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Voorwoord 

Voor u ligt het Bestuursverslag 2021 van Stichting Samenwerkingsverband Profi Pendi. 

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een aantal fundamentele wijzigingen binnen de organisatie. 

Na een langere periode van afwezigheid van de directeur-bestuurder is in oktober een interim-bestuurder aan de slag 

gegaan om zaken weer op te pakken. Inmiddels werkte de Algemene LedenVergadering aan een statutenwijziging, die aan 

het einde van het jaar unaniem werd aangenomen. Profi Pendi wordt in 2022 een stichting, met een Raad van Toezicht 

en een Deelnemersraad. Dit is deels ingegeven door: een herstelopdracht van de Onderwijsinspectie in september, de be-

hoefte aan goed werkgeverschap richting de directeur-bestuurder, het mandaat van de bestuurder, maar vooral gedreven 

door de behoefte een bestuurbare organisatie te hebben met een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

Met de statutenwijziging in het vooruitzicht is in december een interim lid Raad van Toezicht aangesteld om de transitie-

periode te overbruggen naar de installatie van een vaste (volledig externe) Raad van Toezicht. Bij het ter perse gaan van dit 

bestuursverslag is de RvT in maart 2022 van start gegaan. 

In het najaar is de werving en selectie van nieuwe onderwijsconsulenten opgang gekomen, ten einde een vast team te 

hebben waarmee duurzaam gebouwd kan worden aan relaties met onze partners: de scholen. Nieuw daarbij is dat de 

consulenten een eigen vakspecialistisch gebied gaan beheren, waardoor kennis en ervaring binnen het kantoor aanwezig 

is en blijft. Aan het einde van het jaar constateren we door alle feedback dat de verbindingen versterkt zijn, het inhoude-

lijk gesprek op bestuursniveau gestart is en dat verschillen overbrugd werden. Al met al een heel positieve ontwikkeling. 

Deze gaat in 2022 verder onderbouwd worden door een cultuurwaardenonderzoek onder alle bestuurders, directeuren en 

Intern begeleiders. Hiermee komt zicht op gedeelde waarden binnen het samenwerkingsverband en mogelijke knelpunten. 

Gaandeweg het jaar konden de consulenten weer meer live op de scholen de MultiDisciplinaire Overleggen bijwonen. Dit 

kwam de samenwerking weer ten goede. Scholen geven aan tevreden te zijn met hoe zij bediend worden. Procedures 

zijn helder en waar nodig worden deze aangescherpt of de informatie daarover verbeterd/cyclisch gedeeld. We mogen 

ook spreken van een positieve mijlpaal dat alle scholen een SchoolOndersteuningsProfiel hebben ingevuld. Hierdoor is 

meer zicht gekomen op het aanbod binnen de basis- en extra ondersteuning die de basisscholen leveren. Aandachtspunt 

is het spaarzaam beschikbaar zijn van SO cluster 4 plekken binnen en buiten de regio. De gesprekken hierover met de SO 

aanbieder(s) zijn in volle gang en gaan zeer waarschijnlijk leiden tot een beter dekkend netwerk. 

Marko Hermeler

Directeur-bestuurder a.i. 
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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. De regio wordt aangeduid als regio PO 2605, hierbinnen vallen vijf gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, 

Nieuwegein en Vijfheerenlanden. 

Het samenwerkingsverband Profi Pendi heeft 75 scholen, waarvan vier scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en 1 

school voor speciaal onderwijs (so). Hier volgen ruim 15.000 leerlingen onderwijs.

Verder zijn er drie opting SO-scholen. 

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 2021 zijn binnen Fluenta De Ark en de Ark van Noach één school geworden.

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 
In de keuzes die we maken staat het kind centraal. 

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

uitvoering van het gezamenlijk beleid voor het best passende onderwijsaanbod gebeurt in de eerste plaats in de school. 

De schoolbesturen zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die 

dit nodig hebben en voor de kwaliteit van onderwijs in bredere zin. In het samenwerkingsverband Profi Pendi maken de 

schoolbesturen en scholen gezamenlijke afspraken over de ontwikkeling en uitvoering van passend onderwijs in lijn met 

de statuten en het Ondersteuningsplan. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor onze leerlingen. 

1.2.3 Kernwaarden 
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 
Binnen een goed functionerende governance is sprake van een duidelijke governancestructuur, professionele cultuur en 

sturende bestuurder. Dan gaat het om een sterke cultuur, rolvastheid en taakverdeling tussen bestuur en onafhankelijk 

intern toezicht met actieve professionalisering en deskundigheidsbevordering. 

Ook landelijke ontwikkelingen en wetgeving schrijven voor dat het intern toezicht onafhankelijk moet functioneren. Voor 

Profi Pendi is in dit verband de “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs” het uitgangspunt. 

1.3.1 Governancewijziging
Tot januari 2022 kende Profi Pendi als organen:

• Een Algemene LedenVergadering (ALV) waarin alle aangesloten schoolbesturen participeren;

• Een Commissie van Toezicht (CvT) die het intern toezichthoudende orgaan vormt met een onafhankelijk voorzitter die 

zowel de vergaderingen van de CvT als de ALV voorzit.

• Een directeur-bestuurder belast met het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband.

Het hiernavolgende organogram laat de governance-inrichting en de organisatorische inrichting in 2021 zien. 

 

OPR
MR-p
REA

Onafhankelijke
voorzi
er

DO

CvT

ALV

directeur bestuurder

consulenten beleid AT-team ondersteuning

Begin 2021 is een bestuursreglement en een reglement voor de CvT opgesteld. Met deze stukken is getracht helder en 

transparant voorwaarden te scheppen voor een deugdelijke scheiding tussen bestuur en intern toezicht en het onafhanke-

lijk functioneren van het intern toezicht mogelijk te maken.

De praktijk heeft echter laten zien dat ondanks deze reglementen het intern toezicht onvoldoende onafhankelijk functio-

neerde van het bestuur. Voor een deel lag het toezicht bij de CvT (bedrijfsvoering) en voor een deel bij de ALV (onderwijs-

kundig). Toch schuurde dit in de praktijk. Ook was het onduidelijk welk gremium de werkgeversrol voor de directeur-be-

stuurder vervulde.

Ook de Inspectie van het Onderwijs erkende dit en in zijn herstelonderzoek uit juni 2021 is de verwachting uitgesproken 

dat het bevoegd gezag daadwerkelijk zou zorgen voor een onafhankelijk intern toezicht op het bestuur en de borging daar-

van. In het rapport van de Inspectie uit september 20214 is aangegeven dat Profi Pendi op de kwaliteitscultuur

4  Rapport herstelonderzoek bestuur en samenwerkingsverband van de Inspectie van het Onderwijs van 14 september2021.
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onvoldoende scoorde (professionele kwaliteitscultuur, transparantie en integriteit). De ALV beperkte zich niet tot zijn toe-

zichthoudende rol en er was onvoldoende afstemming met de CvT. Hiernaast voorzagen de statuten niet in een deugdelij-

ke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 

Ook in dit rapport kwam expliciet naar voren dat het intern toezicht in de praktijk niet onafhankelijk functioneerde van het 

bestuur. Door ziekte van de toenmalige directeur-bestuurder en de komst van de interim directeur-bestuurder in oktober 

2021 is het in dit kader door de Inspectie gevraagde verbeterplan niet opgesteld, maar bleek ook niet nodig. De direc-

teur-bestuurder a.i. heeft in het najaar regelmatig contact gehad met de Inspectie over de voortgang van het herstel, waar-

onder het in gang zetten van de organisatiewijziging (zie hierna. De inspectie was daarmee tevreden. 

In de tweede helft van 2021 is een statutenwijziging geformuleerd, waarmee een scherpe afbakening tussen toezicht en 

bestuur is gerealiseerd. 

Als gevolg van de statutenwijziging kent Profi Pendi per januari 2022 de volgende organen:

• Een Raad van Toezicht (RvT) die het intern toezichthoudende orgaan vormt;

• Een Deelnemersraad (DR) waarin alle aangesloten schoolbesturen participeren, met een onafhankelijk voorzitter die de 

vergaderingen voorzit.

• Een directeur-bestuurder belast met het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband.

Voor de eerste helft van 2022 zijn met de Inspectie afspraken gemaakt voor het leveren van duidelijk bewijs over de 

werking van nieuwe governancestructuur in de praktijk. Dit bewijs moet terug te zien zijn in de wijze van besturen, het 

toezicht op het bestuur, in de samenhang in beleid en in de samenwerking met de ketenpartners, waaronder de bestuur-

ders die deel uitmaken van de deelnemersraad. 

1.3.2 Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het beleidsbepalende orgaan van Profi Pendi en houdt toezicht op de uitvoering 

daarvan, met uitzondering van het toezicht op de bedrijfsvoering. 

Mevr. D. Lamers vervulde tot augustus 2021 de rol van onafhankelijk voorzitter. Vanaf oktober werd deze rol overgenomen 

door mevr. N. Sjoer. Conform de statuten maakten beiden geen deel uit van de ALV en hadden geen stemrecht. 

Voor het verslag van de Algemene LedenVergadering wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Als bijlage 1 is het overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de ALV opgenomen.

1.3.3 Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht richt zich vanuit haar toezichthoudende rol op de kwaliteit van de processen, de efficiency van 

de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie.

Mevr. D. Lamers vervulde tot augustus 2021 de rol van onafhankelijk voorzitter. Vanaf oktober werd deze rol overgenomen 

door mevr. N. Sjoer. Conform de statuten maakten beiden geen deel uit van de Commissie van Toezicht en hadden geen 

stemrecht. 

Voor het verslag van de Commissie van Toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

Als bijlage 2 is het overzicht van de functies en nevenfuncties van de leden van de CvT opgenomen.



12Jaarrekening 2021

1.3.4 Bestuur
Het bestuur, in de persoon van de directeur-bestuurder, is belast met het besturen van het samenwerkingsverband en de 

intern en externe vertegenwoordiging. Hij is verantwoordelijk voor een goed lopende dagelijkse gang van zaken en voor de 

voorbereiding en uitvoering van beleid en activiteiten en geeft leiding aan het (staf)bureau. 

De directeur-bestuurder legt intern en extern verantwoording af over doelen en resultaten en voert hierover actief de 

dialoog met de intern toezichthouder, de overheid en andere belanghebbenden. Er is tegenspraak georganiseerd, de om-

geving wordt adequaat geïnformeerd en hij verantwoordt zich onder andere in het bestuursverslag op een toegankelijke 

wijze over de resultaten. 

De directeur-bestuurder overlegt periodiek met de ondersteuningsplanraad en – indien van toepassing – met de perso-

neelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Ook voert de bestuurder in de horizontale verantwoording, het regelmatige 

gesprek met de Lekstroomgemeenten en andere omringende samenwerkingsverbanden. 

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 heeft de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het herstelonderzoek bestuur en samenwerkings-

verband Profi Pendi bezocht. Toen 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 

werden als onvoldoende beoordeeld. 

In 2021 is hard gewerkt aan de herstelopdracht van de Inspectie. Dit heeft geresulteerd in een voldoende resultaat op OR1 

Onderwijsresultaten, KA1 Kwaliteitszorg en KA3 Verantwoording en dialoog. Als het gaat om KA2 Kwaliteitscultuur ligt er 

nog een stevige opdracht. In de tweede helft van 2021 is een start gemaakt met de verbetering hiervan en in 2022 wordt 

hieraan een vervolg gegeven (zie hiervoor hoofdstuk 1.3.1).

1.3.5 Directeurenoverleg
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 2021 negen keer plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onderwerpen als Inclu-

siever onderwijs, Herstelonderzoek Inspectie, Jaarplan 2022 Profi Pendi, POS-analyse Ondersteuning en Hoogbegaafd-

heid aan de orde gekomen. Op deze wijze kunnen we met meer focus en overzicht voortgang volgen en daar waar nodig 

bijstellen.
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2. Beleid

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

2.1 Ondersteuningsplan 2020-2024
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. 

Tot en met 2024 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. Ook de uitwerking mag verschillen. 

Alle speerpunten worden in de continue uitvoering opgepakt omdat zij verweven zijn in de kern van het samenwer-

kingsverband en de uitvoering ervan. In een enkel geval wordt subsidie verstrekt. Dit is in 2021 het geval geweest bij het 

speerpunt Hoogbegaafdheid. Hierna wordt deze subsidie verantwoord. Inhoudelijk wordt in Hoofdstuk 2.1.2 ingegaan op 

het speerpunt Hoogbegaafdheid. 

Project Hoogbegaafdheid

Vanaf 1 januari 2019 is voor een periode van vier jaar een subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden van kracht 

vanuit de afspraken5 die gemaakt zijn in het Regeerakkoord. De belangrijkste doelstelling van het HB-project is het opzet-

ten van een kwalitatief goede en duurzame ondersteuningsstructuur voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, door het 

inrichten van een dekkend onderwijscontinuüm. 

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 eenzelfde bedrag jaarlijks 

(door middel van bijvoorbeeld personele inzet) co-financieren. Sinds medio 2019 is een werkgroep HB actief van HB-spe-

cialisten uit verschillende schoolbesturen.

Profi Pendi neemt actief deel aan het monitor- en effectenonderzoek dat wordt uitgevoerd gedurende en na afloop van 

het subsidietraject. Momenteel wordt er door de werkgroep een tussenevaluatie geschreven over dit project op alle tot nu 

toe ondernomen activiteiten, doelen en ambities. 

In 2021 zijn de volgende kosten gemaakt: 

• Externe projectleider BMC  : € 48.992

• Kosten Inschool academie : €   5.344

• Activiteiten : € 60.291

2.1.2 Jaarplan 2021
In dit jaarplan6 is de gefaseerde aanpak van het ondersteuningsplan 2020-2024 voor 2021 uitgewerkt. De acht speerpun-

ten van het ondersteuningsplan worden in ieder jaarplan verder geconcretiseerd in doelen, strategieën, meetpunten en 

acties. Op deze wijze kunnen we met meer focus en overzicht zijn we beter in staat om de voortgang te volgen en daar 

waar nodig bij te stellen. Het jaarplan vormt de basis voor de begroting. Het jaarplan is in de Algemene LedenVergadering 

vastgesteld. 

