervan maken we elk jaar een jaarplan op basis van de voortgang van het afgelopen 
jaar en de ontwikkelingen in onze omgeving. In het jaarplan maken we concreet wat we willen realiseren. 

 
Als laatste pagina in het inhoudelijke deel van dit bestuursverslag hebben we het jaarplan 2020 als bijlage 
toegevoegd. Daarin is de status van elk onderdeel eind 2020 weergegeven. In de volgende paragrafen lichten 
we de belangrijkste onderdelen toe. 

 
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 ook 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 

gericht op ‘wat heb je’ en steeds meer op ‘wat heb je nodig’.
 Het nieuwe 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 een Faseplan te ontwikkelen dat inzicht 
geeft in de stappen die de leerling nog moet maken om naar een volgende fase te gaan. Zo krijgen 
school, ouders en leerling inzicht in de weg terug naar VO of naar ondersteuning op VSO. We 
onderzoeken hierin of in sommige gevallen het aanhouden van een stamschool VO helpend is.

 Leerlingen krijgen les op een plaats die het best bij hun onderwijs-ondersteuningsvraag aansluit en die 
zo dicht mogelijk bij hun woonplaats is.
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 Bij het ondersteuningsaanbod hebben we oog voor arrangementen die bedoeld zijn als een tijdelijke 
ondersteuning.

 
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 onderzoeken we of arrangementen als een tijdelijke ondersteuning kunnen 
worden ingezet. Als de leerling hiervan gebruik maakt, geeft het Faseplan zicht op terugplaatsing naar 
regulier onderwijs. 

 
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). 
Onderstaand de werkwijze die nu wordt gehanteerd: 
 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 schrijven van het integratieve beeld in het OPP van de leerling die wordt ingebracht door de 
ondersteuningscoördinator.

 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 een 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 
opdracht. 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. 
School heeft de procedure goed met ouders doorgesproken.

 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. Ouders zijn op de hoogte van de procedure.

 Het softwarepakket LDos garandeert een goede AVG-beproefde wijze om privacygevoelige 
informatie te kunnen delen met elkaar.

 
De opbrengsten zijn zichtbaar: 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 PO en ouders op tijd meenemen in de denkrichting van die 
doorgaande lijn. Daarom zijn we 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. In 2021 willen we gaan werken met een vastgestelde route voor Pré-adviezen 
waarvan PO en VO gebruik kan gaan maken. PVOW is daarin een faciliterende partner. 

 
d) Werken aan verbindende communicatie en expertise. 

We merken dat verbinding en expertiseoverdracht helpen om passend onderwijs te realiseren. Elkaar 
ontmoeten, samenwerken, leren van 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 door voorbeelden van ondersteuning vanuit de scholen te tonen aan elkaar. Daarnaast
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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.

 De website is voorzien van de ondersteuningsmogelijkheden op de scholen. Er is veel informatie voor 
ouders, bijvoorbeeld de bezwaarprocedure, of de overgang van PO naar VO.

 We hebben de mogelijkheid een thuiszitterscoach in te zetten bij leerlingen die vastlopen in onderwijs. 
Deze coach kan de school ontlasten in een situatie waarin veel druk is ontstaan. De coaches zijn 
systemisch opgeleid.

 We hebben 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 de hulpvraag gekoppeld kan worden.

 
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. 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. In ons SWV hebben we in 
2020 rond de 10 thuiszitters. We hebben deze leerlingen in beeld en werken aan een plan van aanpak op 
de scholen en in een 6 wekelijks overleg tussen RBL en PVOW. 

 
f) VSO (op) Walcheren. 

Per 1 augustus 2020 zijn de speciaal onderwijsvoorzieningen VSO Asteria (Stichting Respont) en VSO 
Klimopschool (Stichting De Korre) gehuisvest 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. In 2020 is er gewerkt aan een fusie tussen 
Respont en de Korre om meer nog dan voorheen samen te kunnen werken. 

 
g) Aandacht voor het vol zitten van VSO. 

Door het hoge verwijzingspercentage in alle VO SWV-en in Zeeland is de toestroom van leerlingen naar het 
VSO een probleem geworden. VSO kan op bepaalde locaties niet uitbreiden en eenmaal op VSO blijkt de 
terugkeer lastig. In ons SWV wordt er op dit moment gekeken naar een model waarin uitwisseling van VSO 
kennis naar VO mogelijk wordt. Het uitwisselen van expertise vanuit VSO zien we als mogelijkheid om VO te 
versterken. We zullen maatwerk moeten gaan creëren. De kennis en kunde van VSO is daarin van essentieel 
belang. Een faseplan ondersteunt het zicht op terugkeren vanuit VSO naar VO. 

 
h) 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. Vanuit de adviezen 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 2020 functioneert een onafhankelijk lid als voorzitter. 

 

Aanvullende voorzieningen in Walcheren 
 

Naast alle ondersteunende activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband worden 
uitgevoerd kent Walcheren in het VO ook nog een aantal andere voorzieningen. Tot de ontvlechting op 1-1-
2020 waren deze onderdeel van PVOW. Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen CSW 
en Mondia realiseert BVW (Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren) sinds 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. Daarnaast is met ingang van het schooljaar 2017-2018 
de Rebound voorziening ondergebracht bij de VO-scholen in een interne time-out structuur, waarbij (indien 
nodig) de VO-scholen elkaars time-out leerlingen kunnen opvangen. 

 
Beide VO schoolbesturen verzorgen ook de internationale schakelklas (ISK Walcheren). Het 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 
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reguliere onderwijs. In de praktijk blijkt een deel van de leerlingen meer tijd nodig te hebben om het Nederlands 
in voldoende mate te leren beheersen. Dit komt enerzijds door de traumatische ervaringen die deze leerlingen 
soms hebben en anderzijds doordat er leerlingen zijn die geen enkel onderwijsverleden hebben. Zij moeten 
helemaal bij het begin starten en hebben enkele jaren nodig voor zij in staat zijn deel te nemen aan het reguliere 
onderwijs. 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 2020 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. Er is aangekondigd dat er een 
bezoek volgt in het voorjaar van 2021. 

 

2.4 Kwaliteitszorg 
 

Bij PVOW staat kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst. We werken iedere dag aan de beste manier om die kwaliteit 
te bieden, te borgen/controleren en te verbeteren. 
Binnen PVOW hebben we de wens onze kwaliteitszorg door te ontwikkelen door het opzetten van een goed 
digitaal systeem waarin inzichtelijk is op welke speerpunten scholen een steentje bijdragen aan het grote geheel 
van passend onderwijs en waarop we elkaar ook kunnen bevragen. In het najaar van 2020 hebben we een 
pilot gedraaid met Perspectief op school (POS) en hebben op basis van die pilot besloten deze systematiek te 
gaan inzetten in PVOW. In dit systeem zal worden opgenomen de speerpunten en doelen die PVOW nastreeft. 
Daaraan gekoppeld de speerpunten en doelen van de scholen ingevuld door de directeuren en 
ondersteuningscoördinatoren (Oco’s). We gaan werken met een dashboard dat nog inzichtelijker maakt 
waaraan de gelden worden besteed en hoe de leerlingen binnen het SWV worden geplaatst. Samen met de 
doelen waaraan iedere school werkt, krijgen we zo een kwaliteitscyclus die ons nog beter gaat helpen 
inzichtelijk te maken waaraan ieder jaar gewerkt wordt. 

 
2.5 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen: ontvlechting PVOW 
Zoals ook vermeld in het jaarverslag 2019 zijn vanaf 1-1-2020 BVW en ISKW ontkoppeld van de stichting PVOW. 
Bij de start van passend onderwijs heeft het bestuur destijds om principiële redenen ervoor 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 overgebleven. 

 
In de praktijk bleek deze principiële mooie keuze echter lastig om mee om te gaan, omdat voor zowel voor ISK 
als BVW de eindverantwoordelijkheid en zeggenschap bleef liggen bij de twee besturen van de VO-scholen 
Mondia Scholengroep en CSW. Het in 2019 genomen besluit om deze drie onderdelen (passend onderwijs, BVW 
en ISKW) te ontvlechten is per 1-1-2020 gerealiseerd. 

 
2.6 Horizontale verantwoording & communicatie 
PVOW hanteert de Code Goed Bestuur als haar governance code.  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. Waar mogelijk worden overige 
belanghebbende betrokken en worden stukken openbaar gepubliceerd op de website. Het jaarverslag wordt 
openbaar gemaakt via de website. PVOW valt tevens onder het toezicht van de inspectie voor passend 
onderwijs. 

 
2.7 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. Ook zien we dat er weinig of geen aandacht is voor jeugdhulp in de scholen aan 
de voorkant en wel gedeeltelijk aan de achterkant binnen VSO. Wij proberen hierover het gesprek te voeren 
met de 3 gemeenten. Door de financiële problemen en het gebrek aan voldoende grip op jeugdzorg is het 
gesprek met de gemeenten traag, te weinig diepgaand en veel te zeldzaam. Daarnaast hebben we grote 
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zorgen rond het feit dat de gezamenlijke jeugdzorg op Walcheren per 1 januari 2020 is ontkoppeld. Iedere 
gemeente organiseert nu de eigen jeugdzorg. Hiermee is zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid nog meer 
kwetsbaar geworden. Dit is een jammerlijke en zeer zorgelijke ontwikkeling. De aansluiting is ook in 2020 een 
grote zorg gebleken. Er is op dit moment ook weinig reden om enig perspectief te zien in de gemeentelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot jeugdzorg. 

