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Voorwoord 

Samen kijken we terug op een bewogen jaar. We kregen te maken met een wereldwijde pandemie die ons voor de nodige 

uitdagingen stelde. Behalve de impact die dat had op alle scholen en het onderwijs, moesten we creatieve en virtuele 

oplossingen vinden voor thuiswerken. Maar we pasten ons snel aan. Al gauw werd online werken het nieuwe normaal. Dat 

gold ook voor MDO’s en observaties. Daarom zijn we extra trots op iedereen binnen Profi Pendi, maar ook in ons netwerk, 

van leerkracht en IB’er tot het sociaal team en onze consulenten passend onderwijs. Juist door samen te werken en te 

blijven kijken naar wat mogelijk is, hebben we het afgelopen jaar toch mooie stappen kunnen zetten. 

Zoals ons nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 ‘Samen Passend’. Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Ook 

hebben we nagenoeg alle doelen uit ons jaarplan behaald. De Inspectie van het Onderwijs gaf ons begin 2020 een aantal 

stevige herstelopdrachten. Best een uitdaging. Maar ook hier zijn we daadkrachtig mee aan de slag gegaan. En we zijn nu 

goed op weg. Dit jaar heeft dit zeker nog onze volle aandacht.

Ook binnen onze organisatie hebben we nieuwe stappen gezet. Zo heeft er, mede dankzij een grote inspanning van onze 

ALV-leden en voorzitter van het voormalige bestuur, in juni een governancewijziging plaatsgevonden. Dat betekent dat er 

nu een directeur-bestuurder samen met de ALV aan het roer van Profi Pendi staat. Een nieuwe Commissie van Toezicht 

ziet toe op de voortgang en kwaliteit. En met de intrek in ons nieuwe kantoor hebben we nu een prachtige plek om elkaar 

weer fysiek te ontmoeten. En daar kijken wij echt naar uit. 

Dank nogmaals, iedereen, zowel leden als betrokkenen bij Profi Pendi voor jullie inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. 

Mede door jullie hebben we passend onderwijs in de regio Lekstroom weer een stap verder kunnen brengen. Hopelijk tot 

snel! 

Drs. M. Sluijters

Directeur-bestuurder swv Profi Pendi 
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1. Vereniging Samenwerkingsverband  
 Profi Pendi

1.1 Beschrijving van de regio 
Bij het samenwerkingsverband Profi Pendi zijn 16 schoolbesturen aangesloten, waarvan drie binnen de opting-in deel-

nameregeling. Deze regio wordt aangeduid als regio PO 2605. Binnen de regio van het samenwerkingsverband vallen vijf 

gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden. 

Het samenwerkingsverband Profi Pendi heeft 75 scholen, waarvan 4 scholen voor speciaal basis onderwijs (sbo) en 1 

school voor speciaal onderwijs (so), waar ruim 15.000 leerlingen onderwijs volgen. En vier SO scholen via de opting-in 

regeling.

Aan het samenwerkingsverband Prodi Pendi nemen de volgende 16 schoolbesturen deel: 

• Stichting Samenwerking Nieuwegein 

• KS Fectio

• Stichting ROBIJN

• Stichting Trinamiek 

• Stichting Monton 

• Gewoon Speciaal onderwijs

• Openbaar Onderwijs Houten

• LEV Scholengroep WN

• Stichting O2A5

• Stichting PCPO Groene Hart 

• Stichting Fluenta

• PCPO TriVia 

• Stichting Montessori Onderwijs Houten

• De Kleine Prins1 

• Stichting PCOU2 

• SPO Utrecht3

1.1.1 Belangrijke wijzigingen

• In 2020 is het aantal schoolbesturen van 17 naar 16 gegaan. 

• SO Berg en Bosch en SBO De Wissel zijn ondergebracht onder Stichting Gewoon speciaal onderwijs.

• Binnen PCPO Trivia is Eben Haezer Jaarsveld gefuseerd met De Regenboog. 

• Bij Stichting Trinamiek zijn Vogelnest en Christoffel opgeheven. De Nicolaasschool en OLV van Fatimaschool zijn  

gefuseerd tot Kindcentrum Minstreel. 

1 Opting-in schoolbestuur

2 Opting-in schoolbestuur

3  Opting-in schoolbestuur 
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1.2 Missie, visie en kernwaarden Profi Pendi

1.2.1 Missie 
Profi Pendi wil voor alle leerlingen in de regio Lekstroom een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken. Daarom 

zorgen we voor een samenhangend en dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod, zowel binnen als tussen 

de verschillende scholen. Zo krijgt elke leerling, ook als deze behoefte heeft aan extra ondersteuning, het best passende 

onderwijsaanbod. 

1.2.2 Visie 
Profi Pendi realiseert samen met netwerkpartners een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen, zo thuis nabij 

mogelijk. In de keuzes die we maken, staat het kind centraal. 

Onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten en ouders: met elkaar geven we vorm aan passend onderwijs. Samen hebben 

we immers meer kennis, ervaring en mogelijkheden en in verbinding bereik je meer dan alleen. We leren van en met  

elkaar, zodat we blijven ontwikkelen én resultaten behalen. En we nemen ieder onze verantwoordelijkheid binnen  

passend onderwijs. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor onze leerlingen. 

1.2.3 Kernwaarden 
Profi Pendi is een netwerkorganisatie van partijen die gezamenlijk vormgeven aan passend onderwijs in de regio Lekstroom. 

Binnen dit collectief zijn ouders, scholen en hun besturen en werknemers van het samenwerkingsverband, partners van 

elkaar en draagt eenieder bij vanuit zijn of haar eigen rol. 

Daarnaast spelen leerlingen een rol bij het vormgeven van passend onderwijs. 

Onze kernwaarden drukken uit waar we voor staan en ook hoe we intern en extern met elkaar omgaan. De kernwaarden 

van ons samenwerkingsverband zijn:

Perspectief: Bij Profi Pendi staat het kind centraal. Zo kijken we naar het kind. Iedereen vanuit een eigen perspectief. We 

zijn een lerende (netwerk)organisatie. Ruimte voor ontwikkeling - zowel van leerling, leerkracht als organisatie - vinden 

we belangrijk. 

Professioneel: We werken met bekwame mensen die de goede dingen doen. We hebben aandacht voor professionele  

ontwikkeling. We komen afspraken na en spreken elkaar daarop aan. Dit doen we met respect naar en voor elkaar.  

Gezamenlijk beleid vertegenwoordigen we op eenduidige wijze naar buiten toe. 

In verbinding: Passend onderwijs vraagt om samenwerking en vertrouwen. Om samen verantwoordelijkheid te nemen en 

te voelen. We zijn loyaal en solidair naar elkaar. 
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1.3 Governance en organisatiestructuur 

1.3.1 Juridische structuur
Vereniging Samenwerkingsverband Profi Pendi is bij notariële akte opgericht op 4 juli 2013. Op 29 juni 2020 heeft de 

laatste statutenwijziging plaatsgevonden. De vereniging heeft ten doel: 

a. Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a Wet op het Primair 

Onderwijs;

b. Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen;

c. Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen; 

d. Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs voor de in regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven.

1.3.2 Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering (ALV) is de eenmalige vergadering van de aangesloten leden om de jaarstukken van Prodi 

Pendi vast te stellen. Deze vond plaats op 15 juni 2020. 

De algemene vergadering (AV) is ter bespreken en goedkeuring van beleid. In 2020 hebben zes algemene vergaderingen 

plaatsgevonden. 

In het nieuwe governancemodel heeft de ALV, naast de CvT, ook de rol van intern toezichthouder. Als intern toezicht-

houder is een belangrijk aandachtspunt dat het overleg tussen de ondersteuningsplanraad (OPR) en de ALV georganiseerd 

wordt. Zonder dit overleg wordt de OPR namelijk niet in staat gesteld om te overleggen over de onderwerpen waar de ALV 

intern toezicht op uitvoert. 

Daarom zal een afvaardiging van de ALV tweemaal per jaar overleggen met de OPR. Eenmaal voorafgaand aan de behan-

deling van de begroting en het daarin opgenomen beleid c.q. de daarmee gepaard gaande uitwerking van het Ondersteu-

ningsplan. En eenmaal na de jaarvergadering waarbij het jaarverslag en de jaarrekening aan de orde kunnen komen.  

De ALV vervult tevens de werkgeversrol en gaat over benoeming, ontslag, schorsing, vaststelling beloning van het bestuur 

en de leden van de CvT. 

Verantwoording 

De ALV is van mening dat de middelen van het swv Profi Pendi conform de begroting rechtmatig en doelmatig zijn 

ingezet. Wat betreft de doelmatigheid van de middelen die aan de schoolbesturen beschikbaar zijn gesteld ligt de 

verantwoording bij de betreffende besturen.

Daarnaast ziet de ALV erop toe dat relevante wet- en regelgeving wordt gevolgd. Bestuur en ALV voldoen aan de 

Governance vereisten die in de wet- en regelgeving aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden gesteld. 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband handelt volgens de  “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs”. Er hebben 

geen afwijkingen plaatsgevonden op de code.

1.3.3 Bestuur  
Tot juni 2020 kende Profi Pendi als organen:

• de algemene ledenvergadering 

• het bestuur 

• de onafhankelijk voorzitter

Het bestuur tot juni 2020 bestond uit vijf leden, afgevaardigd uit de ALV van het samenwerkingsverband. Dit bestuur was 

belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur regelde de dagelijkse gang van zaken en was de werkgever van de 

directeur. 
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In het managementstatuut is vastgelegd dat de directeur een volmacht heeft voor alle taken en bevoegdheden die aan 

het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan de ALV of het bestuur zijn voorbehouden. De directeur woonde de 

vergaderingen bij als adviseur van het bestuur. 

Het bestuur was eindverantwoordelijk, de volmacht heeft de vorm van een mandatering. In de praktijk betekende dit dat 

het bestuur toezicht hield op de directeur.

De samenstelling van het bestuur tot juni 2020 was als volgt:

Naam Rol Functie Profi Pendi

Dhr. R. van Harte lid bestuur College van Bestuur stichting Trinamiek

Dhr. F. Meeuwes lid auditcommissie Lid College van Bestuur Stichting Gewoon Speciaal

Mw. A. Smits
lid bestuur 

voorzitter renumeratiecommissie
Voorzitter College Bestuur Openbaar Onderwijs Houten

Dhr. J. Vermeulen lid bestuur 
Senior beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit en plv 

bestuurder O2A5

Dhr. L. M. de Pater lid bestuur Voorzitter College van Bestuur PCPO TriVia

Dhr. W. van Leeuwen onafhankelijk voorzitter

NB: Tot juni 2020 werd dit samenwerkingsverband bestuurd door een vijfhoofdig bestuur, afgevaardigd uit de ALV. 

Het bestuur tot juni 2020 wordt in het bestuursverslag aangeduid als het oude bestuur. 

Voor een overzicht van relevante nevenfuncties van de bestuursleden van het ‘oude bestuur’, zie bijlage 1. 

1.3.4.Governancewijziging  
Vanaf juni 2020 heeft een wijziging van het governance model plaatsgevonden. 

Het samenwerkingsverband kent per juni: 

a. Een algemene ledenvergadering (ALV) waarin alle aangesloten schoolbesturen participeren.

b. Een commissie van toezicht (CvT) die het intern toezichthoudend orgaan vormt, met een onafhankelijk voorzitter die 

zowel de vergaderingen van de CvT als de ALV voorzit.

c. Een directeur-bestuurder belast met het dagelijks besturen van het samenwerkingsverband.

Met deze governance wijziging zijn ook de statuten gewijzigd en op 29 juni 2020 gepasseerd door mr. T.K. Lekkerkerker, 

te Arnhem. 

NB: In dit bestuursverslag 2020 wordt het samenwerkingsverband tot juni 2020 bestuurd door een vijfhoofdig 

bestuur, afgevaardigd uit de ALV. 

Vanaf juni 2020 wordt het samenwerkingsverband bestuurd door een eenhoofdig bestuur, de  directeur  

bestuurder. De directeur bestuurder behoort niet tot de ALV. 

In het bestuursverslag wordt getracht zo duidelijk mogelijk te zijn in het ‘oude bestuur’ en ‘nieuwe bestuur’, in de 

beschrijving van de bestuurlijke taken en uitvoering. 
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Er wordt momenteel gewerkt aan een bestuursreglement, een reglement voor de CvT en een intern toezichtkader.  

Deze stukken zijn noodzakelijk om helder en transparant voorwaarden te scheppen voor een deugdelijke scheiding  

tussen bestuur en intern toezicht en om het mogelijk te maken dat het intern toezicht onafhankelijk kan functioneren.

De commissie van Toezicht en het bestuur van Profi Pendi handelen overeenkomstig de “Code Goed Bestuur in het primair 

onderwijs” die is vastgesteld in de ALV van de PO-raad van 19 november 2020. 

Het bestuur handelt volgens de vier principes van de nieuwe code goed bestuur:  

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen. 

De missie en visie van Profi Pendi, wat tot basisprincipe behoort. 

2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context. 

Profi Pendi is zeer actief in de regio in het REA en met jeugdzorgpartners, cluster 2 samenwerking en omringende 

samenwerkingsverbanden. 

3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf. 

De leden van het bestuur (tot juni 2020)  heeft een zelfevaluatie uitgevoerd door een externe facilitator, in de afronding 

van hun zittingsperiode en de adviezen richting het nieuwe bestuur. De bestuurder per juni 2020 is bij de eindevaluatie 

aanwezig geweest. Het bestuur heeft een leergang gevolgd, specifiek gericht op de doorontwikkeling van het samen-

werkingsverband. 

4. Het bestuur werkt integer en transparant. 

De kernwaarden gaan uit van een professionele basishouding, waar integer en transparant handelen onderdeel van 

uitmaakt. 

De grafische weergave van de nieuwe governance inrichting ziet u in onderstaande organogram en wordt in deze  

paragraaf verder toegelicht. 

 

OPR
MR-p
REA

Onafhankelijke
voorzi
er

DO

CvT

ALV

directeur bestuurder

consulenten beleid AT-team ondersteuning
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Het bestuur, de directeur-bestuurder, is belast met het besturen van het samenwerkingsverband en vertegenwoordigt het 

samenwerkingsverband. Het bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en 

is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten en geeft leiding aan het stafbureau. 

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoor-

ding af over doelen en resultaten en voert daarover actief dialoog. Dit doet zij aan de intern toezichthouder, de overheid en 

de belanghebbenden. Er is tegenspraak georganiseerd, de omgeving wordt geinformeerd en de bestuurder verantwoordt 

zich onder andere in het jaarverslag over de resultaten op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze. 

De bestuurder overlegt periodiek met de ondersteuningsplanraad en indien van toepassing de personeelsgeleding van  

de medezeggenschapsraad. Ook voert de bestuurder in de horizontale verantwoording, het regelmatige gesprek met de 

Lekstroomgemeenten en andere omringende samenwerkingsverbanden. 
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1.3.5 Commissie van Toezicht 
In de vorige paragraaf is ingegaan op de governancewijziging, waarbij het samenwerkingsverband in juni 2020 is over- 

gegaan tot een directeur-bestuurder met een Commissie van Toezicht. 

De CvT is in 2020 vijf keer bijeengekomen. De vergaderingen stonden in het teken van ontmoeting en kennismaking en 

onder andere het werkplan van de CvT, de meerjarenbegroting en het jaarplan 2020.  

Ook heeft de CvT twee keer gesproken met de OPR. 

Het aanwijzen van de accountant is een wettelijke bevoegdheid van het intern toezicht. In de CvT van november 2020 

heeft de CvT Van Ree accountants aangewezen voor de controle in 2021. 

De CvT-leden ontvangen een vergoedingsregeling. Dit staat in de jaarrekening. 

1.3.6. Onafhankelijk voorzitter
De voorzitter is onafhankelijk. De voorzitter fungeert als voorzitter van de CvT en de algemene vergadering, maar maakt 

hiervan geen deel uit en heeft hierin geen stemrecht. 

De voorzitter heeft onder meer de navolgende taken:

• zorgen voor een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces;

• het stimuleren van verschillende gezichtspunten;

• het stimuleren van de participatie van alle leden;

• periodiek overleg met het bestuur;

• het bewaken van een evenwichtige belangenafweging en van de kwaliteit van besluitvorming. 

1.3.7 Directeurenoverleg
Op 15 juni 2020 is het reglement voor het directeurenoverleg vastgesteld door de ALV, overeenkomstig met artikel 12 van 

de statuten. Het directeurenoverleg vertegenwoordigt alle  scholen binnen het samenwerkingsverband. 

Het directeurenoverleg heeft tot taak:

a. het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van te voeren beleid en de uitvoering van het beleid overeenkomstig 

het Ondersteuningsplan en de begroting;

b. het fungeren als platform voor informatie-uitwisseling;

c. het periodiek bespreken van de voortgang van de uitvoering van het Ondersteuningsplan;

d. het mede uitvoering geven aan het Ondersteuningsplan. 

Het directeurenoverleg heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Het eerste directeurenoverleg heeft op 7 januari 2021 

plaatsgevonden.
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1.3.8 Eerstelijns toezicht en verticale verantwoording
Het bestuur verantwoordt zich aan de inspectie van het onderwijs binnen het vierjaarlijks onderzoek bestuur en samen-

werkingsverbanden. De kwaliteitsgebieden zijn de onderwijsresultaten (OR 1) , kwaliteitszorg & ambitie (KA 1,2,3) en 

financieel beheer (FB1-3). 

In januari 2020 is Profi Pendi bezocht door de Inspectie van het Onderwijs in haar bezoek “Bestuur en samenwerkingsver-

banden”. Hierbij zijn alleen de standaarden KA1 kwaliteitszorg en FB1 en 3 Financieel beheer voldoende gebleken. 

De standaarden OR1 onderwijsresultaten, KA2 Kwaliteitscultuur en FB2 Verantwoording en dialoog in- en door het swv zijn 

als onvoldoende beoordeeld. 

Er ligt een stevige herstelopdracht voor het samenwerkingsverband. Het bestuur verantwoordt zich namens het samen-

werkingsverband over de ontwikkelingen en het herstel aan de inspectie in documenten en tijdens de voortgangs- 

gesprekken. 

Kort opgesomd stelt het inspectierapport dat het samenwerkingsverband haar werk onvoldoende doet: 

• Er is geen samenhang binnen het netwerk in de regio. 

• Ondersteuningstoewijzing moet zorgvuldiger.

• Het is niet duidelijk of het samenwerkingsverband zijn doelen haalt.

• Het bestuur en de controle hierop moeten apart van elkaar werken.

• De ondersteuningsplanraad is niet op volle sterkte.

• Het bestuur moet meer inzicht geven in wat het doet.

• De interne communicatie moet beter.

In verschillende paragrafen in dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen en herstelopdrachten. 

Vanaf juni 2020 worden de herstelopdrachten door het ‘nieuwe bestuur’ opgepakt, de directeur bestuurder. De inspectie 

voert voortgangsgesprekken met de directeur bestuurder en legt deze voortgangsgesprekken officieel vast in een verslag. 

Punten van aandacht in het verslag “Voortgangsgesprek” (november 2020) zijn:  

• Wettelijke bevoegdheden CvT en ALV zijn onduidelijk. 

• De rol en positie van de onafhankelijk voorzitter is onduidelijk en onvoldoende uitgewerkt.

• De taken en bevoegdheden van de ALV lijken de bewegingsruimte van de directeur-bestuurder te beperken bij het 

nemen van besluiten.  

• De statuten zijn niet eenduidig over de rol van het bestuur en de ALV waar het gaat om het bepalen van het beleid. 

• Werkgeversrol is op twee plekken belegd, zowel bij de ALV als bij de CvT.

• Overleg tussen intern toezicht en medezeggenschap volstaat niet. 

Effecten en implicaties 

Met de nieuwe governance structuur lijkt het bestuur en het intern toezicht van elkaar gescheiden, maar de beschrijving 

en verdeling van taken en bevoegdheden in de statuten roepen vragen op bij de inspectie. 

De statuten zijn niet eenduidig over de rol van het bestuur en de ALV waar het gaat om het bepalen van het beleid. De ALV 

heeft volgens de statuten zowel een beleidsbepalende rol (bestuurdersrol) als een intern toezichthoudende rol, waar-

mee bestuur en intern toezicht niet deugdelijk zijn gescheiden. Zo staat er in artikel 7.6 van de statuten dat het bestuur 

de strategische doelstellingen van de vereniging, het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting vaststelt en daarvoor 

goedkeuring van de ALV nodig heeft. De ALV heeft hier de rol als intern toezichthouder, het bestuur de rol van bestuurder 

die beleid vaststelt. 



16Jaarrekening 2020

Echter in artikel 8.3 van de statuten staat dat de ALV het beleidsbepalend orgaan van de vereniging is, en artikel 9.2 schrijft 

voor dat het bestuur de ALV bijeen roept ten behoeve van bespreking en besluitvorming over het beleid waarmee de 

doelen van het ondersteuningsplan worden uitgewerkt en ingevuld. Dit duidt op een bestuurlijke rol van de ALV. Dat is in 

tegenspraak met artikel 7.6  uit de statuten en voldoet niet aan de deugdelijkheidseisen over de scheiding van bestuur en 

intern toezicht. 