5 Staatscourant 2018, 68911 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

6 Jaarplan 2021.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-68911.html
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2021 stond in het teken van het verder vormgeven van beleid, procedures en protocollen, passend bij het ondersteunings-

plan en de herstelopdrachten van de inspectie. In de loop van 2021 is gebleken dat het jaarplan 2021 zodanig was opge-

steld dat de eerdergenoemde strategieën, meetpunten en acties niet altijd even helder waren geformuleerd. Zo stonden 

bijvoorbeeld bij meetpunten doelen en bij acties resultaten. Dit maakt het voor dit bestuursverslag lastig de daadwerkelijk 

behaalde resultaten aan deze onderdelen te koppelen. Er is dan ook voor gekozen de resultaten sec te benoemen en deze 

aan te vullen met de betekenis hiervan voor 2022. Meer in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat we onze hoofddoel-

stellingen hebben behaald, echter op subniveau vraagt het een ander nog aandacht.

Hieronder wordt per speerpunt een overzicht gegeven van de doelen en resultaten en welke betekenis het een en ander 

heeft voor 2022.

Speerpunt Basisondersteuning 

Doel Scholen (schoolbesturen) in ons SWV weten wat er onder de basisondersteuning wordt verstaan en  

hebben een actueel SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

Resultaat • Omdat het voor scholen niet altijd even duidelijk was wat onder basisvoorziening moet worden 

verstaan (in relatie tot extra ondersteuning en arrangementen) is extra aandacht besteed aan  

communicatie hierover;

• De resultaten van Perspectief Op School (POS) – SOP’s zijn geanalyseerd;

• Via de IB-netwerken is kennis op dit terrein gedeeld.

Betekenis 

voor 2022

• Een goede communicatie over de basisondersteuning blijft essentieel;

• De onderwijsconsulenten moeten tijdig worden betrokken bij een hulpvraag van de school; zo kunnen 

misverstanden over basisondersteuning, extra ondersteuning en arrangementen worden voorkomen;

• Alle scholen hebben een SOP via Perspectief Op School (POS);

• De ondersteuning van alle scholen wordt in een SOP (via POS) in kaart gebracht en geanalyseerd;

• De resultaten over de basisondersteuning worden met de scholen besproken.

Speerpunt Extra ondersteuning 

Doel We hebben zicht op het aanbod en de spreiding van de extra ondersteuning op de scholen. Het SBO- 

deelnamepercentage komt niet boven de 3,5%.

Resultaat • Het SWV heeft tijdelijke arrangementen aangeboden boven op de financiële middelen voor het  

vormgeven van basis- en extra ondersteuning (zie ook Hoofdstuk 5);

• Vanuit Perspectief Op School (POS) is een beeld verkregen over het aanbod en de spreiding van de 

extra ondersteuning per school. De uitkomsten zijn geanalyseerd en geduid;

• Via de IB-netwerken is kennis op dit terrein gedeeld (handelingsgericht arrangeren en betekenisvolle 

OntwikkelingsPersPectief (OPP);

• Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de effecten van arrangementen op de ontwikkeling van de 

leerling/leerkracht/groep/school (zie ook Hoofdstuk 5).

Betekenis 

voor 2022

• In álle SOP’s wordt de extra ondersteuning via POS in kaart gebracht;

• Per bestuur worden resultaten geduid, verantwoording van de middelen besproken en verbeteracties 

besproken.
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Speerpunt Dekkend netwerk 

Doel We hebben een eerste overzicht van ons dekkend netwerk en stimuleren professionele

samenwerking.

Resultaat • Er is sprake van samenwerking met de gemeenten en zorgaanbieders als het gaat om aansluiting  

onderwijs en jeugdhulp maar het zicht op het dekkend netwerk (door POS) kan worden verbeterd;

• Het SWV is betrokken bij de inkoopprocedure van de Lekstroom;

• Via de IB-netwerken wordt kennis gedeeld; deze netwerken worden steeds beter bezocht.

Betekenis 

voor 2022

• Er is sprake van een – strategisch – partnerschap in het REA en RBO;

• Het onderwijs- en zorgvoorzieningenaanbod wordt in kaart gebracht en geduid;

• De professionele samenwerking met scholen, Leerplicht, Sociaal team en jeugdhulp wordt gerealiseerd; 

het realiseren van maatwerk is hierbij essentieel;

• Er is een eerste overzicht van het dekkend netwerk op basis van een kosten/batenanalyse OSA’s en POS 

gerealiseerd.

Speerpunt Doorgaande lijn 

Doel We hebben zicht op en overleg over inhoudelijke route doorgaande lijn en terugplaatsing.

Resultaat • De scholen zijn gefaciliteerd in het proces rondom terugplaatsing;

• De onderwijsconsulenten zijn steeds meer betrokken bij vragen van leerlingen wanneer behoefte is aan 

extra onderwijs- en ondersteuning (BAO-BAO of BAO-S(B)O en andersom;

• Er staan steeds meer dossiers in Kindkans;

• Er is een start gemaakt met het doen van onderzoek naar de onderinstroom en leerlingstromen.

Betekenis 

voor 2022

• De onderwijsconsulenten moeten meer worden betrokken bij de wisseling van leerlingen als het gaat 

om cluster 3 en 4;

• Er moet blijvende aandacht zijn voor het belang van opname van dossiers in Kindkans;

• Er vindt een evaluatie plaats van het onderzoek naar de onderinstroom en leerlingstromen en acties 

worden waar nodig genomen;

• Er wordt een procedure “instroom en overstappen” beschreven.

Speerpunt Taalvaardig 

Doel We verkennen het taalaanbod en hebben volledig zicht op de basisondersteuning op het gebied van

taal.

Resultaat • De module BOUW! Is op de scholen geïntroduceerd;

• Er is door middel van Perspectief Op School (POS) gedeeltelijk zicht gekregen op de basisondersteuning 

op het gebied van taal;

• Het zicht op vroegschoolse educatie en doorlopende taalontwikkelingslijn KO-PO is vergroot.

Betekenis 

voor 2022

• Er vindt een evaluatie plaats van BOUW!;

• Er wordt in kaart gebracht welke taalondersteuning de scholen in een SOP (via POS) bieden;

• Er vindt een verkenning plaats van de behoefte van de scholen als het gaat om het versterken van het 

taalonderwijs;

• Er vindt afstemming plaats met gemeenten over aanbod en behandeling Ernstige, enkelvoudige  

Dyslexie (EED).
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Speerpunt Hoogbegaafdheid 

Doel We hebben zicht op de basisondersteuning en op het aanbod op het gebied van meer- en

hoogbegaafdheid.

Resultaat • Er is via SOP’s een start gemaakt met de inventarisatie van HB op de scholen;

• Er is een start gemaakt met visieontwikkeling op HB;

• Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld als: leerkringen Passend Plus (basis- en verdiepingswork-

shops), startbijeenkomsten met IB-netwerken, startbijeenkomsten met HBspecialisten en talent- 

coaches, nieuwsbrieven Passend Plus en een webinar.

Betekenis 

voor 2022

• Er wordt ingezet op een dekkend aanbod voor alle (hoog)begaafde leerlingen, waarin wordt gestreefd 

naar geen enkele thuiszittende (hoog)begaafde leerling. De volgende activiteiten zijn of worden in gang 

gezet: 

• Er wordt een consulent HB toegevoegd aan het team van onderwijsconsulenten;

• Er is een kopgroep ingesteld waarin besturen, projectleider HB-werkgroep en Profi Pendi medewerkers 

samen koers maken;

•  Er wordt met SWV VO Zuid een samenwerking opgestart waarin de werkzame elementen van een 

overgang van PO naar VO in kaart worden gebracht;

•  Er wordt - met de consulent jonge kind – samenwerking gezocht met de kinderopvang;

•  Per niveau binnen de ondersteuningspiramide wordt een overzicht van voorwaarden en werkzame 

elementen opgesteld;

• Er wordt aandacht besteed aan samenwerking op bestuurlijk niveau binnen het SWV.

Speerpunt Thuiszitters

Doel We volgen het verzuimprotocol Lekstroom en hebben procesafstemming met ketenpartners.

Resultaat • Er is een factsheet zorgplicht opgesteld en gecommuniceerd;

• Het verzuimprotocol Lekstroom wordt deels gevolgd en is geëvalueerd;

•  De onderwijsconsulenten zijn nog onvoldoende betrokken geweest bij (zorgelijk) verzuim; hierdoor 

konden zij ook onvoldoende anticiperend adviseren;

•  De kwartaalcijfers van de thuiszitters zijn per kwartaal in kaart gebracht maar het zicht op potentiële 

thuiszitters is nog onvoldoende gebleken; 

•  Er is weliswaar sprake geweest van procesafstemming met ketenpartners maar de onderwijsconsulen-

ten waren hierbij in 2021 onvoldoende betrokken.

Betekenis 

voor 2022

• Er is een begin gemaakt met een meer effectieve vorm van overleg met Leerplicht (8- wekelijkse bij-

eenkomsten). De onderwijsconsulenten sluiten hierbij nu aan;

• In het Multi Disciplinaire Overleg (op de scholen) wordt aandacht besteed aan deze problematiek; hier-

mee kan het aantal potentiële thuiszitters worden teruggebracht.
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Speerpunt Organisatie 

Doel We zijn een lerende organisatie en hebben doelgerichte aandacht voor de structuur, cultuur en

strategie van het SWV.

Resultaat •  De governance is helder vormgegeven. Er zijn statuten opgesteld en een bestuursreglement RvT, een 

remuneratiereglement en een reglement Deelnemersraad;

•  Er zijn voorbereidingen getroffen voor verkenningsgesprekken tussen directeur-bestuurder en bestuur-

ders uit de Deelnemersraad.

•  Er zijn externe professionals ingezet in verband met continuering van de dienstverlening aan de scho-

len (onderwijsconsulenten, consulent jonge kind);

•  Er zijn voorbereidingen getroffen voor het in gang zetten van een CultuurWaardenOnderzoek (CWO) 

onder bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leden van de OndersteuningsPlanRaad en me-

dewerkers. Met dit onderzoek krijgen we beter zicht op wat ons allen bindt, waar we naar toe willen 

groeien en waar verbeterpunten liggen;

•  Er is een aanvang gemaakt met de inrichting van een ouder- en jongerenpunt (telefonisch spreekuur).

Betekenis 

voor 2022

•  De nieuwe governancestructuur krijgt begin 2022 gestalte. Door de formering van de Raad van Toezicht 

is een heldere scheiding gerealiseerd tussen intern toezicht en bestuur;

•  De verkenningsgesprekken hebben nieuwe inzichten opgeleverd die kunnen leiden tot een verbetering 

in de samenwerking;

•  De werving en selectie voor “vaste” onderwijsconsulenten heeft tot het gewenste resultaat geleid;

•  Het CWO krijgt in de eerste helft van 2022 zijn beslag;

•  Het ouder- en jongerenpunt moet nog nader worden vormgegeven. Dit doen we samen met het 

VO-samenwerkingsverband met een veldraadpleging.

 
2.1.3 Bevindingen op- en duiden van de data van het samenwerkingsverband
De data, met peildatum 01-10-2021, hebben betrekking op gegevens van het SWV en gaan over aantallen binnen de ver-

schillende onderwijsvormen en de verblijfsduur daarbinnen. 

Het hebben van data alleen is niet genoeg. Het SWV 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 accu-

rate data met analyse. 

Deelnamepercentage regulier 

Het deelnamepercentage in het regulier basisonderwijs in het SWV is de afgelopen 5 jaar nagenoeg gelijk gebleven, rond 

95% deelname, ondanks de krimp. 

Deelname 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Aantal leerlingen 
bao

15.682 15.401 15.221 15.021 14.993
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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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022

Profi Pendi 0.18% 0.29% 0.29% 0.51% 0.90%

Landelijk 0.32% 0.47% 0.43% 0.49% 0.53%

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. 

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

Het hoge deelnamepercentage SBO (4,09% in 2018) ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2,51% maakte dat een 

daling nagestreefd werd. In alle voorgaande plannen is de ambitie gesteld op 3,5% deelname in het SBO. In 2021 is deze 

doelstelling bereikt met een deelnamepercentage van 3,29%.
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Grensverkeer

In 2021 nemen 11 leerlingen, woonachtig in de regio Profi Pendi (met TLV vanuit Profi Pendi), deel aan een SBO buiten 

de regio. Tegelijkertijd nemen 25 leerlingen deel aan SBO binnen Profi Pendi, die vanuit ander SWV bekostigd zijn en daar 

woonachtig zijn. 

Deelname in SBO Profi Pendi door aantal leerlingen buiten de regio:

SBO 2021

De Wissel 8

De Brug 8

De Evenaar 6

De Wenteltrap 3

Deelname percentage so

De deelname aan het SO is de afgelopen 5 jaren nagenoeg gelijk gebleven.

In totaal heeft Profi Pendi 178 TLV’s afgegeven, waarvan 52 leerlingen deelnemen aan speciaal onderwijs binnen Profi 

Pendi, te weten de Berg & Boschschool te Houten (cluster 4). 

Dit betekent dat 126 leerlingen, woonachtig in de regio Profi Pendi, deelnemen aan een SO school buiten de regio (zie tabel 

hieronder). Tegelijkertijd biedt de Berg & Boschschool aan 61 leerlingen van buiten Profi Pendi onderwijs (TLV afgegeven 

door andere swv-en). 

Er zijn een aantal SO scholen buiten Profi Pendi aan het SWV verbonden door de opting-in. Het betreft aanbod cluster 4 

vanuit SO Fier en aanbod cluster 3 door De Kleine Prins en de Rafaelschool. Daarnaast gaat er nog een aanzienlijke groep 

naar SO Noorderlicht (SWV Zout).
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Berg & Boschschool

2021

Leerlingen regio Profi Pendi 52 

Leerlingen buiten de regio 61

Deelname SO onderwijs buiten de regio <5 leerlingen.