 
2.8 Maatschappelijke thema’s 
Elk jaar heeft het ministerie thema’s die terug moeten komen in het bestuursverslag. De uitwerking van de 
thema’s zijn meer gericht op een reguliere VO-instellingen en niet een VO samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. Een aantal risico’s zijn desondanks zeker relevant. Onderstaand worden de thema’s kort 
uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste risico’s uitgewerkt voor PVOW waardoor er deels sprake is van 
een overlap met de maatschappelijke thema’s. 

 
Strategisch personeelsbeleid 

De personele risico’s binnen PVOW zijn in principe klein doordat sprake is van een beperkt aantal mensen in 
vaste dienst. Het grootste risico is kennisoverdracht en continuïteit bij eventueel vertrek van medewerkers. 
Gedragswetenschappers en overige specialismes worden ingehuurd waardoor tijdig op de inzet kan worden 
bijgestuurd. Gelet op de omvang van de instelling is er geen directe noodzaak of behoefte aan een 
geformaliseerd strategisch personeelsbeleidsplan. In de dagelijkse werkzaamheden is er voldoende oog voor 
de inzet van medewerkers. 

 
Passend onderwijs 

Het controleprotocol is met name gericht op reguliere VO-scholen. Vanuit het samenwerkingsverband is het 
belangrijkste uitgangspunt een bijdrage leveren aan passend onderwijs. In dit bestuursverlsag is uitgebreid 
ingegaan op de activiteiten die worden ontplooid, actuele ontwikkelingen en aandachtspunten om de inzet 
van middelen voor passend onderwijs verder te optimaliseren. 

 
Allocatie van middelen 

In het controleprotocol gaat het bij allocatie van middelen om 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 continuïteitsparagraaf geven daar inzicht in. Er is 
sprake van een hybride model. Er is sprake van een verdeling aangebracht over de 3 modellen, het leerling 
model, schoolmodel en expertisemodel. 

 
Toetsing en examinering 

Dit thema is niet relevant voor het samenwerkingsverband. Er wordt geen nadere toelichting in dit 
bestuursverslag opgenomen. 

 
Convenantsmiddelen 

Er wordt gevraagd een toelichting te geven naar aanleiding van het convenant 'Aanpak lerarentekort' 
aangezien in november 2019 extra middelen voor het onderwijs beschikbaar zijn gesteld die kunnen worden 
aangewend voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van 
zij-instromers en/of onderwijsinnovatie. Dit aspect is voor het samenwerkingsverband niet relevant. In 2020 
heeft het samenwerkingsverband meer middelen dan begroot ontvangen. In het verslag wordt ingegaan op 
de wijze waarop de middelen zijn ingezet. 

 
Corona 

De wijze waarop het samenwerkingsverband is omgegaan is uitgebreid geadresseerd in hoofdstuk 5. Om 
herhalingen te voorkomen wordt verwezen naar de aldaar opgenomen paragraaf. 
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Onderstaand wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de ontvangen middelen, de verdeling van 
gelden naar de instellingen binnen het samenwerkingsverband en het uiteindelijke resultaat. Het jaar 2020 heeft 
in het teken gestaan van het reduceren van het negatieve eigen vermogen waarover binnen het 
samenwerkingsverband afspraken zijn gemaakt. De rijksbijdrage van het OCW wordt hybride ingezet. Er is 
sprake van een verdeling aangebracht over de 3 modellen zoals eerder in het jaarverslag beschreven: het 
leerling model, schoolmodel en expertisemodel. Tot slot is de meerjaren begroting geactualiseerd op basis van 
het resultaat 2020. De doelstelling om eind 2022 het negatieve eigen vermogen volledig te hebben afgebouwd 
is gehandhaafd. Er is gekozen om vanaf 2023 het vermogen beperkt te laten groeien en ruimte te geven om 
middelen maximaal in te zetten voor onderwijstaken. In 2025 zal het eigen vermogen de door het bestuur 
beoogde 250.000 euro bedragen. Deze waarde komt overeen met de door het ministerie voor PVOW 
gehanteerde signaleringswaarde 

 
3.1 Balans 

 
Onderstaand is balans per jaarultimo 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 31-12-2020 31-12-2019 
Activa 
Materiele vaste activa 3.428 3.399 
Vorderingen 102.620 11.525 
Liquide middelen 264.101 114.329 
Totaal activa 370.149 129.253 

 

Passiva 
Eigen vermogen -617.985 -1.017.668 
Voorzieningen 1.873 1.177 
Langlopende schulden 0 0 
Kortlopende schulden 986.261 1.145.744 
Totaal passiva 370.149 129.253 

 

Het balanstotaal is ten opzichte van het voorgaande jaar in 2020 met name toegenomen als gevolg van het 
positieve resultaat. 

 
Onderstaand een korte toelichting op de balans: 
• De materiele vaste activa is in 2020 licht toegenomen als gevolg van de verhouding tussen de (beperkte) 

investeringen en de afschrijvingen. 
• De toename van de vorderingen kan met name worden toegeschreven aan enkele detacheringen 2020 

die eind 2020 nog in rekening moeten worden gebracht. 
• Het bestuur heeft afspraken gemaakt om het negatieve eigen vermogen per 31-12-2022 te reduceren naar 

€0,--. Het te verwachten exploitatieresultaat in de begroting is niet voldoende om dit te bewerkstelligen. 
Door de 4 aangesloten besturen is besloten een financiële bijdrage te voldoen om deze taakstelling te 
kunnen realiseren. Daarnaast is besloten om meevallers in te zetten om het eigen vermogen verder te 
versterken. 

• Ondanks de afbouw van de kortlopende schulden ontstaat een toename van de liquide middelen in 2020 
aangezien het resultaat positiever is dan de afbouw van de kortlopende schulden. 

• De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit de uitstaande verrekeningen tussen de stichtingen 
binnen de voormalige groep 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 2020 ten opzichte van 2019. 

 
Kalenderjaar Signaleringswaarden O,C&W 31-12-2020 31-12-2019 
Liquiditeit 0,75 0,37 0,11 
Solvabiliteit (excl. voorzieningen) - -166% -852% 
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 30% -166% -852% 
Weerstandsvermogen 5% -9% -15% 
Rentabiliteit 0% 5,50% 2,22% 

Huisvestingsratio 10% 0,14% 0,02% 

 

3 Financiën 
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Liquiditeit: als gevolg van het gevoerde beleid rondom het terugbrengen van de uitstaande schuldpositie en 
de ontvlechting van de structuur, in combinatie met de inzet van benodigde middelen voor het verrichten van 
het betalingsverkeer en bekostiging van het primair proces is er sprake van een verbeterd kengetal voor de 
liquiditeit. 

 
Solvabiliteit: Evenals bij de liquiditeit kan worden gesteld dat de beheersing van de schuldpositie leidt tot een 
hoger kengetal. Ook de ontvlechting heeft daarop een positief effect, omdat het totaal aan baten is gedaald. 
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 2020 draagt bij aan een verbetering ten opzichte van 2019. 
Evenals het kengetal solvabiliteit heeft de uitkomst van het kengetal weerstandsvermogen de nodige aandacht 
en zijn voor 2021 en navolgende jaren een aantal interventies opgesteld om stapsgewijs te komen tot een 
opbouw van vermogen en reductie van de uitstaande schulden om zodoende de kengetallen op het 
gewenste niveau te brengen. 

  
Rentabilieit: De rentabiliteit wordt berekend door het resultaat te delen door de totale baten. De rentabiliteit is in  
2020 gestegen ten opzichte van 2019. In de jaren 2021 tot en met 2025 worden positieve resultaten verwacht en 
derhalve beweegt de rentabiliteit zich de komende jaren boven de signaleringsgrens (3-jarig <0). 

  
Huisvestingsratio: De huisvestingsratio wordt berekend door de huisvestingslasten plus de afschrijvingen van 
gebouwen en terreinen te delen door de totale lasten. Gezien stichting PVOW geen gebouwen en terreinen heeft, 
zijn deze lasten zeer laag ten opzichte van de totale lasten. 

 
 

3.2 Staat van baten en lasten 
 

Onderstaand is de staat van baten en lasten van de stichting PVOW opgenomen (x € 1). Op basis van deze 
gegevens is een korte analyse opgesteld. 

 
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 400.000, tegenover € 280.000 
begroot. 

 
Kalenderjaar Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil 2020 Realisatie 2019 

Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCW 7.223.709 6.917.189 306.520 6.941.752 
3.2 Overige overheidsbijdragen 0 0 0 0 
3.5 Overige baten 45.181 45.064 117 61.910 
Totaal 7.268.890 6.962.253 306.637 7.003.662 

 

Lasten 
4.1 Personeelslasten 259.344 265.186 -5.842 228.570 
4.2 Afschrijvingen 1.355 1.599 -244 1.312 
4.3 Huisvestingslasten 9.850 9.850 0 1.500 
4.4 Overige lasten 67.940 66.615 1.325 83.012 
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.530.538 6.338.353 192.185 6.533.475 
Totaal 6.869.027 6.681.603 187.424 6.847.869 

 

Saldo baten en lasten 399.863 280.650 119.213 155.793 
 

5.1 Rentebaten 10 0 10 10 
5.2 Rentelasten 190 500 310 303 
Saldo financiële baten en lasten -180 -500 320 -293 

 

Resultaat 399.683 280.150 119.533 155.500 
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Onderstaande tabel geeft de samenvatting van de afwijkingen in de begroting en realisatie over 2020. 
 

