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Voorwoord 
Ook 2021 werd gedomineerd door de coronapandemie. Van lockdown naar gedeeltelijke lockdown, met 
wisselende maatregelen en een steeds hoger oplopend ziekteverzuim onder kinderen en onderwijspersoneel. 
Het online werken verschoof voorzichtig naar meer hybride werken, en tegen het eind van het jaar was het af 
en toe weer mogelijk om elkaar als team op kantoor te treffen.
Het ondersteunen van kinderen heeft zo normaal mogelijk doorgang gevonden, of dat nu online was of 
op school. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag beginnen we zicht te krijgen op de effecten van corona 
op de kinderen. Zorgen maken we ons om de kinderen die geen gebruik hebben kunnen maken van 
voorschoolse educatie en/of opvang, terwijl zij daar wel baat bij zouden hebben gehad. We zien de vraag 
naar ondersteuning in 2021 dan ook over de hele linie toenemen en zullen komende periode ook in ons 
Samenwerkingsverband dus alle zeilen bij moeten zetten om ervoor te zorgen dat kinderen op de voor hen 
passende plek goed onderwijs krijgen. 

Ambities en activiteiten aangepast – mooie ontwikkelingen in gang gezet
In 2021, meer haast nog dan in 2020, stond het onderwijs voor grote uitdagingen, weliswaar met extra NPO-
middelen vanuit de overheid, maar met te weinig menskracht om daarmee duurzaam verschil te maken. 
Onze ambities en activiteiten hebben we hierop aangepast. 
Desondanks hebben verschillende ontwikkelingen toch doorgang kunnen vinden. We noemen er enkele:
• Met het oog op ons nieuwe ondersteuningsplan dat in 2023 in zal gaan is een traject opgestart waarin 

samen met leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en ouders in zogeheten exploratieruimtes is 
gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor het Samenwerkingsverband om nog betere ondersteuning 
te bieden. De opkomst was lager dan gehoopt, maar de gesprekken waren mooi en zullen in 2022 worden 
voortgezet, binnen de beperkingen die Corona ons oplegt.

• De verkenning van de route naar inclusiever onderwijs in Bunschoten-Spakenburg werd voortgezet en 
verder ingevuld. Onder de projectleiding van BMC is een advies in wording hoe we deze ontwikkeling 
gezamenlijk verder kunnen brengen. Het zal ook interessant zijn om te verkennen wat en hoe de andere 
gemeentes en wijken hiervan kunnen leren.

• De samenwerking met het voortgezet onderwijs werd op de achtergrond voortgezet. Niet alleen werd SWV 
V(SO) Eemland aangesloten op het al bestaande Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO), 
ook initieerden we een werkgroep om de aansluiting van het primair op het voortgezet onderwijs meer 
handen en voeten te geven en droegen we bij aan de verkenning van de Bruggenbouwers, naar wat nodig 
is om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De komende periode zal dit onderwerp de nodige 
aandacht vragen, ook vanuit perspectief van de maatschappelijke opgave om meer kansengelijkheid in het 
onderwijs te creëren.

• Onderwijs met Specialistische Jeugdzorg (OSJ): samen met de gemeente Amersfoort en de BSA werken we 
aan het ontschotten van onderwijs en zorg. In 2020 werd de basis gelegd, waarna de OSJ in 2021 op een 
reguliere en op een SO-school daadwerkelijk is gestart. De eerste school lijkt succesvol op weg naar de 
opbrengsten en doelen. In het SO is zowel de doelgroep als de samenwerking binnen de school een grotere 
uitdaging. Ook in 2022 zullen we deze samenwerking voortzetten, verder in de regio uitbreiden en goed 
monitoren wat de resultaten zijn.
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2022: het wordt een pittig jaar!
Het komende jaar zal in het teken staan van drie lijnen die de nodige aandacht vragen:
• Ons huidige ondersteuningsplan loopt einde van dit jaar af; dit jaar zullen we een nieuw plan maken, 

dat aansluit bij onder meer de landelijke ontwikkelingen naar inclusiever onderwijs en een intensievere 
samenwerking tussen zorg en onderwijs.

• De financiële kaders vormen voor de uitvoering een stevige begrenzing. De bekostiging voor 
samenwerkingsverbanden wijzigt dit jaar; op het moment van schrijven is nog niet bekend welke gevolgen 
dit zal hebben. Echter, met een dalend leerlingenaantal en het vrijwel geheel benut hebben van de 
middelen uit de positieve vereffening weten we nu al dat het budget voor 2022 lager is dan dat voor 2021 
en ook lager dan voorzien in de begroting 2022 zoals goedgekeurd door de ALV op 1 december 2021. Dat 
leidt tot scherpere keuzes in de inzet van onze middelen.