Cluster 2021

Rafaelschool Cluster 3 46

De Kleine Prins Utrecht Cluster 3 13

De Kleine Prins Noord-Utrecht Cluster 3 10

Lux Cluster 3 5

Noorderlicht Cluster 4 12

SO Fier Cluster 4 8

Van Leersum Cluster 4 6

Er zijn een aantal van de SO scholen buiten Profi Pendi aan het SWV verbonden door de opting-in. Het betreft SO Fier 

(cluster 4) en De Kleine Prins en de Rafaelschool (beide cluster 3).

Verblijfsduur in het SBO 

De gemiddelde verblijfsduur van leerlingen op S(B)O scholen binnen Profi Pendi is in het schooljaar ‘21-’22 gelijk gebleven.

Verblijfsduur 2017-2018   2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

sbo Profi Pendi 3.12 jr 3.19 jr 3.28 jr 3.47 jr 3,46 jr

sbo landelijk 2.99 jr 2.90 jr 2.87 jr 2.94 jr 3,00 jr

Verblijfsduur 2017-2018   2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

so Profi Pendi 3.52 jr 3.57 jr 3.42 jr 3,56 jr 3,55 jr

so landelijk 3.40 jr 3.32 jr 3.29 jr 3,31 jr 3,32 jr

Deze data hebben een relatie met de tijdelijkheid en aandacht voor de mogelijkheid tot terugplaatsen, in plaats van te 

verklaren waarom de verblijfsduur in het S(B)O tot aan dit jaar was toegenomen. Tijdelijkheid en terugplaatsen zijn speer-

punten in het Ondersteuningsplan waaraan doorlopend gewerkt wordt. Het SWV heeft de duur van een TLV SO en SBO 

vastgesteld op overgangsmomenten onder-, midden- en bovenbouw. Dat betekent in de praktijk dat een TLV een gemid-

delde looptijd heeft van 3 jaar, met de vastgestelde afspraak dat scholen twee keer per jaar het gesprek voeren over de 

mogelijkheid tot terugplaatsen. 



21Jaarrekening 2021

2.2 Maatschappelijke thema’s 
In deze paragraaf komen de maatschappelijke thema’s aan bod: passend onderwijs, strategisch personeelsbeleid, maat-

schappelijk ondernemen en werkdruk en arbeidsomstandigheden. 

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

van de schoolbesturen en worden niet verantwoord in het bestuursverslag van het samenwerkingsverband.

2.2.1 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 gemeentelijke 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 op doorgaande lijn van 

KO in PO naar VO, afstemming jeugdhulp-onderwijs, leerlingvervoer, integraal huisvestingsplan, inclusief onderwijs en 

regionale aanpak verzuim.

Zorgplicht en thuiszitters 

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

zitters bij de schoolbesturen. Uit de kwartaal-opvraag met peildatum 15b december 2021 blijkt dat vier 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 de informatie van de schoolbesturen.

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, werkt met het Verzuimproto-

col11 regio Lekstroom. Echter, gebleken is dat in de praktijk onvoldoende aandacht is besteed aan het preventieve aspect, 

m.a.w. wat kunnen scholen met ondersteuning van Profi Pendi doen om te voorkomen dat een dreigende thuiszitters 

thuiszitter wordt. In dit verband is inmiddels actie ondernomen en wordt op reguliere basis overleg gevoerd met het zgn. 

Leerplichtoverleg. Hierbij zijn de onderwijsconsulenten aangesloten.

Verder hebben het SWV en gemeentes toegewerkt naar het ontwikkelen van de onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s); 

deze zijn in december afgerond en begin 2022 uitgebracht. De toegang vindt plaats vanuit de gemeente, de toeleiding 

vanuit het samenwerkingsverband, binnen één gezamenlijke, onafhankelijke route.

7 Op overeenstemming gericht overleg.

8 Lokale educatieve agenda.

9 Regionaal educatieve agenda.

10 Regionaal bestuurlijk overleg.

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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De OZA-routekaart is opgesteld binnen de bestaande routes 0-5, 5-12 en 12-18 jaar. De gezamenlijke onafhankelijke route 

regelt de toegang, (de)escalatie en taakverdeling. Deze was eind 2021 gereed. 

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

leidt naar verwachting 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 aantal vrijstellingen artikel 5 onder a. Het samenwerkingsverband telt 37 kinderen met een vrijstelling op 

peildatum 15-12, waarvan vier kinderen een (eerdere) schoolinschrijving hebben. De andere 32 kinderen hebben geen 

eerdere schoolinschrijving gehad.

Vrijstellingen 5 onder a  
zonder schoolinschrijving

Duur aantallen

< dan 1 schooljaar 21

>1 tot <3 schooljaren 3

Meer dan 3 jaar  0

Tussen de 9 en 13 jaar

Gehele schoolloopbaan 

11

2

Totaal 37 

Bron: DUO, peildatum: 15-12-2021

De aanvraag voor 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 samenwerkingsverband 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. 

Het is het samenwerkingsverband tot nu toe niet duidelijk welke informatie is opgehaald en op welke gronden wordt be-

paald dat geen enkele vorm van onderwijs, binnen (of wellicht buiten) Profi Pendi, passend zou kunnen zijn. Een passend 

onderwijsaanbod 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. Mede hierom is er een structureel 

RBL-overleg geïnitieerd door het samenwerkingsverband.

Zicht op dekkend netwerk met POS

Perspectief op School (POS) is een instrument met drie modulen: ondersteuning, kwaliteit en financiën. Hiermee kan 

worden gestuurd op beleid. Profi Pendi heeft in 2021, naast de reeds aangeschafte module ondersteuning, ook de modules 

kwaliteit en financiën aangeschaft.
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Directe opbrengst voor de scholen, besturen en SWV:

• Zelfde data vanuit zelfde vragen;

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

de vragenlijsten als rapporten (SOP, ouderrapport, schoolposter);

• Jaarlijkse actualisatie van de SOP’s op hetzelfde moment;

• Middel om de dialoog te voeren over samenwerking, consultatie en ambitie op school-, bestuurs- en SWV-niveau.

Ondersteuning

De module ondersteuning verzorgt, door het invullen van de vragenlijst, een schoolrapport (SOP), ouderrapport en 

schoolposter. In oktober 2021 hebben alle scholen van Profi Pendi de vragenlijst ingevuld. Hierdoor heeft elke school een 

actueel SOP.

 

Uit de resultaten kwam verder naar voren dat de mate van ondersteuning van de scholen binnen Profi Pendi positiever 

is ingevuld ten opzichte van de landelijke benchmark. Met name de volgende gebieden vallen daarbij op: aanbod, actief 

toegepaste protocollen en het handelingsgericht werken (HGW) op de scholen. Gezien deze resultaten in relatie tot het 

hoge verwijzingspercentage (en hoger aantal aangevraagde MDO’s) roept dit vragen op. Men mag namelijk bij een hoger 

aanbod dan de benchmark verwachten dat meer leerlingen in het regulier onderwijs van een passend aanbod kunnen ge-

nieten. Een van de vragen hierbij is of er voldoende zicht is op de kwaliteit van het geboden aanbod (verantwoordelijkheid 

besturen).

Financiën

De module financiën houdt in dat alle scholen een vragenlijst invullen over, van, voor verantwoording middelen passend 

onderwijs. In mei 2021 heeft deze uitvraag zich gericht op de verantwoording middelen passend onderwijs over het kalen-

derjaar 2020. Het stafbureau heeft met de adviseurs van POS een bijeenkomst aangeboden voor een begeleide invulsessie 

van de vragenlijst met de scholen. Geen enkele school heeft hieraan deelgenomen. De vragenlijst is door 82% van de 

scholen ingevuld. 

Opvallend resultaat was dat de meeste middelen passend onderwijs besteed werden aan:

Onderdeel Bedrag in miljoenen euro  %

formatie IB’er 4.500.000 65,5%

afdracht SBO 1.100.000 16,7%

handen in de klas 0,374.000 5,5%

externe inhuur en formatie specialisten en deskundigen 0,275.000 4%

besteed op bestuursniveau 0,234.000 3,4%

Kwaliteit

Met de module kwaliteit worden de SMART-doelen en activiteiten vanuit de speerpunten Ondersteuningsplan vastgelegd, 

de voortgang gevolgd en de strategie bespreekbaar gemaakt.
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2.2.2 (Strategisch) personeelsbeleid 
Het strategisch personeelsbeleid is gericht op deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Voor de onderwijsconsu-

lenten is deze gericht op generalistische- en specialistische kennis. Zij dragen vanuit hun rol bij aan de deskundigheidsbe-

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

denkkracht en het vergroten van het handelingsrepertoire. 

Op de wisselwerking en versterking tussen en van de onderwijsconsulenten en de scholen, zet het samenwerkingsverband 

dan ook sterk in door middel van IB-bijeenkomsten, leerkringen, intervisie, casuïstiekbesprekingen, verschillende trainin-

gen, team-dynamische processen en samenwerking. De onderwijsconsulenten maken regelmatig gebruik van intervisie 

aan de hand van casuïstiekbespreking.

2.2.3. Maatschappelijk ondernemen
Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen dan zijn we alert op milieu- en sociaal-ethische aspecten. Zo 

werken we met een schoonmaakbedrijf met personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Relatiegeschenken en 

attenties zijn zoveel mogelijk gelieerd aan duurzaamheid en kansengelijkheid.

Duurzaamheid heeft onze voortdurende aandacht en wij baseren daar waar mogelijk onze beleidskeuzes daarop, dan 

wel stemmen aanpassingen van beleid daarop aan. Zo is er versterkte aandacht voor een spaarzaam gebruik van energie 

en wordt ingezet op een lagere gemiddelde kamertemperatuur. Daarnaast worden vanaf 2022 geen kerstkaarten meer 

verstuurd.

2.2.4 Werkdruk en arbeidsomstandigheden
Profi Pendi is geen uitgerolde organisatie met geplaveide paden. Het is een organisatie waarbij flexibiliteit van werkgever 

en werknemer nodig is en blijft. De werkgever zet in op bevorderende omstandigheden ten aanzien van de duurzaamheid 

en continuïteit van medewerkers, door onder andere een gunstig werkklimaat, een goede werksfeer, ergonomische werk-

plekken, gezonde voeding en teammomenten van ontspanning en waardering. 

Ook in 2021 is voortdurende aandacht geweest voor de mentale gezondheid van medewerkers. Niet alleen in aanpas-

singen, maatregelen en attentie, 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. 

De coronapandemie heeft geleid tot extra focus op het welzijn van medewerkers op zowel mentaal als fysiek vlak. In 

verband met de COVID-19-risico’s heeft de overheid medewerkers dringend geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. 

Medewerkers zijn hiertoe ook gefaciliteerd. De onderwijsconsulenten konden een deel van het jaar hun werkzaamheden 

niet op de scholen uitvoeren maar hebben in die periode wel digitaal kunnen werken; dit dankzij de aanpassingen en flexi-

biliteit bij de scholen. Wanneer het toch wenselijk was op kantoor te werken, kon aan de door de overheid gestelde eisen 

als vereiste afstand, eigen werkplekken en goede ventilatie worden voldaan. 

In de eerste helft van 2021 heeft een aantal vaste onderwijsconsulenten Profi Pendi verlaten. Aangezien de hierop volgen-

de werving- en selectieprocedure niet het gewenste resultaat opleverde, is ervoor gekozen een aantal interim-consulen-

ten te contracteren. Zij moesten op korte termijn worden ingewerkt maar dit heeft niet geleid tot een verhoogde werkdruk. 

In 2021 is gestart met een risico-inventarisatie en -evaluatie. Hiermee wordt de gezondheid en veiligheid van medewer-

kers bevorderd en worden financiële risico’s teruggedrongen. In 2022 wordt de rapportage verwacht en worden indien 

nodig acties genomen. 
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2.3 Vooruitblik naar 2022

2.3.1 Herstelopdrachten inspectie
2.3.1 Herstelopdrachten inspectie 

In 2021 is het samenwerkingsverband volop bezig geweest met de verbeteracties die voortvloeiden uit de herstelopdrach-

ten van de inspectie. Met name als het gaat om de governance- en organisatiestructuur en rolverhouding in het samen-

werkingsverband. Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.

2.3.2 Naderende wetgeving

Landelijke basisondersteuning

Er is nog geen landelijke norm voor de basisondersteuning opgesteld. Wel is sprake van een stappenplan dat voor scholen 

is ontwikkeld. Dit gaat over de interventie die belanghebbenden binnen de basisondersteuning mogen verwachten12 en 

welke inspanning daarbij hoort. 

De basisondersteuning van Profi Pendi beschrijft vanuit vier perspectieven (leerkracht, leerling, intern begeleider en ou-

ders) de inzet in de klas, in de 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.

Invullling van het Salamancaverdrag 

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. Deze is er overigens nog 

niet. Met deze wetswijziging krijgt het SWV meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid om deze leerlingen (een vorm 

van) onderwijs te bieden. Hierdoor kunnen leerlingen (gedeeltelijk) onderwijs volgen en zou vrijstelling vaker niet nodig 

zijn. Het gaat vaak om meervoudig beperkte leerlingen waarbij een samenwerking met jeugdhulp noodzakelijk is. Het SWV 

trekt hierin samen met gemeenten op. 

12 Stappenplan basisondersteuning - basisondersteuning in 6 stappen | Rapport | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/16/stappenplan-basisondersteuning-basisondersteuning-in-6-stappen
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3. Kwaliteitsbeleid

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

worden elk in een paragraaf 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 Kwaliteits-

beleid13.

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. Als vervolg hierop heeft de inspectie een herstelonderzoek uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 1.3.1). Hierin is gecon-

stateerd dat Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog als voldoende beoordeeld. De Kwaliteitscultuur wordt nog als 

onvoldoende beoordeeld.

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

lingstromen) om te kunnen monitoren én te sturen. 

Als het gaat om kwaliteitsinstrumenten is in 2021 een vervolg gegeven op het werken met Perspectief op School. Hierbij 

zijn ervaringen van andere samenwerkingsverbanden meegenomen.

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)
De AVG-wetgeving wordt actief gehandhaafd. Profi Pendi beschikt over een Protocol datalekken, een Privacyreglement, 

een Privacy statement en een Handreiking DPIA Kennisnet. Er vindt regelmatig overleg plaats met de Functionaris Gege-

vensbescherming. 