Effect Verschil Rijks- 
bijdragen 

Eigen 
beleid 

Groei- 
regeling 

Overhead 
personeel 

Overhead 
materieel 

Meer baten Rijksbijdragen 306.500 306.500     

Meer baten detachering 100    100  

Minder lasten personeel 5.800    5.800  

Meer lasten overige overhead -1.000     -1.000 
Minder lasten groeiregeling 77.800   77.800   

Meer lasten plaatsen VSO en PRO -163.400 -163.400     

Meer lasten overdracht VO LGF/LWOO -106.600  -106.600    

Minder lasten bancair verkeer 300     300 
 

Totaal effect 119.500 143.100 -106.600 77.800 5.900 -700 
Cum. Totaal effect  143.100 36.500 114.300 120.200 119.500 

 
 

Toelichting op de afwijkingen 
Overall is zichtbaar dat sprake is van een positief effect van afgerond €120.000 t.o.v. de begroting. Dit 
positieve effect op het resultaat is in overleg met de schoolbesturen aangewend om het eigen vermogen te 
verbeteren. Onderstaand zijn de verschillen in de baten en lasten t.o.v. de begroting kort toegelicht. 

 
Rijksbijdragen: Als gevolg van de aanpassingen in het bekostigingsniveau zijn in 2020 hogere bruto 
Rijksbijdragen ontvangen. Deze hogere opbrengst wordt echter deels 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 bedraagt dit effect een extra dekkingsbijdrage voor de overige baten en lasten 
voor het samenwerkingsverband van afgerond € 143.000 

 
Eigen beleid: Als gevolg van het gestegen bekostigingsniveau heeft er ook een verhoging plaatsgevonden in 
de overdrachten eigen beleid aan het VO als compensatie voor hogere kosten, welke betrekking hebben op 
de overdracht voor het lwoo-budget. Deze middelen zijn extra beschikbaar gesteld aan de scholen. 

 
Groeiregeling: Ten opzichte van de begroting heeft de groeiregeling van het SWV geresulteerd in een positief 
effect van afgerond € 78.000. In de begroting is uitgegaan van een tussentijdse groei van het leerlingaantal in 
het VSO van 5 leerlingen op 1 februari 2020. Dat bleek er in de praktijk 1 te zijn. 

 
Overhead personeel: Hier zien we een nagenoeg gelijke realisatie voor zowel de begrote personeelskosten als 
de detacheringsopbrengsten zodat de afwijking op de begroting beperkt is. 

 
Overhead materieel: Ondanks dat de realisatie vrijwel gelijk is aan de begroting zijn er enkele afwijkingen ten 
opzichte van de begroting. Er is sprake van hogere kosten voor de accountant (reden ontvlechting) en ICT, 
daar tegenover staan lagere kosten aan externe ondersteuning dan begroot. 

 
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 2020 gebruik 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. 

 
3.4 Rekeningcourantverhouding 

 
Historisch is een negatief eigen vermogen ontstaan. In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt om 
dit negatieve vermogen af te bouwen. De schuldpositie die is ontstaan is omgezet in een rekeningcourant 
verhouding tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsverband. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat 
PVOW in 2022 aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat de schulden aan de vier dragende besturen zijn 
terugbetaald. De rekeningcourantverhouding is vanaf dat moment beëindigd. Dat betekent ook dat de 
beleidsruimte in de begroting vanaf dat moment ruimer zal zijn en meer gelden beschikbaar zijn voor het 
onderwijs. 
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4.1 Meerjaren begroting 
 

Bij het opstellen van de update van de meerjarenbegroting is uitgegaan van dezelfde financiële doelstelling 
als bij de vorige meerjarenbegroting, namelijk eind 2022 een eigen vermogen van € 0 door aflossing van de 
schuld aan de vier aangesloten schoolbesturen op 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. Op basis van de ontwikkelingen in leerlingaantallen, personele inzet en de 
resultaten 2019 en 2020 is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Vanaf het jaar 2022 is besloten om in te zetten 
op een beperkte groei van het vermogen in 3 jaar tijd naar 3,5% van de baten gelijk aan de signaalwaarde van 
de onderwijsinspectie. Gekozen is voor een periode van 3 jaar om na het bereiken van een positief eigen 
vermogen eind 2022, de baten maximaal te besteden voor onderwijsdoeleinden en zodoende meer ruimte te 
geven aan de besturen na jaren van beleidsarme begrotingen met inachtneming van enige ruimte voor 
tegenvallers. 

 
In 2019 hebben we een aanzet gemaakt voor een systeem van sturingsinformatie: deze zogenaamde 
“knoppen” brengen de leerlingstromen in beeld tussen BaO, SBaO, VO, PRO en VSO. Ook brengen zij de 
bestuurlijke keuzes in beeld met betrekking tot de geldstromen binnen het samenwerkingsverband. Hoewel we 
nog steeds enthousiast zijn over de mogelijkheden die dit sturingsinstrument in zich heeft blijkt de implementatie 
meer tijd vragen dan beoogd, met name door de beperkte menskracht binnen het samenwerkingsverband. 
Zoals eerder in het jaarverslag gemeld hebben we in 2020 een pilot gedraaid met POS. Dit is een digitaal 
platform dat via koppelingen met data vanuit de Dienst Uitvoering Onderwijs, met ons leerling 
administratiesysteem LDos en met de financiële gegevens deze beoogde gegevens zonder grote inspanning 
in beeld kan brengen. In 2021 gaan we dit verder uitontwikkelen om op basis van analyse van die data tot 
gerichtere interventies te komen die aansluiten bij de doelen in het ondersteuningsplan. 

 
Onderstaande tabel geeft de prognose voor de leerlingaantallen die de basis vormt voor de 
meerjarenbegroting. De leerlingaantallen voor het regulier VO komen overeen met de eigen prognoses van de 
twee aangesloten schoolbesturen voor het regulier VO. Voor de leerlingenaantallen in het PRO voorzien we een 
lichte daling van het leerlingaantal. In het ondersteuningsplan en het daarvan afgeleide jaarplan staan een 
aantal interventies die in onze ogen op termijn zullen leiden tot een daling van het aantal leerlingen in het       VSO.  
We willen daar in de meerjarenbegroting nog niet op voorsorteren en hebben daarom de komende jaren de 
leerlingenaantallen gelijk gehouden. Een daling van het aantal leerlingen in het VSO zal resulteren in extra 
financiële armslag voor het SWV en dus een meevaller. Opnemen van een daling van het leerlingaantal in het 
VSO zou bij het niet realiseren opnieuw flinke financiële druk op het SWV zetten en we kiezen ervoor dat te 
voorkomen. 

Leerlingenaantallen 
 

Teldatum LWOO PRO VSO VAVO TG Overig VO Totaal VO Nieuwkomers 
D1 

01-10-2018 0 172 241 10 5.409 5.648 57 
01-10-2019 0 165 240 14 5.270 5.521 72 
01-10-2020 0 177 225 0 5.184 5.408 47 
01-10-2021 0 175 225 14 5.055 5.291 47 
01-10-2022 0 173 225 0 5.017 5.237 47 
01-10-2023 0 170 225 0 5.002 5.219 47 
01-10-2024 0 167 225 0 4.978 5.192 47 
01-10-2025 0 167 225 0 4.986 5.200 47 

 
Onderstaande tabel geeft de huidige personele inzet in het samenwerkingsverband weer. We voorzien geen 
wijzigingen ten opzichte van de huidige inzet.  

4 Continuïteitsparagraaf 
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Inzet personeel 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 
       
Bestuur /  management  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
       
Personeel primair proces  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
       
Ondersteunend personeel:       
Inzet OOP Coördinator/ voorzitter loket 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Inzet OOP Orthopedagoog 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 
Inzet OOP Orthopedagoog 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Inzet OOP Psychologisch assistent 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 

  Ondersteunend personeel  2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 2,7500 

 

Er resulteert op basis van bovenstaande gegevens dan een meerjarenbegroting zoals hieronder op hoofdlijnen 
samengevat 

 
Kalenderjaar Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Baten € € € € € € 

3.1 Rijksbijdragen 7.223.709 7.154.296 7.000.043 6.947.778 6.914.196 6.882.730 

3.5 Overige baten 45.181 44.690 45.071 45.560 46.035 46.522 

Totale baten 7.268.890 7.198.986 7.045.114 6.993.338 6.960.231 6.929.252 
       

Lasten       

4.1 Personeelslasten 259.344 277.168 283.807 288.922 294.063 299.356 

4.2 Afschrijvingen 1.355 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 

4.3 Huisvestingslasten 9.850 10.277 10.277 10.277 10.277 10.277 

4.4 Overige lasten 67.940 65.415 65.415 65.415 65.415 65.415 

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.530.538 6.486.537 6.420.525 6.541.909 6.503.661 6.467.390 

Totale lasten 6.869.027 6.840.711 6.781.338 6.907.837 6.874.730 6.843.752 
       

  399.863 358.275 263.776 85.500 85.500 85.500 
       

Financiële baten en lasten -180 -500 -500 -500 -500 -500 
       

Resultaat 399.683 357.775 263.276 85.000 85.000 85.000 
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4.2 Prognose 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 2020 ook voor de komende jaren maatgevend is. De meerjarenbegroting zoals in 2020 
vastgesteld is geactualiseerd op basis van de realisatie 2020 waardoor enkele aanpassingen in de balans zijn 
doorgevoerd (eigen vermogen en liquide middelen) op basis van de werkelijke realisatie. De uitgangspunten 
van de meerjarenbegroting zijn ongewijzigd. 

 
 

Kalenderjaar   31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 

Activa € € € € € € 

Materiële vaste  activa 3.428 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Vorderingen 102.620 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 

Liquide middelen 264.101 200.734 89.266 174.266 259.266 344.266 

Totaal activa 370.149 215.734 104.266 189.266 274.266 359.266 

   

Passiva € € € € € € 

Eigen vermogen -617.985 -260.210 3.066 88.066 173.066 258.066 

Voorzieningen 1.873 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Kortlopende  schulden 986.261 474.744 99.744 100.000 100.000 100.000 

Totaal passiva 370.149 215.734 104.266 189.266 274.266 359.266 



Bestuursverslag 2020 18 

 

 

 
 

 

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 2035 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 heeft inmiddels een recente prognose tot 2035 gemaakt die deze ontwikkeling bevestigt. 