Hierop heeft de inspectie van het onderwijs het samenwerkingsverband een herstelopdracht gegeven voor 2021.
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2. Medezeggenschap 

Medezeggenschap is de invloed die verschillende partijen hebben op de uitvoering van passend onderwijs in het  

samenwerkingsverband. De invloed om te bepalen wat we onder een goede uitvoering van passend onderwijs verstaan is 

door medezeggenschap verdeeld. Dit noemen we ook wel inspraak en tegenspraak en hebben we op de volgende wijze 

georganiseerd: 

• In de afzonderlijke medezeggenschapsraden op de scholen.

• In de Ondersteuningsplanraad van Profi Pendi.

• In de MR-P van Profi Pendi 

2.1 Ondersteuningsplanraad 
Het samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) ingericht. De OPR vormt het medezeggenschaps- 

orgaan namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband. De OPR  

bestaat uit maximaal zoveel personen als er leden van de vereniging zijn: acht zetels voor ouders en acht zetels voor  

personeel, in totaal 16 zetels. Hiermee is iedere afzonderlijke MR vertegenwoordigd in de OPR. 

De OPR is ondersteund door een externe adviseur in scholing en begeleiding en in de werving naar nieuwe leden. Het 

speerpunt in 2020 een volledige én evenredige samenstelling te realiseren is de OPR is niet gelukt. Ondanks de ruime 

inspanningen van de OPR en het bestuur, staan er nog vacatures open binnen de oudergeleding. 

De OPR is in 2020 zes keer bij elkaar gekomen, waarvan twee keer in overleg met de Commissie van Toezicht op 22 juni 

en 9 december 2020. Het overleg in juni stond in het teken van de eerste ontmoeting en kennismaking tussen de OPR- 

leden en CvT-leden. 

Het tweede overleg in december stond in het teken van de beleidsnota en de verbetermaatregelen Passend Onderwijs van 

minister Slob, die in november is verschenen. 

Meer over de beleidsnota staat in paragraaf 4.3.1. 

Binnen de wet passend onderwijs heeft de OPR de taak om eens per vier jaar instemming te verlenen op het  

Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Profi Pendi. De OPR heeft in maart 2020 instemming verleend op het 

Ondersteuningsplan 2020-2024. 

Verder heeft de OPR de jaarrekening 2020, inclusief continuïteitsparagraaf en de begroting 2021 ontvangen en nam de OPR 

deel in benoemingsadviescommissie (BAC) voor de onafhankelijke leden in de CvT.
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2.1.1 Rooster van af- en aantreden 2020

Personeelsgeleding Schoolbestuur Aftredend per 

Harrie Janmaat - Voorzitter Trinamiek t/m 04-2024

Hennie Weijers O2A5 t/m 08-2021

Sonja de Groot Fluenta t/m 07-2024

Manuelle Steenbeek Trivia t/m 04-2022

Leonie de Hoop LEV-WN t/m 07-2022

Chantal de Langen 

Vacature oudergeleding 
Fectio

Roel Eikendal SPCO Groene Hart t/m 01-2023

Maartje van der Kroef OO-H t/m 09-2023

Miriam Zwaan ROBIJN t/m 06-2024

Lisa van Rossum SSN t/m 07-2022

Vacature oudergeleding MONTON

Vacature oudergeleding Gewoon speciaal onderwijs

Vacature oudergeleding St. Montessori Houten

2.2 Medezeggenschap personeel 
Per augustus 2020 heeft Profi Pendi een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-P) met een  

medezeggenschapsreglement.  De MR-p bestaat uit twee leden:

Personeelsgeleding Functie Aftredend per 

Hye Jin Pet Voorzitter  t/m aug 2024 

Monique Hartman Secretaris t/m aug 2024

De MR-p is in 2020 drie keer bijeengekomen en heeft zich laten informeren op interne organisatieontwikkelingen,  

personeel gerelateerde ontwikkelingen en landelijke ontwikkelingen. 

De MR-p informeert in het eerste jaar het personeel actief, ook in het verspreiden van de agenda en de notulen. Ook is 

de rol en functie van de MR-p helder beschreven en is het team op de hoogte hoe zij onderwerpen kunnen agenderen, 

waarbij de MR-p medezeggenschapsvolgend is. 

De vergaderingen van de MR-p zijn afgestemd op de vergadercyclus van de OPR, zodat er ruimte is voor afstemming 

indien wenselijk.

In 2020 heeft de MR-p heeft het huishoudelijk reglement vastgesteld. 

Profi Pendi is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Bij een 

geschil wordt de procedure gevolgd zoals vastgelegd in de WMS. 
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3. Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van het Profi Pendi bestaat uit kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog, die elk 

in een paragraaf worden uitgelicht. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Profi Pendi sturing geeft aan het systeem van kwaliteit. 

We beschrijven niet op detailniveau de uitvoering van beleid, overleggen en metingen. Dit staat uitgebreid beschreven in 

het document Kwaliteitsbeleid4. 

Het kwaliteitsbeleid is in concept voorgelegd aan de inspectie tijdens het vierjaarlijks onderzoek bestuur en samenwer-

kingsverbanden in februari van 2020. Het samenwerkingsverband heeft alleen op KA1 kwaliteitszorg, een voldoende 

gekregen. 

In 2019 heeft de focus gelegen op synchronisatie van organisatie en inhoudelijke processen. In 2020 is dit uitgebouwd 

naar een aangescherpt jaarplan en monitoringsinstrument. 

3.1 Kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband dient zicht te hebben op enkele kengetallen (onder andere deelnamepercentages, leer-

lingstromen) om te kunnen monitoren én te sturen. In 2020 is een nieuwe analyse Leerlingstromen uitgevoerd, opvolgend 

op de analyse uit 2017. 

Na de oriëntatie in 2019 op kwaliteitsinstrumenten, is besloten te gaan werken met Perspectief op School (POS). Hierbij 

zijn ervaringen van andere samenwerkingsverbanden meegenomen.

Onder kopje: Zicht op dekkend netwerk door POS in paragraaf 4.3.1 staat hierover meer. 

  

Toezicht vindt plaats in de vaste cyclus van verantwoording en dialoog die is vastgelegd in de jaarplanningen. Dit betreft 

zowel het intern toezicht door de ALV en CvT, als het extern toezicht door de inspectie. Het jaarverslag wordt gepubliceerd 

op de website.

3.1.1 Algemene verordening gegevensbeheer (AVG)
Sinds 25 mei 2018 wordt de nieuwe AVG wetgeving actief gehandhaafd. Op 1 januari 2019 heeft een wissel van  

Functionaris Gegevensbescherming (FG) plaatsgevonden. In overleg met de FG zijn stappen gezet om het verwerken van 

persoonsgegevens door Profi Pendi naar een beter niveau van uitvoering te brengen. 

In dat kader zijn de volgende documenten vastgesteld: Protocol datalekken, Privacyreglement, Privacy statement,  

Handreiking DPIA Kennisnet, Concept IBP beleid. In 2020 is geen sprake geweest van incidenten en/ of datalekken.

4  28-05-2020: vastgesteld door bestuur Profi Pendi en 15-06-2020: goedkeuring ALV
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3.1.2 Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur is de wijze waarop in- en door het samenwerkingsverband wordt samengewerkt met de school- 

besturen en scholen, de gemeenten in het REA, leerplicht en gemeentelijke wijkteams. 

In het realiseren van passend onderwijs werkt het samenwerkingsverband met gemeenten en partners in de (jeugd)zorg 

samen. Het samenwerkingsverband zit in de uitvoering van passend onderwijs aan verschillende gemeentelijke overleg- 

tafels. De vaste overleggen zijn de OOGO’s over het Ondersteuningsplan en het gemeentelijk Jeugdplan, het REA en de 

RBO. Dit ambtelijk voorbereidingsoverleg voert uit en bereidt voor wat in het REA is afgesproken. 

Tevens werken onderwijs en gemeenten samen in de uitvoering van de aansluiting en uitvoering doorgaande lijn van KO 

naar PO naar VO, afstemming jeugdhulp-onderwijs, integraal huisvestingsplan, inclusiever onderwijs, regionale aanpak 

verzuim en leerlingenvervoer.

Samenwerken 

Samenwerken heeft een eigen hoofdstuk gekregen in het Ondersteuningsplan 2020-2024, omdat we de professionele  

samenwerking zo belangrijk vinden. Dit is namelijk de kwaliteitscultuur van Profi Pendi. Kwaliteitscultuur gaat over  

proactief professioneel samenwerken en meewerken, door het in staat stellen van- faciliteren- en deelnemen aan samen-

werken. We stellen dan ook dat achterblijven en niet mee-participeren geen optie is. 

Bij de schoolbesturen ligt het formele gezag en verantwoordelijkheid om deelname van hun scholen in het samen- 

werkingsverband te optimaliseren, de daaraan gekoppelde activiteiten te faciliteren en medewerkers te enthousiasmeren.  

Ontmoeting en uitwisseling 

Het stafbureau organiseert en faciliteert de vaste IB-netwerkbijeenkomsten, maar ook conferenties, studiedagen,  

leerkringen en Webinars op thema. 

De deelname aan de vaste IB-bijeenkomsten is niet optimaal. Niet alle schoolbesturen worden hierin volledig  

vertegenwoordigd door deelname van hun ib’ers. 

Eind 2020 is een ‘virtuele escaperoom’ op samenwerken tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeente, jeugdgezondheids-

zorg georganiseerd rondom het thema thuiszitters. De gezamenlijke uitvoering tussen alle betrokken professionals is vanuit 

de jeugdwet en de wet passend onderwijs in een educatieve escaperoom gegoten. Alleen door samen te werken en kennis 

te hebben van elkaars wettelijk- en denkkader, kon men de puzzel oplossen. Hier heeft de eerste nationale kinderom-

budsman aan meegewerkt. Ongeveer 80 professionals hebben hieraan deelgenomen, waarvan de helft uit onderwijs. Het 

Vlaams ministerie heeft ook interesse getoond voor de educatieve escaperoom. 

Samen optrekken 

Verder heeft Profi Pendi met de implementatie van Perspectief op School, begeleide invulsessies voor de scholen  

georganiseerd in september en oktober. Hierdoor hebben alle scholen een uniform SOP en heeft Profi Pendi zicht op de 

ondersteuning in het samenwerkingsverband. 
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3.1.3 Communicatie
Profi Pendi is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt met mensen uit verschillende disciplines en  

organisaties. Een goede, heldere en wederkerige communicatie is daarin van groot belang. 

In 2020 is ingezet op een communicatie- en informatieslag. Er is een communicatiematrix opgesteld die kansen beschrijft 

om de communicatie en informatie in het samenwerkingsverband te versterken. 

Verder is de nieuwe website in oktober online gegaan. De website is overzichtelijk en qua informatie kort en eenduidig. We 

spreken zoveel mogelijk dezelfde taal in alle stukken en leggen de relatie in het samenhangende beleid. 

Ook het Ondersteuningsplan is samengevat in een overzichtelijke poster5 om alle belanghebbenden te bereiken. Op de 

poster staat uitgelicht wie het samenwerkingsverband is, wat we doen, wat de speerpunten zijn en wat dit betekent.  

We hopen erop dat professionals in het samenwerkingsverband de poster in hun werk/ teamkamer hebben hangen en 

meenemen in overleggen. 

Daarnaast is er een animatie ontwikkeld om uit te leggen wat het swv Profi Pendi doet (zie website). 

5  Poster van het Ondersteuningsplan 2020-2024

https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2020/10/ProfiPendi_samenvatting-OP2020-2024.pdf
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4. Beleid

In dit hoofdstuk komen onder andere de ondersteuningsplannen, het jaarplan en de maatschappelijke thema’s aan bod.  

4.1 Ondersteuningsplan 2016-2020

4.1.1 Afhechting ondersteuningsplan 2016-2020
Het Ondersteuningsplan 2016-2020 had een looptijd tot juli 2020. In 2019 hebben we zicht verkregen op het aanbod  

middels de schoolondersteuningsprofielen (SOP). 

Alle beschikbare SOP’s zijn vervolgens in een matrix geplaatst, met eerste bevindingen. Hier zijn de volgende onderzoeks-

vragen uit gekomen, die opgenomen zijn in het jaarverslag 2019: 

• Hebben we voldoende zicht op de spreiding, dekking en overlap in het extra ondersteuningsaanbod binnen het samen-

werkingsverband? 

• Welke betekenis hebben de SOP’s?

• Welke betekenissen willen (moeten) we eraan geven? 

Vanuit de nota kwaliteitsbeleid, is in de overgang naar het nieuwe Ondersteuningsplan 2020-2024 gekozen te gaan 

werken met Perspectief op School (POS), waarmee de scholen, onder andere, jaarlijks een SOP maken. Het samenwer-

kingsverband krijgt middels dit instrument een eerste zicht op o.a. de basisondersteuning en het dekkend netwerk door de 

dashboards.

Hierover staat meer in paragraaf 4.3.1 Passend onderwijs 

In de beleidsperiode van het Ondersteuningsplan 2016-2020 is de tevredenheid uitgevraagd op de 10 ambities uit het 

Ondersteuningsplan onder scholen. Ook hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden met analyses, waar ook in 

voorgaande jaarverslagen al uitgebreid op in is gegaan. 

4.2 Ondersteuningsplan 2020-2024
Vanaf de start van schooljaar 2019-2020 is een strakke procesplanning ingezet op de totstandkoming van het nieuwe 

Ondersteuningsplan6. In mei 2019 is de startconferentie passend onderwijs breed uitgezet. In november 2019 vond de ALV-

dag plaats in de herijking van de missie en visie en de opmaat naar het nieuwe Ondersteuningsplan. 

In januari 2020 is het ‘OP-praatmee-café’ georganiseerd, waar bestuurders, scholen en ouders met elkaar het gesprek 

voerden over passend onderwijs. Hier zijn de 8 thema’s verder vormgegeven die het nieuwe Ondersteuningsplan 2020-

2024 vormen.

In februari heeft een bijeenkomst met het SBO plaatsgevonden en begin maart een bijeenkomst met de ALV op doelen 

binnen de begroting/ programmalijnen en over de cultuur binnen Profi Pendi.

Ook hebben twee bijeenkomsten met het REA plaatsgevonden om de vijf gemeenten mee te nemen in de plannen in de 

opmaat naar het nieuwe ondersteuningsplan. 

6  Ondersteuningsplan 2020-2024 

https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2020/10/ProfiPendi_Ondersteuningsplan_2020-2024.pdf


23Jaarrekening 2020

Het hele totstandkomingsproces is met de verschillende gremia doorlopen. De zorgvuldigheid hierin, evenals het meelezen 

en tegenlezen is in meerdere momenten georganiseerd. Ondanks de lockdown door COVID-19, is in maart 2020 door alle 

gremia instemming verleend op het Ondersteuningsplan.  

4.2.1 Speerpunten 
Het Ondersteuningsplan 2020-2024 is het strategisch beleidsplan van het samenwerkingsverband en beschrijft de visie 

voor de komende jaren en de doelen die we met elkaar gesteld hebben. 

De komende vier jaar staan acht programmalijnen, oftewel de speerpunten centraal. Elk speerpunt  is een hoofdstuk in het 

ondersteuningsplan, met onder andere een verdeling van de verantwoordelijkheden, doelstellingen en het bijbehorende 

budget. Het is duidelijk wat we met elkaar willen bereiken, de weg ernaar toe staat open en biedt ruimte in de uitwerking, 

ontwikkeling en bijstelling.

De meeste speerpunten worden in de continue uitvoering opgepakt omdat zij verweven zijn in kerntaken van het swv en 

de uitvoering ervan. Enkele speerpunten wordt specifiek dan wel projectmatig opgepakt, bijvoorbeeld speerpunt 6. 

Speerpunt 6:  Meer-en hoogbegaafdheid 

Vanaf 1 januari 2019 is een subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden (HB) van kracht vanuit de afspraken die 

gemaakt zijn in het Regeerakkoord. In het eerste kwartaal 2019 hebben samenwerkingsverbanden en scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs financiële ondersteuning kunnen aanvragen voor de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. 

Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van vier jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een on-

derwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te 

bestendigen. De Rijksoverheid stelt dat er binnen scholen meer kennis nodig is over hoogbegaafdheid. 

Verantwoording 

De HB-subsidieaanvraag van het ministerie van OCW is aan het samenwerkingsverband toegekend 

voor een periode van vier jaar. Het gaat om een bedrag van € 93.000,- per jaar, waarbij de partners in het project eenzelf-

de bedrag jaarlijks (middels bijvoorbeeld personele inzet) co-financieren. De belangrijkste doelstelling van het HB-project 
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is het opzetten van een kwalitatief goede en duurzame ondersteuningsstructuur voor meer-en  hoogbegaafde leerlingen, 

door het inrichten van een dekkend onderwijscontinuüm. Dit betekent concreet dat het samenwerkingsverband actief 

deelneemt aan het monitor- en effectenonderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende en na afloop van het subsidietraject. 

In 2020 waren dit 2 bijeenkomsten vanuit de Inschool Academie, een samenwerking tussen OOG en Novilo. 

Sinds medio 2019 is een werkgroep HB actief van HB-specialisten uit de verschillende schoolbesturen. De werkgroep HB 

is dit schooljaar acht keer bijeen geweest. Er zijn bij drie IB-netwerken presentaties gegeven en er heeft één bijeenkomst 

voor HB-specialisten en talentcoaches plaatsgevonden. De stuurgroep HB is vijf maal bijeengekomen, waarvan één geza-

menlijke bijeenkomst met de leden van de werkgroep HB. De stuurgroep is na de governancewijziging in juni 2020 gestopt. 

Tevens toont het samenwerkingsverband aan dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd. 

In 2020 zijn de volgende kosten gemaakt: 

• Externe projectleider OOG : € 70.482

• Personeelskosten : € 11.725 

• Kosten Inschool academie : € 8.511

• Activiteiten : € 6.673 

Activiteiten schooljaar 2019/2020

In het activiteitenplan staan de plannen en activiteiten voor de komende jaren. Gaandeweg worden deze  bijgesteld en 

aangevuld met nieuwe inzichten. 

In het schooljaar 2019/2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Inventarisatie hoogbegaafdheid onder scholen 

• Startbijeenkomsten met IB-netwerken 

• Startbijeenkomst met HB-specialisten en talentcoaches 

• Leerkringen met leerkrachten

• Scholing Consulenten door Novilo 

• Deelname aan landelijk netwerk

• Webinar HB door swv Profi Pendi

• Visieontwikkeling hoogbegaafdheid 

4.2.2 Jaarplan 2020
Het jaarplan 2020 is toegespitst op het Ondersteuningsplan 2020-2024, dat ten tijde van opstellen nog in de maak was. 

De activiteitenonderdelen in het jaarplan vinden hun plek onder één van de programmalijnen en vormen de hoofdlijnen 

binnen de begroting. Het jaarplan is in de algemene vergadering vastgesteld. Alle onderdelen van het jaarplan 2020 zijn 

uitgevoerd. 

De uiteindelijke programmalijnen van de begroting, en daarmee de hoofdstukken van het ondersteuningsplan 2020-2024 

zijn niet hetzelfde als in het Jaarplan 2020, doordat het jaarplan was opgesteld, voordat de programmalijnen in de  

begroting definitief waren.  

Het jaar 2020 stond in het teken van het opstellen van beleid, procedures en protocollen, passend bij de herstelopdrachten 

en het nieuwe ondersteuningsplan. 

Naast het Ondersteuningsplan als leidend document, zijn de belangrijke ontwikkelingen geweest; het beschrijven van de 

nieuwe arrangementen, de werkwijze van het AT-team en de verwijscriteria SBO en SO. 
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‘Beleid dat passend is én op elkaar past’

Programmalijn 1  Budgetten Programmalijn 2 Arrangementen

• Opstellen Begroting 2020 

• Ondersteuningsbudget per schoolbestuur 

• In ontwikkeling: Beleidsrijk begroten 

• Opstellen Kaderbrief 2019

• Uitwerking vormen van ondersteunings- arrangemen-

ten incl gebruik expertise 

• Doorgaande lijn KO-PO-VO 

• Afstemmen ondersteuningsbeleid met Jeugdbeleid 

• Activiteiten uitwerkingen vanuit gemeentelijke samen-

werking

• Praktijkgerichte ondersteuning 

Programmalijn 3 Consulenten Passend Onderwijs Programmalijn 4 Ondersteuningstoewijzing

• Inhoudelijke vormgeving ondersteuningsdienst: consu-

lenten passend onderwijs 

• Teamscholing en professionalisering

• Intervisie en coaching

• Opstellen, vaststellen Verwijscriteria S(B)O

• Opzetten AT- Team 

• Opstellen Protocol onder-instroom 

• Dekkend netwerk ‘in kaart’ brengen

Programmalijn 5 Meer- en Hoogbegaafdheid Programmalijn 6 Kwaliteit & Scholing

• Subsidieaanvraag MB-HB 

• Projectplan (opstellen, goedkeuring, uitwerking) 

• Eerste fase: Uitwerkingsopdracht door werkgroep

• Herijking van de basisondersteuning 

• Dashboard Kindkans 

•  Beleidsrijk jaarverslag 2019

• Doorontwikkeling MDO 

Programmalijn 7 Bestuur en organisatie

•  Wettelijke aanpassingen Statuten Medezeggenschap

•  Evaluatie bestuur

•  Ontwikkeling Handboek bestuur – personeelshandboek

•  Organisatie ALV-dag als onderlegger OP 2020-2024

•  Verhuizing kantoor PP

•  Organisatie Conferentie Ondersteuningsplan 2020-2024

•  Uitwerking Governance en statutenwijziging

•  Vierjaarlijks onderzoek bestuur en samenwerkingsverband, inspectie van het onderwijs

•  Bijstelling HRM beleid 

•  Ondersteuning en professionalisering OPR 

•  Nieuwe website

•  Nieuwsbrieven
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Hieronder een beknopt overzicht van per ambitie de doelen van 2020, wat we per programma hebben bereikt. 