In 2021 is geen sprake geweest van incidenten en/ of datalekken.

3.1.2 Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur is de wijze waarop in- en door het samenwerkingsverband wordt samengewerkt met de schoolbestu-

ren 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 gemeentelijk overlegta-

fels. 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. 

13 28-05-2020: vastgesteld door bestuur Profi Pendi en 15-06-2020: goedkeuring ALV.
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Ook werken onderwijs en gemeenten samen in de uitvoering van de aansluiting en uitvoering doorgaande lijn van KO in PO 

naar VO, afstemming jeugdhulp-onderwijs, integraal huisvestingsplan, inclusief onderwijs, regionale aanpak verzuim en 

leerlingenvervoer.

Samenwerken 

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

samenwerking belangrijk vinden. De kwaliteitscultuur van Profi Pendi. Kwaliteitscultuur gaat over proactief professioneel 

samenwerken en meewerken om een passend aanbod voor leerlingen te realiseren. Dat doet zij door het initiëren, het 

faciliteren van en het deelnemen aan samenwerking in welke vorm dan ook. 

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

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

Daarmee dragen zij allen bij aan het dekkend netwerk en passend aanbod.

Ontmoeting en uitwisseling 

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

Webinars op thema. 

De deelname aan de IB-bijeenkomsten is ten opzichte van 2020 verbeterd. Nog niet alle schoolbesturen worden hierin 

vertegenwoordigd, maar het belang van deze bijeenkomsten wordt steeds meer ingezien. Dit geldt ook voor de HB-Leer-

kringen. 

Samen optrekken

Profi Pendi heeft na de implementatie van Perspectief op School, waar nodig de scholen ondersteund bij het gebruik Alle 

scholen werken inmiddels met een uniform SOP en Profi Pendi heeft zicht op de ondersteuning binnen het samenwer-

kingsverband. 

3.1.3 Communicatie
Profi Pendi is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt met mensen uit verschillende disciplines en organisa-

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

De in 2020 ingezette communicatie- en informatieslag is in 2021 doorgezet. De hieronder genoemde communicatiedoel-

stellingen voor 2021 zijn behaald: 

• Versterken van kennis over Profi Pendi (wie we zijn en wat we doen) en passend onderwijs

• Versterken van de identiteit Profi Pendi

• Eenduidige corporate branding

• Omgang binnen Profi Pendi

• Profileren van Profi Pendi als werkgever.

In dit verband zijn de volgende voorbeelden te noemen: de nieuwsbrief voor Passend Plus en de Infographic van het In dit 

verband zijn de volgende voorbeelden te noemen: de nieuwsbrief voor Passend Plus en de Infographic van het jaarver-

slag 2021. Ook hebben we stroomschema’s ontworpen die een versimpeling van routing en stappen beoogt. Voorbeelden 

hiervan zijn te vinden op de website. Hiernaast is de intentie uitgesproken om gezamenlijk op te trekken met SWV Zuid-

Utrecht.

Verder wordt de website actueel gehouden. Deze is overzichtelijk en de informatie kort en eenduidig. We spreken zoveel 

mogelijk dezelfde taal in alle stukken en leggen de relatie in het samenhangende beleid. Ook hebben we met een landings-

pagina “werken bij” actief ingezet op de werving van onderwijsconsulenten en maakten we een professionele bedrijfsfilm.
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4. Toeleiding en ondersteuningstoewijzing

4.1 AT-Team
Het AT-team, bestaande uit een coördinator en orthopedagoog, adviseert de directeur-bestuurder over toelaatbaarheids-

verklaringen (TLV) en arrangementen. De scholen leveren de dossiers aan en het SWV draagt in het geval van toelaatbaar-

heidsverklaringen zorg voor twee onafhankelijk deskundigenverklaringen. Het SWV heeft daartoe een pool van onafhanke-

lijke orthopedagogen en psychologen die deskundige verklaringen opstellen. 

Het AT- Team beoordeelt de TLV-aanvragen zowel procedureel als inhoudelijk aan de hand van de SBO- en SO-criteria14. 

Deze criteria zijn in 2020 vastgesteld en worden eind dit schooljaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In 2020 zijn er 

afspraken gemaakt over de looptijd van de TLV’s, ook deze worden meegenomen in de evaluatie eind dit schooljaar. Bij 

arrangementen wordt getoetst of de inzet bijdraagt aan het versterken van de basis en extra ondersteuning.

4.2 Toelaatbaarheidsverklaringen 

Leerlingaantallen

1 oktober 2021 was sprake van 510 leerlingen (cijfer vensters 1-10-2021) in het SBO. Dit jaar zijn 116 nieuwe TLV’s afgege-

ven, waarvan 30 TLV’s zijn overgenomen uit een aangrenzend SWV (voornamelijk Utrecht PO en ZOUT). 

De dalende trend van de laatste jaren zet zich daarmee door. Het verwijzingspercentage SBO is tussen het schooljaar 

2018-2019 en het schooljaar 2021-2022 gedaald van 4,04% naar 3,25%. 

1 oktober 2021 was sprake van 185 leerlingen (cijfer vensters 1-10-2021) TLV’s in het SO. Voor het SO zijn 48 nieuwe TLV’s 

afgegeven, waarvan 37 in categorie laag, 4 in midden en 7 in hoog. Het SO laat over de laatste jaren geen groot verschil in 

leerlingaantallen zien. Wel wordt er een toename van het aantal TLV’s categorie hoog gezien.

Er hebben geen formele afwijzingen plaatsgevonden op de TLV-aanvragen. 

Grensverkeer

In onderstaande tabel voor schooljaar 2020-2021 is er van 17 van de 32 leerlingen sprake van verhuizing binnen de regio. 

De andere 15 komen uit Utrecht, Werkhoven, Zijderveld en Wijk bij Duurstede.

2020-2021 2019-2020

Verhuizen 17 7

Overname grensverkeer 15 3

Totaal 32 10

14 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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4.2.1 Herindicatie 
Er zijn in totaal 179 TLV her-indicaties afgegeven. Hiervan is sprake van 154 TLV’s in het SBO, 37 TLV’s op SO laag, 7 TLV’s 

op SO midden en 9 TLV’s op SO hoog. 

Alle dossiers zijn beoordeeld door een (ortho)pedagoog en een psycholoog en zij hebben op basis van een dossieranalyse 

het advies opgesteld. Vervolgens heeft het AT-team alle herindicaties voorzien van een positief advies en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de directeur-bestuurder. 

TLV’s worden op dit moment 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 op en levert het 

geen terugstroom naar het PO op. Als dat mogelijk is, wordt dat sowieso bewerkstelligd en komt dat niet door een herindi-

catieaanvraag.

4.2.2 Arrangementen 
Sinds het schooljaar 2020-2021 werkt Profi Pendi met arrangementen. Hiervoor zijn geen harde criteria opgesteld en geen 

afspraken gemaakt met aanbieders. Als criteria bij de inzet van arrangementen hanteren we nu als uitgangspunt dat het 

moet bijdragen aan de extra ondersteuning van de school. 

Dit jaar zijn er (zie hieronder) een aantal arrangementen niet afgegeven, omdat deze zich enkel richtten op de indivi-

duele begeleiding van leerlingen, maar ook omdat aanbieders niet passend waren, bijvoorbeeld uren voor een eigen 

leerkracht(-en) als aanbieder van de benodigde specialisatie. Het lukt maar mondjesmaat de arrangementen goed weg te 

kunnen zetten. Dit is onder de aandacht gebracht van de directeur-bestuurder, welke in 2022 andere plannen gaat ont-

wikkelen in samenwerking met de deelnemersraad.

Er zijn 19 arrangementen toegekend met een totaalbedrag van €56.000.

Arrangementen werden met name aangevraagd op het gebied van executieve functies, groepsvorming en externaliserend 

gedrag. Ook hoogbegaafdheid is herhaaldelijk teruggekomen. 

4.3 Bezwaar
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 vastge-

steld op 2 februari 2019. Deze staat in de regeling compliment, klacht of bezwaar15.

Er zijn in 2021 geen bezwaren tegen de afgifte gedaan bij het samenwerkingsverband. 

15 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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5. Verslag Algemene LedenVergadering

In de rol van toezichthoudend orgaan heeft de ALV in 2021 de volgende besluiten genomen:

• Goedkeuring Bestuursverslag, inclusief de jaarrekening 2020;

• Goedkeuring begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026.

• Goedkeuring van de eerdergenoemde statutenwijziging.

Hiernaast stonden in een aantal vergaderingen het bestuursreglement, het reglement remuneratiecommissie en het regle-

ment deelnemersraad op de agenda. Alle stukken zijn akkoord bevonden. Verder zijn onder meer het Inspectiebezoek, het 

rapport Verhelderen en Versterken, het kwaliteitsbeleid en het thema dekkend netwerk besproken. 

In 2021 hebben acht algemene vergaderingen plaatsgevonden. 

Tweemaal per jaar komen een afvaardiging van de ALV en de OPR bijeen. Eénmaal voorafgaand aan de behandeling van de 

begroting en het daarin opgenomen beleid c.q. de daarmee gepaard gaande uitwerking van het Ondersteuningsplan, één-

maal na de jaarvergadering waarin het bestuursverslag, inclusief de jaarrekening aan de orde komen. Vanwege de in het 

najaar op handen zijnde nieuwe governancestructuur is in overleg met de OPR het tweede overleg achterwege gebleven.
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6. Verslag Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht (CvT) richt zich op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en de 

continuïteit van de organisatie met inachtneming van het toezichtkader van de Inspectie en alle relevante wet- en regelge-

ving. De CvT hanteert de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In het hiernavolgende verslag verantwoordt de CvT 

zich op de uitoefening van haar bevoegdheden, op de uitvoering van de scheiding bestuur en intern toezicht, en de wijze 

waarop bestuur, intern toezicht en medezeggenschap in de praktijk functioneren. 

De CvT heeft met het bestuur (zie voor de samenstelling en nevenfuncties bijlage 2) vier keer formeel vergaderd. Vanwege 

de op handen zijnde governancewijziging heeft geen zelfevaluatie plaatsgevonden.

Met de Ondersteuningsplanraad heeft één maal een bijeenkomst plaatsgevonden. Ook hiervoor geldt dat vanwege de op 

handen zijnde governancewijziging – in overleg met de Ondersteuningsplanraad – is afgezien van een tweede bijeenkomst. 

Halverwege 2021 raakte de directeur-bestuurder arbeidsongeschikt. Dit heeft ertoe geleid dat in oktober een contractuele 

verplichting is aangegaan met een directeur-bestuurder op interimbasis. Dit traject heeft in goed overleg tussen CvT, ALV 

en OPR plaatsgevonden. Per 1 januari 2022 heeft de directeur-bestuurder haar functie neergelegd. In goed overleg met de 

CvT hebben twee leden van de ALV dit traject zorgvuldig afgerond. 

De leden van de CvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding op basis van vrijwilligheid. Deze is opgenomen 

in de jaarrekening.

Hieronder volgt de verantwoording van de CvT over 2021.

Uitvoering van het intern 

toezicht 

Wijze van toezien op rechtmatige en

doelmatige besteding van middelen.

Kwartaalrapportages met voortgang

realisatie doelen in relatie tot de inzet van

middelen voor deze doelen (ter bespreking).

Besluit over aanstelling van de accountant

voor 2022 (In november).

Bestuursverslag, incl. jaarrekening 2020

Adviseren over de begroting 2022,

incl. de MJB 2023-2026.

Goedkeuring.

Positief advies.
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Verantwoording Wijze van de uitoefening van zijn De volgende stukken zijn vastgesteld:

• Het reglement CvT

• Het bestuursreglement.

 

Er is advies gegeven aan directeurbestuur-

der over:

• Rapport verhelderen en versterken.

• Statutenwijziging Profi Pendi.

• Governancevraagstuk, ook in relatie tot 

Inspectie.

• Besteding van de reserves in 2022 en 

volgende jaren.

• Het kwaliteitsbeleid en daarbij behorende 

proces en procedurebeschrijvingen.

 

De volgende stukken zijn besproken:

• Kwaliteitsbeleid.

• Analyserapport Leerlingstromen.

• Treasurystatuut.

• Fiscale vergoeding CvT-leden

• Zicht op dekkend netwerk.

• Kaderbrief 2022.

Wijze van communiceren over de eigen 

prestaties en ontwikkelingen

De CvT heeft geen werkplan 2021-2022 

opgesteld. De relevantie hiervoor ontbrak 

vanwege de wijziging in de governances-

tructuur. Er is overleg geweest met de ALV 

en de OPR.

Wijze van ondersteuning en advisering en 

met welk resultaat

Verbinding tussen CvT en ALV werd beoogd 

in de vorm van een onafhankelijk voorzitter.

Duidelijke conclusies over de tevreden-

heid m.b.t. realisatie van de doelen

De realisatie van de gestelde doelen als-

mede het sturen op missie en visie door de 

organisatie blijven aandacht vragen maar 

komen op stoom. Het dashboard kwaliteits-

bewaking (POS) en de herstelopdrachten 

van de onderwijsinspectie maken daar 

onderdeel van uit.

Scheiding bestuur en intern

toezicht

Het intern toezicht heeft een toezicht-

kader opgesteld waarin staat op welke 

criteria het intern toezicht zich richt.

Vanwege de wijziging in de governances-

tructuur is hiervan afgezien

Onafhankelijkheid en transparantie in de 

verdeling van taken en bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden

De CvT achtte onafhankelijkheid en trans-

parantie in verdeling van taken, bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden in haar 

werkzaamheden essentieel.

Beschikbaarheid onder leden en porte-

feuilleverdeling

De CvT kende een portefeuilleverdeling. 

In de praktijk hebben de twee leden veel 

samen opgetrokken en het werk praktisch 

verdeeld.

Zelfevaluatie en professionalisering Zelfevaluatie heeft vanwege de op handen 

zijnde governancewijziging niet plaatsge-

vonden.
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Inrichten en faciliteren

medezeggenschap

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 (ma-

ken van afspraken). Daarnaast kan externe 

expertise worden ingezet bij specifieke 

vraagstukken.