 
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. Voor de begroting 2020 is 
gerekend is met de tussentijdse groei van vijf leerlingen. De groei is beperkt tot 1 leerling. 

 
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. Ten aanzien van dit risico worden maatregelen genomen. 
PVOW stuurt nadrukkelijk op maatwerk binnen de reguliere VO-scholen door het inrichten van 
maatwerklokalen 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 niet meer als lwoo-leerlingen in Bron 
geregistreerd. Vanaf 1 augustus 2017 gaat dit ook voor de cohorten die nog wel een lwoo-indicatie hebben 
gekregen. Het budget wordt vanaf 1 januari 2017 verdeeld op basis van het aantal vmbo-leerlingen per 
teldatum (t-1) tussen de VO-scholen. 

 
Het bestuur heeft zorgen over de mogelijkheid dat tussentijdse instroom in sommige VSO-afdelingen niet 
mogelijk is omdat de desbetreffende groep vol is. Een mogelijke oplossing is de handelingsbekwaamheid in het 
regulier vergroten. Een andere mogelijkheid is het organiseren van arrangementen tussen VO en VSO. Een derde 
oplossingsrichting is het delen van expertise zoals ook in het ondersteuningsplan is beschreven. 

 
Personeel 

 
De personele risico’s binnen PVOW zijn in principe klein doordat sprake is van een beperkt aantal mensen in 
vaste dienst. Gedragswetenschappers en overige specialismes worden ingehuurd waardoor tijdig op de inzet 
kan worden bijgestuurd. 

 
Financiën 
De stichting is in sterke mate afhankelijk van rijksbijdragen vanuit OCW en van veranderingen in overheidsbeleid. 
In het afgelopen jaar heeft dit bijvoorbeeld op een laat moment in het jaar geleid tot extra baten t.o.v. de 
lasten mede door cao aanpassingen. Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2020 werd door het ministerie 
het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd. We verwachten dat dit leidt tot extra financiële middelen 
voor het samenwerkingsverband. Maar de aankondiging dat voor de overgang van schooljaar 2020/2021 naar 

5 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
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2021/2022 er geen herindexaties nodig zijn kan leiden tot extra uitgaven zonder dat daar baten tegenover 
staan. 

 
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 
Zoals aangegeven zijn er mogelijk financiële risico’s bij beleidswijzigingen. Doordat het ministerie van onderwijs 
lijkt in te zetten op doorontwikkelen van het huidige systeem lijken de risico’s en onzekerheden beperkt. Uit 
publicaties blijkt dat de onderwijsinspectie strikter gaat toezien op (te) hoge eigen vermogens binnen 
stichtingen voor passend onderwijs. Uit de meerjarenbegroting van PVOW blijkt dat dit mogelijk vanaf boekjaar 
2025 gaat spelen. 
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. Na 
het jaar 2019 zijn ook de effecten van corona in 2020 nog dagelijks voelbaar. Na de benodigde aanpassingen 
in 2019 is het samenwerkingsverband er goed in geslaagd om een werkbare situatie te creëren waarbij een 
combinatie van aanwezig zijn op locatie en digitaal werken is doorgevoerd. De veiligheid en gezondheid van 
medewerkers en relaties staat hierbij altijd voorop. De voordelen van digitaal werken zullen ook in de toekomst 
worden ingezet waarbij de verwachting is dat aanwezigheid op kantoor en het persoonlijke contact weer de 
boventoon zullen voeren. Voor het samenwerkingsverband PVOW schatten we de risico’s als volgt in: 

 
 De gevolgen voor de continuïteit van PVOW 

Ook in 2020 is vastgesteld dat de gerealiseerde impact op de kasstromen beperkt zijn. De rijksvergoedingen 
lopen door en er is een compensatie gekomen. De besteding van geld wordt licht beïnvloed door de 
COVID-19. Het is niet te verwachten dat de bevoorschotting en opbrengstderving, kosten op- en afschalen 
bedrijfsvoering, negatief wordt beïnvloed in de komende periode. 
Het aantal 18 + leerlingen in 2020 flink is opgelopen. Doordat stages en werkplekken vertraging op hebben 
gelopen zijn er veel minder leerlingen uitgestroomd. Er is verlenging verleend voor deze leerlingen binnen 
PRO en ZMLK onderwijs. We zijn blij met de compensatie die ter beschikking is gesteld om deze leerlingen 
langer in onderwijs te laten deelnemen om alsnog uit te stromen op de voor hun haalbare niveaus. 

 
 De gevolgen van COVID-19 voor de bedrijfsvoering van PVOW. 

De activiteiten zijn sinds de lock-down dusdanig, dat er tijdelijk geen of maar gedeeltelijk onderwijs gegeven 
wordt op de verschillende locaties van de deelnemende scholen. Er waren ook perioden waarin de scholen 
weer open waren. Wat de impact is voor leerlingen is nog steeds moeilijk te zeggen. Er is noodopvang van 
leerlingen verzorgd waar zorgen over waren en voor de leerlingen met ouders/verzorgers in vitale 
beroepen. Het onderwijs vindt veelal digitaal plaats. Een groot aantal activiteiten is gecanceld of 
uitgesteld, conform de richtlijnen van het RIVM. Een van de andere concrete gevolgen is het vervallen van 
stages. 
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Inleiding. 
Vanuit de Raad van Toezicht is voor 2020 de ambitie uitgesproken het toezicht zoals bedoeld in de wet volledig 
gaan uitvoeren. Waar de raad zich daarvoor met name richtte op toezicht op financiële ontwikkelingen en 
organisatie, was er dit jaar de ambitie ook ondersteuningskwaliteit meer op de agenda te zetten. Dit is in 2020 niet in 
de volle breedte gelukt. Covid-19 en gesprekken over rolverdeling raad van toezicht en bestuur hebben de eerste 
aandacht gevraagd. Vanuit de raad van toezicht hebben we, ingegeven door Covid-19, het eerste deel van het 
jaar gewacht tot we weer regulier konden overleggen. Dat heeft vertraging opgeleverd in de oriëntatie naar de rol 
die we als Raad en Toezicht hebben bij het vorm geven van ons toezicht.  

 

Richting. 
In het eerste deel van het jaar zijn we gestart met het bijstellen van het huidige toezicht kader. Hiervoor heeft onder 
meer een ophaalronde plaats gevonden bij de vier bestuurders. Daarbij hebben we ons ook extern laten 
ondersteunen. Het doel van dit traject is om te komen tot een toezichtkader waarin de verbreding van het toezicht 
richting ondersteuningskwaliteit meer in beeld is. Dit op basis van een aantal helder geformuleerde waarden.  

Het tweede deel van het jaar hebben we ons via digitale weg gericht op de doelen die we voor 2020 gesteld 
hadden. Onze reguliere verantwoordelijkheden, verbreden toezicht en bijstellen toezichtkader. De Raad van 
Toezicht heeft in 2020 ingestemd met jaarrekening, begroting en jaarplan. PVOW ontwikkelt zich op basis van de 
lange termijnplanning financieel gunstiger dan verwacht.  Daardoor ontstaat eerder dan verwacht, meer ruimte 
voor inhoudelijke keuzes. Vanuit het perspectief van de Raad van Toezicht is dat een goede ontwikkeling. Daarvoor 
complimenten aan de bestuurders. We hebben er vertrouwen in dat deze ook terecht komen bij alle andere 
medewerkers die hieraan bijgedragen hebben. 

Het tweede deel van 2020 is de Raad van Toezicht ook verder gegaan met het bijstellen van het toezicht kader. Via 
een studieochtend is hier een start mee gemaakt. De koppeling met het Bestuur hierover is uitgesteld naar 2021 als 
we dit weer plenair kunnen vormgeven. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is aan de hand van wijziging 
van statuten en de samenwerkingsovereenkomst ook gesproken over de rolverdeling tussen Bestuur en Raad. 
Daarbij is vastgesteld dat een goede regie vanuit het bestuur extra belangrijk is. Dit vanuit het gegeven dat wij als 
Raad van Toezicht te maken hebben met de vier moederinstituten. Deze hebben ook weer een eigen Raad van 
toezicht. Besluitvorming vraag om die reden in een aantal gevallen om meer coördinatie en afstemming.  

In het tweede deel van 2020 zijn we geïnformeerd over ontwikkelingen die de organisatie en de raad van toezicht 
meer inzicht moeten gaan geven in ondersteuningskwaliteit en effecten op leerling stromen en resultaten na 
uitstroom. Hierover heeft in 2020 nog geen besluitvorming plaats gevonden maar biedt wel perspectief op 
verbreding van ons toezicht. Vanuit de Raad van Toezicht zijn we hier blij mee.  

De raad van toezicht heeft de begroting, het jaarverslag en de meerjarenbegroting goedgekeurd en vastgesteld 
dat middelen rechtmatig en doelmatig zijn besteed. Omdat het contract met de accountant afloopt is initiatief 
genomen een nieuw contract voor de accountantscontrole tijdig af te sluiten. 

 
Vergaderingen 
Door de Raad van Toezicht is in 2020 vijf keer vergaderd. De auditcommissie is drie keer bijeen geweest en een 
afvaardiging van de Raad heeft twee keer de Ondersteuningsplanraad (OPR) bijgewoond. 