Thema Programmalijn 1 Basisondersteuning Programmalijn 1b Consulenten 

Door swv swv 

Doel Ondersteuningsbudget per schoolbestuur Inhoudelijke vormgeving ondersteuningsdienst 

en professionalisering.

Status Behaald. 

Ook is de bijlage basisondersteuning ontwikkeld 

die het aanbod in het swv beschrijft op de pre-

ventieve en licht curatieve interventies. 

Behaald. 

Sept. 2019 zijn consulenten in dienst van het 

swv gekomen in de ondersteuning van de 

scholen. 

Tevens is sinds 2020 een consulterend MDO 

ingevoerd, waarbij scholen, voordat zij denken 

aan extra ondersteuning, een MDO kunnen 

aanvragen op hun eigen ondersteuningsvraag. 

De CPO’s van het swv sluiten hier altijd bij aan 

en treden op als ‘ondersteuningsregisseur’.

Thema Programmalijn 2 Extra ondersteuning Programmalijn 2 Extra ondersteuning

Door swv scholen 

Doel Ondersteuningsarrangementen Praktijkgerichte ondersteuning in een arrange-

ment 

Status Behaald. 

Er is beleid opgesteld en richtlijnen op de arran-

gementen zijn vastgesteld. Ook zijn de routes en 

aanvraagformulieren ten aanzien van de arran-

gementen ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Behaald. 

In het OP opgenomen en in de arrangementen. 

Het aanbod van het arrangement is gericht op 

de kwaliteiten en talentontplooiing van de leer-

ling. Dit kan zijn in een verrijkings-verdiepings-

aanbod en in een praktijkgerichter aanbod.

Thema Programmalijn 2d Ondersteuningstoewijzing Programmalijn 3 Dekkend netwerk

Door swv swv en gemeenten

Doel Verwijscriteria S(B)O en inrichten beoordeling 

van de TLV’s.

Afstemmen ondersteuningsbeleid met  

Jeugdbeleid

Status Behaald. 

Er is een AT-team, bestaande uit een onafhanke-

lijk coördinator en een pedagoog. Zij beoordelen 

de tlv-aanvragen op inhoud en volledigheid. Ook 

is er een pool van onafhankelijke deskundigen 

voor de twee deskundigen verklaringen die nodig 

zijn bij de aanvraag tlv. Tevens zijn de criteria  

opgesteld in de bijlage van het ondersteunings-

plan die de beoordeling van een toelaatbaar-

heidsverklaring beschrijft. 

Behaald.  

Het swv neemt deel aan gemeentelijke tafels 

zoals de REA, RBO, OOGO. 
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Thema Programmalijn 3 Dekkend netwerk Programmalijn 3 Dekkend netwerk

Door swv swv en gemeenten 

Doel Zicht op dekkend netwerk Activiteiten uitwerken vanuit gemeentelijke 

samenwerking:

Status Behaald en doorlopend. 

Het swv is gaan werken met Perspectief op 

School, een instrument om de ondersteuning in 

kaart te brengen. Het swv heeft invulsessies met 

de scholen georganiseerd in het verkrijgen van 

de data.  

In 2020 heeft het swv een eerste overzicht van 

de ondersteuningsvormen en verdeling in het 

swv. In 2021 wordt POS uitgebreid met de mo-

dulen kwaliteit en financiën, waarbij de kwaliteit 

van de basisondersteuning in beeld wordt  

gebracht en schoolbesturen hun eigen 

POS-dashboard hebben. 

Behaald en doorlopend. 

Er is een gezamenlijke sessie georganiseerd via 

een digitale escaperoom, het swv neemt deel 

aan de inkoop jeugdzorg en in de OZA werk-

groep.

Thema Programmalijn 4 Doorgaande lijn Programmalijn 4 Doorgaande lijn

Door swv swv

Doel Protocol onder-instroom Doorgaande lijn KO-PO

Status Behaald.  

De doorgaande lijn en eerste instroom in het 

onderwijs is opgenomen in het OP: 

Er is in principe geen sprake van directe in-

stroom in het SBO en cluster 4. De routing eerste 

aanmelding/ aanmelding reguliere school/ extra 

ondersteuning wordt door de scholen gevolgd 

zoals is vastgesteld.

Lopend. 

Deze ambitie is opgenomen in het ondersteu-

ningsplan 2020-2024. (doorgaande lijn, KO-PO, 

PO-VO)

Thema Programmalijn 4 Doorgaande lijn Programmalijn 6 Hoogbegaafdheid 

Door swv Swv en schoolbesturen 

Doel Beleid op terugplaatsen. Projectplan HB uitvoeren

Status Behaald. 

Beleid op terugplaatsen is opgesteld in het OP en 

in de handleiding AT-team. 

Behaald. 

De activiteiten uit het activiteitenplan HB voor 

2020 zijn grotendeels uitgevoerd. Zie ook para-

graaf 4.2.1. in het bestuursverslag.



28Jaarrekening 2020

Thema Programmalijn 7 Thuiszitters Programmalijn 8 Bestuur, organisatie en 
administratie

Door swv swv

Doel Zicht op thuiszitters Communicatie en ontmoeting 

Status Behaald. 

Het swv verkrijgt steeds betere en zuivere data 

door hier zelf op te sturen.. We hebben afstem-

ming met de gemeenten over verzuim en vrijstel-

lingen, nemen deel aan de regionale werkgroep 

thuiszitters en aan de evaluatie van de uitvoering 

Verzuimprotocol Lekstroom

Behaald. 

Het ‘OP-praatmee-cafe’ is georganiseerd; de 

conferentie in de totstandkoming van het OP 

2020-2024. Tevens is er een nieuwe website 

en een vastgesteld communicatieplan. 

De nieuwsbrieven gaan in 2021 voor het eerst 

uit.

Thema Programmalijn 8 Bestuur, organisatie en 
administratie

Programmalijn 8 Bestuur, organisatie en 
administratie

Door swv swv

Doel Beleidsrijk(er) verantwoorden Personeelshandboek 

Status Behaald. 

De verantwoording is completer. Er is een verslag 

van het intern toezicht. Het jaarverslag betreft 

verantwoording over de activiteiten die het swv 

heeft uitgevoerd en inzicht geven in de resultaten 

van het gevoerde beleid. De activiteiten uit het 

ondersteuningsplan worden benoemd waarin 

transparant wordt verantwoord of doelen en 

resultaten bereikt zijn. Ook is de begroting 2020 

beleidsrijker middels de bijbehorende program-

ma’s. Dit geldt ook voor de kaderbrief 2021.

Behaald. 

Er is een personeelshandboek waarin alle func-

ties fuwa gewaardeerd zijn. Er is een bedrijfs-

maatschappelijk werker aangesteld en er wordt 

gewerkt met een tijdregistratiesysteem. 

Thema Programmalijn 8 Bestuur, organisatie en 
administratie

Programmalijn 8 Bestuur, organisatie en 
administratie

Door swv swv

Doel Medezeggenschap Governance 

Status Behaald. 

Er is een medezeggenschap personeel ingesteld 

en het huishoudelijk regelement vastgesteld. De 

OPR heeft een professionaliseringslag gemaakt 

onder begeleiding van een externe facilitator. 

Behaald. 

Er heeft een governancewijziging plaatsge-

vonden en de statuten zijn hierop gewijzigd. 

Er heeft een ALV-dag plaats gevonden en er is 

een evaluatie door het ‘oude’ bestuur gedaan. 

Tevens is er een handboek bestuur ontwikkeld. 

De inspectie heeft het swv bezocht en hier zijn 

herstelopdrachten uitgekomen,. Deze hebben 

een doorloop naar 2021. 
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4.2.3 Bevindingen op- en duiden van de data van het samenwerkingsverband
De data, met peildatum 01-10-2020,  hebben  betrekking op gegevens van het samenwerkingsverband en gaan over  

aantallen binnen de verschillende onderwijsvormen en de verblijfsduur daarbinnen.  

Het hebben van data alleen is niet genoeg. Het samenwerkingsverband verkrijgt haar data (o.a.) uit DUO, en is bezig haar 

eigen data in POS te verwerken. De mogelijkheden op het gebied van analyse groeien namelijk in één lijn met de groei van 

data. Of beter gezegd: we halen uit de instrumenten wat we er zelf instoppen.  

Het werken in- en met POS is een belangrijk onderdeel van de ‘Samenwerkingsverband insights’: zicht verkrijgen op  

accurate data met analyse. 

Deelnamepercentage regulier 

Het leerlingaantal in het regulier basisonderwijs in Profi Pendi neemt de afgelopen 5 jaar af. Er is een daling te zien van 

6,17%. 

Het deelnamepercentage in het regulier basisonderwijs in het samenwerkingsverband is de afgelopen 5 jaar nagenoeg 

gelijk gebleven, rond 95% deelname, ondanks de krimp.  

Deelname 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Aantal leerlingen 
bao

16.010 15.682 15.401 15.221 15.021

OPP’s in het regulier 

Het percentage leerlingen in het reguliere onderwijs met een OPP is gestegen ten opzichte van voorgaande schooljaren.  

OPP in regulier 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Profi Pendi 0.31% 0.18% 0.29% 0.29% 0.51%

Landelijk 0.43% 0.32% 0.47% 0.43% 0.49%

In het Ondersteuningsplan 2020-2024 wordt aandacht besteed aan de uitwisseling van het OPP met BRON. In de Handlei-

ding arrangeren en toeleiden staat specifiek beschreven hoe de uitwisseling met BRON werkt via het leerling administratie 

systeem van de school. Er is veel aandacht voor het opstellen van OPP’s geweest tijdens de IB-netwerken. 

Het bestuur is zeer content met deze ontwikkeling. De aanname is dat er niet meer OPP’s in het regulier opgesteld zijn, 

maar dat deze beter geregistreerd worden. De toename op de OPP-registratie lijkt te komen door aandacht op het IB- 

netwerk en ondersteunend beleid. Punt van aandacht blijft de betekenisvolle OPP, dit is een blijvend agendapunt. 

  

Deelnamepercentage SBO 

In het jaarplan van 2021 is de ambitie gesteld op 3,5% deelname in het SBO. In 2020 is deze doelstelling globaal bereikt 

met een deelnamepercentage van 3,51% in het SBO. 

Deelname 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

SBO 4,03% 4,00% 4,09% 3,83% 3,51%

Landelijk 2,31% 2,34% 2,42% 2,49% 2,51%
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Hierin is belangrijk te benoemen dat de afbouw niet is gerealiseerd door minder tlv’s toe te kennen. Er zijn de afgelopen 

drie jaar namelijk geen tlv’s afgewezen, maar gewoonweg minder tlv-aanvragen binnengekomen. Dit geeft het beeld dat 

meer scholen vaker en beter in staat zijn de extra ondersteuning zelf te bieden, en dat de expertise/ aanbod in het regulier 

is verbreed. 

Het bestuur is tevreden met deze ontwikkeling en het bereikte resultaat. 

Deelname percentage SO 

De deelname aan het SO is de afgelopen 5 jaren stabiel gebleven, ten opzichte van de een landelijke toename. 

Op peildatum 1-10-2020 bekostigt Profi Pendi 105 TLV’s. 

Deelname 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

SO – bekostigd 1,06% 1,18% 1,14% 1,23% 1,24% 

Waarvan SO plek 
binnen PP 

105 108 104 109 105

Landelijk 1,58% 1,62% 1,67% 1,76% 1,80%

Van deze 105 tlv’s zijn 51 tlv’s‘ verzilverd’ op de SO school binnen het eigen samenwerkingsverband in Houten. Dit betekent 

dat 54 tlv’s elders zijn ingewisseld, voor leerlingen die wel in de Profi Pendi regio wonen, maar erbuiten onderwijs volgen. 

Het samenwerkingsverband heeft geen eigen cluster 3 onderwijsvoorziening. 

Verblijfsduur in het SBO 

De gemiddelde verblijfsduur van leerlingen op SBO-scholen binnen Profi Pendi is over de afgelopen 5 jaar, ieder jaar  

toegenomen. Opvallend is dat de landelijk gemiddelde verblijfsduur in het sbo afneemt. 

Verblijfsduur 2016-2017 2017-2018   2018-2019 2019-2020 2020-2021

sbo Profi Pendi 3.06 jr 3.12 jr 3.19 jr 3.28 jr 3.47 jr

sbo landelijk 3.07 jr 2.99 jr 2.90 jr 2.87 jr 2.94 jr

De data van de verblijfsduur heeft een relatie met de tijdelijkheid, latere instroom en aandacht voor de mogelijkheid tot 

terugplaatsen. Tijdelijkheid en terugplaatsen zijn speerpunten in het Ondersteuningsplan waar doorlopend aan gewerkt 

wordt. Het swv heeft de duur van een tlv SO en SBO vastgesteld op de overgangsmomenten onder-midden en bovenbouw. 

Dat betekent in de praktijk dat een tlv een gemiddelde looptijd heeft van drie jaar, met de vastgestelde afspraak dat scholen 

twee keer per jaar het gesprek voeren over de mogelijkheid tot terugplaatsen. De SBO en SO scholen werken actief aan 

terugplaatsen zodra dit kan. 

Verblijfsduur SO 

Net als de deelname aan het SO, verandert de verblijfsduur in het SO ook niet.

Verblijfsduur 2016-2017 2017-2018   2018-2019 2019-2020 2020-2021

so Profi Pendi 3.63 jr 3.52 jr 3.57 jr 3.42 jr 3,56 jr

so landelijk 3.52 jr 3.40 jr 3.32 jr 3.29 jr 3,31 jr

We zien een minimale afname (1,92%) binnen het swv, ten opzichte van een landelijke afname. 
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4.3 Maatschappelijke thema’s 
In deze paragraaf komen de maatschappelijke thema’s aan bod: passend onderwijs, strategisch personeelsbeleid en werk-

druk. Een extra thema in 2020 is COVID-19. 

De thema’s allocatie van middelen naar schoolniveau, internationalisering en onderwijsachterstanden zijn op niveau van 

schoolbestuur en worden niet verantwoord in het bestuursverslag van het samenwerkingsverband.

4.3.1 Passend onderwijs 
In het realiseren van passend onderwijs werkt het samenwerkingsverband met gemeenten en partners in de jeugd(zorg) 

samen. Het samenwerkingsverband zit in de uitvoering van passend onderwijs aan verschillende gemeentelijk overlegta-

fels. De vaste overleggen zijn de OOGO’s7 over het Ondersteuningsplan en het gemeentelijk Jeugdplan, de LEA’s8, het REA9 

en het RBO10. Dit laatste ambtelijk voorbereidingsoverleg bereidt voor en voert uit wat in het REA is afgesproken.

Tevens werken onderwijs en gemeenten samen in de uitvoering van de aansluiting en uitvoering doorgaande lijn van KO in 

PO naar VO, afstemming jeugdhulp-onderwijs, leerlingvervoer, integraal huisvestingsplan, inclusief onderwijs Doorgaande 

lijn: KO –PO, PO -VO·Afstemming jeugdzorg –onderwijs·Integraal huisvestingsplan·Inclusief onderwijsDoorgaande lijn: KO –

PO, PO -VO·Afstemming jeugdzorg –onderwijs·Integraal huisvestingsplan·Inclusief onderwijs en regionale aanpak verzuim. 

Beleidsnota 

Op 4 november 2020 is de kamerbrief over de verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs uit-

gebracht. Dit rapport verwijst onder andere veelvuldig naar de beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. 

In de Kamerbrief en de beleidsnota wordt het beleid van vijf jaar passend onderwijs geëvalueerd en worden verbetermaat-

regelen benoemd die gericht zijn op enerzijds meer mogelijk maken en anderzijds meer waarborgen.

Het eerste deel is een terugblik op de zes doelstellingen passend onderwijs uit 2014. Het tweede deel gaat over wat het 

onderwijs te doen staat binnen de verbeteraanpak en de aangescherpte visie voor de toekomst. In de verbeteraanpak staan 

de zeven uitgangspunten met taken en verantwoordelijkheden voor samenwerkingsverbanden. 

In de CvT en ALV van december zijn de 25 verbetermaatregelen overzichtelijk weergegeven, op dat wat we al doen, 

moeten gaan doen, en in afwachting zijn van wetswijzigingen. 

Zorgplicht en thuiszitters

De Inspectie van het Onderwijs vraagt samenwerkingsverbanden elk kwartaal een uitvraag te doen van het aantal thuis-

zitters bij de schoolbesturen. Uit de kwartaal-opvraag met peildatum 15 december 2020 blijkt dat drie leerlingen onder de 

landelijke definitie thuiszitter vallen, waarvan twee langer dan drie maanden. 

Zorgplicht is een van de drie hoofdinstrumenten die de kern van passend onderwijs vormen. Het gaat hier om de resul-

taatverplichting van de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband heeft een  ondersteuning- en inspanningsverplichting. 

Sinds november 2019 is het toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek op 

scholen en besturen door de inspectie van het onderwijs. De inspectie houdt toezicht op het naleven van de zorgplicht 

passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet en treden bij tekortkomingen handhavend op. Het samenwerkingsverband 

heeft een meldingsplicht bij de inspectie. 

Het samenwerkingsverband levert de kwartaalopvraag thuiszitters aan bij de inspectie op basis van wat de schoolbesturen 

opgeven. 

7  Op overeenstemming gericht overleg 

8  Lokale educatieve agenda 

9  Regionaal educatieve agenda 

10  Regionaal bestuurlijk overleg 
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Brede aanpak 

Het samenwerkingsverband werkt preventief, operatief en curatief aan verzuim.  

De werkgroep “Kerngroep Thuiszitters”, gecoördineerd door de coördinator Regionale Aanpak Thuiszitters van de regio 

Lekstroom, heeft het Verzuimprotocol11 regio Lekstroom bijgesteld als gevolg van veranderde wetgeving. 

Verder wordt er toegewerkt naar het ontwikkelen van de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) door het samenwerkings-

verband en gemeenten. De toegang vindt plaats vanuit de gemeente, de toeleiding vanuit het samenwerkingsverband, 

binnen één gezamenlijke, onafhankelijke route.

De OZA-routekaart wordt in de OZA-werkgroep opgesteld binnen de bestaande routes 0-5, 5-12 en 12-18 jaar. De geza-

menlijke onafhankelijke route regelt de toegang, (de)escalatie en taakverdeling. Naar verwachting zal deze eind 2021 klaar 

zijn. 

Een brede aanpak (regionale verzuimaanpak en beleid OZA) en (toewerken naar een) breed aanbod (verschillende OZA’s), 

zal naar verwachting leiden tot een daling van de thuiszitters en vrijstellingen 5 onder a in het samenwerkingsverband.  

Zicht op de vrijstellingen 5 onder a

De vrijstelling 5 onder a wordt door leerplicht afgegeven wanneer ouders een beroep doen op vrijstelling wanneer hun 

kind op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden 

toegelaten.

Opvallend is het hoge aantal vrijstellingen artikel 5 onder a. Het samenwerkingsverband telt 43 kinderen met een vrijstel-

ling op peildatum 15-12, waarvan zes kinderen een (eerdere) schoolinschrijving hebben. De andere 37 kinderen hebben 

geen eerdere schoolinschrijving gehad.

Vrijstellingen 5 onder a  
zonder schoolinschrijving

Duur aantallen

< dan 1 schooljaar 1

>1 tot <3 schooljaren 20

Meer dan 3 jaar  3

Tussen de 9 en 13 jaar

Gehele schoolloopbaan 
13

Totaal 37 

Bron: DUO, peildatum: 15-12-2020

De aanvraag van een vrijstelling 5 onder a wordt door ouders gedaan en het afgeven door de gemeente. Het samenwer-

kingsverband ontvangt de aantallen die de Lekstroomgemeenten aanleveren. Maar het swv heeft niet altijd zicht op de 

inhoudelijke beoordeling voor de vrijstelling 5 onder a waar de mogelijkheden binnen onderwijs zijn meegenomen, dan 

wel gewogen. 

Zo is te zien dat er voor 13 kinderen is bepaald dat zij op geen moment kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Er is 

namelijk een vrijstelling voor de gehele basisschoolloopbaan afgegeven. 

11  Verzuimprotocol regio Lekstroom 

https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2020/06/Verzuimprotocol-regio-Lekstroom-versie-maart-2020-def-20200325.pdf
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Het is het samenwerkingsverband onduidelijk welke informatie is opgehaald en op welke gronden wordt bepaald dat geen 

enkele vorm van onderwijs, binnen (of wellicht buiten) Profi Pendi, passend zou kunnen zijn. Een passend onderwijsaan-

bod hoeft namelijk niet volledig en tussen de vier muren van een schoolgebouw plaats te vinden. Hier zijn varianten in- en 

aanpassingen op mogelijk die de worden ondersteund door wetgeving.  