De wijze waarop het bestuur, intern toe-

zicht en medezeggenschap in de praktijk 

functioneert

Er is een jaarkalender met CvTvergaderin-

gen met de bestuurder en overlegmomen-

ten met OPR. Hiernaast wordt de CvT via 

agenda en verslagen geïnformeerd over de 

inhoudelijke besprekingen en de besluiten 

van de ALV.
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7. Medezeggenschap 

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

werkingsverband. De medezeggenschap heeft de invloed om te bepalen wat we onder een goede uitvoering van passend 

onderwijs verstaan verdeeld. Dit noemen we ook wel inspraak en tegenspraak en hebben we op de volgende wijze geor-

ganiseerd: 

• In de afzonderlijke medezeggenschapsraden op de scholen.

• In de Ondersteuningsplanraad van Profi Pendi.

• In de MR-P van Profi Pendi 

7.1 Ondersteuningsplanraad 
De OPR vormt het medezeggenschapsorgaan 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. 

Het speerpunt van de OPR uit 2020 om een volledige én evenredige samenstelling te realiseren is ook in 2021 helaas niet 

gelukt. De OPR en het bestuur blijven zich inspannen om de vacatures vervuld te krijgen. De Inspectie heeft in het vierjaar-

lijks herstelonderzoek op 3 en 4 juni 2021 ook vastgesteld dat het bestuur zich hiervoor voldoende inspant.

Het bestuur biedt desgewenst begeleiding door een externe deskundige, scholing in het kader van professionalisering en 

beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen van de jaarplanning en jaarverslaglegging van de OPR. Ook biedt het bestuur 

de OPR-leden een financiële waardering voor elke deelname aan de OPR-vergadering. 

De OPR is in 2021 zes keer bij elkaar gekomen, waarvan één keer op 21 juni in overleg met de Commissie van Toezicht en 

een vertegenwoordiging van de Algemene Leden Vergadering. Tijdens dit overleg stonden cultuur en governance centraal. 

Een vergelijkbaar geplande tweede bijeenkomst in december heeft in overleg met betrokken partijen niet plaatsgevonden 

vanwege de eerdergenoemde structuurwijziging van Profi Pendi. 

In 2021 heeft de OPR het bestuursverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 

2023-2026 ontvangen.

In onderstaand rooster van af- en aantreden wordt de samenstelling van de OPR weergegeven.
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In onderstaand rooster van af- en aantreden wordt de samenstelling van de OPR weergegeven.

Personeelsgeleding Schoolbestuur Aftredend per 

Harrie Janmaat - Voorzitter Trinamiek t/m 04-2024

Lisa van Rossum SSN t/m 07-2022

Sonja de Groot Fluenta t/m 07-2024

Loes Ippel O2A5 t/m 09-2025

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

Vacature oudergeleding MONTON

Vacature oudergeleding Gewoon speciaal onderwijs

Vacature oudergeleding St. Montessori Houten

7.2 Medezeggenschap personeel 
Profi Pendi heeft een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-p). De MR-p bestond tot resp. september 2021 en 

augustus 2021 uit twee leden, te weten Hye Jin Pet (voorzitter) en Monique Hartman (secretaris). Vanwege het gegeven 

dat er na de zomer sprake was van relatief weinig vaste medewerkers is ervoor gekozen de verkiezing van de medezeg-

genschapsraad naar 2022 door te schuiven. De medewerkers zijn vanzelfsprekend wel geïnformeerd over interne organi-

satieontwikkelingen, personeel gerelateerde ontwikkelingen en landelijke ontwikkelingen. 

De MR-p is in 2021 drie keer bijeengekomen. 

De rol en functie van de MR-p zijn helder beschreven in het medezeggenschapsreglement. Het team is op de hoogte van 

de wijze waarop het onderwerpen kan agenderen. Hierbij is de MR-p medezeggenschapsvolgend. 

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

afstemming. 

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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8. Bedrijfsvoering
  
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, informatievoorziening en organisatie, financiën, automatisering, communicatie en 

huisvesting. Daar waar nodig vindt doorontwikkeling plaats op de verschillende onderdelen. In dit hoofdstuk wordt hierop 

verder ingegaan. 

8.1 Personeelsbezetting 
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.

Het functiehuis van Profi Pendi zag er op 31 december 2021 als volgt uit:

• Directeur-bestuurder

• Onderwijsconsulenten

• Senior beleidsmedewerker

• Bestuurssecretaris / beleidsmedewerker

• Office manager

• Coördinator AT–Team

• Lid AT-Team.

Hiernaast maakt het AT-Team gebruik maak van onafhankelijke deskundigen. Op bepaalde

beleidsterreinen werden externe deskundigen ingezet.

8.2 Ziekteverzuim
In 2021 was het verzuimpercentage 6 %. Dit percentage is met name gerelateerd aan het langdurig verzuim van één

 medewerker. De overige medewerkers zijn in 2021 niet arbeidsongeschikt geweest.

8.3 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 zijn advies-

recht uitgeoefend in de vaststelling ervan. De regeling compliment, klacht of bezwaar staat op de website van Profi Pendi. 
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8.4 Vertrouwenspersoon / BMW
Volgens de Arbowet is Profi Pendi als werkgever verplicht zijn werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbe-

lasting. Profi Pendi heeft hierop beleid, waaronder het aanstellen van een interne en externe vertrouwenspersoon. 

De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon zijn voor kinderen, ouders en medewerkers 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. 

De interne vertrouwenspersoon is betrokken geweest bij het aantrekken van een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-

er) en heeft hierover voorlichting gegeven aan de medewerkers.

De externe vertrouwenspersoon heeft verschillende taken. Eén daarvan is het registreren van gevallen van ongewenst ge-

drag. Op dit punt heeft de externe vertrouwenspersoon een curatief activiteitenoverzicht over 2021 aangeleverd. Zij heeft 

in 2021 twee netwerkbijeenkomsten verzorgd. Profi Pendi was bij één van deze vertegenwoordigd.

Er is bij de externe vertrouwenspersoon één klacht binnengekomen over ongewenste omgangsvormen (onveilig werkkli-

maat). Dit betreft een klacht uit de eerste helft van 2021 van een – inmiddels – ex-medewerker. De interne contactpersoon 

is niet benaderd, evenmin als de MR-p op gebied van personeel- gerelateerde ontwikkelingen. 

Tot slot heeft Profi Pendi extern een BMW-er gecontracteerd. De werkzaamheden van de BMW-er zijn onder meer gericht 

op uitvalpreventie, duurzame inzetbaarheid, plezier/tevredenheid in het werk en balans werk/privé. Daarnaast heeft deze 

BMW aandacht voor de werkgever in ondersteuning en advisering op goed werkgeverschap 

8.5 Beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag
Het beleid van het SWV is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door intensief met medewer-

kers 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 weloverwogen en gedegen afwe-

ging worden gemaakt over de hoogte van de ontslaguitkering.

8.6 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 en flexibele ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen in kleinere en wisselen-

de groepssamenstellingen. 



38Jaarrekening 2021

9. Financieel beleid
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten. 

9.1 Analyse van het resultaat
Analyse realisatie 2021 versus realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021

 

  Realisatie Begroting Verschil Realisatie    Verschil 

  2021 2021  2020 

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

  EUR EUR EUR EUR EUR

BATEN      

Rijksbijdrage   9.826.846   9.635.142   191.704   9.444.342  382.504

Overige baten   41.002   -     41.002   7.876   33.126 

Totale baten   9.867.848   9.635.142   232.706   9.452.218   415.630  

     

LASTEN       

Personele lasten   1.421.769   1.181.691   240.078   1.088.993   332.776

Afschrijvingen   42.467   10.000   32.467   20.881   21.586

Huisvestingslasten   102.708   50.000   52.708   77.717   24.991

Overige lasten   485.725   662.000   -176.275   341.889   143.836

Doorbet. Aan schoolbesturen  7.185.881   8.361.685   -1.175.804   7.010.496   175.385

Totaal lasten   9.238.550   10.265.376   -1.026.826   8.539.976     698.574 

 

Saldo baten en lasten       629.298   -630.234   1.259.532   912.242   -282.944  

  

Financiële baten en lasten            -13.241   -     -13.241   -1.186   -12.055  

      

Resultaat       616.057   -630.234   1.246.291   911.056   -294.999  

Analyse van het resultaat 2020 ten opzichte van de begroting

Het gerealiseerd resultaat 2021 bedraagt € 616.057. Dit betreft een positieve afwijking ten opzichte van de begroting 2021 

ad € 1.246.291. Deze afwijking is als volgt opgebouwd.
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Specificatie belangrijkste verschillen resultaat 2020 versus begroting 2021 

Meer rijksbijdragen   €  191.704 

Meer overige baten   €  41.002 

Minder overige lasten   €  176.275 

Minder doorbetalingen aan schoolbesturen   €  1.175.804  

     €   1.584.785 

      

Meer personele lasten   €   240.078 

Meer afschrijvingen   €  32.467 

Meer huisvestingslasten   €  52.708 

Meer financiële lasten   €  13.241  

 

     €     338.494 

 

Verklaring afwijking resultaat 2021 versus begroting 2021     €      1.246.291  

 

Meer rijksbijdragen dan begroot (€ 191.704)

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

schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 in juli 2021. Voor deze indexatie was in de begroting 2021 geen bedrag opgenomen.

Minder overige lasten dan begroot (€ 176.275)

In de begroting 2021 was een bedrag opgenomen ad € 267.000 voor beleid, waarop slechts € 186.100 is uitgegeven. Dit 

heeft als voornaamste oorzaak de situatie, beschreven in het voorwoord van dit bestuursverslag, waarin het samenwer-

kingsverband zich in 2021 bevond. Daarnaast was op de begroting 2021 een bedrag ad € 85.000 opgenomen voor te or-

ganiseren congressen. Als gevolg van de pandemie zijn de congressen uitgesteld. Dit bedrag is in 2021 derhalve onbesteed 

gebleven.

Minder doorbetalingen aan schoolbesturen dan begroot (€ 1.175.804)

De lagere doorbetalingen worden met name verklaard door:

 Meer  Minder Per salo minder

      

 SO, overdracht 1 okt t-1   €     70.332 

 SO, overdrachtpeildatum   €      33.773 

 SBO, overdracht >2% en groei   €      95.594 

 SWV Passenderwijs, Mozaiek   €      2.286 

 Overige doorbetalingen   €      38.285  

 Grensverkeer inkomend/uitgaand     €      15.810 

 Afdracht besturen scholen (s)bao     €     76.890 

 Inzet arrangementen     €      1.323.374 

 

 €     240.270   €    1.416.074  

     €      -1.175.804   
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Het beleid rondom het toekennen van arrangementen is, zoals nader toegelicht in paragraaf 4.2.2, ingevoerd in het 

schooljaar 2020-2021. In 2021 is gebleken, dat slechts een beperkt aantal van de aangevraagde arrangementen voldeed 

aan de daaraan gestelde criteria. Het aantal afgegeven arrangementen is daarom sterk achtergebleven bij de verwachting. 

In 2022 wordt hierop actie ondernomen door de directeur-bestuurder in overleg met de deelnemersraad.

Meer personele lasten dan begroot (€ 240.078)

De hogere personele lasten zijn te verklaren door hogere externe inhuur van personeel (€ 363.617) en lagere kosten voor 

lonen en salarissen (€ 166.458). In 2021 is het niet gelukt om het extern ingehuurd personeel te vervangen door vaste me-

dewerkers. Hier was in de begroting 2021 wel vanuit gegaan. Mede als gevolg van de invoering van het Nationaal Program-

ma Onderwijs was het moeilijk om de vacatures in te vullen.

Analyse van het resultaat 2021 ten opzichte van het resultaat 2020

De exploitatierekening 2021 vertoont een negatieve afwijking ten opzichte van de exploitatierekening 2020 ad € 294.999. 

De belangrijkste verschillen tussen de exploitatie 2020 en 2021 zijn als volgt weer te geven:

Specificatie belangrijkste verschillen resultaat 2021 versus 2020

        

Toename rijksbijdragen   €  382.504

Toename overige baten   €   33.126 

     €    415.630   

      

Toename personele lasten   €   332.776 

Toename afschrijvingen   €    21.586 

Toename huisvestingslasten   €    24.991 

Toename overige lasten   €   143.836 

Toename doorbetalingen aan schoolbesturen   €   175.385 

Toename financiële lasten   €   12.055    

     €     710.629   

Toename resultaat 2021 versus 2020     €   -294.999  

Toename rijksbijdragen (€ 382.504) 

De rijksbijdragen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 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 januari tot en met juli 2020 nog € 296.021. Dit is de belangrijkste verklaring voor de toename van de rijksbijdra-

gen ten opzichte van 2020. Daarnaast heeft een indexering plaatsgevonden op de lichte en zware ondersteuningsmiddelen 

van het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022. 

Toename personele lasten (€ 332.776)

In de loop van 2021 is het niet gelukt om vacatures in te vullen met vaste medewerkers. Het samenwerkingsverband was 

hierdoor gedwongen om op deze vacatures personeel extern in te huren. De kosten voor externe inhuur waren als gevolg 

hiervan in 2021 € 394.838 hoger dan in 2020. Daar tegenover zijn de kosten voor lonen en salarissen € 145.094 lager ge-

weest. In 2021 is aan personeel dat uit dienst is gegaan een bedrag ad € 71.434 aan transitievergoedingen betaald. In 2020 

waren transitievergoedingen niet aan de orde.
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Toename overige lasten (€ 143.836)

De overige lasten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 toegenomen als gevolg van extra uitgaven ad € 88.096 voor juridisch 

advies inzake de organisatiestructuur en rondom het uit dienst treden van personeel. Daarnaast is in 2021 geïnvesteerd in 

het professionaliseren van de bedrijfsvoering, waardoor de kosten voor Planning & Control € 34.607 hoger waren dan in 

2020. In 2021 is ook voor het eerst Perspectief op Scholen (POS) ingevoerd. De licentiekosten namen hierdoor toe met  

€ 49.560 ten opzichte van 2020.