 
Samenstelling. 
In verband met beëindiging van de reguliere zittingstermijn, hebben er in 2020 twee wisselingen plaats 
gevonden in de Raad van Toezicht. De vertegenwoordiger van Respont en van CSW zijn gewisseld. Met de 
benoeming van een onafhankelijk voorzitter is voldaan aan de eisen die vanuit de overheid gesteld 
worden aan de onafhankelijkheid van het toezicht. 

 
De Raad van Toezicht bestaat nu uit de volgende personen: 
M.K. van den Heuvel (Mondia) 
E.J.Th. van den Berg (De Korre) 
J.M. van Stel (Respont) 
J.S. de Regt (CSW) 
P. Meijs (onafhankelijk voorzitter) 
 
Functies en nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht zijn als volgt: 
 
 

6 Rapportage toezichthoudend orgaan 
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• P. Meijs 
Bed & Breakfast Uitwijk 
Raadslid, fractievoorzitter, voorzitter werkgeverscommissie, lid commissie MO en voorzitter commissie RO 
gemeenteraad Veere 

 
• C. Verhage, t/m 31 juli 2020 

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 

 
• J.S. de Regt vanaf 1 augustus 2020 

Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 
Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren, namens 
Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 
Voorzitter FOV (Federatie Ondernemersverenigingen Veere) 
Lid Ledenraad Rabobank Walcheren/Noord Beveland  
Voorzitter klachtencommissie SVRZ (Stichting Verpleeg-en rusthuizen Zeeland) 
Penningmeester Stichting hulpfonds medewerkers Consumentenbond  
Voorzitter Brassband Crescendo Oostkapelle  

 
• E.J.Th. van den Berg, waarnemend voorzitter 

Hoofdfunctie 
Faculteitsdirecteur Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam  
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 
Extern lid toezichthoudend bestuur Passend Onderwijs Breda en omgeving 

 
• M.K. van den Heuvel 

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, t/m 31 maart 2020 

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 

 
• J.M. van Stel, vanaf 1 april 2020 

Hoofdfunctie 
Arbeidsjurist/Mediator/Arbiter 
Nevenfuncties 
Plv voorzitter geschillencommissies: regio West Brabant, Rijksoverheid, IPO (provincies), DCMR (Schiedam), 
ODMH (Gouda) 
Voorzitter/Lid bezwarencommissies (Awb): Terneuzen, Sluis, Tholen, Zuidplas, Orionis Walcheren, Scheldestromen 
Lid/voorzitter RvT: Klaver 4 (Woensdrecht), Cederhof (Kapelle) 
Secretaris Klachtencommissie Gemiva Gouda (gehandicaptenzorg) 
Fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Reimerswaal 
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 Concretisering KPI’s Stand van zaken 

jaarplan 2019/20 
Huidige situatie en 
opgenomen in jaarplan 
20/21 

1 Expertise uitwisseling: 
bezoeken aan VSO 
Praktijkschool, ISK, 
structuurgroepen BVW 

Realiseren van uitwisseling 
van expertise en drempel 
verlagen om elkaar te 
kunnen vinden bij 
complexe vragen. Ideeën 
opdoen om in regulier 
VO-aanpassingen te 
doen in onderwijs en 
organisatie gericht op 
specifieke doelgroepen. 

Grootste deel van 
de scholen heeft dit 
gedaan. Dit werd 
als zeer positief 
ervaren. 

Door de positieve 
ervaringen besloten te 
continueren Ook in 
schooljaar 20/21 
worden bezoeken 
gepland. Deze keer ook 
van VSO naar VO. Door 
Corona is dit vertraagd. 

2 Mobiele brigade. Dit is 
een expertise groep die 
op complexe vragen van 
scholen kan worden 
ingezet 

Eerste opzet is 
geschreven. 
Er is een bijeenkomst 
geweest en het plan is 
gepresenteerd aan 
directeuren en Oco’s. Het 
plan is op feedback 
bijgesteld. 

Pilot met 10 x 10 uur 
inzetten 

Opzet is om na een 
positieve evaluatie de 
pilots in vaste vorm te 
continueren. Er zijn 4 
aanvragen geweest. 
Belangrijk is de vraag te 
beantwoorden hoe 
scholen er toe 
bewogen kunnen 
worden om een expert 
toe te laten treden. 

    
In de begroting zijn 
hiervoor middelen 
aangevraagd. 

3 Ontwikkelen Realiseren van een Er worden diverse Door Corona zijn een 
 toekomstperspectief stappenplan wat inzicht toekomstperspectie aantal bijeenkomsten 
  geeft voor terugkeer van ven en ‘fase geschrapt. De 
  een leerling naar regulier plannen’ van coördinator verzameld 
  VO. Er is positieve locaties VSO naast fase plannen uit SWV en 
  beeldvorming ontstaan elkaar gelegd en daarbuiten. Een memo 
  waarom dit bijdraagt bekeken. Er volgt is onderhanden over 
  voor ontwikkeling van de een inhoudelijke terugkeer van leerlingen 
  leerling. afweging. naar een regulier VO. 

4 Arrangement Via BIT Er lijkt behoefte aan een 
arrangement voor 
leerlingen die een 
Odyzee-achtige setting 
nodig hebben in het VO 
op het niveau van Havo 
en VWO. 

 Opzet is met mentor en 
Educonsult/zorg 
gemaakt. Afstemming 
moet vervolg krijgen in 
de pilot. Hier wordt mee 
gestart. 

5 CAT jaar 2 Er is een heldere Loopt naar N.a.v. de evaluatie 
  werkwijze beschreven. tevredenheid. De worden een aantal 
  Oco’s en directeuren zijn opbrengst is groter zaken aangescherpt. 
  op de hoogte en dan verwacht. Door De inspraak van de 
  akkoord. Er is een de HGW-aanpak is stamschool krijgt 
  commissie aangesteld er meer inzicht in nadrukkelijker plaats in 
  conform wettelijke schoolcultuur en het proces. Belangrijk is 
  kaders. ondersteuningsaan alert blijven op de 
  Er wordt jaarlijks bod. Met als effect wettelijke taak nl afgifte 
  geëvalueerd. effectiever werken. TLV. Advies 
    vervolgschool is geen 
    wettelijke taak. 

7 Bijlage: inhoudelijk jaarplan 2020 
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6 Thuiszitterscoach Eerste opzet is Loopt naar De wens is om de inzet 

  geschreven en er zijn tevredenheid. te continueren. Zie ook 
  afspraken gemaakt voor Evaluatie geeft aan begrotingsaanvraag. Er 
  overleg met LPA en CJG. dat het belangrijk is zijn 7 aanvragen 
  Het eerste overleg is niet te laat in het geweest waarvan 4 
  geweest proces te zitten. effectief tot resultaat 
   Vroeger aansluiten hebben geleid. 
   geeft meer  

   opbrengst en meer  

   zicht op de  

   ontwikkelingsperspe  

   ctieven van de  

   leerling  

7 Het loket van Kind op 1 
en het CAT van PVOW 
gaan ervoor zorgen dat 
er vroegtijdig contact is 
over leerlingen met 
specifieke 
ondersteuningsvragen in 
het PO in relatie tot de 
doorstroom naar het VO. 

Realiseren van een 
situatie waarin de 
aanmelding voor het vo 
uiterlijk 1 april afgerond is. 

 
Realiseren van een 
situatie waarin er binnen 
de VO-scholen sprake is 
van een vroegtijdige 
signalering en toewijzing 
en realisatie van 
ondersteuning. Ook 
is/wordt inzichtelijk welke 
ondersteuningsvragen 
vanuit Bao wel en niet 
kunnen worden 
gerealiseerd. Alle VO- 
locaties zijn betrokken bij 
alle leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften 
. 

N.a.v. de enquête 
en evaluatie 
bepalen we de 
volgende stappen. 
Deze pilot is groter 
uitgedragen dan 
gepland Er is met 
alle SO’s SBO’s en 
Kind op 1 een Pilot 
gedraaid zeer naar 
tevredenheid van 
bijna alle partijen. 
Realiseren dat het 
voor 1 april 
afgerond is lijkt niet 
haalbaar vanwege 
grote 
leerlingenstromen 
naar het VO. 6 
weken termijn is nog 
een vraagstuk 

Evaluatie vanuit het 
Springtij: er is een 
tussenstap nodig. De 
wens is te onderzoeken 
of in het verleden 
toegelaten leerlingen 
nu niet toegelaten 
worden. De coördinator 
heeft hierover springtij 
benaderd. Een 
gezamenlijk gesprek 
wordt aangegaan over: 
bindend advies, gelijke 
kansen, en doorgaande 
leerlijn. 
Met Keurhove en Kind 
op 1 volgt nog een 
evaluatie. 

  
Er is een plan van aanpak 
geschreven. Dit PvA 
verschaft helderheid over 
de routing en de 
verantwoordelijkheden 
van alle betrokkenen bij 
de overgang. 