Zicht op dekkend netwerk met POS

Perspectief op School (POS) is een instrument met drie modulen: ondersteuning, kwaliteit en financiën waarmee gestuurd 

kan worden op beleid. 

Profi Pendi  is in 2020 gestart met de aanschaf van de module ondersteuning. Deze module houdt in dat alle scholen een 

vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is door een werkgroep met leden vanuit verschillende scholen, passend gemaakt 

voor de situatie van Profi Pendi. Het invullen van de vragenlijst leidt tot een schoolrapport (SOP), een ouderrapport en een 

schoolposter. 

Het stafbureau heeft met de adviseurs van POS, in september en oktober vijf bijeenkomsten georganiseerd voor begeleide 

invulsessies van de vragenlijst met de scholen. De meeste scholen hebben hieraan deelgenomen. Uiteindelijk hebben alle 

scholen de vragenlijst ingevuld. 

Directe opbrengst voor de scholen

• Zelfde data vanuit zelfde vragen

• Uniforme formats; voor de begrijpbaarheid, vindbaarheid en vergelijking, voor scholen onderling en ouders

• Jaarlijkse actualisatie van de SOP’s op hetzelfde moment 

• Elkaar kunnen vinden op samenwerking, consultatie en ambitie 

Dashboard Ondersteuning 

In het dashboard ondersteuning vallen de vraagonderdelen binnen de categorieën fysieke ruimten, methoden, onderwijs-

aanbod, protocollen, specialisten voorzieningen. 

In vergelijking tussen 2019 en 2020 zijn de eerste bevindingen: 

SOP-matrix 2019

In 2019 zijn alle SOP’s van de scholen opgevraagd. De SOP’s zijn vervolgens in een matrix verwerkt. 

• 89% van de scholen heeft een SOP. 

• 8% van de scholen geeft aan dat zij specialisten via het swv hebben. 

• 9% van de SOP’s heeft beschreven beleid op gedragsnormen. 

• 18% van de scholen geeft in hun SOP aangegeven handelingsgericht te werken. 

POS 2020 

• Alle scholen hebben de vragenlijst ingevuld en daarmee een SOP.

• Alle scholen hebben een Consulent Passend onderwijs swv verbonden aan hun school. 

• 92% van de scholen heeft een aanpak op gedrag en 80% een gedragsspecialist. 

• 93% geeft aan dat zij voldoende tot goed uitvoering geeft aan HGW binnen de onderwijs-en ondersteuningsroute.

• Alle scholen geven aan te voldoen aan wettelijk verplicht beleid op meldcode/ meldplicht, sociaal veiligheidsbeleid met 

antipest beleid.  

• Met name op de gebieden HB, rekenen en gedrag scoren de scholen hoog: gelijk aan en/ of hoger dan de benchmark. 
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• Het taalonderwijs scoort lager in vergelijking met de benchmark, ondanks dat 73% aangeeft een taalspecialist te hebben 

en preventieve methode leesproblemen hoger scoort dan de benchmark.

• NT2 klas en NT2 specialist beduidend lager scoren dan de benchmark. 

• Lager op dyslexiespecialist en compenserende dyslexie software scoren dan benchmark.

• Het moeilijk lerend aanbod scoort op alle onderdelen lager dan 60, en op 4 van de 6 onderdelen lager dan de bench-

mark. 

• Niet alle scholen geven aan een consulent passend onderwijs te kennen op hun school. 

• Niet alle scholen (72%) geven aan te werken met het Verzuimprotocol Lekstroom.

• 31% van de scholen maakt gebruik van een laagbegaafden specialist. 

• 88% van de scholen van een HB specialist. 

• Op verrijkingsaanbod is door 97% van de scholen een aanbod aangegeven. 

• Op aanbod aan taal en leermoeilijkheden wordt door 57% van de scholen een aanbod gedaan. 

• Jonge kind specialist scoort lager dan benchmark.

Dashboard handelingsgericht werken 

In vergelijking tussen 2019 en 2020 zijn de eerste bevindingen: 

SOP-matrix 2019

• In 2019 hebben 13 scholen (18%) in hun SOP aangegeven handelingsgericht te werken. 

POS 2020 

• 93% van de scholen geeft aan dat zij voldoende tot goed uitvoering geeft aan HGW binnen de onderwijs-en  

ondersteuningsroute. 

• Binnen de vierpuntschaal is 3,07 de laagste score. 

• Drie scholen scoren zichzelf 4 van de 4. 

• De gemiddelde score is een 7,8

• 39% scoort zichzelf goed. En 5% van de scholen scoren zichzelf onvoldoende (10 scholen). 

• Op 1/3 van de vraagonderdelen, scoren de scholen hoger dan de benchmark. 

Er volgt een overall-analyse waar verschillende data in is samengebracht, zo ook de data uit de  dashboards POS. Uit deze 

analyse komen vervolgvragen en verklaringen en worden bevindingen gevalideerd binnen de verschillende gremia. Deze 

volgt in het voorjaar van 2021.  

4.3.2 (Strategisch) personeelsbeleid 
Het strategisch personeelsbeleid is gericht op deskundigheidsbevordering van de consulenten passend onderwijs (CPO) 

op generalistische- en specialistische kennis. De CPO’s12 dragen vanuit hun rol bij, aan de deskundigheidsbevordering van 

de school, door het versterken van het primaire proces op de school, vergroten en versterken van de eigen denkkracht en 

vergroten van het handelingsrepertoire. 

Op de wisselwerking en versterking tussen en van de consulenten en scholen, zet het samenwerkingsverband dan ook 

sterk in middels IB-bijeenkomsten, leerkringen, intervisie, casuïstiekbesprekingen, verschillende trainingen, team- 

dynamische processen en samenwerken. 

12  Consulent passend onderwijs 
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In 2020 heeft voor het hele team consulenten trainingen op gebied van HB13, HGW14, traumasensitief onderwijs, voeren van 

socratische gesprekken, route meldcode-meldplicht, passend onderwijs en communicatiestijl plaatsgevonden.

Tevens houden de consulenten begeleide intervisie vanuit casuïstiekbespreking. Voor de dagelijkse aansturing,  

ondersteuning en begeleiding van de consulenten, is eind november een teamleider aangesteld. 

Sinds september is vanuit het samenwerkingsverband Utrecht een beleidsmedewerker gedetacheerd, waarbij de  

portefeuille gericht is op de betekenis in uitvoering van het nieuwe beleid. 

Verder wordt bewust gewerkt met trainees en jonge werknemers om hen een start te geven op de arbeidsmarkt en  

ervaring op te doen in een lerende omgeving. 

4.3.3 Werkdruk 
In 2020 hebben medewerkers heeft zoveel mogelijk thuisgewerkt gedurende het dringende verzoek van de overheid. Er is 

besloten dat de consulenten passend onderwijs (CPO) niet meer fysiek naar scholen gaan vanuit gezondheidsoverwegin-

gen. Omdat de CPO’s op meerdere scholen komen, ligt hier een vergoot risico waarin zij potentiële ‘multi-spreaders’ zijn. 

De CPO’s hebben hun werkzaamheden digitaal opgepakt. Het stafbureau heeft coronanieuwsbrieven uitgedaan over items 

die ondersteunend kunnen zijn voor de scholen. 

Ook de staf heeft zoveel mogelijk thuisgewerkt gedurende het dringende verzoek van de overheid. Het kantoor leent zich 

in voldoende mate voor de werkaanpassingen waarbij afstand en eigen werkplekken kan worden gerealiseerd. De werk-

zaamheden zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Ook is een aantal ontwikkelingen toch tijdelijk on-hold gezet, omdat daarbij 

de fysieke ontmoeting toch echt een vereiste bleek. 

Binnen de verschillende functies was de uitvoering van de werkzaamheden ook verschillend mogelijk. Zo hebben de 

stafmedewerkers de inhoud van de werkzaamheden, met de nodige aanpassingen, thuis kunnen voortzetten. Dit geldt ook 

voor het secretariaat. De consulenten konden uiteraard hun werkzaamheden niet op de scholen uitvoeren, maar hebben 

hun werkzaamheden digitaal/ online uitgevoerd, dankzij de aanpassingen en flexibiliteit bij de scholen. 

4.3.4 COVID-19
Het stafbureau kantoor is vrij snel aangesloten op de nieuwe ‘online wereld’. Er is veel aandacht geweest voor de mentale 

gezondheid van medewerkers. Niet alleen in aanpassingen, maatregelen en attenties, maar ook in het oog hebben voor 

elkaar. 

De medewerkers hebben elkaar ontmoet in de wekelijkse online teambijeenkomsten, trainingen en vieringen, zoals de 

schooljaarafsluiting en jaarafsluiting. Ook zijn er regelmatig attenties verstuurd naar de medewerkers als blijk van  

waardering. 

Het nieuwe kantoor leent zich goed voor mogelijke blijvende werkaanpassingen waarbij voldoende afstand, goede  

ventilatie, gecombineerde ontmoetingen van digitaal en fysiek bijeenkomen en eigen werkplekken is gerealiseerd. 

13  Hoogbegaafdheid 

14  Handelingsgericht werken
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4.4 Vooruitblik naar 2021

4.4.1 Herstelopdrachten inspectie
In 2021 zal het samenwerkingsverband volop bezig zijn binnen de herstelopdrachten die de inspectie van het onderwijs 

gegeven heeft. Met name in de statutenwijziging, de uitvoering van de governance en rolverhouding in het samenwer-

kingsverband.

4.4.2 Naderende wetgeving 

Landelijke basisondersteuning 

De ontwikkeling waarin een landelijke norm op de basisondersteuning zal worden gesteld, zal gaan over welke interven-

tie(s) belanghebbenden binnen de basisondersteuning mogen verwachten. Dus welke inspanning hoort daarbij. 

De basisondersteuning van Profi Pendi beschrijft vanuit vier perspectieven (leerkracht, leerling, ib’er en ouders) wat de 

inzet is in de klas, school en wanneer het samenwerkingsverband betrokken wordt. 

Wanneer de landelijke norm op de basisondersteuning is vastgesteld, zal bekeken worden welke aanpassing dit van de 

eigen beschreven basisondersteuning zal betekenen, in een bijstelling naar boven of beneden. 

Onderwijskundige benaderingswijze 

Ook de wetswijziging waarin de verplichte onderwijskundige benaderingswijze van de leerling bij een verzoek tot een 

vrijstelling van onderwijs op lichamelijke of psychische gronden (5 onder a) wordt meegenomen, zal het samenwerkings-

verband meer en beter zicht geven op de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en daarmee de mogelijke uitbrei-

dingsvraag op het onderwijsaanbod in het samenwerkingsverband. Waardoor leerlingen (gedeeltelijk) onderwijs kunnen 

volgen en vrijstelling niet nodig zou zijn. 

4.4.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Steunpakket onderwijs 

In februari kwam het bericht dat kabinet 8,5 miljard euro uittrekt om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken. 

Met het ‘steunpakket’, waarvoor het kabinet de staatsschuld laat oplopen, worden maatregelen genomen van basisonderwijs 

tot universiteit en voor korte en langere termijn. 

Het steunpakket is erop gericht leervertraging, achterstanden en sociaal-emotionele problematiek te bestrijden, en de  

lange termijn investering in het onderwijs. Dit biedt een enorme kans voor een impuls. Basisscholen kunnen aanspraak 

maken op het geld, door de precieze vertraging van de leerlingen vast te stellen en een plan van aanpak tot herstel te 

overleggen. 

4.4.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

Het verzamelen en verwerken van betekenisvolle data, onderzoek, analyses en doorontwikkeling is de corebusiness van 

het samenwerkingsverband en wat we binnen de verschillende thema’s van het ondersteuningsplan uitvoeren. Zo gaat 

er onder andere onderzoek gedaan worden naar leerling stromen, onder-instroom, en extra ondersteuning van vve-

leerlingen. 

Op het gebied van personeel 

Hierover staat meer in paragraaf 8.4 Continuïteitsparagraaf.
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Op het gebied van huisvesting 

Sinds april 2020 is het kantoor van Profi Pendi gevestigd op de Dukatenburg 86 in Nieuwegein. Er is een huurcontract 

afgesloten voor vijf jaar tot 2025. Tevens zal in 2021 de naastgelegen kantoorruimte door Profi Pendi worden betrokken als 

extra vergaderzaal. 

Meer over huisvesting staat in paragraaf 7.3. 

Op het gebied van duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft onze voortdurende aandacht en baseren daar, waar mogelijk, onze keuzes op, dan wel stemmen 

aanpassingen daarop aan. 

Meer hierover is te lezen in paragraaf 7.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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5. Toeleiding en ondersteuningstoewijzing

5.1 AT-Team
De wijze van toeleiding en ondersteuningstoewijzing door het samenwerkingsverband is in 2020 bijgesteld, onder het 

team Arrangement en toelaatbaarheid, het ‘AT-Team’. Het AT-team bestaat uit een onafhankelijk coördinator en een ortho-

pedagoog. De onafhankelijk coördinator is tevens gedragswetenschapper. Zij zijn in dienst van het samenwerkingsverband 

en niet verbonden aan een school(bestuur). 

Daarnaast beschikt het samenwerkingsverband over onafhankelijke (ortho)pedagogen die de deskundigheidsadviezen 

opstellen. Scholen hebben twee onafhankelijk deskundigenverklaringen nodig ten behoeve van een TLV-aanvraag. De 

scholen kunnen deze beide onafhankelijke, deskundigenverklaringen aanvragen bij het samenwerkingsverband. Het sa-

menwerkingsverband heeft een pool van onafhankelijke orthopedagogen die deskundigenverklaringen opstellen. 

Het AT- Team beoordeelt de aanvragen zowel procedureel als inhoudelijk met een duidelijke vastgelegde taakstelling en 

aan de hand van de SBO- en SO-criteria15. Deze criteria zijn in 2020 vastgesteld. 

5.2 Toelaatbaarheidsverklaringen (tlv)
In 2020 waren er 425 lopende tlv’s in het SBO. Hiervan zijn 93 nieuwe tlv’s in het SBO afgegeven. 

In het  zijn 43 nieuwe tlv’s afgegeven, waarvan 29 in categorie laag, 6 in midden en 8 in hoog. 

Er is sprake geweest van één TLV-afwijzing, omdat er een verkeerde onderwijsvorm was aangevraagd. De TLV-aanvraag is 

vervolgens met de goede onderwijsvorm aangevraagd en afgegeven. 

Ook is het voorgekomen dat er bij ons een TLV aangevraagd is, terwijl dit bij Midden-Holland moest zijn. Deze aanvraag is 

niet in behandeling genomen. 

Verder zijn zes her-indicaties niet in behandeling genomen, bij bijvoorbeeld verhuizen van de leerling en de SBO-tlv elders 

aangevraagd moest worden, of de leerling toch teruggeplaatst werd op een reguliere school. 

w

Er hebben dus geen formele afwijzingen plaatsgevonden op de tlv-aanvragen. 

In onderstaande tabel voor schooljaar 2020-2021 is er bij vijf van de 13 sprake van verhuizing binnen de regio. De andere 

acht komen uit Utrecht, Gouda en Werkhoven. Er is een toename te zien van tlv-overname grensverkeer. 

2020-2021 2019-2020

Verhuizen 5 7

Overname grensverkeer 8 3

Totaal 13 10

15  Criteria voor de beoordeling van een tlv

https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Criteria-voor-de-beoordeling-van-een-toelaatbaarheidsverklaring.pdf
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5.2.1 Herindicatie tlv 
Er zijn in totaal 439 tlv her-indicaties afgegeven. Hiervan zijn 332 tlv’s in het SBO, 72 tlv’s op SO laag, 11 tlv ’s op SO midden 

en 24 tlv’s op SO hoog. 

Alle dossiers zijn beoordeeld door twee (ortho)pedagogen en hebben op basis van een dossieranalyse het advies opge-

steld. Vervolgens zijn door het AT-team alle her-indicaties voorlopig goedgekeurd en ter definitieve goedkeuring voorge-

legd aan de bestuurder. 

De tlv’s worden afgegeven voor een duur t/m groep 3, t/m groep 6 en t/m groep 8. Op deze wijze wordt systematisch en 

periodiek bekeken of de leerling nog steeds gebaat is bij de intensieve onderwijsvorm. Aan de andere kant vormt de  

driejaarlijkse cycli voor de herindicatie een gespreide ballast voor de scholen en het AT-Team. 

5.2.2 Bezwaar tlv 
Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het S(B)O. Tegen dit besluit kunnen ouders en/ of 

schoolbestuur bezwaar indienen bij de Bezwaaradviescommissie. De routing regeling bezwaar toelaatbaarheid is  

vastgesteld op 2 februari 2019. Deze staat in de regeling compliment, klacht of bezwaar16. 

Er zijn in 2020 geen bezwaren tegen de tlv-aanvraag/ afgifte gedaan bij het samenwerkingsverband.  

16  https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2021/04/compliment-klacht-of-bezwaar.pdf

https://www.profipendi.nl/wp-content/uploads/2021/04/compliment-klacht-of-bezwaar.pdf
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6. Klachtenprocedure
  
Profi Pendi  is aangesloten bij een commissie van beroep en een klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie 

Onderwijs (LKC). 

De klachtenregeling is op 1 augustus 2018 in werking getreden en door het bestuur vastgesteld. De OPR heeft haar advies-

recht uitgeoefend in de vaststelling ervan. De regeling compliment, klacht of bezwaar staat op de website van Profi Pendi.  

6.1 Klachtenregeling Profi Pendi
Volgens de Arbowet is Profi Pendi als werkgever verplicht hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeids-

belasting. Profi Pendi heeft hier beleid op, waaronder het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

Binnen de klachtenregeling is mevrouw H. Beudeker de interne contactpersoon. De externe vertrouwenspersoon is me-

vrouw E. Rietveld van de CED groep. 

De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon zijn voor kinderen, ouders, collega’s aanspreekbaar voor het 

geven van advies en/of ondersteuning bij een melding of klacht. Dit geldt ook voor de schoolleiding en algemeen bestuur. 

Het bestuur draagt zorg voor de informatie en bekendheid rondom de routing. 

6.1.1 Taken vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon heeft verschillende taken. Eén daarvan is het registreren van gevallen van ongewenst gedrag. Op 

dit punt, levert de externe vertrouwenspersoon een curatief activiteitenoverzicht over 2020 aan.

Er zijn in 2020 vier klachten binnengekomen van ongewenste omgangsvormen bij de externe vertrouwenspersoon. De 

externe vertrouwenspersoon heeft geen reden gezien om adviezen te geven aan het bestuur. 

6.1.2 Beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting
In het Kwaliteitsbeleid van Profi Pendi wordt o.a. in paragraaf 2.4 aandacht besteed aan de gesprekkencyclus voor  

de medewerkers die werken voor het samenwerkingsverband. In het kader van functioneren en beoordelen wordt de 

tevredenheid van de scholen, in de diensten die medewerkers leveren, hierin meegenomen. Er ligt een stevige opdracht  

in het samenwerkingsverband, en daarmee een hoge verwachting van de deskundigheid van de medewerkers. 

Daarnaast is Profi Pendi is geen uitgerolde organisatie met geplaveide paden. Het is een organisatie in opbouw en ont-

wikkeling waar flexibiliteit aan de kant van de werkgever en werknemer nodig is. Profi Pendi heeft naast medewerkers op 

inhuur, sinds sept 2019 een zestal medewerkers in dienst. 

De werkgever zet in op bevorderende omstandigheden ten aanzien van de duurzaamheid en continuïteit van  

medewerkers, door onder andere een gunstig werkklimaat, werksfeer, ergonomische werkplekken, gezonde voeding en 

teammomenten van ontspanning en waardering. 

Tot slot heeft het stafbureau sinds 2019 een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) vanuit Workflow Support. De werk-

zaamheden van de BMW zijn gericht op preventie van uitval, duurzame inzetbaarheid en met plezier naar het werk. Ook 

vraagstukken over privézaken, zoals energieverdeling tussen verschillende rollen, echtscheiding en trauma kunnen met de 

BMW worden besproken. 
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Daarnaast heeft de BMW aandacht voor de werkgever in ondersteuning en advisering op goed werkgeverschap. De  

aandacht ligt bij de werknemer zodat deze zijn werk naar alle tevredenheid en met positieve flow kan verrichten. 

Medewerkerstevredenheid 

Het bestuur laat in 2021 een anoniem medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) af nemen door een extern bureau,  

om inzicht te verkrijgen hoe de medewerkers in de organisatie staan. Het cyclisch meten van verbeterpunten, geeft de 

organisatie de mogelijkheid om zaken snel op te pakken en de medewerker tevredenheid tijdig bij te sturen. 
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7. Bedrijfsvoering en continuïteit
  
De bedrijfsvoering gaat over de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. Bedrijfsvoering is het organiseren, uitvoeren 

en beheersen van de processen. 

De basis is op orde op personeel, informatievoorzieningen organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huis-

vesting. Daar waar nodig vindt doorontwikkeling plaats op de verschillende onderdelen. In dit hoofdstuk wordt hier verder 

op in gegaan. 