Toename doorbetalingen aan schoolbesturen (€ 175.385)

De mutatie in de afdrachten aan schoolbesturen 2021 ten opzichte van 2020 is als volgt opgebouwd:

 Meer  Minder Per salo minder

      

 SO, overdracht 1 okt t-1  €   170.459 

 Afdracht besturen scholen (s)bao  €   92.287 

 Inzet arrangementen  €   168.593 

 Overige doorbetalingen  €   38.285   

 SO, overdrachtpeildatum    €    69.060 

 SBO, overdracht >2% en groei    €   187.465 

 Grensverkeer inkomend/uitgaand    €    37.283 

 SWV Passenderwijs, Mozaiek    €    431  

  €    469.624  €    294.239    

     €   175.385 

De toename van de afdrachten so is het gevolg van een verschuiving van leerlingen in categorie 1 naar categorie 2 en 3 

zoals is te zien bij de leerlingaantallen in paragraaf 9.4. De overdracht voor een leerling in categorie 3 is het dubbele van de 

overdracht van de overdrachtsverplichting voor een leerling in categorie 1.

Het beleid rondom arrangementen is binnen het samenwerkingsverband ingevoerd in hert schooljaar 2020/2021. De toe-

name van de inzet arrangementen wordt hierdoor verklaard, al blijft de toename achter bij de verwachting en het hiervoor 

in de begroting 2021 gereserveerd bedrag.

De overdracht aan het speciaal basisonderwijs is in 2021 ten opzichte van 2020 lager geweest als gevolg van een afname 

van het aantal leerlingen in het sbo van 547 leerlingen op 1 oktober 2020 tot 510 leerlingen op 1 oktober 2021 (zie ook 

paragraaf 9.4).

Voor 2021 heeft het samenwerkingsverband ook 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 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. De realisatie 2021 ten 

opzichte van de programmabegroting 2021 is hieronder weergegeven. Ter vergelijking is zijn ook de gerealiseerde cijfers 

2020 opgenomen.
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  Realisatie  Realisatie        Begroting Verschil 

  2020  2021  2021 realisatie -

       begroting

       2021

           

Baten      

lichte ondersteuning  € 2.987.965 € 3.018.426 € 2.945.936 € 72.490

zware ondersteuning € 6.673.201 € 6.718.990,09 € 6.559.720 € 159.270

verevening zware ondersteuning € -296.021 €  - € - €  -

grensverkeer sbo in € 72.627 €  104.997 €  83.456 €  21.541

regeling schoolmaatschappelijk werk €  30.503 €  32.117 €  31.407 €  710

geoormerkte subsidies en bijdragen 

voor specifieke programma’s in het

ondersteuningsplan €  48.695 €  57.313 €  98.080 € -40.767

overige baten €  7.877 €  41.002 €  - €  41.002  

Totale baten  €       9.524.847 €  9.972.844,86 €  9.718.599 €  254.245,86 

    

Lasten     

afdracht so, teldatum, (via DUO) €  2.687.348 €  2.857.807 €  2.787.475 €  70.332

afdracht so, peildatum,  

(tussentijdse groei so) €  253.922 €  184.862 €  151.089 €  33.773

grensverkeer sbo uit €  15.978 €  11.065 €  5.334 €  5.731

overdrachtsverplichting aan sbo €  1.866.168 €  1.678.703 €  1.583.109 €  95.594

Totaal afdrachten €  4.823.416 €  4.732.437 €  4.527.007 €  205.430 

Programma 1a: Basisondersteuning 

budgetten voor schoolbesturen (bruto) €  3.406.813 €  3.395.750 €  3.470.139 €  -74.389

Programma 1b: Consulenten Passend 

Onderwijs €  475.880 €  657.412 €  605.104 €  52.308

Programma 1c: Integrale kwaliteitszorg €  208.681 €  88.870 €  325.000 €  -236.130

Programma 2a: Extra ondersteuning

(arrangementen) €  33.034 €  53.568 €  460.000 €  -406.432

Programma 2b: Verwijzingen sbo door 

de schoolbesturen (baten voor het swv) € -1.270.656 € - 1.097.988 €  -1.098.005 €  17

Programma 2c: Garantiestelling sbo 

(tijdelijk tot en met juli 2021) €  58.208 €  20.768 €  21.000 €  -232

Programma 2d: Ondersteunings-

toewijzing - AT team €  180.065 €  150.758 €  126.580 €  24.178

Programma 3: Dekkend netwerk €  - €  235.745 €  1.065.000 €  -829.255

Programma 4: Doorgaande liijn € - €  4.828 €  30.000 €  -25.172

Programma 5: Taalvaardig € - €  45.924 €  97.000 €  -51.076

Programma 6: Hoogbegaafdheid €  97.391 €  114.626 €  53.720 €  60.906

Programma 6: Thuiszitters € - €  - €  115.000 €  -115.000

Programma 8: Bestuur, organisatie,

administratie en communicatie €  600.959 €  954.090 €  551.286 €  402.804

Totaal programma’s €  3.790.375 €  4.624.351 €  5.821.824 €  5.782.992

     

Totale lasten €  8.613.791 €  9.356.788 €  10.348.831 €  -992.043 

Resultaat €  911.056 €  616.056,86 € -630.232 €  1.246.289
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De totale baten en de totale lasten volgens deze programmabegroting wijken € 104.997 af ten opzichte van de begroting 

2021 op basis van de richtlijnen van de jaarverslaggeving. De afwijking betreft het inkomend grensverkeer. Dit is in de jaar-

rekening gesaldeerd met het uitgaand grensverkeer en gepresenteerd onder de doorbetalingen aan schoolbesturen.

9.2 Analyse van de vermogenspositie

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

 

Activa    

    31-12-19   31-12-20  31-12-21 

     EUR  EUR  EUR

Vaste activa    

    

Materiële vaste activa     28.286    129.585    172.828 

Financiële vaste activa     4.620    13.640    18.646 

Totaal vaste activa     32.906    143.225    191.474 

   

 

Vlottende activa    

    

Vorderingen     21.507    69.194    70.647 

Liquide middelen      1.561.746    2.391.448    3.537.249   

    

Totaal vlottende activa    1.583.253    2.460.642    3.607.896  

    

Totaal activa     1.616.159    2.603.867    3.799.370 

        

Passiva    

    31-12-19   31-12-20  31-12-21 

  

Vermogen    

   

Algemene reserve     1.395.532    2.306.588    2.922.645

Voorzieningen     5.740    9.173    14.102 

Kortlopende schulden     214.887    288.106    862.623   

Totaal passiva     1.616.159    2.603.867    3.799.370 

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 2019, 2020 en 2021 als volgt:

Financiële kengetallen 

 

Kengetal  Berekenings-  Signalerings- 2019 2020   2021 

  wijze  waarde    

  inspectie  

  

Solvabiliteit 2  Eigen vermogen +  

  voorzieningen/ 

  totaal vermogen < 0,30  087   0,89   0,77 

Liquiditeit  Vlottende activa/ 

  kort vreemd vermogen < 0,75  7,37   8,54   4,18  

Absolute hoogte liquide

middelen    < € 100.000  1.561.746   2.391.448   3.537.249

Rentabiliteit  Resultaat/totale baten 0-5% 3,75% 9,64%  6,24%

Mogelijk bovenmatig  Eigen vermogen / 

publiek eigen vermogen totale baten  > 3,5 % 17% 24%  30% 

   

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 voor instellingen met baten meer dan 3 miljoen en minder dan 9 miljoen als on-

dergrens 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 2021 € 345.375.

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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9.3 Treasuryverslag
HHet samenwerkingsverband hanteert een door het bestuur vastgesteld treasurystatuut. Begin 2022 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 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Hierin wordt 

het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader 

van de treasuryfunctie.

Het jaar 2021

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

gen bij de Rabobank. In 2021 is het samenwerkingsverband opnieuw geconfronteerd met negatieve rente op de banksaldi 

boven € 250.000. Hierdoor zijn de financiële lasten toegenomen. 
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9.4 Continuïteitsparagraaf

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

komende 4 jaar.

Leerlingaantallen en personele bezetting

Leerlingaantallen

In de meerjarenbegroting vastgesteld in december 2021 is uitgegaan van de volgende leerlingprognose:

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

de directeur-bestuurder.

In de meerjarenbegroting wordt per 1 oktober 2022 een krimp verwacht met 2,6 %, voor de jaren daarna daalt het leerlin-

gaantal licht (0,3 %). 

   01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25 01-10-26

Bao    15.021   14.990   14.589   14.554   14.455   14.377   14.332 

Sbo    547   510   506   501   495   496   496  

Totaal     15.568   15.500   15.095   15.055   14.950   14.873   14.828 

So   01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25 01-10-26

< 8 jaar       

Categorie 1   28 22 22 22 22 22 22

Categorie 2   9 10 10 10 10 10 10

Categorie 3   12 11 11 11 11 11 11

> 8 jaar       

Categorie 1   107 98 98 98 98 98 98

Categorie 2   9 14 14 14 14 14 14

Categorie 3   28 30 30 30 30 30 30

Totaal    193 185 185 185 185 185 185

   01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25 01-10-26

Groei sbo   29 22 25 24 23 23 220

Groei sbo   01-10-20 01-10-21 01-10-22 01-10-23 01-10-24 01-10-25 01-10-26

< 8 jaar       

Categorie 1   3 3 3 3 3 3 3

Categorie 2   1 3 3 3 4 5 5

Categorie 3   0 0 0 0 0 1 1

> 8 jaar       

Categorie 1   2 2 2 2 2 2 2

Categorie 2   0 0 0 0 0 0 0

Categorie 3   1 1 3 4 4 5 6

Totaal   7 9 11 12 13 16 17
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De ontwikkeling van de leerlingaantallen SBO en SO zijn als volgt percentueel weergegeven:

Het landelijke deelname % sbo ligt op de peildatum 1 oktober 2021 op 2,51 % en het landelijke deelname % so op 1,87 %. 

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 2020 is het % leerlingen in het so toegenomen met 0,04 %. De verwachting is, dat het 

deelname % so toeneemt tot 1,43% op 1-10-2025. 

Personele bezetting

 ACTUEEL         VERWACHTING  

PERSONELE BEZETTING IN FTE 2021  2022 2023  2024  2025 

  

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

Overige medewerkers 4  7,2  7,2  7,2  7,2

      

Totaal 5,0  8,2  8,2  8,2  8,2

Verwacht wordt dat het personeel in loondienst in 2022 toeneemt met 3,2 fte en daarna hetzelfde blijft. Dit betreffen geen 

nieuwe vacatures, maar vacatures die nu zijn ingevuld met extern ingehuurd personeel. De verwachting is, dat de totale 

personeelskosten zullen afnemen als het extern ingehuurd personeel is vervangen door vaste medewerkers.

De meerjarenbegroting 2022-2025

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

regelgeving, 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 verwachte verloop van het eigen vermogen en de samenstelling daarvan volgt uit de meerjarenbalans:

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA    

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

 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

EUR

ACTIVA      

Materiële vaste activa  172.828   157.528   143.728   131.428   119.378 

Financiële vaste activa  18.646   18.646   18.646   18.646   18.646  

Totaal vaste activa    191.474   176.174   162.374   150.074   138.024  

     

Vorderingen   70.647   69.194   69.194   69.194   69.194 

Liquide middelen    3.537.249   1.959.644   996.297   677.572   710.985 

Totaal vlottende activa  3.607.896   2.028.838   1.065.491   746.766   780.179 

Activa totaal   3.799.370   2.205.012   1.227.865   896.840   918.203

PASSIVA       

Algemene reserve   2.922.645   1.824.787   904.140   599.615   617.478 

Totaal eigen vermogen  2.922.645   1.824.787   904.140   599.615   617.478 

Voorzieningen   14.102   17.602   21.102   24.602   28.102 

Kortlopende schulden  862.623   362.623   302.623   272.623   272.623 

 

Passiva totaal         3.799.370   2.205.012   1.227.865   896.840   918.203 

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 2022 tot en met 2025 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 2022 tot en met 2024. 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.

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. Op 31-12-2021 waren, door de overgang naar een nieuw administratiekantoor, 

de crediteuren incidenteel hoog. De verwachting is, dat dit op de balansdatum 31-12-2022 niet meer aan de orde zal zijn. 

Omvangrijke mutaties in de omvang van de schulden na 31-12-2022 worden niet verwacht.
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De staat van baten en lasten op grond van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Onderwijsinstellingen laat volgens 

de meerjarenbegroting 2022-2025 het volgende beeld zien:

    

STAAT VAN BATEN EN LASTEN    

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

 Realisatie Begrotin g Begroting Begroting Begroting 

 EUR  EUR EUR EUR EUR

BATEN      

Rijksbijdrage  9.826.846  9.899.229  9.902.405  9.943.675  10.148.186 

Overige baten  41.002  98.244  0  0  0 

Totaal baten    9.867.848  9.997.473  9.902.405  9.943.675  10.148.186  

     

LASTEN       

Personele lasten  1.421.769  1.417.580  1.169.312  1.033.894  1.035.898 

Afschrijvingen  42.467  40.300  38.800  37.300  37.050 

Huisvestingslasten  102.708  81.800  83.326  82.383  83.970 

Overige lasten  485.725  891.874  775.076  674.287  673.388 

Doorbet. Aan schoolbesturen 7.185.881  8.663.777  8.756.538  8.420.336  8.300.017 

Totaal lasten  9.238.550  11.095.331  10.823.052  10.248.200  10.130.323  

 

Saldo baten en lasten    629.298  -1.097.858 -920.647 -304.525 17.863

  

Financiële baten en lasten -13.241  0  0  0  0  

 

Resultaat         616.057  -1.097.858 -920.647 -304.525 17.863

 

Baten

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

geeft vanaf 1 oktober 2022 een lichte krimp aan van ongeveer 0,3 %. Deze daling van het aantal leerlingen wordt ruim-

schoots gecompenseerd door de indexatie van de te ontvangen rijksbijdragen met 2%, waardoor de rijksbijdragen in de 

begroting toenemen.  

In 2023 nemen de baten af ten opzichte van 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door het aflopen van de subsidie voor 

hoogbegaafdheid per 31 juli 2023.