  

8 Inspiratie ochtenden Er zijn 5 data voorgesteld, Is door Corona We continueerden de 5 
  er is een kartrekkersgroep deels niet ochtenden dit 
  die onderwerpen doorgegaan. Er is schooljaar online, deze 
  aandraagt. een evaluatie worden in de enquête 
  Er is een invulling van de 5 geweest door de als positief beoordeeld. 
  ochtenden die bijdraagt oco’s die gaat De 3 commissie 
  aan het vergrote van verwerkt worden. vergaderingen zijn terug 
  expertise. Kartrekker lijkt niet in het SWV in een wat 
   nodig er is geregeld andere vorm. Er is 
   vraag om zaken die sprake van meer 
   aandacht intervisie onderling. De 
   verdienen vanuit agenda wordt gemaakt 
   het SWV. door de diverse 
    commissies niet meer 
    door de coördinator. 
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9 Er worden bestuurlijke Op bestuursniveau is er Er wordt expertise Dit doel blijft staan en 

 keuzes gemaakt m.b.t. samen met de ingevlogen door: wordt gecontinueerd. 
 de financiële parameters coördinator nagedacht Van Oers en Cooprdinatort is bezig 
 op het dashboard; over de gevolgen voor Perspectief op een memo te schrijven 
  de betreffende keuzen school (POS)om de over inzichten in 2 jaar 
  en is de achterban steeds systematiek van SWV PVOW. Met 
  geïnformeerd ne inzicht in data op te daaraan gekoppeld 
  betrokken. zetten. adviezen. Gekozen is 
  Er is een verdeling in de  voor een andere 
  bezuinigingen per bestuur  samenwerkingsvorm 
  die goed onderbouwd is.  dan met Van Oers. 

1 Er volgen Er is een Eind juni vindt Dit doel blijft staan en 
0 trimesterrapportages managementknop evaluatie over dit wordt in de huidige 

 vanuit Ldos waaruit data te filteren pakket plaats en zal vorm gecontinueerd. 
  zijn voor rapportages. informatie worden  

  Doel: er is een goed ingewonnen bij  

  werkend systeem waarin andere gebruikers.  

  diverse vragen over (POS)  

  leerlingenstromen zorgen   

  voor goede inzichtelijke   

  antwoorden. We gaan   

  hier dit schooljaar over en   

  mee aan de slag.   

1 
1 

Er volgen gesprekken met 
CJG over 
onderwijszorgarrangemen 
ten. 

Er is zicht op 
verantwoordelijkheden 
zorg en of onderwijs. Er 
worden afspraken 
gemaakt over beleid en 

Er is een evaluatie 
geweest onder 
scholen waar 
behoefte aan is. 
Deze evaluatie is 

Dit doel blijft staan en 
wordt gecontinueerd. Er 
zijn 3 acties beschreven 
1.OCO kaart per school. 
2. verder invullen van 

  kaders. besproken met alle bemensing CJG s op de 
   CJG’s en beleid scholen. 
   vanuit gemeenten 3. terugkoppeling over 
   (juni20) Ook met de inzet zorg. 
   gemeente (beleidsvoorstel) 
   Vlissingen is overleg  

   geweest  

1 We gaan werken met 3 modulen waarvan we: Eerste verkennende Door ziekte is alleen het 
2 een Pilot POS financiën en kwaliteit gesprekken over de deel leerlingen stromen 

  inzetten opzet zijn geweest. geladen maar nog 
   Nu keuzen maken in geen zicht op 
   wat en hoe, evt mogelijkheden POS. Het 
   met kennis van POS. tijdpad is vertraagd. 
    Voor de 
    bestuursvergadering op 
    8 februari is de 
    evaluatie geweest en 
    zijn opbrengsten 
    gedeeld met het 
    bestuur. 
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Stichting Passend Onderwijs Walcheren 

8 Deel 2: Jaarrekening 

Jaarrekening 2020 



Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

A.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (Na verwerking resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

€ €

VASTE ACTIVA

1.1.2 Materiële vaste activa

Inventaris en meubilair 591                   1.275                

ICT 2.837                2.124                

3.428                3.399                

Totaal vaste activa 3.428                3.399                

VLOTTENDE ACTIVA

1.2.2 Vorderingen

Rekeningen-courant verbonden partijen 68.099              11.011              

Overige vorderingen 33.915              20                     

Overlopende activa 606                   494                   

Totaal vorderingen 102.620            11.525              

1.2.4 Liquide middelen 264.101            114.329            

Totaal vlottende activa 366.721            125.854            

370.149            129.253            

31-12-2020 31-12-2019

€ €

2.1 EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 617.985-            1.017.668-        

617.985-            1.017.668-        

VOORZIENINGEN

2.2 Personeelsvoorzieningen 1.873                1.177                

1.873                1.177                

KORTLOPENDE SCHULDEN

2.4 Crediteuren 7.473                10.777              

Rekeningen-courant verbonden partijen 905.947            1.073.183        

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.882                7.068                

Schulden terzake van pensioenen 2.623                2.409                

Overige schulden 54.490              45.960              

Overlopende passiva 6.846                6.347                

986.261            1.145.744        

370.149            129.253            
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Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting 2020 2019

€ € €

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen 7.223.709      6.917.189      6.941.752      

3.5 Overige baten 45.181           45.064           61.910           

Totaal baten 7.268.890      6.962.253      7.003.662      

4 LASTEN

4.1 Personeelslasten 259.344         265.186         228.570         

4.2 Afschrijvingen 1.355             1.599             1.312             

4.3 Huisvestingslasten 9.850             9.850             1.500             

4.4 Overige lasten 67.940           66.615           83.012           

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 6.530.538      6.338.353      6.533.475      

Totaal lasten 6.869.027      6.681.603      6.847.869      

Saldo baten en lasten 399.863         280.650         155.793         

6.1 Financiële baten 10                  -                     10                  

6.2 Financiële lasten 190                500                303                

6 Saldo financiële baten en lasten 180-                500-                293-                

Resultaat 399.683         280.150         155.500         
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Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

A.1.3 Kasstroomoverzicht 2020

2020 2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 399.863            155.793            

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1.355                1.312                

Mutaties voorzieningen 696                   786                   

2.051                2.098                

Veranderingen in vlottende middelen

 - Vorderingen 91.095-              44.272              

 - Schulden 159.483-            487.466-            

250.578-            443.194-            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 151.336            285.303-            

Ontvangen interest 10                     10                     

Betaalde interest 190                   303                   

180-                   293-                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 151.156            285.596-            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1.384-                1.247-                

Desinvesteringen materiële vaste activa -                       -                       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.384-                1.247-                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                       -                       

Mutatie liquide middelen 149.772            286.843-            

Beginstand liquide middelen 114.329            401.172            

Mutatie liquide middelen 149.772            286.843-            

Eindstand liquide middelen 264.101            114.329            
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A 1.4 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren te Middelburg bestaan uit het vormen en in stand 
houden van een samenwerkingsverband in de regio Walcheren.
Het KvK-nummer van de Stichting is 59107049.

Bij de start van passend onderwijs is destijds ervoor gekozen alle ondersteuningsarrangementen voortgezet onderwijs op
Walcheren onder te brengen binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. De reeds bestaande Stichting 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs werd omgevormd tot de Stichting Passend Voortgezet Onderwijs op Walcheren
(PVOW). Dit werd de moederstichting. De Stichting Neveninstroomprojekt "Het Molenwater" voor onderwijs aan anderstaligen
werd als dochter ondergebracht bij  PVOW en kreeg als naam Stichting Internationale Schakelklas Walcheren. De tweede 
dochter werd Stichting Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren, wat in feite de voortzetting was van OPDC de Griffioen. 
In de praktijk bleek deze keuze lastig om mee om te gaan, omdat voor zowel voor ISKW als BVW de eindverantwoordelijkheid 
en zeggenschap bleef liggen bij de twee besturen van de VO-scholen, Mondia Scholengroep en CSW. Het in 2019 genomen
besluit om deze drie onderdelen (passend onderwijs, BVW en ISKW) te ontvlechten is per 01-01-2020 gerealiseerd.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening over 2020 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is
Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings-
en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.

Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus op de kassttromen beperkt is, zijn wij van mening dat op basis 
van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken
van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. 

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken. De wijziging van de
presentatie heeft geen invloed op het eigen vermogen en het resultaat.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend
met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 

Vanwege het positieve resultaat in 2020 en ondanks het negatief eigen vermogen per ultimo 2020 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. 

29



Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa 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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende
langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de Stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Voorzieningen

Pensioenen

Jubilea
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 voorziening is opgenomen tegen de contante 
waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en
disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 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 van de schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te
betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben.

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 2020 zijn er evenals ultimo 2019 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 2020 was, evenals in 2019, 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 2020 volgens opgave van het fonds 93,2% en de 
beleidsdekkingsgraad was 87,6%. 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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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen gemiddelde koersen. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroom-
overzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1.1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn als volgt nader te specificeren:

1.1.2.3 1.1.2.3 Materiële

Inventaris en ICT vaste activa

meubilair

€ € €

Aanschafprijs op 01-01-2020 2.932               4.679               7.611               

Afschrijvingen cumulatief 01-01-2020 1.657               2.555               4.212               

Boekwaarde per 01-01-2020 1.275               2.124               3.399               

Mutaties:

Investeringen 2020 -                       1.384               1.384               

Afschrijvingen 2020 684                  671                  1.355               

Desinvesteringen 2020 -                       1.811               1.811               

Afschrijvingen over desinvesteringen -                       1.811-               1.811-               

Gereedgekomen investeringen -                       -                       -                       

684-                  713                  29                    

Aanschafprijs op 31-12-2020 2.932               4.252               7.184               

Afschrijvingen cumulatief 31-12-2020 2.341               1.415               3.756               

Boekwaarde per 31-12-2020 591                  2.837               3.428               

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

- Inventaris en apparatuur 10%

- ICT 20%

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.5 Rekening-courant verbonden partijen

2020 2019

€ €

Stichting De Korre 45.472             11.011             

Stichting Respont 22.627             -                       

68.099             11.011             

Dit betreffen vorderingen op Stichting De Korre en Stichting Respont. Zie voor verdere toelichting de niet uit de balans blijkende 

rechten en verplichtingen.
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1.2.2.10 Overige vorderingen

2020 2019

€ €

Stichting ISK Walcheren 16.468                  -                           

Stichting Bovenschoolse Voorzieningen Walcheren 17.447                  -                           

Overige vorderingen -                           20                        

Totaal nog te ontvangen bedragen 33.915                  20                        

Overlopende activa

2020 2019

€ €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 596                       484                       

1.2.2.14 Te ontvangen interest 10                        10                        

606                       494                       

Alle onder 1.2 Vorderingen opgenomen bedragen hebben een looptijd van < 1 jaar.