7.1 Personeel 
Profi Pendi heeft een stafbureau waar de belangrijkste ondersteunende processen worden geborgd. Het gaat hierbij om 

ondersteuning, toelaatbaarheidsverklaringen, kwaliteitszorg, financiën en communicatie. Het secretariaat is het eerste 

aanspreekpunt.

7.1.1 Personeelsbezetting 
1,0 fte directeur tot 01-06-2020

1,0 fte directeur-bestuurder vanaf 01-06-2020 

0,80 fte office manager 

0,80 fte beleidsmedewerker tot 21-10-2020

4,6 fte consulenten vanaf 1 januari 2020

7.1.2 Gedetacheerd/ inhuur bij swv Profi Pendi 
Profi Pendi is als organisatie sterk in ontwikkeling. Daarom wordt in 2020 nog steeds met een flexibele schil gewerkt. Ook 

worden externe deskundigen op bepaalde beleidsterreinen ingezet. 

0,4 fte beleidsmedewerker tot 31 december 2020

0,8 fte beleidsmedewerker per oktober 2020

0,25 fte coördinator AT – Team vanaf 1 september 2019 

0,6 fte lid AT-Team vanaf 1 september 2019 

0,2 fte onafhankelijke deskundige AT-Team, per 1 september 2019

0,4 fte teamleider per 1 december 2020 

7.1.3 Arbeidsverzuim 
In 2020 was het verzuimpercentage 1,6%. Hier valt het verzuim tot 1 jaar binnen. Er is één medewerker geweest die voor 

een periode van 3 maanden ziekgemeld was. Deze medewerker is per juli weer volledig hersteld gemeld. Deze medewer-

ker is eind oktober uit dienst gegaan wegens einderechtswege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Van langdurig verzuim 1 tot 2 jaar is geen sprake van geweest. De gemiddelde verzuimduur stond op een duur van 13 

dagen.

7.1.4 CAO 
De gevolgen van de nieuwe CAO zijn gecommuniceerd met de medewerkers. De datum van 1 augustus 2020 in het  

herzien van de directiefuncties en functies binnen het onderwijzend personeel is feitelijk gebaseerd op het gegeven dat de 

CAO in mei 2019 definitief had moeten zijn. 

Het functiehuis is herzien en de aanvulling/ wijzigingen zijn passend binnen de uitwerkingen van de CAO. 

De belangrijkste veranderingen inzake de Wet Arbeid in Balans, die op 1 januari 2020 ingaan, hebben betrekking op de 

transitievergoeding. Het recht op transitievergoeding gaat in vanaf de eerste werkdag. De verwerking en afhandeling van 

deze wijziging bij vervanging zal nader bekekenen moeten worden.
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7.2 Risico’s 
Binnen de continuïteitsparagraaf van het financieel jaarverslag zijn de risico’s en de algemene beheersmaatregelen  

opgenomen.

7.2.1. Interne beheersings- en controlesysteem 
Het interne beheersings- en controlesysteem op financieel gebied vindt plaats door de feitelijke verplichtingen als 

gevolg van doorbetalingen voortdurend te toetsen ten opzichte van de begroting in leerlingaantallen en in bedragen.  

De periodieke rapportages worden voorzien van toelichting, waarin mogelijke risico’s worden vastgelegd. Alle onderdelen 

zijn opgenomen in de planning- en control cyclus.

7.2.2. Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
Het beleid van samenwerkingsverband Profi Pendi is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen 

door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. In situaties 

waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden zal in iedere individuele situatie een welover-

wogen en gedegen afweging worden gemaakt over de hoogte van de ontslaguitkering.

7.3 Huisvesting 
Een samenwerkingsverband passend onderwijs is geen onderwijsinstelling die zelf onderwijs verzorgt en derhalve ook 

geen beschikking heeft over onderwijshuisvesting. Desalniettemin is huisvesting een van de onderwerpen in het onder-

steuningsplan 2020-2024 (paragraaf B3.3.5), zoals dit ook in het door de PO-raad gepubliceerde format is opgenomen. 

Doel van huisvesting is niet het realiseren van de huisvesting als zodanig, maar het met de besturen van het samenwer-

kingsverband afstemmen van huisvesting. In geval van nieuw- en verbouw vraagt het samenwerkingsverband aandacht 

voor de ruimtelijke vereisten van passend onderwijs, zoals voldoende ruimte voor ketenpartners die met de school sa-

menwerken, flexibele ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen in kleinere en wisselende 

groepssamenstellingen. 

Door beëindiging van het huurcontract van het kantoor in het pand Dukatenburg 101 in Nieuwegein, wegens een ander 

bestemmingsplan, heeft het stafbureau van januari tot en met maart 2020 een tijdelijk onderkomen in een flex-kantoor 

gehad. 

Parallel daaraan vond de verbouwing en inrichting van het nieuwe kantoor op Dukatenburg 86 in Nieuwegein plaats. De 

verhuizing naar het definitieve kantoor was in april. Daar zit het stafbureau van Profi Pendi nu naar volle tevredenheid. 

7.4  Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoordelijkheid ondernemen zien wij als verlengstuk van de maatschappelijk opdracht die we als 

samenwerkingsverband hebben. 

Het samenwerkingsverband draagt bij aan de maatschappij door in activiteiten en processen rekening te houden met o.a. 

duurzaamheid, recycling en inclusiviteit. Zo werken we bijvoorbeeld met een schoonmaakbedrijf met personen die een 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En zijn relatiegeschenken en attenties vaak gelieerd aan duurzame producten, sociale 

werkplekken en kansengelijkheid.  

7.4.1. Duurzaamheid 
Bij de verbouwing van het nieuwe kantoor is bewust zijn omgegaan met materiaal en milieu. Ook is gekozen voor  

duurzame lichtbronnen zoals ledverlichting op bewegingssensor en een duurzame inrichting van het kantoor. Bij het 

inkoopbeleid wordt bewust omgegaan met duurzaamheid. 
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8. Financieel beleid
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten. 

8.1 Analyse van het resultaat
Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020

 

  Realisatie Begroting Verschil Realisatie   Verschil 

  2020 2020  2019 

  (A) (B) (A-B) (C) (A-C)    

  EUR EUR EUR EUR EUR

BATEN      

Rijksbijdrage   9.444.342   9.194.741   249.601   8.659.649   784.693 

Overige baten   7.876   -     7.876   1.578   6.298 

Totaal baten   9.452.218   9.194.741   257.477   8.661.227   790.991  

     

LASTEN       

Personele lasten   1.088.993   893.016   195.977   470.445   618.548 

Afschrijvingen   20.881   7.000   13.881   7.549   13.332 

Huisvestingslasten   77.717   100.000   -22.283   34.012   43.705 

Overige lasten  341.889   580.000   -238.111   241.193   100.696 

Doorbet. Aan schoolbesturen  7.010.496   7.614.725   -604.229   7.414.061   -403.565 

Totaal lasten  8.539.976   9.194.741   -654.765   8.167.260   372.716 

      

Saldo baten en lasten      912.242   -     912.242   493.967   418.275 

  

Financiële baten en lasten           -1.186   -     -1.186   -457   -729   

      

Resultaat      911.056   -     911.056   493.510   417.546 

Analyse van het resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Het gerealiseerd resultaat 2020 bedraagt € 911.056. Dit betreft een positieve afwijking ten opzichte van de sluitende be-

groting 2020. Deze afwijking is als volgt opgebouwd.
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Specificatie belangrijkste verschillen resultaat 2020 versus begroting 2020 

Meer rijksbijdragen    €    249.601 

Meer overige baten    €    7.876 

Minder huisvestingslasten    €    22.283 

Minder overige lasten    €    238.111 

Afname doorbetalingen aan schoolbesturen    €    604.229 

 

     €   1.122.100 

      

Meer personele lasten    €     195.977 

Meer afschrijvingen    €     13.881 

Meer financiële lasten    €     1.186 

 

     €     211.044   

 

Verklaring afwijking resultaat 2020 versus begroting 2020     €      911.056 

 

Meer rijksbijdragen dan begroot (€ 249.601)

De toename rijksbijdragen is veroorzaakt door een indexatie van de middelen voor lichte en zware ondersteuning voor 

het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 in september 2020. Voor deze indexatie was in de begroting 2020 geen bedrag 

opgenomen.

Minder overige lasten dan begroot (€ 238.111)

In de begroting 2020 was een bedrag opgenomen ad € 200.000 voor innovatie. Mede als gevolg van de corona crisis zijn 

er geen innovatieve programma’s opgestart en ook zijn er door schoolbesturen geen aanvragen gedaan. Dit bedrag is in 

2020 derhalve onbesteed gebleven.

 

Minder doorbetalingen aan schoolbesturen dan begroot (€ 604.229)

De lagere doorbetalingen worden met name verklaard door:

 Meer  Minder Per salo minder

      

Afdrachten SO  €     55.870  

Afdrachten SBO  €    211.988  

Grensverkeer inkomend/uitgaand  €       16.722  

SWV Passender Wijs €     2.717  

Afdracht besturen scholen (speciaal)basisonderwijs    €     28.752 

Inzet arrangementen    €     561.321 

Overige afdrachten    €     301.453 

 

 €    287.297  €    891.526  

     €     -604.229  
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Het beleid rondom het toekennen van arrangementen is, zoals nader toegelicht in paragraaf 4.2.2,pas in de loop van 2020 

vastgesteld Dit heeft er toe geleid dat in 2020 minder arrangementen zijn toegekend, dan in de begroting 2020 was voor-

zien.

Meer personele lasten dan begroot (€ 195.977)

De hogere personele lasten zijn te verklaren door hogere externe inhuur van personeel (€250.704) en lagere kosten voor 

lonen en salarissen (€ 51.614). Dit zijn voornamelijk de externe deskundigen voor de onafhankelijke deskundigheids- 

verklaring nodig voor een TLV.

Analyse van het resultaat 2020 ten opzichte van het resultaat 2019

De exploitatierekening 2020 vertoont een positieve afwijking ten opzichte van de exploitatierekening 2019 ad € 417.546. 

De belangrijkste verschillen tussen de exploitatie 2019 en 2020 zijn als volgt weer te geven:

Specificatie belangrijkste verschillen resultaat 2020 versus 2019

        

Toename rijksbijdragen   €  784.693 

Toename overige baten   €  6.298 

Afname doorbetalingen aan schoolbesturen   €  403.565 

     €   1.194.556    

      

Toename personele lasten   €  618.548 

Toename afschrijvingen   €   13.332 

Toename huisvestingslasten   €   43.705 

Toename overige lasten   €   100.696 

Toename financiële lasten   €   729   

     €    777.010   

Toename resultaat 2020 versus 2019     €  417.546 

Toename rijksbijdragen (€ 784.693)

De rijksbijdragen zijn in 2020 ten opzichte van 2019 toegenomen als gevolg van het vervallen van de laatste tranche van 

de vereveningskorting met ingang van het schooljaar 2020/2021. De korting op de rijkssubsidie als gevolg van verevening 

bedroeg in 2019 nog € 813.960. In 2020 is over de periode januari tot en met juli 2020 een vereveningsbijdrage inge-

houden op de rijkssubsidie ad € 296.021, de korting nam derhalve af met € 517.939. Dit is de belangrijkste verklaring voor 

de toename van de rijksbijdragen ten opzichte van 2019. Daarnaast heeft een indexering plaatsgevonden op de lichte en 

zware ondersteuningsmiddelen van het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021. 
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Afname doorbetalingen aan schoolbesturen (€ 403.565)

De mutatie in de afdrachten aan schoolbesturen 2020 ten opzichte van 2019 is als volgt opgebouwd:

 Meer  Minder Per salo minder

      

Afdrachten so €   232.355  

Afdrachten sbo   €   39.444 

Grensverkeer inkomend/uitgaand €  7.056  

SWV Passender Wijs €   13.292  

Afdracht besturen scholen (speciaal)basisonderwijs   €   180.875 

Voorzieningen binnen het SWV   €   407.772 

Inzet arrangementen   €   28.177  

  €   252.703  €   656.268   

     €   -403.565 

De toename van de afdrachten so is het gevolg van een verschuiving van leerlingen in categorie 1 naar categorie 3 zoals is 

te zien bij de leerlingaantallen in paragraaf 8.4. De overdracht voor een leerling in categorie 3 is het dubbele van de over-

dracht van de overdrachtsverplichting voor een leerling in categorie 1.

Toename personele lasten (€ 618.548)

In de loop van 2020 is het personeel in dienst bij SWV Profi Pendi toegenomen van gemiddeld 3,2545 wtf in 2019 naar 

gemiddeld 6,7430 wtf in 2020. Deze toename komt, doordat per 1 september 2019  6 consulenten passend onderwijs 

in dienst zijn gekomen van het samenwerkingsverband. Daarnaast is ten opzichte van 2019 € 256.549 extra inhuur van 

extern personeel geweest op met name de programma’s Hoogbegaafdheid en Kwaliteitszorg.

Toename overige lasten (€ 100.696)

De overige lasten zijn in 2020 ten opzichte van 2019 toegenomen als gevolg van extra uitgaven ad € 93.155 voor het vorm-

geven en uitvoeren van beleid waaronder het kwaliteitsbeleid en het beleid rondom het toekennen van arrangementen.

Voor 2020 heeft het samenwerkingsverband voor het eerst een meerjarenbegroting gebaseerd op programma’s opgesteld. 

Binnen de programma’s wordt een onderscheid gemaakt in uitgaven die overeenkomen met de verslaggeving zoals deze 

in de jaarrekening zijn opgenomen. De begroting op basis van programma’s is ook gehanteerd in het ondersteuningsplan 

2020-2024 zodat beide documenten in samenhang kunnen worden gelezen en beoordeeld kunnen worden. De realisatie 

2020 ten opzichte van de programmabegroting 2020 is hieronder weergegeven. Aangezien in 2019 de administratieve 

vastlegging op programmaniveau niet heeft plaatsgevonden, ontbreken in dit overzicht de vergelijkende cijfers van 2019.
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  Realisatie 2020       Begroting 2020  Verschil

Baten 

Lichte ondersteuning  €  2.987.965  €   2.867.874  €   120.091 

Zware ondersteuning €  6.673.201  €  6.415.439  €   257.762 

Verevening zware ondersteuning €  -296.021  €  -283.492  €   -12.529 

Grensverkeer sbo in €   72.627  €   78.375  €   -5.748 

Regeling schoolmaatschappelijk werk €   30.503  €   29.920  €  583 

Geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke 

programma’s in het ondersteuningsplan €   48.695  €  165.000  €  -116.305 

overige baten €   7.877    -    €  7.877 

  

Totaal baten €     9.524.847   €     9.273.116  €     251.731   

    

Lasten     

afdracht so, teldatum, (via DUO) €  2.687.348  €  2.572.196  €  115.152 

afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so) €  253.922  €  313.204  €  -59.282 

grensverkeer sbo uit €  15.978  €   5.004  €  10.974 

overdrachtsverplichting aan sbo €  1.866.168  €  1.654.181  €  211.987 

Totaal afdrachten €    4.823.416  €    4.544.585  €    278.831 

Programma 1a: Basisondersteuning budgetten voor  

schoolbesturen (bruto) €  3.406.813  €  3.470.082  €  -63.269 

Programma 1b: Verwijzingen sbo door de  

schoolbesturen (baten voor het swv) €  -1.270.656  €  -1.275.373  €  4.717 

Programma 1c: Garantiestelling sbo  

(tijdelijk tot en met juli 2021) €  58.208  €  58.000  €  208 

Programma 2: Extra ondersteuning (arrangementen) €  33.034  €  594.354  €  -561.320 

Programma 3: Consulenten Passend Onderwijs €  475.880  €  460.250  €  15.630 

Programma 4: Ondersteuningstoewijzing - AT team €  180.065  €  106.480  €  73.585 

Programma 5: Hoogbegaafdheid €  97.391  €  301.453  €  -204.062 

Programma 6: Integrale kwaliteitszorg €  208.681  €   425.000  €  -216.319 

Programma 7: Bestuur, organisatie, administratie  

en communicatie €  600.959  €   588.285  €  12.674  

Totaal programma’s €   3.790.375  €    4.728.531  €   5.782.992 

     

Saldo lasten €   8.613.791  €  9.273.116  €  -659.325 

     

Resultaat   €   911.056  €    -    €    911.056 

De totale baten en de totale lasten volgens deze programmabegroting wijken € 78.375 af ten opzichte van de begroting 

2020 op basis van de richtlijnen van de jaarverslaggeving. De afwijking betreft het inkomend grensverkeer. Dit is in de 

jaarrekening gesaldeerd met het uitgaand grensverkeer en gepresenteerd onder de doorbetalingen aan schoolbesturen.
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8.2 Analyse van de vermogenspositie

De balans van samenwerkingsverband Profi Pendi is op de afgelopen drie balansdata als volgt:

 

Activa    

    31-12-18   31-12-19  31-12-20 

     EUR  EUR  EUR

Vaste activa    

    

Materiële vaste activa   €  14.047   €  28.286   €  129.585 

Financiële vaste activa   €   -     €   4.620   €   13.640  

    

Totaal vaste activa   €  14.047  €  1 32.906   €  1143.225  

   

 

Vlottende activa    

    

Vorderingen   €  36.615   €  21.507   €  69.194  

Liquide middelen   €  930.741   €  1.561.746   €  2.391.448  

    

Totaal vlottende activa   €   967.356   €  1.583.253   €  2.460.642  

    

Totaal activa   €  981.403   €  1.616.159   €  2.603.867 

        

Passiva    

    31-12-18   31-12-19  31-12-20 

  

Vermogen    

   

Algemene reserve   €  902.022  €   1.395.532  €  2.306.588

Voorzieningen   €  3.255  €  5.740  €   9.173 

Kortlopende schulden   €  76.126  €   214.887  €  288.106  

Totaal passiva   €  981.403   € 1.616.159   € 2.603.867 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal signaleringsgrenzen (boven en/of ondergrens) vastgesteld voor een aantal 

financiële kengetallen. Hieronder worden deze financiële kengetallen toegelicht en wordt vermeld hoe de uitkomst van het 

kengetal voor samenwerkingsverband Profi Pendi zich verhoudt tot de vastgestelde signaleringsgrenzen.
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De hoogte van deze kengetallen zijn voor het samenwerkingsband Profi Pendi ultimo 2018, 2019 en 2020 als volgt:

Financiële kengetallen 

 

Kengetal  Berekenings-  Signalerings- 2018 2019    2020 

  wijze  waarde    

  inspectie  

  

Solvabiliteit 2  Eigen vermogen +  

  voorzieningen/ 

  totaal vermogen < 0,30  0,92   0,87   0,89 

Liquiditeit  Vlottende activa/ 

  kort vreemd vermogen < 0,75  12,71   7,37   8,54 

Rentabiliteit  Resultaat/totale baten 0-5% 3,75% 5,70%  9,64%

Mogelijk bovenmatig  

publiek eigen vermogen  Eigen vermogen/ 

  totale baten  > 3,5 % 11% 16%  24% 

Solvabiliteit 2

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen en het vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financie-

ringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. De Inspectie voor het 

Onderwijs heeft vastgesteld dat de solvabiliteit minimaal 0,3 moet zijn om een goede verhouding tussen eigen en vreemd 

vermogen te hebben en om aan de verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen. Een bovengrens is niet vastgesteld.

Liquiditeit

De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De 

Inspectie voor het Onderwijs heeft als ondergrens een current ratio van 0,75 vastgesteld. Boven deze signaleringsgrens is 

er volgens de Inspectie geen sprake van onderliquiditeit.

Rentabiliteit

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief ex-

ploitatieresultaat. 

Mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen

De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een samenwerkingsverband redelijkerwijs aan eigen ver-

mogen nodig heeft om bezittingen te financieren en om risico’s op te vangen. Dit bedrag is het normatieve publieke eigen 

vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde. Voor samenwerkingsverbanden is de formule 3,5% van de totale 

bruto baten maar met een minimum van € 250.000. Voor Profi Pendi is de waarde ultimo 2020 € 330.828.

Voor samenwerkingsverband Profi Pendi ligt het berekende percentage eigen vermogen/totale baten boven de signale-

ringswaarde van de Inspectie. In de continuïteitsparagraaf wordt nader ingegaan op het toekomstig beleid ten aanzien van 

het terugbrengen van de bovenmatige reserves.
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8.3 Treasuryverslag
Het samenwerkingsverband hanteert een door het bestuur vastgesteld treasurystatuut. Begin 2021 is dit statuut geactua-

liseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe organisatiestructuur en de Regeling Beleggen, lenen en derivaten 

van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 2016, gedateerd 6 juni 2016 en gewijzigd 5 december 2018. 

Het treasurystatuut is vastgesteld door de directeur-bestuurder en wordt beoogd goedgekeurd door de Commissie van 

Toezicht. Hierin wordt het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoor-

delijkheden in het kader van de treasuryfunctie. 

Het jaar 2020

Samenwerkingsverband Profi Pendi heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De gelden staan op bankrekeningen 

bij de Rabobank. In 2020 is het samenwerkingsverband voor het eerst geconfronteerd met negatieve rente op de banksaldi 

boven € 250.000. Hierdoor zijn de financiële lasten licht toegenomen.  

8.4 Continuïteitsparagraaf

In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het voorgenomen beleid voor de 

komende 4 jaar. 

Het evaluatieverslag van het toezichthoudend orgaan staat in paragraaf 1.3.c. 