Lasten

De personele lasten van het samenwerkingsverband zullen in de komende jaren afnemen, doordat het extern ingehuurde 

personeel wordt vervangen door personeel in eigen dienst. De doorbetalingen aan schoolbesturen vormen het grootste 

deel van de uitgaven van het samenwerkingsverband. In de jaren 2022, 2023 en 2024 zijn deze doorbetalingen hoger. 

Hiermee wordt voldaan aan de verplichte afbouw van het bovenmatig eigen vermogen. 

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 2022-2025 op basis van programma’s is als volgt:

MEERJARENBEGROTING - BALANS

  Begroting  Begroting        Begroting Begroting

  2022  2023  2024 2025

    EUR    EUR   EUR   EUR

Baten      

lichte ondersteuning    3.032.195    3.035.653    3.046.586    3.093.981 

zware ondersteuning   6.746.675    6.745.693    6.775.318    6.931.706 

grensverkeer sbo in   85.417    85.418    85.418    85.418 

regeling schoolmaatschappelijk werk   34.942    35.641    36.353    37.081 

geoormerkte subsidies en bijdragen voor 

specifieke programma’s in het 

ondersteuningsplan   98.244    -      -      -    

Totale baten         9.997.473    9.902.405    9.943.675    10.148.186   

    

Lasten     

afdracht so, teldatum, (via DUO)   2.912.201    2.954.822    3.013.919    3.074.197 

afdracht so, peildatum, 

(tussentijdse groei so), ondersteunings-

bekostiging         161.883  

 207.046    234.618    282.988 

afdracht so, peildatum, (tussentijdse 

groei so), basisbekostiging   57.475    64.850    70.393    82.199 

grensverkeer sbo uit   20.880    20.880    20.880    20.880 

overdrachtsverplichting aan sbo   1.437.755    1.345.534    1.339.207    1.311.565 

Totaal afdrachten   4.590.194    4.593.132    4.679.017    4.771.829 

Programma 1a: Basisondersteuning 

budgetten voor schoolbesturen (bruto)   3.492.730    3.483.640    3.393.584    3.385.454 

Programma 1b: Consulenten Passend  

Onderwijs   716.375    602.350    481.317    487.403 

Programma 1c: Integrale kwaliteitszorg    326.500    303.030    229.591    231.182  

Programma 2a: Extra ondersteuning  

(arrangementen)    545.000    545.000    545.000    410.000 

Programma 2b: Verwijzingen sbo door 

de schoolbesturen (baten voor het swv)    -967.265    -967.265   -967.265    -967.265  

PrProgramma 2c: Ondersteunings- 

toewijzing - AT team   121.078    121.990    122.919    123.868 

Programma 3: Dekkend netwerk   1.098.118    1.197.032    865.000    795.000 

Programma 4: Doorgaande lijn   30.000    30.000    30.000    30.000 

Programma 5: Taalvaardig   75.874    76.896    77.944    79.017 

Programma 6: Hoogbegaafdheid   62.300    63.246    64.211    65.195 

Programma 7: Thuiszitters   115.000    100.000    100.000    100.000 

Programma 8: Bestuur, organisatie,  

administratie en communicatie   889.427    674.001    626.882    618.640  

Totaal programma’s   6.505.137    6.229.920    5.569.183    5.358.494 

     

Totale lasten   11.095.331    10.823.052    10.248.200    10.130.323   

Resultaat   -1.097.858    -920.647    -304.525    17.863  
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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 SO en (met name) SBO;0

• 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 € 9.867.848 = € 345.375. Dit bedrag is lager 

dan het op basis van de risico analyse bepaalde buffervermogen ad € 500.000. In 2022 zal een nieuw risico analyse wor-

den uitgevoerd. Actualisatie van de in 2020 geïdentificeerde risico’s bij het opstellen van dit jaarverslag geeft de volgende 

analyse:
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Mogelijke risico’s (Mogelijke) Beheersmaatregelen 

Programma 1a. Budgetten basisondersteuning

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.

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 plaats-

vindt binnen het samenwerkingsverband is niet helder.

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

een officiële status extra ondersteuning.
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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 tussenoplossing 

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 Kinderopvang (KO) naar PO en VO. Breuk-

lijnen 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). Frequenter 

overleg RBL om zicht op instroom te houden.

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 “Ondersteu-

ningskaart van Profi Pendi”. 

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

band heeft een totaaloverzicht (matrix) van de SOP’s en actualiseert 

deze op basis van de beschikbare SOP’s. 

Programma 8 – Organisatie

Langdurige verplichtingen bij ontslag door aangescherpte regeling 

Participatiefonds.

Herzien van risicoanalyse en benodigde weerstandreserve.

Algemeen

Niet in staat zijn om bovenmatige reserve af te bouwen en terug-

vorderingsdreiging ministerie

Formuleren nieuw plan voor doelmatige besteding van de reserves.
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Maatregel 23: bovenmatige reserves

Het samenwerkingsverband heeft in april 2021, evenals alle andere samenwerkingsverbanden, een bestedingsplan inge-

diend 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. De minister heeft dit Sec-

torplan goedgekeurd. Het sectorplan laat zien hoe de samenwerkingsverbanden hun reserves concreet inzetten voor het 

verbeteren van passend onderwijs en hoe hij de samenwerkingsverbanden kan aanspreken en afrekenen op de voortgang 

van de afspraken. Het sectorplan geeft aan dat samenwerkingsverbanden 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 was een generieke korting op de budgetten 2021 - 2022 van alle samenwerkingsverbanden voorkomen.

Het samenwerkingsverband Profi Pendi heeft in 2021 een groot positief resultaat behaald in tegenstelling tot een begroot 

negatief resultaat, waardoor de bovenmatige publieke reserve is toegenomen en op 31-12-2021 € 2.577.270 bedraagt. Op 

grond van de negatieve exploitatie resultaten in de meerjarenbegroting in deze paragraaf daalt de bovenmatige publieke 

reserve naar € 1.474.875 per 31-12-2022, € 557.556 per 31-12-2023 naar € 251.586 per 31-12-2024. Deze afname voldoet 

niet aan het tempo van afbouw conform het Sectorplan en ook niet aan het in april 2021 ingediende bestedingsplan. Op 

grond van de evaluatie van de tweede monitor uitgevoerd in januari 2022 heeft de Minister besloten nog geen generieke 

korting toe te passen. Het tempo waarin door samenwerkingsverbanden de bovenmatige vermogens worden afgebouwd 

voldoet niet aan het tempo opgenomen in het sectorplan. De Minister geeft op 28 maart 2022 in een schriftelijke reactie 

op de tweede monitor aan, dat een generieke korting nog steeds een mogelijkheid is die door de Minister kan worden toe-

gepast als er geen verbetering optreedt in de huidige afbouw. In 2022 zal opnieuw gekeken worden naar nieuwe mogelijke 

doelmatige bestedingen van de bovenmatige reserves. 

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 is deze beschrijving gedeeltelijk 

geactualiseerd door optimalisatie en uitbreiding van processen binnen het samenwerkingsverband en het administratie-

kantoor. Per 1 januari 2022 is het samenwerkingsverband overgestapt naar een ander administratiekantoor. IN 2022 zal 

de beschrijving van de administratieve organisatie worden aangepast op deze nieuwe situatie, Waar mogelijk binnen de 

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

digitale workflows. Met het nieuwe administratiekantoor zijn afspraken hierover vastgelegd in een SLA.



BIJLAGEN
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Bijlage 1: Overzicht (neven)functies ALV Profi 
Pendi

Naam Bestuur Hoofdfunctie Nevenfunctie

Mw. G. Boerma 

(tot 1-2)

Carine Thesingh 

(per 1-2)

Stichting 
samenwerking 
Nieuwegein

Voorzitter College van 

Bestuur St. Samenwerking 

Nieuwegein

• Directeur Loods onderwijs B.V.
• Voorzitter van Stichting Eigenwijs in de wijk

Dhr. Rob Boerman KS Fectio Voorzitter College van 

Bestuur Fectio 

• Voorzitter RvT Toneelschap Beumer&Drost 

• Voorzitter RvT Netwerk Maat-schappelijke 

Ondersteuning Breda

Jaap Broekman SPCO Groene 
Hart

Voorzitter College van 

Bestuur Groene Hart 

Dhr. M. Domela Nieu-

wenhuis Nijegaard 
ROBIJN Voorzitter College vanbe-

stuur stichting ROBIJN
• Bestuurslid schoolleidersregister (SRPO)

Dhr. J. Gommers Monton Voorzitter College van 

Bestuur Monton

• Lid Algemeen Bestuur PO-Raad

• Lid bestuur Samenpoort

Dhr. R. van Harten 

(tot 1-5)

Mw. C. Kool (per 1-5)

Trinamiek Voorzitter College van Be-

stuur Stichting Trinamiek

•  Lid ALV SWV BEPO

Mw. S. Keller  Montessori 

Onderwijs Houten

Directeur Montessori 

Houten

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 

onderwijs:

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. J. Mak LEV WN Directeur de Triangel 
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Naam Bestuur Hoofdfunctie Nevenfunctie

Dhr. F. Meeuwes (tot 

1-12)
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. M. Beentjes (per 

1012)
• Orthopedagoog-generalist bij Loods onder-

wijs B.V.

• Voorzitter netwerk onderwijs bij het NVO

•  Lid ledenraad bij de NVO

• Eigenaar buro veranderkundig

Mw. T. (Thea) Meijer SPO Utrecht Voorzitter College van 

bestuur SPO Utrecht

•  Lid algemeen bestuur PO Raad

Mw. A. Smits OO-H Voorzitter College van Be-

stuur Openbaar Onderwijs 

Houten  

• Lid arbeids-voorwaardencie PO-raad

Dhr. L. M. de Pater Trivia Voorzitter College van 

Bestuur PCPO TriVia

• Bestuurslid swv Driegang 

• Voorzitter RvT Stichting De Drieslag (primair 

onderwijs en kindcentra)

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 RvT World Servants

•  Voorzitter algemene kerkenraad hervormde 

gemeente Woerden

Mw. F. Nasrullah  

(tot 1-3)
PCO Utrecht Lid College van Bestuur 

PCOU 

•  Nevenfuncties (allen op persoonlijke titel):

•  lid Bestuur ZonMw 

•  lid Raad van Toezicht Voedingscentrum 

(sinds september 2020)

Mw. M. Middeldorp 

(per 103)
•  Bestuurslid VvE Karel Doormanlaan Utrecht

•  Voorzitter bestuur stichting vrienden van de 

Paulgemeenschap

•  Voorzitter bestuur café Het Stipje
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Bijlage 2: Overzicht (neven)functies Commissie 
van Toezicht

Naam Hoofdfunctie Nevenfunctie

Mw. A. Kuiper •  Beleidsmedewerker gemeente 

Altena

•  Ledenraad Mantelzorg NL Match-

maker Vianen voor Elkaar

Dhr. B. van ’t Geloof • Pré-pensionado •  Parttime docent Willem van Oranje 

College in Waalwijk



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 geworeden .

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 opmaken 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.      





64Jaarrekening 2019 64Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021, vergelijkende cijfers per 31 december 2020 

(na verwerking resultaatbestemming)    

    

Activa    

 31 december 2021    31 december 2020 

  

Vaste activa    

    

Materiële vaste activa € 172.828   € 129.585

Financiële vaste activa € 18.646   € 13.640  

    

Totaal vaste activa   € 191.474   €  143.225 

  

 

Vlottende activa    

    

Vorderingen € 70.647   € 169.194 

Liquide middelen € 3.537.249   € 12.391.448 

    

Totaal vlottende activa   € 3.607.896   € 2.460.642 

 

    

Totaal activa   € 3.799.370   € 2.603.867

        

Passiva    

 31 december 2021   31 december 2020  

 

    

Eigen vermogen € 2.922.645   € 2.306.588

   

Voorzieningen € 14.102   € 9.173

     

Kortlopende schulden € 862.623   € 288.106 

Totaal passiva   € 3.799.370   € 2.603.867
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Staat van baten en lasten 2021

   

  Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020

Baten 

Rijksbijdragen OCW €  9.826.846 €  9.635.142 €  9.444.342

Overige baten €  41.002 € - €  7.876

Totaal baten €  9.867.848 €  9.635.142 €  9.452.218  

    

Lasten     

Personeelslasten €  1.421.769 €  1.181.691 €  1.088.993

Afschrijvingen €  42.467 €  10.000 €  20.881

Huisvestingslasten €  102.708 €  50.000 €  77.717

Overige lasten €  485.725 €  662.000 €  341.889

Doorbetalingen aan schoolbesturen €  7.185.881 €  8.361.685 €  7.010.496

Totaal lasten €  9.238.550 €  10.265.376 €  8.539.976 

     

Saldo baten en lasten* €  629.298 € -630.234 €  912.242 

    

Financiële baten en lasten €  -13.241 €  - €  1.186 

   

Resultaat*   €  616.057 €  630.234 €  911.056

* (- is negatief)
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Kasstroomoverzicht 2021, vergelijkende cijfers 2020  

   

   

 2021   2020

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  

Resultaat   €  616.057   € 911.056 

  

Aanpassingen voor:   

- Afschrijvingen €  42.126   € 20.881 

- Mutaties voorzieningen €  4.929   € 3.433 

   €  47.055   €  24.314 

Veranderingen in vlottende middelen  

- Vorderingen €   -1.453   €  -47.687

- Kortlopende schulden €   574.517   €  73.219

   €  573.064   €  25.532

Kasstroom uit operationele activiteiten   €  1.236.176   €  960.902

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

Investeringen in financiële vaste activa €  -5.006   €  -9.020

Investeringen in materiële vaste activa € -85.369   €  -122.863

Desinvesteringen in materiële vaste activa € -   €  683

   €  -90.375   €  -131.200

  

Mutatie liquide middelen   €  1.145.801   €  829.702

Beginstand liquide middelen   €  2.391.448   €  1.561.746

Mutatie liquide middelen   €  1.145.801   €  829.702

  

Eindstand liquide middelen   €  3.537.249   €  2.391.448
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Activa

Materiële vaste activa

     Verbouwingen   ICT   Meubilair   Inventaris  MVA in Totaal 

       en   bestelling 

       apparatuur       

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR

         

Aanschafwaarde 31 dec 2020    68.760   47.492   26.635   25.381   -   168.268 

Afschrijvingen     8.646   23.245   4.940   1.852   -   38.683 

Boekwaarde 31 dec 2020  60.114   24.247   21.695   23.529   -   129.585 

          

   

Mutaties          

Investeringen     8.521   13.874   31.570   22.645   8.759   85.369 

mutaties     -   -1.528   751   1.118   -   341 

afschrijvingen     -14.888   -13.044   -7.478   -7.057   -   -42.467 

  -6.367   -698   24.843   16.706   8.759   43.243 

          

   

Aanschafwaarde per 31 dec 2021    77.281   59.838   58.956   49.144   8.759   253.978 

Afschrijvingen     23.534   36.289   12.418   8.909   -   81.150   

         

Boekwaarde 31 dec 2021    53.747   23.549   46.538   40.235   8.759   172.828   
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans    

   

   

    31-12-2021  31-12-20

    

Financiële vaste activa       

Waarborgsommen   €  18.646  €  13.640   

    31-12-2021  31-12-20

    

Vorderingen       

Overige vorderingen   

 -Inkomend grensverkeer   €  47.219   €  45.220  

- Overige   €  15.134  €  -  

Totaal overige vorderingen   €    12.726 € -    

  

Overlopende activa 

- Huur   €  5.892 €  4.415 

- Verzekeringen   €  458 €   4.425 

- Overige   €  4.352 €  15.134   

Totaal overlopende activa   €    10.702  €    23.974

  

Totaal Vorderingen   €    70.647   €     69.194 

  

    31-12-2021  31-12-20 

       

Rabobank rek.courant NL21RABO0129502243   €   2.574.856  €  1.429.065 

Rabobank bedr.sparen NL32RABO3463699923   €    962.393    €  962.383   

Totaal liquide middelen   €    3.537.249    €  2.391.448   
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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 2021 toegevoegd aan het verenigingsvermogen. 