1.2.4 Liquide middelen

2020 2019

€ €

1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen:

RABOBANK rekening-courant 14.601                  5.669                    

14.601                  5.669                    

1.2.4.3 Depositorekeningen:

RABOBANK Bedrijfsspaarrekening 249.500                108.660                

249.500                108.660                

Totaal liquide middelen 264.101                114.329                

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

per resultaat mutaties per

1-1-2020 boekjaar 2020 31-12-2020

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 1.017.668-             399.683                -                           617.985-                

1.017.668-             399.683                -                           617.985-                
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De posten van het eigen vermogen zijn als volgt te specificeren:

2.1.1.1 Algemene reserve

De algemene reserve betreft de exploitatiereserve.

Het verloop van de exploitatiereserve kan als volgt worden weergegeven:

2020

€

Saldo per 1 januari 1.017.668-             

Bij: resultaat boekjaar 399.683                

Overige mutaties:

Geen -                            

-                            

Saldo per 31 december 617.985-                

Resultaatbestemming

Het voorstel is om het resultaat over 2020 ad € 399.683,- positief als volgt te bestemmen, dit is als zodanig verwerkt in de 

jaarrekening.

2020

€

Toevoeging aan de exploitatiereserve 399.683                

399.683                

Overige mutaties bij de resultaatbestemming:

2020

€

Geen -                            

-                            
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2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per Kortlopende Langlopende

1-1-2020 31-12-2020 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen:

Voorziening jubilea 1.177               696                  -                       1.873               -                       1.873               

Totaal 1.177               696                  -                       1.873               -                       1.873               

2.2.1 Personele voorzieningen

2.2.1.4 Voorziening jubilea

Het personeel heeft bij een 25-jarig en 40-jarig overheidsdienstverband recht op een jubileumgratificatie. Ter bekostiging van

deze uitgestelde personeelsbeloning worden middelen gereserveerd.

Het verloop van de voorziening jubilea kan als volgt worden weergegeven:

2020

€

Saldo per  1 januari 1.177           

Onttrekking wegens jubileumgratificaties -                   

Dotatie 696              

Saldo per 31 december 1.873           

In de dotatie is  begrepen een bedrag van € 1,- voor oprenting van de voorziening. De disconteringsvoet bedraagt 0,05%.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Rekening-courant verbonden partijen

2020 2019

€ €

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren 352.154       441.653       

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs inz Nehalennia 372.559       427.166       

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs inz Scheldemond College 181.234       201.012       

Stichting Respont -                   3.352           

Saldo per 31 december 905.947       1.073.183    

2.4.8 Crediteuren

2020 2019

€ €

Saldo per 31 december 7.473           10.777         

De deelnemende besturen hebben een renteloze kredietfaciliteit beschikbaar gesteld aan PVOW. Zie voor verdere toelichting de 
niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
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2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2020 2019

€ €

Loonheffing december en 13e maand 8.882                    7.068                    

8.882                    7.068                    

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen

2020 2019

€ €

Pensioenpremie december en 13e maand 2.623                    2.409                    

2.623                    2.409                    

2.4.12 Overige schulden (kortlopend)

2020 2019

€ €

Overige schulden (kortlopend) 54.490                  45.960                  

54.490                  45.960                  

Overlopende passiva

2020 2019

€ €

2.4.14 Vooruitontvangen subsidies O,C en W -                            -                            

2.4.16 Vooruitontvangen bedragen -                            -                            

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 6.846                    6.347                    

2.4.19 Overige overlopende passiva -                            -                            

6.846                    6.347                    

De onder 2.4 Kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van < 1 jaar.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De verbonden partijen (St. voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, Stichting De Korre, Stichting Respont en de 
Stichting 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 OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3.1 Rijksbijdragen

2020 Begroting 2020 2019

€ € €

3.1.2 Overige subsidies O,C en W

Lichte ondersteuning VO 2019 938450-2 - - 3.588.138          

Lichte ondersteuning VO 2020 1016835-2 3.683.967          3.514.738        - 

Zware ondersteuning personeel swv 2020-2021 1076350-2 1.418.339        1.361.159        - 

Zware ondersteuning personeel swv 2019-2020 969272-3 1.950.883        1.870.772        1.334.492        

Zware ondersteuning personeel swv 2018-2019 912149-3 - - 1.846.516        

Zware ondersteuning materiele instandhouding swv 2020 1037099-2 170.520            170.520            - 

Zware ondersteuning materiele instandhouding swv 2019 944724-2 - - 172.606             

Totaal overige subsidies O,C en W 7.223.709        6.917.189        6.941.752        

De stijging van de subsidies OCW t.o.v. 2019 houdt, ondanks lagere leerlingenaantallen en positieve bijstellingen in het 

bekostigingsniveau, vooral verband met de verdere afbouw van het correctiebedrag vereveningsregeling.

3.5 Overige baten 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

3.5.2 Detachering personeel 45.148              45.064              61.910              

3.5.10 Overige baten 33 - - 

45.181              45.064              61.910              

De detacheringen zijn ten opzichte van 2019 gedaald. 

4.1 Personeelslasten 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

Brutolonen en salarissen 155.754            194.100            142.517            

Sociale Lasten 22.307              - 20.101 

Pensioenpremies 23.131              - 21.725 

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 201.192            194.100            184.343            

Personeel niet in loondienst 53.178              63.836              40.204              

Dotatie voorziening jubilea 696 500 786 

Overige 4.278 6.750 3.237 

4.1.2 Overige personele lasten 58.152              71.086              44.227              

Uitkeringen - - - 

onttrekking voorziening jubilea - - - 

4.1.3 Af: ontvangen vergoedingen - - - 
259.344            265.186            228.570            

2020 Begroting 2020 2019

Gemiddeld totaal onderwijsondersteunend personeel in fte 2,8500 2,9000 2,7900

4.1.1 Lonen en salarissen worden in de begroting niet verder onderscheiden in sociale lasten en pensioenlasten.  

De raming is gebaseerd op 2,9000 fte.  De lonen en salarissen zijn in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen door een iets hogere 
inzet van onderwijsondersteunend personeel. Tevens is in 2020 een nieuwe CAO vastgesteld waardoor de kosten van lonen en 

salarissen zijn gestegen.

4.1.2 De kosten van personeel niet in loondienst zijn in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. In 2019 is tot en met juli een 

afkoopsom betaald voor orthopedagogische diensten die op een van de deelnemende scholen niet geleverd konden worden.

Met ingang van augustus 2019 worden 2 externe orthopedagogen ingeleend. Deze externe orthopedagogen werken tegen een 
 marktconform tarief, dat hoger ligt dan de loonkosten van een interne orthopedagoog, waarop de afkoopsom is berekend.

De stijging van de subsidies OCW t.o.v. de begroting 2020 houdt vooral verband met de aanpassingen in het bekostigingsniveau. 

37



4.2 Afschrijvingen 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.2.2 Materiële vaste activa 1.355                1.599                1.312                

1.355                1.599                1.312                

4.3 Huisvestingslasten 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.3.1 Huur 9.850                9.850                1.500                

9.850                9.850                1.500                

Met ingang van 2020 wordt de huur van het CAT gebaseerd op de Londo-vergoeding, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld.

4.4 Overige lasten 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Contributies 1.346                1.000                494                   

Abonnementen 270                   100                   10                     

Telefoonkosten 2.342                2.500                1.875                

Portikosten 200                   200                   96                     

Administratiekosten 949                   1.250                971                   

Kosten automatisering en ICT 11.262              8.000                16.742              

Verzekeringen 2.373                2.500                2.373                

Kantoorbenodigdheden -                       100                   172                   

Representatiekosten -                       500                   28                     

Externe ondersteuning 8.651                15.000              5.457                

Overhead deelnemende partijen 8.965                8.965                8.965                

Overige bestuurskosten 12.130              13.000              10.489              

Overige beheerlasten 210                   5.000                47                     

Controlekosten jaarrekening 18.786              8.000                32.415              

67.484              66.115              80.134              

De controlekosten jaarrekening in 2020 en 2019 betreffen honoraria inzake controle van de jaarrekening 2020 resp. 2019. Deze 

kosten zijn ten opzichte van 2019 sterk gedaald. In 2019 werd nog een geconsolideerde jaarrekening opgesteld en hebben er

extra controlewerkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot de ontvlechting van de groep per 01-01-2020.

4.4.5 Overige

PCL testen 456                   500                   2.878                
456                   500                   2.878                

In 2019 heeft een eenmalige aanschaf van de Wisc-VN-L IQ-test plaatsgevonden.