Leerlingaantallen en personele bezetting

Leerlingaantallen

In de meerjarenbegroting vastgesteld in december 2020 is uitgegaan van de volgende leerling prognose:

Deze leerlingaantallen zijn gebaseerd op een combinatie van informatie vanuit het scenariomodel PO en inschattingen van 

de directeur-bestuurder.

   01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25

         

Bao    15.221   14.991   15.138   14.973   14.876   14.868   14.871 

Sbo    607   545   540   534   529   524   518 

         

Totaal    15.828   15.536   15.678   15.507   15.405   15.392   15.389 

   01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25

         

< 8 jaar       

Categorie 1   41 27 25 26 27 29 31

Categorie 2   2 9 2 2 2 2 2

Categorie 3   7 12 8 9 10 10 10

> 8 jaar       

Categorie 1   163 107 150 151 153 156 159

Categorie 2   7 9 3 3 3 3 3

Categorie 3   13 28 12 14 15 15 15

         

Totaal    233 192 200 205 210 215 220
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In de meerjarenbegroting wordt voor de komende jaren (1-10-2021, 1-10-2022, 1-10-2023 en 1-10-2024) een krimp van 

ongeveer 1 % verwacht op het totaal aantal leerlingen op de basisscholen in het samenwerkingsverband.

De ontwikkeling van de leerlingaantallen SBO en SO zijn als volgt percentueel weergegeven:

Het landelijke deelname % SBO ligt op de peildatum 1 oktober 2020 op 2,51 % en het landelijke deelname % so op 1,8 %. 

In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat het percentage deelname SBO daalt naar 3,37% inclusief grensverkeer. Ten 

aanzien van het aantal doorverwijzingen naar het so geldt een omgekeerde ontwikkeling. 

Ten opzichte van 1 oktober 2019 is het % leerlingen in het SO toegenomen met 0,01 %. De verwachting is, dat het deelna-

me % SO toeneemt tot 1,43% op 1-10-2025. 

Personele bezetting

 ACTUEEL         VERWACHTING  

PERSONELE BEZETTING IN FTE 2020  2021 2022  2023  2024 

  

Management/directie 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0

Overige medewerkers 5,7  7,2  7,2  7,2  7,2

      

Totaal 6,7  8,2  8,2  8,2  8,2

Verwacht wordt dat het personeel in loondienst in 2021 toeneemt met 1,5 fte en daarna hetzelfde blijft. In 2021 zal één 

van de medewerkers van het AT-team en een beleidsmedewerker in dienst treden bij het samenwerkingsverband. Deze 

medewerkers waren in 2020 via externe inhuur werkzaam voor het samenwerkingsverband.

De meerjarenbegroting 2021-2024

Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat de meerjarenbegroting uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelge-

ving, waarbij het risico groot is dat de realisatie daarvan in de toekomst zal afwijken, ook omdat de praktijk weerbarstig is. 

Er is in dit verslag niet gewerkt met scenario’s, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om onderstaande 

meerjarenbegroting te controleren.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

sbo 3,56% 3,63% 3,76% 3,88% 3,88% 4,03% 4,00% 4,09% 3,83% 3,51% 3,44% 3,44% 3,43% 3,40% 3,37%

so 1,20% 1,10% 1,07% 1,06% 1,04% 1,06% 1,18% 1,14% 1,23% 1,24% 1,28% 1,32% 1,36% 1,40% 1,43%

sbo+sb 4,76% 4,73% 4,82% 4,94% 4,92% 5,09% 5,17% 5,23% 5,07% 4,74% 4,72% 4,77% 4,80% 4,80% 4,80%
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Het verwachtte verloop van het eigen vermogen en de samenstelling daarvan volgt uit de meerjarenbalans:

MEERJARENBEGROTING - BALANS  ACTUEEL         VERWACHTING  

BALANS  2020  2021  2022  2023 

  EUR  EUR  EUR  EUR

Activa      

- Materiële vaste activa             129.585    129.585    129.585    129.585  

- Financiële vaste activa             13.640    13.640    13.640    13.640 

Totale vaste activa             143.225    143.225    143.225    143.225  

        

Vlottende activa      

- Vorderingen             69.194    69.194    69.194    69.194  

- Liquide middelen        2.391.448    1.761.214    1.386.096    1.112.064

Totale vaste activa                 2.460.642    1.830.408    1.455.290    1.181.258  

 

Totaal activa         2.603.867    1.973.633    1.598.515    1.324.483    

Passiva      

Eigen vermogen        

- Algemene reserve        2.306.588    1.676.354    1.301.236    1.027.204 

Totale eigen vermogen        2.306.588    1.676.354    1.301.236    1.027.204  

         

Voorzieningen              9.173    9.173    9.173    9.173 

Kortlopende schulden           288.106    288.106    288.106    288.106  

       

Totaal passiva        2.603.867    1.973.633    1.598.515    1.324.483  

Investeringen

Gezien de omvang en werkwijze van het samenwerkingsverband is in beperkte mate sprake van investeringen. In 2020 

hebben incidenteel meer investeringen plaatsgevonden in verband met het betrekken van de nieuwe huisvesting in 2020. 

Naar verwachting zullen de investeringen in 2021 tot en met 2024 gering zijn. Om deze reden is hier in de meerjarenbe-

groting geen rekening mee gehouden.

Vlottende activa

Als gevolg van de (begrote) negatieve resultaten zal de beschikbare liquiditeit afnemen.

Eigen vermogen

Omdat het publiek eigen vermogen van het samenwerkingsverband ligt boven de signaleringswaarde van de Inspectie van 

het Onderwijs, is in de meerjarenbegroting een afbouw van de bovenmatige publieke reserves verwerkt. Het eigen vermo-

gen neemt hierdoor af in 2021 tot en met 2023. In februari 2021 is na het vaststellen van het Sectorplan voor het afbou-

wen van de bovenmatige publieke vermogens vast komen te staan, dat de in de meerjarenbegroting opgenomen afbouw 

niet in overeenstemming is met het tempo opgenomen in het Sectorplan. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt onder de 

paragraaf Maatregel 23 ingegaan op wat dit betekent voor het samenwerkingsverband.



54Jaarrekening 2020

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn in omvang afhankelijk van het moment van betaling. Een aantal verplichtingen keren jaarlijks 

terug op de balans als kortlopende schuld. Omvangrijke mutaties in de omvang van de schulden worden niet verwacht.

De staat van baten en lasten op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen laat volgens 

de meerjarenbegroting 2021-2024 het volgende beeld zien:

    

STAAT VAN BATEN EN LASTEN   ACTUEEL         VERWACHTING  

  2020  2021  2022 2023

           

Baten      

Rijksbijdragen  €     9.444.342  €     9.718.598  €     9.667.940  €     9.570.514  

Overige baten  €           7.876                       -                      -                      -   

Totaal baten €       9.452.218  €      9.718.598  €      9.667.940  €      9.570.514 

Lasten

Personele lasten €     1.088.993  €     1.246.690  €     1.186.690  €     1.186.690  

Afschrijvingen €     20.881  €     10.000  €     10.000  €     10.000  

Huisvestingslasten €     77.717  €     50.000  €     50.000  €    50.000 

Overige lasten €     341.889  €     657.000  €     657.000  €     657.000 

Doorbet. aan schoolbesturen €     7.010.496  €     8.385.142  €     8.139.368  €     7.940.856 

Totale lasten  €       8.539.976  €       10.348.832  €       10.043.058  €       9.844.546  

Saldo baten en lasten   €             912.242   €  (630.234) €  (375.118) €  (274.032)  

Financiële baten en lasten  €     (1.186)  €  -  €   -  €    -  

Resultaat  €        911.056  €        (630.234) €        (375.118) €        (274.032)

Baten

De baten zijn gebaseerd op het aantal leerlingen afgezet tegen het daarvoor geldende tarief. De leerling prognose geeft 

verwachte krimp aan van ongeveer 1 %. De daling van de baten heeft een directe relatie met deze afname van het aantal 

leerlingen binnen het samenwerkingsverband.

Lasten

De personele lasten van het samenwerkingsverband zullen in de komende jaren toenemen, doordat het personeel in eigen 

dienst zal worden uitgebreid. De doorbetalingen aan schoolbesturen vormen het grootste deel van de uitgaven van het 

samenwerkingsverband.

Sinds 2020 stelt het samenwerkingsverband ook de meerjarenbegroting op gebaseerd op programma’s en binnen deze 

programma’s wordt een onderscheid gemaakt in uitgaven die overeenkomen met de verslaggeving zoals deze in de jaarre-

kening zijn opgenomen. De begroting op basis van programma’s is ook gehanteerd in het ondersteuningsplan 2020-2024 

zodat beide documenten in samenhang kunnen worden gelezen en beoordeeld kunnen worden. In deze programmabe-

groting is nader gespecificeerd waaruit de doorbetalingen aan schoolbesturen in de komende jaren zullen bestaan. 
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De meerjarenbegroting 2021-2024 op basis van programma’s is als volgt:

MEERJARENBEGROTING - BALANS

  Begroting  Begroting        Begroting Begroting

  2021  2022  2023 2024

           

Baten      

lichte ondersteuning  €  2.945.936  €  2.933.453  €  2.935.338  €  2.909.021

zware ondersteuning €  6.559.720  €   6.521.381  €  6.520.313  €  6.462.229 

grensverkeer sbo in €  83.456  €   83.456  €   83.456  €  83.456 

regeling schoolmaatschappelijk werk €   31.407  €   31.407  €  31.407  €  31.407 

geoormerkte subsidies en  

bijdragen voor specifieke programma’s 

in het ondersteuningsplan €   98.080  €  98.244    -      -   

 Totale baten  €        9.718.598  €  9.667.940  €  9.570.514  €  9.486.112   

    

Lasten     

afdracht so, teldatum, (via DUO) €   2.787.475  €   2.652.961  €   2.520.447  €   2.613.581 

afdracht so, peildatum,  

(tussentijdse groei so),  

ondersteuningsbekostiging €  103.512  €  103.512  €  103.512  €  103.512 

afdracht so, peildatum,  

(tussentijdse groei so), basisbekostiging €   47.577  €  47.577  €  47.577  €  47.577 

grensverkeer sbo uit €  5.334  €  5.334  €  5.334  €   5.334 

overdrachtsverplichting aan sbo €  1.583.109  €   1.414.075  €   1.384.684  €  1.372.916 

Totaal afdrachten €    4.527.008  €   23.459  €   4.061.554   €   4.142.921 

Programma 1a: Basisondersteuning 

budgetten voor schoolbesturen (bruto) €   3.470.139  €   3.448.914  €   3.412.307  €    3.390.662 

Programma 1b: Consulenten €    605.104  €    575.104  €   575.104  €    575.104 

Programma 1c: Integrale kwaliteitszorg €   325.000  €   325.000  €   325.000  €   325.000 

Programma 2a: Extra ondersteuning  

(arrangementen) €    460.000  €   530.000  €   530.000  €    530.000 

Programma 2b: Verwijzingen sbo door 

de schoolbesturen (baten voor het swv) €   -1.098.005  €   -1.098.005  €   -1.098.005  €   -1.098.005 

Programma 2c: Garantiestelling sbo  

(tijdelijk tot en met juli 2021) €    21.000    -      -      -   

Programma 2d: Ondersteunings- 

toewijzing - AT team €   126.580  €   126.580  €    126.580  €   126.580 

Programma 3: Dekkend netwerk €    1.065.000  €   1.065.000  €    1.065.000  €    1.065.000 

Programma 4: Doorgaande lijn €    30.000  €   30.000  €    30.000  €   30.000 

Programma 5: Taalvaardig €   97.000  €   97.000  €    97.000  €   97.000 

Programma 6: Hoogbegaafdheid €   53.720  €   53.720  €   53.720  €   53.720 

Programma 7: Thuiszitters €   115.000  €    115.000  €   115.000  €   115.000 

Programma 8: Bestuur, organisatie,  

administratie en communicatie €   551.286  €   551.286  €   551.286  €   551.286 

Totaal programma’s €   5.821.824  €   5.819.599  €  5.782.992  €   5.761.347 

     

Totale lasten €   10.348.832   €   10.043.058  €    9.844.546  €   9.904.268  

Resultaat €   -630.234   €   -375.118  €   -274.032  €   -418.156 
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Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

In 2020 heeft het samenwerkingsverband bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan 2020-2024 de risicoanalyse 

geactualiseerd. De risico paragraaf in het ondersteuningsplan sluit af met de volgende conclusie: ‘De algemene conclusie 

uit de risicoanalyse luidt dat het samenwerkingsverband een voorname rol toegedicht wordt met betrekking tot voorlich-

ten, communiceren, signaleren, aanspreken en analyseren (bijvoorbeeld van verantwoordingen). Dit is nadrukkelijk een 

kentering in het tot dusver gevoerde beleid.

De risicoanalyse vertaalt zich in financiële zin zowel naar de meerjarenbegroting als naar de balans van het samenwer-

kingsverband (buffervermogen). Met betrekking tot de meerjarenbegroting is de conclusie dat genoemde beheersmaatre-

gelen niet moeten leiden tot opname van extra budgetten in programmalijn 2 extra ondersteuning.

Met betrekking tot het buffervermogen blijkt uit de risicoanalyse dat het samenwerkingsverband vooral buffervermogen 

dient aan te houden in verband met:

• de verplichte afdrachten aan SBO en (met name) SBO;

• de risico’s die voortvloeien uit werkgeverschap;

• overige onvoorziene risico’s.

We taxeren het gewenste buffervermogen op € 500.000; resp. € 200.000, € 200.000 en € 100.000.

Het samenwerkingsverband beschikt ultimo 2019 over een eigen vermogen van € 900.000. Er zijn derhalve middelen 

beschikbaar om de komende jaren in te zetten op de uitvoering van het Ondersteuningsplan.’

Na de vaststelling van het ondersteuningsplan 2020-2024 heeft de Inspectie van het Onderwijs in juli 2020 nieuwe signa-

leringswaarden voor de reserves ontwikkeld: het normatieve publieke eigen vermogen. Voor samenwerkingsverbanden is 

de formule:

0,035 x totale bruto baten, met een minimaal risicobuffer van € 250.000

Voor het samenwerkingsverband Profi Pendi betekent dit voor 2021: 0,035 x € 9.718.598 = € 340.151. Dit bedrag is lager 

dan het op basis van de risico analyse bepaalde buffervermogen ad € 500.000. 

Mogelijke risico’s (Mogelijke) Beheersmaatregelen 

Programma 1a. Budgetten basisondersteuning

Er zijn scholen die de basiskwaliteit (waarderingskader Inspectie 

van het Onderwijs) niet realiseren en daarmee niet voldoen aan het 

niveau van de basisondersteuning in het samenwerkingsverband.

Handhaving door de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur dient de 

herstelopdracht te realiseren.

Schoolbestuur verantwoordt zich in de ALV over diens kwaliteit.

Er zijn scholen die de overeengekomen basisondersteuning niet 

realiseren.

Het schoolbestuur handhaaft hierop en verantwoordt zich in de ALV. 

Het samenwerkingsverband monitort de kwaliteit en voortgang.

Medewerkers van scholen zijn onbekend met de inhoud van het 

begrip basisondersteuning, dan wel niet in staat dit te realiseren.

Het schoolbestuur voorziet in de informatievoorziening, scholing en 

professionalisering van haar medewerkers. Het samenwerkingsverband 

biedt ondersteuning op de ondersteuningsvraag van het betreffende 

schoolbestuur.

De ondersteuning die de consulenten passend onderwijs bieden, 

verloopt niet naar de tevredenheid van de scholen.

Het samenwerkingsverband voert strategisch personeelsbeleid en pro-

fessionaliseringsbeleid van diens medewerkers uit. Middels  

monitoring (tevredenheid en kwaliteitscultuur) heeft het 

samenwerkingsverband zicht op de samenwerking en acteert hier 

vroegtijdig op.
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De wettelijke bepalingen en afspraken in het samenwerkingsver-

band rondom de SOP’s worden niet nageleefd, waardoor het zicht 

op het dekkend netwerk onvolledig is.

De schoolbesturen handhaven hierop en verantwoorden zich over de 

kwaliteit en termijn van herstel binnen de ALV.

Schoolbesturen en hun scholen voldoen niet aan de wettelijke 

zorgplicht.

Inspectie handhaaft hierop sinds november 2019. Het bestuur heeft een 

resultaatsverplichting. Het samenwerkingsverband heeft een ‘mel-

dingsplicht’ naar de Inspectie.

Programma 2 – Extra ondersteuning

Het voor de arrangementen beschikbare budget blijkt ontoereikend. Toekenning middelen van arrangementen overwegen (binnen budget).

Budget arrangementen heroverwegen.

Het onderzoek naar de variatie van het S(B)O- aanbod kent onvol-

doende voortgang of resultaten. De deelname aan het S(B)O daalt niet.

Onderzoeken hoe de toestroom SBO verloopt. Inzetten op  

tijdelijkheid in de termijn van de TLV’s. 

De spreiding, dubbeling, hiaten waar de extra ondersteuning  

plaatsvindt binnen het samenwerkingsverband is niet helder.

Alleen de extra ondersteuning die in de SOP’s beschreven staat, heeft 

een officiële status extra ondersteuning.

Programma 3 – Dekkend netwerk

Het samenwerkingsverband heeft ‘verwijtbare thuiszitters’. Analyseren welke voorzieningen er niet of te weinig zijn en deze realiseren 

(voorbeeld: kinderen met psychiatrische gedragsproblematiek).

Er zijn wachtlijsten voor de jeugdhulp, waardoor de leerling niet 

tijdig de passende ondersteuning krijgt die hij/ zij nodig heeft. 

De Inspectie van het Onderwijs wijst samenwerkingsverbanden  

op de mogelijkheden die de Variawet biedt; een passende tussenoplos-

sing waarbij voortgang onderwijs wordt doorgezet, al dan  

niet in een school. Het samenwerkingsverband voert gesprekken met 

gemeenten over wachtlijsten jeugdhulp.

Programma 4 – Doorgaande lijn

Doorbroken overstap van KO naar PO en VO. Breuklijnen in  

overstappen vanuit een medische voorziening, uit het buitenland, 

vanuit een vrijstelling 5 onder a.

Samenwerkingen door gemeenten, schoolbesturen en het samenwer-

kingsverband. 

Hanteren van Verzuimprotocol Lekstroom, gezamenlijke aanpak in 

werkgroep initiatieven (doorgaande lijn, KO-PO, PO-VO).

Programma 5 - Taal

Leerlingen voor wie het dekkend aanbod taal bedoeld is, maken er 

geen gebruik van.

Zicht op het dekkend netwerk van aanbod middels de  

“Ondersteuningskaart van Profi Pendi”. 

Extra ondersteuningsaanbod staat in de SOP’s. Het samen- 

werkingsverband heeft een totaaloverzicht (matrix) van de SOP’s  

en actualiseert deze op basis van de beschikbare SOP’s. 

Schoolbesturen wijzen nieuwkomers bij schoolaanmelding catego-

risch af. 

Er is gezamenlijk toelatingsbeleid op specifieke doelgroepen gefor-

muleerd. In de ALV vindt de verantwoording op de uitvoering hierover 

plaats. 
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Programma 6 - Hoofdbegaafdheid

Schoolbesturen hebben het HB-aanbod niet in de basis- 

ondersteuning opgenomen.

De voortgang van het HB-project loopt vertraging op. 

De schoolbesturen leggen rekenschap af aan elkaar over de  

invulling en uitvoering van het HB- aanbod binnen hun bestuur. 

De stuurgroep HB houdt voortgang in de gaten en neemt hier- 

binnen adequate besluiten.

Pr. 7 – Thuiszitters

De schoolbesturen hebben hun potentiële thuiszitters onvolledig in 

beeld. 

De consulenten passend onderwijs voeren het cyclische gesprek met 

de scholen hierover en kunnen ondersteunen in de acties die hier 

mogelijk uit voortkomen. 

Escalatiemodel en protocol zijn onvoldoende bekend bij  

bestuurders en directeuren.

De schoolbesturen organiseren het escalatiemodel in de school. Het sa-

menwerkingsverband organiseert dit op niveau van de gemeente. 

Programma 8 – Bestuur, organisatie, administratie

Het samenwerkingsverband wordt in het herstelonderzoek door de 

Inspectie wederom onvoldoende bevonden. 

Het samenwerkingsverband kan zich onvoldoende verantwoorden 

binnen de kwaliteitsgebieden. 

De schoolbesturen hebben als netwerkorganisatie de resultaat- 

verplichting binnen de verschillende kwaliteitsgebieden (Onderwijsre-

sultaten, Kwaliteitszorg en Ambitie, Financieel Beheer). 

De Inspectie handhaaft hierop. 

Onvoorziene gebeurtenissen ten aanzien van de AVG. Het samenwerkingsverband kent een protocol voor datalekken en past 
deze toe.
Het samenwerkingsverband heeft een security officer en een  
functionaris gegevensbescherming.

Het samenwerkingsverband als werkgever (gebruikelijke risico’s: 

uitval, conflicten, etc.)