         

 Stand per Resultaat Stand per Resultaat Stand per

Eigen vermogen 31-12-2019 2020 31-12-2020 2021 31-12-2021

 EUR EUR EUR EUR EUR

      

Algemene reserve 1.395.532 911.056 2.306.588 616.057 2.922.645 

Totaal eigen vermogen 1.395.532 911.056 2.306.588 616.057 2.922.6458

        

  Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

Voorzieningen  31-12-2020 2021 2021 2021 31-12-2021 deel <1 jaar deel >1 jaar

  EUR  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Duurzame inzetbaarheid 8.502 3.189 - - 11.691 - 11.691

Jubilea  671 1.740 - - 2.411 - 2.411 

     

Totaal voorzieningen  9.173 4.929 - - 14.102 - 14.102
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans    

   

   

Kortlopende schulden    31-12-2021  31-12-2020 

    EUR  EUR

       

Crediteuren    401.689  39.409

OCW    164.658  128.155

Belastingen en premies sociale verzekeringen    14.442  25.660

Schulden terzake van pensioenen    4.899  6.222

Overige kortlopende schulden    241.278  44.588

Overlopende passiva    35.657  44.072

Totaal kortlopende schulden    862.623  288.106

        

 

    31-12-2021  31-12-202 

    EUR  EUR

Uitsplitsing:       

Loonheffing    13.215  23.201

Nog te betalen premies en verzekeringen    1.227  2.459

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen    14.442  25.660

      

       

Overige    241.278  44.588

Totaal overige kortlopende schulden    241.278  44.588 

Accountantskosten     10.000  7.000

Te betalen rente    4.875  -

Inkomend grensverkeer jan/jul    12.727  21.232

Vakantiegeld    8.055  15.840 

Totaal overlopende passiva    35.657  44.072
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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  187.632  59.476  128.156 93.816 57.314  - 164.658 Nee

Totaal  375.264  187.632  59.476  128.156  93.816  57.314  -  164.658  
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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 €   54.293  €  180.959  €  235.252 

Servicekosten €  16.000  €  53.328  €  69.328  

Totaal   €   70.293  €  234.287   €  304.580 

    

    

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.   

Verbonden partijen  

   

 

  

Naam     Plaats  Deelname Zeggenschap Eigen   Resultaat 

          Vermogen 2021

           31-12-2021

KS Fectio    Houten  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  Houten  Nee  Nee  PM 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

BATEN   

    Realisatie 2021   Begroting 2021  Realisatie 2020

  EUR  EUR  EUR

Rijksbijdragen   

Lumpsum, lichte ondersteuning    3.018.426    2.945.935    2.987.964 

Schoolm. werk, lichte ondersteuning    32.117    31.407    30.503      

Rijksbijdragen OCW - lichte ondersteuning    3.050.543    2.977.342    3.018.467   

   

Lumpsum personeel, zware ondersteuning    6.718.990    6.559.720    6.673.201 

Overgang zware ondersteuning - verevening    -    -    -296.021  

Rijksbijdragen OCW - zware ondersteuning      6.377.180    6.131.947    5.703.154  

 

Geoormerkte subsidie Hoog Begaafdheid     57.313    98.080    48.695   

Totaal (Rijks)bijdragen OCW    9.826.846    9.635.142    9.444.342   

 

    

    Realisatie 2021   Begroting 2021  Realisatie 2020 

   EUR   EUR  EUR

OVERIGE BATEN   

   

Overige opbrengsten    41.002    -    7.876     

Totaal baten    9.452.218    9.194.741    8.661.227  

 

LASTEN   

   Realisatie 2021   Begroting 2021  Realisatie 2020

  EUR  EUR  EUR

Personeelslasten   

Brutolonen en salarissen   327.484      413.211 

Sociale lasten   69.806      91.021 

Pensioenpremies   57.079      85.690    

Totaal lonen en salarissen       454.369    611.286    589.922    

Dotatie personele voorzieningen   4.929    -    3.433 

Inhuur personeel   782.022    418.405    387.184 

Transitievergoedingen   71.434    -    - 

Representatie, reis- en verblijfkosten   6.865    -    6.409 

Arbozorg   5.993    -    1.788 

Scholing/training (o.a. inhuur externen)   25.222    22.000    45.436 

Werving en selectie   19.662    -    18.150 

Geschillencommissie   -    25.000    - 

OPR - ouders   580    2.000    1.074 

OPR - school   9.476    10.000    9.416 

Bestuursvergoeding   21.627    43.000    21.044 

Overige bestuurskosten   20.484      - 

Overige personeelskosten   13.015    50.000    5.137  

Overige personeelslasten     981.309    570.405    499.071   

Af: Ontvangen uitkeringen   -13.909    -    -

Totaal personele lasten     1.421.769    1.181.691    1.088.993    
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

  

Gemiddeld aantal medewerkers   

In het jaar 2021 waren gemiddeld 5,00 Wtf in dienst (2020 6,74 Wtf)      

      

   Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020 

  EUR  EUR  EUR 

  

Afschrijvingen   

Gebouwen en inrichting terreinen   14.888    3.000    8.646 

ICT   13.044    5.000    7.812 

Meubilair   7.478    2.000    2.571 

Inventaris en apparatuur   7.057    -    1.852 

Totaal afschrijvingen   42.467    10.000    20.881 

   Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020 

  EUR  EUR  EUR 

 

Huisvestingslasten   

Huur kantoorruimte   51.709    30.000    35.499 

Service en schoonmaakkosten   19.462    -    10.600 

Overige huisvestingskosten   31.537    20.000    31.618   

Totaal huisvestingslasten       102.708    50.000    77.717  

  

   Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020 

  EUR  EUR  EUR 

 

Overige lasten   

Administratiekantoor   15.110    20.000    21.590 

P&C kosten   42.391    -    7.784 

Juridisch advies   88.096    30.000    - 

Accountantskosten   8.900    10.000    9.420 

Beleid   186.100    267.000    185.764 

Congres   -      85.000    11.645 

AVG   7.805    -    4.114 

Klein inventaris   4.558    -    2.953 

Reproductiekosten/drukwerk   10.695    -    22.094 

Abonnementen/vakliteratuur   313    -    1.795 

Kantoorbenodigdheden   8.494    -    2.502 

Portikosten   -      -    927 

Telecommunicatie   5.450    -    6.223 

ICT/website/ monitoring   21.163    60.000    31.318 

Kindkans   61.994    100.000    12.434 

Verzekeringen   5.427    -    5.137 

Contributies   6.211    -    5.878 

Vergaderkosten   5.171    -    7.616 

Overige uitgaven   847    70.000    2.695 

Innovatie / onvoorzien    7.000    20.000    - 

Totaal overige lasten      485.725    662.000    341.889    
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten      

 

   

   Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020

  EUR  EUR  EUR 

Doorbetalingen aan schoolbesturen   

So, overdracht 1 okt t-1       2.857.807    2.787.475    2.687.348   

Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW      2.857.807    2.787.475    2.687.348    

SO, overdrachtpeildatum     184.862    151.089    253.922   

SBO, overdracht >2% en groei     1.678.703    1.583.109    1.866.168   

Doorbetalingen op basis van 1 februari       1.863.565    1.734.198    2.120.090     

 

 Afdracht besturen scholen (speciaal) basisonderwijs    2.228.444    2.305.334    2.136.157 

 Grensverkeer inkomend/uitgaand    -93.932    -78.122    -56.649 

 SWV Passenderwijs, Mozaiek    90.086    87.800    90.517 

 Inzet arrangementen    201.626    1.525.000    33.033 

 Overige    38.285    -    -  

Overige doorbetalingen aan schoolbesturen        2.464.509    3.840.012    2.203.058   

Doorbetalingen aan schoolbesturen       7.185.881    8.361.685    7.010.496     

  

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:    

     

   Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020

  EUR  EUR  EUR 

Controle van de jaarrekening   10.000    10.000    8.615 

Andere controlewerkzaamheden   -    -    - 

Fiscale advisering   363    -    - 

Andere niet-controlediensten   -    -    -   

     10.363    10.000    8.615    

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 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020

  EUR  EUR  EUR 

Financiële baten en lasten   

Rentebaten   9    -    6  

Rentelasten   -13.250    -    -1.192 

Totaal financiële baten en lasten *    -13.241   -   -1.186 

 

* (- is negatief)
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WNT-verantwoording 2021 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 2021 voor SWV Profi Pendi is op basis van de klassenindeling € 209.000 (2020  

€ 201.000).

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      209.000

Bezoldiging

Beloning      92.831

Belastbare onkostenvergoedingen       -

Beloningen betaalbaar op termijn      18.429

Subtotaal      111.260

-/- Onverschuldigd betaald bedrag       0

Totaal bezoldiging       111.260

Motivering indien overschrijding:

Gegevens 2020

Duur dienstverband in 2020      01/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte)       1,000

Bezoldiging 2020

Beloning       94.473

Belastbare onkostenvergoedingen       -

Beloningen betaalbaar op termijn      12.971

Totaal bezoldiging 2020      107.444

Individueel WNT-maximum 2020      201.000
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1b Leidinggevende topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking) kalendermaand 1-12

bedragen x € 1        M. Hermeler 

Functie(s)    Directeur-bestuurder ad-interim 

Kalenderjaar    2021  2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)     13/10-31/12   -

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar    3  -

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Maximum uurtarief    199  -

Maxima op basis van de normbedragen per maand    49.860 

Aantal uren functievervulling     272 

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12   54.128 

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief   Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode    35.360 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12     35.360 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     0 

Totaal bezoldiging, exclusief BTW     35.360 

Reden waarom de overschrijidng al dan niet is toegestaan:      n.v.t. 
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1c Toezichthoudende topfunctionarissen  

 

bedragen x € 1      R.J. A. J.A. T.C.  

    van ‘t Geloof Kuiper van Tok Lamers 

  

  

Functie(s)   Lid CvT Lid CvT Lid CvT Voorz CvT

Aanvang en einde  

functievervulling in 2020  01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 - 01/01 - 30/06

     

Individueel WNT-maximum  20.900 20.900 0 15.675 

Bezoldiging

Beloning   3.000 3.000 0 5.445

Belastbare  

onkostenvergoedingen   - - - -

Beloningen betaalbaar 

op termijn   3.000 3.000 0 5.445

Totaal bezoldiging    3.000 3.000 0 5.445

   

Gegevens 2020  

  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 15/06 - 31/12 15/06 - 31/12 15/06 - 31/12 15/06 - 31/12

    

Bezoldiging 2020    

Beloning    1.625 1.625 1.625 4.500

Belastbare onkostenvergoedingen   - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn  - - - -

Totaal bezoldiging 2020  1.625 1.625 1.625 4.500

Individueel WNT-maximum 2020  10.888 10.888 10.888 16.331 
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Bestemming van het resultaat 

   

   

    2021  

    

Bestemming van het resultaat 

  

Algemene reserve (publiek)   € 616.057  

 

Totaal resultaat   €  616.057 

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit van de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 19 lid 3 van de sta-

tuten, wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve van het verenigingsvermogen.    
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Gebeurtenissen na balansdatum 

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.      

 

Begin 2022 zijn de statuten van de vereniging aangepast: de vereniging is omgezet naar een stichting. Deze wijziging is met 

name een gevolg van de governance code, waarbij de Raad van Toezicht een onafhankelijke plaats heeft gekregen.  
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Ondertekening
    

Hierbij verklaart het bestuur van SWV Profi Pendi de jaarrekening 2021 te hebben vastgesteld.    

       

Ondertekening bestuur Handtekening

De heer M. Hermeler

(directeur-bestuurder a.i.)

De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag goedgekeurd in haar vergadering d.d. ...... 

Ondertekening Raad van Toezicht Handtekening

(voorzitter)

(lid)

(lid)

(lid)

        

Nieuwegein, .. juni 2022
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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: Dhr. M. Hermeler     

Telefoon: 030-2751288     

E-mailadres: mhermeler@profipendi.nl     

      

BRIN-nummer: PO2605     
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ProfiPendi

Dukatenburg 86

3437 AE Nieuwegein

030 275 1288

info@profipendi.nl

www.profipendi.nl
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