Totaal overige lasten 67.940              66.615              83.012              

38



4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 2020 Begroting 2020 2019

€ € €

4.5.1 Verplichte afdrachten uit te voeren door O,C en W

4.5.1.1 (v)so 3.184.954        3.059.146        3.042.673        

4.5.1.3 Pro 803.370           765.745           798.231           

3.988.324        3.824.891        3.840.904        

4.5.2 Doorbetaling op basis van 1 februari

4.5.2.1 (v)so 60.207             138.048           112.237           

60.207             138.048           112.237           

4.5.3 Doorbetalingen aan schoolbesturen

LGF 396.609           396.825           405.636           

LWOO 2.315.136        2.208.327        2.237.236        

taakstelling overige doorbetalingen 229.738-           229.738-           62.538-             

2.482.007        2.375.414        2.580.334        

Totaal doorbetalingen aan schoolbesturen 6.530.538        6.338.353        6.533.475        

6 Financiële baten en lasten 2020 Begroting 2020 2019
€ € €

6.1 Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10                    -                       10                    

10                    -                       10                    

6.2 Financiële lasten
Bankkosten 190                  500                  303                  

190                  500                  303                  

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 2020 houdt vooral verband met de aanpassingen in het bekostigingsniveau. 
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Model E

Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Vermogen Resultaat Omzet Art 2:403 Deelname Consolidatie

Vorm zetel activiteiten 31-12-2019 2019 2019

EUR EUR Eur %

Stichting De Korre Stichting Goes Overige (4) 5.043.750           750.198           12.617.785 Nee 25,00% Nee

Stichting voor Openbaar Voortgezet

Onderwijs op Walcheren Stichting Middelburg Overige (4) 6.939.784           29.001             29.910.968 Nee 25,00% Nee

Stichting voor Christelijk Voortgezet

Ondewrijs op Walcheren Stichting Middelburg Overige (4) 3.635.992           408.982           20.785.590 Nee 25,00% Nee

Stichting Respont Stichting Middelburg Overige (4) 10.062.291         1.482.419        28.203.658 Nee 25,00% Nee

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum geen omstandigheden voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen die niet in de jaarrekening
zijn verwerkt, of andere gebeurtenissen die een dermate grote invloed hebben dat ze hier zouden moeten worden genoemd.
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V2041323_20210609200313_ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-2020-20210217.xbrl 01-01-2020 t/m
31-12-2020

Bedragen: x 1 EUR Enkelvoudig | Realisatie

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 G

Afwijkend bezoldigingsmaximum 201.000

Toelichting op de WNT
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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V2041323_20210609200313_ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-2020-20210217.xbrl

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

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

Functievervulling Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

1 01-01-2020 31-12-2020 0,025 Nee

Bezoldiging
Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
termijn Subtotaal

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag Totaal van bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding Toelichting vordering onverschuldigde betaling

5.025 0 0 0 0 0 0

Functievervulling Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

2 01-01-2020 31-12-2020 0,025 Nee

Bezoldiging
Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
termijn Subtotaal

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag Totaal van bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding Toelichting vordering onverschuldigde betaling

5.025 0 0 0 0 0 0

Functievervulling Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

3 01-01-2020 31-12-2020 0,025 Nee

Bezoldiging
Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
termijn Subtotaal

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag Totaal van bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding Toelichting vordering onverschuldigde betaling

5.025 0 0 0 0 0 0

Functievervulling Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking?

4 01-01-2020 31-12-2020 0,025 Nee

Bezoldiging
Maximale bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
termijn Subtotaal

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen
bedrag Totaal van bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding Toelichting vordering onverschuldigde betaling

5.025 0 0 0 0 0 0

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

Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie
Omvang
dienstverband (fte)

Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen
betaalbaar op termijn

Subtotaal Maximale bezoldiging Bezoldiging

1 01-01-2019 31-12-2019 0,025 Nee 0 0 0 4.850 0

2 01-01-2019 31-12-2019 0,025 Nee 0 0 0 4.850 0

3 01-01-2019 31-12-2019 0,025 Nee 0 0 0 4.850 0

4 01-01-2019 31-12-2019 0,025 Nee 0 0 0 4.850 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 Einde functie

Omvang dienstverband in uren per
kalenderjaar

Aantal maanden functievervulling in
kalenderjaar

Maximum uurtarief in het
kalenderjaar

Maxima op basis van de normbedragen per
maand

JJJJ DD-MM-JJJJ DD-MM-JJJJ

Bezoldiging Individueel toepasselijke maximum
gehele periode

Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief? Uurtarief

Bezoldiging in de
betreffende periode

Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

Onverschuldigd betaald en niet
terugontvangen bedrag

Totaal van
bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding

Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

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

Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Bezoldiging
Maximale
bezoldiging

Onverschuldigd
betaald en niet
terugontvangen
bedrag

Totaal van
bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding

Motivatie van overschrijding
Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

1 01-01-2020 31-12-2020 2.500 30.150 0 2.500 0

2 01-01-2020 31-12-2020 2.500 20.100 0 2.500 0

3 01-01-2020 31-12-2020 1.500 20.100 0 1.500 0

F.C. van der Knaap bestuurder

N.v.t.

T.J. Hut bestuurder

N.v.t.

A.A.A. Hagt bestuurder

N.v.t.

F. van Esch bestuurder

N.v.t.

F.C. van der Knaap bestuurder

T.J. Hut bestuurder

A.A.A. Hagt bestuurder

F. van Esch bestuurder

P. Meijs Voorzitter

E.J.Th. van den Berg Lid/ waarnemend voorzitter

M.K. van de Heuvel Lid
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4 01-01-2020 31-03-2020 250 4.998 0 250 0

5 01-01-2020 31-07-2020 1.458 11.698 0 1.458 0

6 01-08-2020 31-12-2020 1.000 8.403 0 1.000 0

7 01-04-2020 31-12-2020 1.250 15.103 0 1.250 0

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

Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang functie Einde functie Bezoldiging
Maximale
bezoldiging

Onverschuldigd
betaald en niet
terugontvangen
bedrag

Totaal van
bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding

Motivatie van overschrijding
Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

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 01-01-2019 31-12-2019 2.500 19.400

2 01-01-2019 31-12-2019 2.500 19.400

3 01-01-2019 31-12-2019 1.500 19.400

4 01-01-2019 31-12-2019 1.500 19.400

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

Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 (Bedragen: x 1 EUR) 

Volgnummer Naam
Bezoldiging voor de werkzaamheden
als topfunctionaris

Bezoldiging voor andere werkzaamheden
dan die als topfunctionaris

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij
gelieerde rechtspersonen

Dubbeltellingen door
doorbelastingen Subtotaal bezoldiging

Naam WNT instelling met betrekking tot de
werkzaamheden als topfunctionaris

Naam WNT instelling met betrekking tot andere
werkzaamheden dan die als topfunctionaris

Vervolg Naam WNT instelling met betrekking tot de werkzaamheden bij
gelieerde rechtspersonen

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele
topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

Onverschuldigd betaald en niet
terugontvangen bedrag

Totaal van
bezoldiging

Het bedrag van de
overschrijding Motivatie van overschrijding

Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - WNT instelling  (Bedragen: x 1 EUR)  
Volgnummer Naam WNT-instelling Datum aanvang dienstbetrekking Totale bezoldiging per WNT-instelling bedragen x € 1

DD-MM-JJJJ

Bezoldiging van topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is - Gecumuleerd  (Bedragen: x 1 EUR)  

Volgnummer Naam
Gecumuleerde totale bezoldigingen
bij alle WNT-instellingen gezamenlijk
i.v.m. anticumulatie bepaling

Het algemeen
bezoldigingsmaximum dan wel een
voor één van de dienstbetrekkingen
van toepassing zijnde hoger
bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en niet
terugontvangen bedrag

Het bedrag van de overschrijding Motivatie van overschrijding
Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is  (Bedragen: x 1 EUR)  

Volgnummer Naam Functie(s)

Alle andere WNT-instellingen
waarbij de leidinggevende
topfunctionaris eveneens in
dienstbetrekking is als
leidinggevende topfunctionaris

Onverschuldigd betaald en niet
terugontvangen bedrag

Het bedrag van de overschrijding Motivatie van overschrijding
Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

C.H.J. Zaat Lid

C. Verhage Lid/ waarnemend voorzitter

J.S. de Regt Lid

J.M. van Stel Lid

C. Verhage Lid/ waarnemend voorzitter

E.J.Th. van den Berg Lid

M.K. van de Heuvel Lid

C.H.J. Zaat Lid
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Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: Specificatie  (Bedragen: x 1 EUR)  

Volgnummer Naam Functie(s)
Omvang
dienstverband
(fte)

Jaartal van
beëindiging

Overeengekomen
uitkeringen

Individueel
toepasselijk
maximum

Onverschuldigd
betaald en niet
terugontvangen
bedrag

Totaal uitkeringen
Het bedrag van de
overschrijding

Gedane
uitkeringen in
verslagjaar

Motivatie van overschrijding
Toelichting vordering
onverschuldigde betaling

JJJJ

Toelichtingen op de bezoldiging van topfunctionarissen 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 Einde functie Omvang dienstverband (fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op
termijn

Totaal van bezoldiging
Individueel toepasselijk
drempelbedrag bezoldiging

Motivering van de overschrijding
van de maximale bezoldiging

DD-MM-JJJJ DD-MM-JJJJ

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

Volgnummer Functie(s) Aanvang functie Einde functie Omvang dienstverband (fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn Totaal van bezoldiging

DD-MM-JJJJ DD-MM-JJJJ

Toelichtingen op de bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de norm Enkelvoudig | Realisatie

Toelichting op de bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de norm
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren 

A. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren te Middelburg 

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren op  

31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2020. 

2. De staat van baten en lasten over 2020. 

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

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden 

op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’. 

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 accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling 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 WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

B. VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het bestuursverslag 

• De overige gegevens 
• De bijlagen 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• 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. 

Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse 

Standaard 720. 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 met de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.2.2. 

Bestuurverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

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, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020. 
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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. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 

activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 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 onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

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 materiële 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 2020, 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.

Het in 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 risico 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.

• 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 interne beheersing van

de onderwijsinstelling.
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• 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 toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 continuïteit 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.

• 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.

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 significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Middelburg, 17 juni 2021 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. M.P. Robijns RA 
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Bijlage 1

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

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 ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in de regio 
Walcheren en wel zodanig dat leerlingen 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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