Adequaat personeelsbeleid voeren en in het buffervermogen  

verdisconteren.
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Maatregel 23: bovenmatige reserves

Het samenwerkingsverband heeft in maart 2021, evenals alle andere samenwerkingsverbanden, een brief van de minister 

ontvangen dat het uiterlijk 7 mei 2021 een concreet bestedingsplan moet hebben voor het snel én doelmatig afbouwen 

van de (eventuele) bovenmatige reserves. Deze bestedingsplannen zijn een nadere uitwerking van het gezamenlijke plan 

(sectorplan) dat in januari 2021 door de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en het Netwerk 

LPO op aangeven van de minister is opgesteld. Dee minister heeft dit plan goedgekeurd. Het sectorplan laat zien hoe de 

samenwerkingsverbanden hun reserves concreet inzetten voor het verbeteren van passend onderwijs en hoe hij de sa-

menwerkingsverbanden kan aanspreken en afrekenen op de voortgang van de afspraken. Het sectorplan geeft aan dat sa-

menwerkingsverbanden hun bovenmatige reserves afbouwen in 2021 en 2022, en, als het om redenen van doelmatigheid 

echt niet anders kan, een restant in 2023. Met de goedkeuring van het sectorplan is een generieke korting op de budgetten 

2021 - 2022 van alle samenwerkingsverbanden voorkomen.

Het samenwerkingsverband Profi Pendi heeft in 2020 een groot positief resultaat behaald, waardoor de bovenmatige 

publieke reserve is toegenomen en op 31-12-2020 € 1.975.760 bedraagt. Op grond van de negatieve exploitatieresultaten 

in de meerjarenbegroting in deze paragraaf daalt de bovenmatige publieke reserve naar € 962.858 per 31-12-2022 en 

€ 692.236 per 31-12-2023. Deze afname voldoet niet aan het tempo van afbouw conform het Sectorplan. Samenwer-

kingsverband Profi Pendi heeft in het voorjaar 2021 een nieuw bestedingsplan opgesteld, waarin de gevraagde versnelde 

afbouw is opgenomen. Het samenwerkingsverband investeert in 2021, 2022 en voor een deel in 2023 extra in het verbe-

teren van de bedrijfsvoering en in scholing van leraren en ondersteuners. Daarnaast zal een deel van de middelen nodig 

zijn voor het opvangen van de groei in het so.  

Impact van de Coronacrisis

Hoewel de coronacrisis diepgaand impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten aanzien van 

de continuïteit van de organisatie. Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties. 

De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffende de gezondheid van de leerlingen en het personeel en de kwaliteit 

van het onderwijs.

Deze risico’s zijn vooralsnog echter nog niet te kwantificeren in financiële zin.

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Samenwerkingsverband Profi Pendi heeft een stelsel van interne risicobeheersings– en controlemaatregelen (AO/ IC). In 

2019 heeft er een beschrijving plaatsgevonden van de administratieve organisatie. In 2021 wordt deze beschrijving gedeel-

telijk geactualiseerd door optimalisatie en uitbreiding van processen binnen het samenwerkingsverband en het adminis-

tratiekantoor. Deze processen zullen worden opgenomen in een geactualiseerd handboek AO/IC. Waar mogelijk binnen de 

gebruikte systemen zal het samenwerkingsverband in toenemende mate procedures en controls automatiseren middels 

digitale workflows. Met het administratiekantoor worden afspraken hierover vastgelegd in een SLA.
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9. Intern toezicht 

9.1 Verslag Algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV heeft twee rollen, namelijk beleidsbepalend en intern toezichthouder. Zij houdt toezicht op het beleid van het be-

stuur en op de gang van zaken binnen de vereniging. Tot juni 2020 was de ALV het enige intern toezichthoudende orgaan 

van de vereniging. Na juni 2020 is er een splitsing in het intern toezicht gekomen en vormt de ALV het intern toezicht op 

het beleid.

Vandaar dat in dit verslag van het intern toezicht zowel de ALV als de commissie van toezicht aan bod komen.

Scheiding bestuur en intern toezicht (tot juni 2020)

Het bestuur fungeert als verenigingsbestuur en de algemene ledenvergadering als intern toezichthoudend orgaan. Het 

bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter, die geen deel uitmaakt van het bestuur. 

De directeur van het swv geeft dagelijkse leiding aan de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast 

met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daar-

voor noodzakelijke handelingen te verrichten

Portefeuille verdeling (tot juni 2020)

De vereniging Profi Pendi kent twee commissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De auditcommissie 

bestaat een lid van de ALV en een lid van het bestuur. De Remuneratiecommissie betstaat uit twee leden van het bestuur. 

De onafhankelijk voorzitter woont als adviseur de vergaderingen van de remuneratiecommissie bij.

Auditcommissie (tot juni 2020)

In 2020 heeft de auditcommissie met de directeur gesproken over de begroting waar de rechtmatige verwerving van mid-

delen en de geplande inzet van middelen m.b.t. de jaarcijfers onderwerp van gesprek was. 

Verder is in de bestuursvergaderingen inzicht gegeven in de tussentijdse prognoses en de beheersing van eventuele risi-

co’s. Bij de jaarstukken is de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen besproken en beoordeeld. 

Remuneratie commissie (tot juni 2020)

De Remuneratiecommissie is in 2020 eenmaal bijeen gekomen. Hier is het functioneren van de directeur besproken op 

basis van diens eigen verantwoording en reflectie. Daarop is een voordracht gedaan in de ALV, voor benoeming tot  

directeur bestuurder per juni 2020, gelijktijdig aan de invoering van het nieuwe governancemodel.

Uitvoering van het intern toezicht (heel 2020)

In de rol van intern toezichthoudend orgaan heeft de ALV in 2020 de volgende besluiten genomen:

• Goedkeuring begroting 2021, bestuursverslag 2019 en jaarplan 2020-2021

• Governancewijziging en statuten 

• Benoeming directeur bestuurder, onafhankelijk voorzitter en CvT-leden.

• Goedkeuring Ondersteuningsplan 2020-2024 met bijlagen

• Goedkeuring kwaliteitsbeleid 

• Vaststelling communicatieplan 
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9.1.1 Overzicht (neven)functies ALV  

Naam Bestuur Hoofdfunctie Nevenfunctie

Mw. G. Boerma Stichting 
samenwerking 
Nieuwegein

Voorzitter College van 

Bestuur St. Samenwerking 

Nieuwegein

• Directeur bij Loods onderwijs B.V.

Dhr. R. Boerman KS Fectio Voorzitter College van 

Bestuur Fectio 

• Voorzitter bestuur Toneelschap Beu-

mer&Drost 

• Lid rvt Netwerk Maatschappelijke Onder-

steuning  

Dhr. J. Broekman SPCO Groene 
Hart

Voorzitter College van 

Bestuur Groene Hart 

Dhr. A. van Dam  

Tot 01-09-2020
Montessori  
Onderwijs  
Houten

Directeur Montessori 
Houten 

Dhr. J. Gommers Monton Voorzitter College van 

Bestuur Monton

•  Lid Algemeen Bestuur PO-Raad

Dhr. R. van Harten Trinamiek Voorzitter College van Be-

stuur Stichting Trinamiek

Mw. J. Mak LEV WN Directeur de Triangel 

Dhr. F. Meeuwes Gewoon speciaal 

onderwijs 

Lid College van Bestuur 

Stichting Gewoon Speciaal

•  Lid ALV SWV de Eem 

•  Lid bestuur SWV Passenderwijs 

•  Lid bestuur (secretaris/ penningmeester) 

SWV ZOUT 

•  Lid ALV SWV Rijn en Gelderse Vallei 

Mw. A. Smits OO-H Voorzitter College Bestuur 

Openbaar Onderwijs 

Houten 

•  Voorzitter Raad van Toezicht Cambium Col-

lege te Zaltbommel (VO school)

•  Lid remuneratiecommissie Raad van Toe-

zicht Cambium College te Zaltbommel

Dhr. L. M. de Pater Trivia Voorzitter College van 

Bestuur PCPO TriVia

•  Bestuurslid swv Driegang 

•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De 

Drieslag (primair onderwijs en kindcentra)

Dhr. F. Theunissen, 

tot 1-12-2020

Dhr. M. Domela,  

per 1-12

ROBIJN Voorzitter college bestuur 

stichting ROBIJN

Voorzitter college bestuur 

stichting ROBIJN

•  Bestuurslid schoolleidersregister (SRPO)

Dhr. J. Vermeulen O2A5 Senior beleidsmedewerker 

onderwijs en kwaliteit en 

plv. bestuurder O2A5

•  Bestuurslid van de VvE, het 7e Bastion te 

Gorinchem.

Dhr. H. de Vink Fluenta Voorzitter College van 

Bestuur Fluenta 

•  Voorzitter raad van toezicht World Servants

•  Voorzitter algemene kerkenraad hervormde 

gemeente Woerden
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Naam Bestuur Hoofdfunctie Nevenfunctie

Mw. T. (Thea) Meijer SPO Utrecht Voorzitter College van 

bestuur SPO Utrecht

•  Lid bestuur SWV Utrecht PO

•  Lid bestuur SWV Sterk VO

•  Lid bestuur SWV VO Zuid-Utrecht

Dhr. E. Knies De Kleine Prins Voorzitter college van 

Bestuur Kleine Prins 

•  Ambtelijk secretaris Stichting Henriëtte 

Zoete in Bilthoven

•  Bestuurslid of lid ALV swv-en passend on-

derwijs:

SWV de Eem (po)

SWV V(S)O Eemland

SWV Passend Onderwijs Utrecht (po) 

SWV Sterk VO

SWV ZOUT (Zuidoost Utrecht po)

SWV VO Zuidoost Utrecht

SWV Profi Pendi (Zuid Utrecht po)

SWV VO Zuid Utrecht

SWV Unita (Gooi en omstreken po)

SWV Qinas (Gooi en omstreken vo)

•  Voorzitter Stichting BosEijk

•  Voorzitter vv Hees

Mw. F. Nasrullah PCO Utrecht Lid College van Bestuur 

PCOU 

•  Nevenfuncties (allen op persoonlijke titel):

•  lid Bestuur ZonMw 

•  lid Raad van Toezicht Bevolkingsonderzoek 

Midden-West (tot september 2020) 

•  voorzitter Raad van Toezicht Pharos (tot 

september 2020) 

•  lid Raad van Advies KWF Kankerbestrijding 

(tot september 2020)

•  lid Raad van Toezicht Voedingscentrum  

(sinds september 2020)

9.2 Commissie van Toezicht

De samenstelling van de Commissie van Toezicht was in 2020 als volgt:

Naam Functie Datum start Herbenoembaar per Aftredend per

Mw. D. Lamers Onafhankelijk  

voorzitter

15-06-2020 31-07-2024 31-07-2028

Dhr. R.J. van ‘t Geloof Lid 15-06-2020 31-07-2024 31-07-2028

Mw. A. Kuiper Lid 15-06-2020 31-07-2024 31-07-2028

Dhr. A. van Tok Lid 01-08-2020 - 31-12-2020
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9.2.1 Evaluatie intern toezicht CvT, vanaf juni 2020 
Het intern toezicht heeft zich verantwoord op de uitoefening van zijn bevoegdheden, op de uitvoering scheiding bestuur 

en intern toezicht, en de wijze waarop het bestuur, intern toezicht en medezeggenschap in de praktijk functioneren. 

In onderstaand verslag van de Commissie van Toezicht verantwoordt zij zich op haar taken, de wijze waarop zij de wette-

lijke voorschriften naleeft, handelt binnen de code goed bestuur en wanneer daarvan wordt afgeweken.

In de tweede helft van 2020 was er nog geen auditcommissie of renumeratiecommissie ingesteld. De werkwijze van de 

CvT komt in de Visie op toezicht te staan. Deze is in ontwikkeling en zal in 2021 worden vastgesteld. 

Uitvoering 

van het intern 

toezicht 

Wijze van toezien op rechtmatige en 

doelmatige besteding van middelen. 

De bestuurder levert kwartaalverslag met voortgang 

realisatie doelen i.r.t. de inzet van middelen voor deze 

doelen.

In 2020 is door de CvT het besluit genomen over de 

aanstelling van de accountant voor boekjaar 2021.

Goedkeuren van de begroting, 

bestuursverslag en het meerjarenplan. 

In november 2020 heeft de CvT goedkeuring verleend 

aan Meerjarenbegroting 2021- 2024. Tevens heeft de CvT 

ingestemd met het Jaarplan 2021 en de bijbehorende 

Begroting 2021 goedgekeurd.

Verantwoording Wijze van de uitoefening van zijn 

bevoegdheden 

Het CvT heeft in 2020 advies gegeven aan de bestuurder 

inzake:

• Het ondersteuningsplan 2020- 2024;

• De Meerjarenbegroting;

• Jaarplan 2021;

• Begroting 2021;

• Besteding van de reserves in 2021 en volgende jaren;

• Het kwaliteitsbeleid en daarbij behorende proces en 

procedurebeschrijvingen;

• Het conceptreglement CvT en de audit- en remuneratie-

commissie (afronding in 2021);

• Het concept bestuursreglement en de daarbij procuratie-

regeling (afronding in 2021).

Wijze van communiceren over de eigen 

prestaties en ontwikkelingen

De CvT heeft een werkplan 2020-2021 opgesteld. In het 

najaar 2020 heeft de CvT kennisgemaakt met de leden van 

de ALV en in dit gesprek aandacht besteed aan de centrale 

thema’s binnen Profi Pendi. Met de OPR heeft de CvT overleg 

gehad over het thema: kwaliteit van zorg op scholen.

Met deze rapportage legt de CvT verantwoording af over 

haar eigen prestaties en ontwikkelingen.

Wijze van ondersteuning en advisering 

en met welk resultaat? 

Ondersteuning door bestuursadviseur en bestuurder,

Verbindingsfactor CvT en ALV in de vorm van 

onafhankelijk voorzitter, waardoor informatie, voortgang 

en belevingsaspecten in verschillende onderdelen van de 

organisatie verhelderd zijn.

Duidelijke conclusies over de 

tevredenheid m.b.t. realisatie van de 

doelen

De realisatie van de gestelde doelen alsmede sturen op 

missie en visie door de organisatie komt langzaam op 

stoom en dat is gezien de korte periode waarin de huidige 

governance geldt, bemoedigend. Met name het dashboard 

kwaliteitsbewaking (POS) en de herstelopdrachten van de 

onderwijsinspectie maken daar onderdeel van uit. 
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Scheiding 

bestuur en 

intern toezicht

Het intern toezicht heeft een 

toezichtkader opgesteld hierin staat op 

welke criteria het intern toezicht zich 

richt. 

Er is een voorzet voor het toezichtkader in het werkplan 

CvT opgenomen en in het kader van verduidelijking en 

verdieping van bestuur en toezicht is er een adviesrapport 

opgesteld. Mede op basis van dit rapport zal in 2021 een 

commissie aan de slag gaan om verder vorm te geven aan 

het toezichtkader en het intern toezicht.  

Onafhankelijkheid en 

transparantie in de verdeling 

van taken en bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden

De gekozen verdeling van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zal in 2021 verder ingevuld en 

aangescherpt worden. Dit geldt met name voor het intern 

toezicht op onderwijsinhoud en bedrijfsvoering, dat 

respectievelijk bij de ALV en de CvT belegd is.

Beschikbaarheid onder leden en 

portefeuilleverdeling, 

Er is een portefeuilleverdeling gemaakt en er zijn 

commissies ingesteld. Met name in de aanloopfase 

bleek het noodzakelijk om extra tijd te investeren in de 

constructie en positionering van de CvT binnen de nieuwe 

organisatiestructuur.  

Zelfevaluatie en professionalisering In 2020 is veel geïnvesteerd in onderlinge kennismaking 

door werkbijeenkomsten en tussentijdse reflecties. In 2e 

helft 2021 vindt een uitgebreide zelfevaluatie plaats.

Inrichten en 

faciliteren en 

medezeggen- 

schap

Op welke wijze het bestuur zich inspant 

op ondersteuningsvragen, facilitering 

en professionalisering 

Het bestuur faciliteert de CvT door de inzet van de 

bestuurssecretaris (verslaglegging vergaderingen) en de 

officemanager (maken van afspraken). Daarnaast ook door, 

indien noodzakelijk het betrekken van externe expertise 

bij specifieke vraagstukken. Ook ontvangen CvT leden 

uitnodigingen voor (inhoudelijke) Webinars. 

In 2021 zal er meer aandacht zijn voor het up-to-date 

blijven van de ontwikkelingen in het passend onderwijs en 

de governance ontwikkelingen. 

De wijze waarop het bestuur, intern 

toezicht en medezeggenschap in de 

praktijk functioneert 

Er is een jaarkalender met CvT vergaderingen met de 

bestuurder, overlegmomenten met OPR en de CvT wordt 

daarnaast via agenda en verslagen geïnformeerd over de 

inhoudelijke besprekingen en de besluiten van de ALV. In 

2021 zal nog meer ingezoomd worden op de wijze waarop 

het intern toezicht en medezeggenschap vorm krijgt. 
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9.2.2 Overzicht (neven)functies Commissie van Toezicht 

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie

Mw. Lamers

Onafhankelijk voorzitter

• Directeur/eigenaar: Lamers met Part-

ners, Advies in Governance

• Associated Partner: The Leadership 

Advisory, Amstelveen

• Voorzitter Raad van Toezicht Stimenz, 

brede welzijnsorganisatie Apeldoorn e.o. 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

Onroerend Goed Kraaybeekerhof, Drie-

bergen

Mw. A. Kuiper  

Lid Commissie van Toezicht

• Beleidsmedewerker gemeente Altena • Ledenraad Mantelzorg NL Matchmaker 

Vianen voor Elkaar

Dhr. R.J. van ’t Geloof 

Lid Commissie van Toezicht

• Pré-pensionado • Parttime docent Stichting  Limburgs 

Voortgezet Onderwijs (juni en juli 2020)

Dhr. A. van Tok 

Lid Commissie van Toezicht

• Directeur Anderen & Van Tok

• Auditor CBCT

• Bestuurslid (penningmeester) Het begint 

met Taal

• Lid Raad van Toezicht Inaya Zorg, Utrecht 

(tot augustus 2020)
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Bijlage 1: Overzicht (neven)functies bestuurs- 
leden ‘oude bestuur’ Profi Pendi

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie

Dhr. F. Meeuwes • Lid College van Bestuur Stichting Ge-

woon Speciaal

• Lid ALV SWV de Eem (vereniging)

• Lid bestuur SWV Passenderwijs (stich-

ting)

• Lid bestuur (secretaris/ penningmeester) 

SWV ZOUT (vereniging)

• Lid ALV SWV Rijn en Gelderse Vallei 

(vereniging) 

Mw. A. Smits • Voorzitter College Bestuur Openbaar 

Onderwijs Houten 

• Voorzitter Raad van Toezicht Cambium 

College te Zaltbommel (VO school)

• Lid remuneratiecommissie Raad van 

Toezicht Cambium College te Zaltbom-

mel

Dhr. J. Vermeulen • Senior beleidsmedewerker onderwijs 

en kwaliteit en plv bestuurder O2A5

• Bestuurslid van de VvE Het 7e Bastion te 

Gorinchem.

Dhr. L. M. de Pater • Voorzitter College van Bestuur PCPO 

TriVia

•  Bestuurslid swv Driegang 

•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting  

De Drieslag (primair onderwijs en 

kindcentra)

Dhr. R. van Harten • Voorzitter College van Bestuur stich-

ting Trinamiek

De bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding van €1500,-  
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Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Profi Pendi Samenwerkingsverband Primair Onderwijs     

      

Adres: Dukatenburg 86, 3437 AE NIEUWEGEIN     

      

Telefoon: 030-2751288     

      

E-mailadres: info@profipendi.nl     

      

Internetsite: http://profipendi.nl/     

      

Bestuursnummer: 21648     

      

Contactpersoon: Mevr. MJAE Sluijters     

Telefoon: 030-2751288     

E-mailadres: msluijters@profipendi.nl     

      

BRIN-nummer: PO2605     



GRONDSLAGEN
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1. Grondslagen van waardering en  
 resultaatbepaling

1.1  Grondslagen

Activiteiten

De Vereniging Samenwerkingsverband Profi Pendi te Nieuwegein heeft ten doel het vormen en in stand houden van een 

regionaal samenwerkingsverband in het primair onderwijs, de belangen van haar leden te behartigen en in hun behoeften 

te voorzien zoals uiteen wordt gezet in artikel 3 van de statuten.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn Jaarver-

slaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en 

de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

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 opgeno-

men tegen nominale waarde.    

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 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. 

Gehanteerde valuta

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro’s, zijnde de functionele valuta.

1.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft een waarborgsom voor een ge-

huurde pand.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, 

gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Bedragen vanaf € 500 worden geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingspercentage is:

Verbouwingen  20%

ICT   10% - 33%

Meubilair   6,67% - 20%

Overige inventaris  10% - 20%
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn.

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mo-

gelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 

de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminde-

ringsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.    

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorziening voor 

het risico van oninbaarheid.     

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het 

bestuur en worden 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 het bestuur worden verwerkt onder de financiele 

vaste activa.

        

EIGEN VERMOGEN        

Algemene reserve

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de 

balans.  

        

Voorzieningen        

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte rederlijkerwijs geschat kan worden 

en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op de activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen 

gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s 

die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van 

de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.     

        

Jubileumgratificatie        

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te 

worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, blijfkanspercentage en een uitkering  

bij 25- en 40- jarig jubileum confrom de cao. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet 

bedraagt 1,0%.            

        

Duurzame inzetbaarheid        

De voorziening duurzame inzetbaarheid is gevormd conform de cao en is opgenomen voor de medewerkers waarmee een 

overeenkomst inzake deze regeling is afgesloten.        

       

Kortlopende schulden        

De overlopende passiva betreffen nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn 

te plaatsen. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.   
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1.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling  
 

Baten en lasten        

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hier-

voor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opma-

ken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en materiële kosten toegerekend aan het verslagjaar. 

Het resultaat van de exploitatie wordt toegedeeld aan de reserve die door het bestuur is bepaald.   

        

Pensioenlasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, 

alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, 

bedrijfsgezondheidzorg.

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtig-

de leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bij-

drage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve 

de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van 

een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.  

      

Afschrijvingen        

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van 

investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.       

        

Huisvestingslasten        

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.        

        

Overige lasten        

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor 

het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.   

       

Financiële baten en lasten        

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-

fende activa en passiva.  

1.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht  
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.      
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Balans per 31 december 2020, vergelijkende cijfers per 31 december 2019 

(na verwerking resultaatbestemming)    

    

Activa    

 31 december 2020    31 december 2019 

  

Vaste activa    

    

Materiële vaste activa € 129.585   € 28.286 

Financiële vaste activa € 13.640   € 4.620 

    

    

Totaal vaste activa   € 143.225   € 32.906 

   

 

Vlottende activa    

    

Vorderingen € 69.194   € 21.507 

Liquide middelen € 2.391.448   € 1.561.746 

    

Totaal vlottende activa   € 2.460.642   € 1.583.253 

 

    

Totaal activa   € 2.603.867   € 1.616.159

        

Passiva    

 31 december 2020   31 december 2019  

 

Vermogen    

    

Eigen vermogen € 2.306.588   € 1.395.532

Voorzieningen € 9.173   € 5.740

Kortlopende schulden € 288.106   € 214.887  

Totaal passiva   € 2.603.867   € 1.616.159

        



74Jaarrekening 2019 74Jaarrekening 2020

Staat van baten en lasten 2020

   

  Realisatie 2020 Begroting 2020  Realisatie 2019

Baten 

Rijksbijdragen OCW €    9.444.342   €  9.194.741  €    8.659.649

Overige baten €    7.876  €  -   €   1.578 

Totaal baten €     9.452.218  €  9.194.741   €   8.661.227  

    

Lasten     

Personeelslasten €  1.088.993 €  893.016 € 470.445

Afschrijvingen €  20.881 €  7.000 €  7.549

Huisvestingslasten €  77.717 €  100.000 €  34.012

Overige lasten €  341.889 €  580.000 €  241.193

Doorbetalingen aan schoolbesturen €  7.010.496 €  7.614.725 €  7.414.061

Totaal lasten €  8.539.976 €  9.194.741 €   8.167.260 

     

Saldo baten en lasten* €  912.242 €  0 €  493.967 

     

Financiële baten en lasten €  -1.186 €  0 €  -457  

    

Resultaat*   €  911.056 € 0 € 493.510

* (- is negatief)
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Kasstroomoverzicht 2020, vergelijkende cijfers 2019  

   

   

 2020   2019

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  

Resultaat   €  911.056   €  493.510 

  

Aanpassingen voor:   

- Afschrijvingen € 20.881   €  7.549 

- Mutaties voorzieningen €  3.433   €  2.485

   €  24.314   €  10.034 

Veranderingen in vlottende middelen  

- Vorderingen €   -47.687   €   15.108

- Kortlopende schulden €   73.219   €   138.761

   €  25.532   €  153.869

Kasstroom uit operationele activiteiten   €  960.902   €  657.413

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

Investeringen in financiële vaste activa €  -9.020   € -4.620

Investeringen in materiële vaste activa € -122.863   € -21.788

Desinvesteringen in materiële vaste activa € 683    -

   €  -131.200   €  -26.408

  

Mutatie liquide middelen   €  829.702   €  631.005

Beginstand liquide middelen   €  1.561.746   €  930.741

Mutatie liquide middelen   €  829.702   €  631.005

  

Eindstand liquide middelen   €  2.391.448   € 1.561.746
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Activa

Materiële vaste activa

 Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

 waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

 t/m  t/m  per in in in t/m  t/m  per

 31-12-19 31-12-19 31-12-19 2020 2020 2020 31-12-20 31-12-20 31-12-20

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

         

Verbouwingen     68.760    8.646   68.760   8.646   60.114 

ICT  29.779   15.663   14.116   17.943    7.812   47.492   23.245   24.247 

Meubilair  16.539   2.369   14.170   10.779   683   2.571   26.635   4.940   21.695 

Inventaris 

en apparatuur     25.381    1.852   25.381   1.852   23.529  

         

Totaal   46.318   18.032   28.286   122.863   683   20.881   168.268   38.683   129.585  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans    

   

   

    31-12-20  31-12-19

    

Financiële vaste activa       

Waarborgsommen   €  13.640  €  4.620 

Financiële vaste activa   €  13.640  €  4.620

 

Vorderingen       

Overige vorderingen   €  45.220   €  10.670 

Overlopende activa   €  23.974  €  10.837 

Vorderingen   €   69.194   €  21.507  

 

 

Uitsplitsing    31-12-20  31-12-19

       

Inkomend grensverkeer   €   45.220    €  10.670 

Totaal overige vorderingen   €   45.220  €   10.670   

  

Huur   €  4.415   €   5.675 

Verzekeringen   €  4.425     4.139 

Overige   €  15.134  €  1.023  

Totaal overlopende activa   €   23.974   €  10.837 

 

  

Liquide middelen    31-12-20  31-12-19 

       

Rabobank rek.courant NL21RABO0129502243   €  1.429.065  €   1.499.369

Rabobank bedr.sparen NL32RABO3463699923   €   962.383   € 62.377  

Totaal liquide middelen   €   2.391.448   €  1.561.746  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

      

  

   
 

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit van vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering, is 

overeenkomstig het voorstel van het bestuur, het resultaat over het jaar 2020 toegevoegd aan het verenigingsvermogen.

   Stand per Resultaat Overige  Stand per Resultaat Overige  Stand per

Eigen vermogen   31-12-18 2019 mutaties 31-12-19 2020 mutaties 31-12-20

   EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

        

Algemene reserve   902.022 493.510 - 1.395.532 911.056 - 2.306.588   

Totaal eigen vermogen  902.022 493.510 - 1.395.532 911.056 - 2.306.588

        

  Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

Voorzieningen  31-12-19 2020 2020 2020 31-12-20 deel <1 jaar deel >1 jaar

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Duurzame inzetbaarheid 5.222 3.280 - - 8.502 - 8.502

Jubilea  518 153 - - 671 - 671 

      

Totaal voorzieningen  5.740 3.433 - - 9.173 - 9.173
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS    

   

   

Kortlopende schulden    31-12-20  31-12-19 

    EUR  EUR

       

Crediteuren    39.409  44.938 

OCW    128.155  83.035 

Belastingen en premies sociale verzekeringen    25.660  16.032 

Schulden terzake van pensioenen    6.222  6.168 

Overige kortlopende schulden    44.588  24.298 

Overlopende passiva    44.072  40.416

Totaal kortlopende schulden    288.106  214.887 

        

 

    31-12-20  31-12-19 

    EUR  EUR

Uitsplitsing:       

Loonheffing    23.201  13.660

Nog te betalen premies en verzekeringen    2.459  2.372

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen    25.660  16.0327

      

       

BMC Advies    -  9.825

Overige    44.588  14.473

Totaal overige kortlopende schulden    44.588  24.298

 

Accountantskosten     7.000  7.580

Inkomend grensverkeer jan/jul    21.232  22.911

Vakantiegeld    15.840  9.925 

Totaal overlopende passiva    44.072  40.416 
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Bestemming van het resultaat 

   

   

    2020  

    

Bestemming van het resultaat 

  

Algemene reserve (publiek)    911.056

Bestemmingsreserves (publiek)    -  

 

Totaal resultaat   €  911.056 

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit van de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 19 lid 3 van de  

statuten, wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve van het verenigingsvermogen.
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Verantwoording van subsidies (model G)

       

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

 

Bedrag van de 

toewijzing 

Ontvangen t/m 

vorig verslag-

jaar

Lasten 

 t/m vorig 

verslagjaar

Stand 

begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar 

Lasten in 

 verslagjaar 

Vrijval niet 

besteed in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar 

Prestatie 

afgerond? 

Omschrijving Kenmerk Datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ja/Nee

Subs. regeling 

begaafde leerlingen  

vo en po

HBL 19136 16-11-19 375.264  93.816  10.781  83.035 93.816 48.695  - 128.156 Nee

Totaal  375.264  93.816  10.781  83.035  93.816  48.695  -  128.156  
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen 

Vereniging samenwerkingsverband Profi Pendi is een huurverplichting voor het kantoorpand aan de Dukatenburg 86 te 

Nieuwegein aangegaan. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 (vijf) jaar, ingaande op 1 mei 2020 en loopt 

tot en met 30 april 2025, met een optie tot verlening met 5 (vijf) jaar. De verplichting van de huur, exclusief de bijkomende 

servicekosten, bedraagt op jaarbasis € 38.584.

  1 jaar  1-5 jaar  totaal 

Huur €       38.584  €       128.600  €      167.184 

Servicekosten €       12.000  €       39.996  €       51.996 

Totaal   €  50.584  €   168.596   €  219.180

    

    

Vanaf 1 april 2021 is er een aanvullende huurverplichting aangegaan voor extra kantoorruimte van ca 139m2 in het  

kantoorpand Dukatenburg 86 te Nieuwegein. De huurverplichting per jaar wordt € 54.293 (excl. servicekosten).

Verbonden partijen  

   

 

  

Naam     Plaats  Deelname Zeggenschap Eigen   Resultaat 

          Vermogen 2020

           31-12-2020

Stichting Samenwerking Nieuwegein Nieuwegein Nee  Nee  PM  PM

KS Fectio    Houten  Nee  Nee  PM  PM

Stichting SO Midden Nederland Bilthoven  Nee  Nee  PM  PM

Stichting ROBIJN   Nieuwegein Nee  Nee  PM  PM

Stichting Trinamiek   Ijsselstein Nee  Nee  PM  PM

Stichting Monton   Enschede Nee  Nee  PM  PM

Stichting Gewoon Speciaal  Sliedrecht Nee  Nee  PM  PM

OO-H    Houten  Nee  Nee  PM  PM

LEV-WN    Alphen a/d Rijn Nee  Nee  PM  PM

Stichting O2A5   Rotterdam Nee  Nee  PM  PM

Stichting PCPO Groene Hart  Sliedrecht Nee  Nee  PM  PM

Stichting Fluenta   Nieuwegein Nee  Nee  PM  PM

Vereniging voor PC PO TriVia  Sliedrecht Nee  Nee  PM  PM

Stichting Montessori Onderwijs  Houten  Nee  Nee  PM  PM
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Gebeurtenissen na balansdatum 

Conform het Sectorplan, in februari 2021 geaccordeerd door de minister van OC&W, en de op 17 november 2020 ontvan-

gen brief vande onderwijsinspectie, zullen de bovenmatige reserves in de komende jaren worden benut. De meerjaren-

begroting presenteert bewust tekorten. Het tekort over 2021 kan (meer dan) opgevangen worden met het overschot over 

2020. De tekorten over de jaren 2022, 2023 en 2024 kunnen gedekt worden uit de bovenmatige reserve van het samen-

werkingsverband.        

       

Tijdens de schoolsluiting, in de lock-down ten gevolge van de Covid-19 pandemie, is veel geleerd en veel geëxperimen-

teerd. Verwacht wordt dat de “lessons learned” over afstandsonderwijs, thuisonderwijs en digitalisering effect hebben op 

het onderwijs en de begeleiding in de toekomst. De impact van de in februari aangekondigde extra financiering voor het 

onderwijs, om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken, zal (indirect) impact (kunnen) hebben op de 

financiering en besteding van de middelen van het samenwerkingsverband.      

       

In januari 2021 heeft de vereniging een vijfjarig contract gesloten met Lexima voor een bovenschools onderwijszorg traject 

voor een integrale, effectieve aanpak voor het voorkomen van leesproblemen en dyslexie en het bieden van adequate 

hulp bij hardnekkige lees- en spellingsproblemen ten behoeve van leerlingen die dat nodig hebben. De overeenkomst 

heeft een financiele verplichting van € 44.000 per jaar       
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

BATEN   

    Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019

  EUR  EUR  EUR

Rijksbijdragen   

 Lumpsum personeel, lichte ondersteuning    2.868.631    2.748.573    2.794.638 

 Lumpsum materieel, lichte ondersteuning    119.333    119.301    118.896 

 Schoolm. werk, lichte ondersteuning    30.503    29.920    32.180    

 Rijksbijdragen OCW - lichte ondersteuning    3.018.467    2.897.794    2.945.714  

   

 Lumpsum personeel, zware ondersteuning    6.159.582    5.901.983    6.004.253 

 Lumpsum materieel, zware ondersteuning    513.619    513.456    512.861 

 Overgang zware ondersteuning - verevening    -296.021    -283.492    -813.960 

Rijksbijdragen OCW - zware ondersteuning      6.377.180    6.131.947    5.703.154  

 

Geoormerkte subsidie Hoog Begaafdheid    48.695    165.000    10.781  

Totaal (Rijks)bijdragen OCW   9.444.342    9.194.741    8.659.649  

 

    

    Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019 

   EUR   EUR  EUR

OVERIGE BATEN   

   

Overige opbrengsten    7.876    -    1.578   

Totaal overige baten   7.876    -    1.578 

Totaal baten    9.452.218    9.194.741    8.661.227  

 

LASTEN   

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019

  EUR  EUR  EUR

Personeelslasten   

Brutolonen en salarissen   413.211    641.536    182.542 

Sociale lasten   91.021   -   40.126 

Pensioenpremies   85.690   -   27.821   

Totaal lonen en salarissen      589.922    641.536    250.489   

Dotatie/ Vrijval voorziening jubilea   153    -    -305 

Dotatie / Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid   3.280    -    2.790 

Inhuur personeel   387.184    136.480    130.635 

Representatie, reis- en verblijfkosten   6.409    -    3.013 

Arbozorg   1.788    -    421 

Scholing/training (o.a. inhuur externen)   45.436    20.000    15.417 

Werving en selectie   18.150    -    25.859 

Geschillencommissie   -    25.000    - 

OPR - ouders   1.074    2.000    271 

OPR - school   9.416    10.000    6.848 

Bestuursvergoeding   21.044    38.000    26.985 

Overige personeelskosten   5.137    20.000    8.022 

Overige personeelslasten    499.071    251.480    219.956 

Totaal personele lasten    1.088.993    893.016    470.445   
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

  

Gemiddeld aantal medewerkers   

In het jaar 2020 waren gemiddeld 6,7430 Wtf in dienst (2019 3,2545 Wtf)      

  

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019 

  EUR  EUR  EUR 

  

Afschrijvingen   

Gebouwen en inrichting terreinen  8.646  

ICT  7.812  5.000  6.244

Meubilair  2.571  2.000  1.305

Inventaris en apparatuur  1.852  -  -

Totaal afschrijvingen  20.881  7.000  7.549

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019 

  EUR  EUR  EUR 

 

Huisvestingslasten   

Huur kantoorruimte   35.499    30.000    19.357 

Schoonmaakkosten   10.600    -    6.050 

Heffingen   -    -    - 

Overige huisvestingskosten   31.618    70.000    8.605   

Totaal huisvestingslasten      77.717    100.000    34.012 

  

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019 

  EUR  EUR  EUR 

 

Overige lasten   

Administratie en P & C kosten   21.590    20.000    25.502 

Juridisch advies   7.784    15.000  

Accountantskosten   9.420    10.000    9.649 

Beleid   185.764    150.000    92.609 

Congres   11.645    75.000    51.287 

AVG   4.114    -    4.775 

Klein inventaris   2.953    -    3.405 

Reproductiekosten/drukwerk   22.094    40.000    3.924 

Abonnementen/vakliteratuur   1.795    -    538 

Kantoorbenodigdheden   2.502    -    3.556 

Portikosten   927    -    1.137 

Telecommunicatie   6.223    10.000    5.976 

ICT/website/ monitoring   31.318    20.000    9.364 

Kindkans   12.434    20.000    14.363 

Verzekeringen   5.137    -    4.308 

Contributies   5.878    -    5.125 

Vergaderkosten   7.616    -    4.752 

Overige uitgaven   2.695    20.000    923 

Innovatie / onvoorzien    -    200.000    - 

Totaal overige lasten     341.889    580.000    241.193   
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

   

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019

  EUR  EUR  EUR 

Doorbetalingen aan schoolbesturen   

So, overdracht 1 okt t-1      2.687.348    2.572.196    2.512.646  

Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW     2.687.348    2.572.196    2.512.646    

SO, overdrachtpeildatum    253.922    313.204    196.269  

SBO, overdracht >2% en groei    1.866.168    1.654.180    1.905.612  

Doorbetalingen op basis van 1 februari      2.120.090    1.967.384    2.101.881    

 

 Afdracht besturen scholen (speciaal) basisonderwijs    2.136.157    2.164.909    2.317.032 

 Schoolmaatschappelijk werk    -    -    - 

 Voorzieningen binnen het SWV    -   -   407.772 

 Grensverkeer inkomend/uitgaand    -56.649    -73.371    -63.705 

 SWV Passenderwijs, Mozaiek    90.517    87.800    77.225 

 Inzet arrangementen    33.033    594.354    61.210 

 Overige    -    301.453    -  

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen       2.203.058    3.075.145    2.799.534   

Doorbetalingen aan schoolbesturen      7.010.496    7.614.725    7.414.061    

  

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:    

   

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019

  EUR  EUR  EUR 

Controle van de jaarrekening   8.615    10.000    9.649  

Andere controlewerkzaamheden   -    -    - 

Fiscale advisering   -    -    - 

Andere niet-controlediensten   -    -    -  

    8.615    10.000    9.649    

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging zijn uitgevoerd door accountant-

sorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

       

   Realisatie 2020     Begroting 2020     Realisatie 2019

  EUR  EUR  EUR 

Financiële baten en lasten   

Rentebaten   6    -    6 

Rentelasten   -1.192    -    -463 

Totaal financiële baten en lasten *      -1.186    -    -457 

 

* (- is negatief)
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WNT-verantwoording 2019 SWV Profi Pendi

       

  

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van deze regelgeving.      

      

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor SWV Profi Pendi is op basis van de klassenindeling € 201.000 (2019 € 194.000).  

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 

duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 

fte. Het indivuele WNT-maximum voor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor 

de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.  

         

Bezoldiging topfunctionarissen

1a Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1         M. Sluijters

Functie(s)      Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020      01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte       1,0000

Gewezen topfunctionaris?      nee

(Fictieve) dienstbetrekking?      ja

  

Individueel WNT-maximum      201.000

Bezoldiging

Beloning      94.473

Belastbare onkostenvergoedingen       -

Beloningen betaalbaar op termijn      12.971

Subtotaal      107.444

-/- Onverschuldigd betaald bedrag       0

Totaal bezoldiging       107.444

Motivering indien overschrijding:

Gegevens 2019

Duur dienstverband in 2019      01/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte)       0,800

Bezoldiging 2019

Beloning       63.297

Belastbare onkostenvergoedingen       -

Beloningen betaalbaar op termijn      10.555

Totaal bezoldiging 2018      73.852

Individueel WNT-maximum 2019      94.500
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen  

 

bedragen x € 1     R.J. A. J.A. T.C.    W.D. van

  van ‘t Geloof Kuiper van Tok Lamers Leeuwen 

  

  

Functie(s)  lid cvt lid cvt lid cvt voorz. Cvt voorz. Cvt

Aanvang en einde  

functievervulling in 2020 15/6 - 31/12 15/6 - 31/12 15/6 - 31/12 15/6 - 31/12 01/1 - 09/06

     

Individueel WNT-maximum[8] 10.888 10.888 10.888 16.331 13.819 

Bezoldiging

Beloning  1.625 1.625 1.625 4.500 7.500

Belastbare  

onkostenvergoedingen  - - - - -

Beloningen betaalbaar 

op termijn  - - - - -

Totaal bezoldiging   0 0 0 0 0

   

  

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris  Functie 

F. Meeuwes               (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 

A. Smits                      (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 

J. Vermeulen               (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 

L. de Pater                 (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 

R. van Harten              (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 

W.D. van Leeuwen     (afgetreden per 09-06-2020)  Lid bestuur 



BIJLAGEN
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Ondertekening
    

Hierbij verklaart het bestuur van SWV Profi Pendi de jaarrekening 2020 te hebben vastgesteld.    

        

Ondertekening bestuur Handtekening

Mevr. M.J.A.E. Sluijters

(bestuurder)

Dhr. R.J. van ‘t Geloof

(lid)

Mevr. A. Kuiper

(lid)

        



91Jaarrekening 2019 91Jaarrekening 2020

ProfiPendi

Dukatenburg 86

3437 AE Nieuwegein

030 275 1288

info@profipendi.nl

www.profipendi.nl
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