• De effecten van Corona op met name jonge kinderen en ook de impact van het lerarentekort worden 
steeds zichtbaarder. De instroom in met name het sbo ligt in 2021 in absolute aantallen iets hoger dan de 
jaren hiervoor. We verwachten dat deze trend zich ook in 2022 voort zal zetten, waarbij het onderwijs ook 
nog eens alle zeilen bij moet zetten om de kinderen die Oekraïne zijn ontvlucht een veilige leeromgeving te 
bieden. We zullen goed blijven monitoren welke ondersteuning nodig en passend is.

Dank Brigitta!
Tot slot: op 1 december 2021 nam de Algemene Ledenvergadering afscheid van Brigitta Gadella. Zij heeft 
als directeur-bestuurder met ongelooflijk veel energie en passie Samenwerkingsverband de Eem opgezet en 
ontwikkeld tot waar het nu staat. Met dank en waardering blikten diverse sprekers terug op de afgelopen 
zeven jaar. De resultaten van ook dit jaar zijn bereikt dankzij haar inzet, en die van het team en alle 
samenwerkingspartners in de regio. Daarvoor spreek ook ik graag mijn grote waardering uit.
Wij zien er naar uit om SWV de Eem de komende jaren mét onze partners verder vorm te geven zodat nog 
meer kinderen in regio de Eem thuisnabij, passend onderwijs kunnen genieten.

Anne Maljers
Directeur-bestuurder
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1. Visie en missie
Het motto van SWV de Eem is ‘Elk kind zijn eigen weg’
Samen kijken we naar de mogelijkheden van kind, school en ouders. Hierdoor krijgt ieder kind een eerlijke 
kans op het onderwijs dat bij hem of haar past. SWV de Eem helpt leerkrachten, scholen en ouders hierbij en 
zorgt dat alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen.

SWV de Eem wil een krachtige netwerkorganisatie zijn, waarin scholen en schoolbesturen in de regio op 
gemeente- en wijkniveau optimaal samenwerken om expertise en middelen rechtstreeks en doelmatig in te 
zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. We werken daarbij vanuit de volgende 
motieven:
• Capaciteit: samen zijn we meer dan de som der delen.
 Alleen gezamenlijk kunnen we invulling geven aan de overkoepelende doelstellingen van passend 

onderwijs. In de verschillende wijken en gemeenten binnen onze regio zetten we daarom in op het 
versterken van de onderlinge verbindingen.

• Additionaliteit: delen is vermenigvuldigen.
 We geven aanvullende expertise en ondersteuning vorm, laagdrempelig, snel en dichtbij, waardoor 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken.
• Samenwerking: het succes zit niet sec in het verband, maar in de samenwerking.
 Scholen / schoolbesturen behouden hun autonomie en eigen identiteit en hebben in aanvulling hierop 

behoefte aan betrouwbare samenwerkingspartners, die versterken wat zij zelf kunnen realiseren.

Deze motieven bieden ruimte om de ambities van het Samenwerkingsverband te realiseren en snel in te 
springen op actuele ontwikkelingen.

Basis en lichte extra ondersteuning
Ook afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de ambities die zijn verwoord in ons ondersteuningsplan. 
Zoals eerder aangegeven hebben we niet op alle punten vooruitgang kunnen boeken. De reguliere zaken 
in onze ondersteuningsstructuur hebben gelukkig wel doorgang kunnen vinden. We hebben gezien dat de 
combinatie van Corona (hoog ziekteverzuim en veelvuldige afwezigheid van kinderen) en het lerarentekort 
(geen vervanging beschikbaar, en weinig mogelijkheden voor de extra inzet in de klas die nodig is om 
aandacht te schenken aan opgelopen achterstanden) tot gevolg heeft gehad dat op een aantal scholen de 
basisondersteuning onder druk is komen te staan. Voor volgend jaar betekent dat dat we extra alert zijn op 
het niveau van de basisondersteuning en daar in de gesprekken aandacht voor blijven vragen.

Het zorgen voor een goede basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Vanuit 
het Samenwerkingsverband ontvangen scholen of hun besturen een bedrag per leerling extra om de lichte, 
extra ondersteuning vorm te geven (de zogeheten basismiddelen). Hiermee wordt de autonomie van de 
scholen en besturen vergroot en zijn middelen voor kinderen die iets extra’s nodig hebben direct op de goede 
plek aanwezig. Daarom is het van belang dat deze middelen flexibel beschikbaar zijn (en blijven) om in te 
kunnen zetten daar waar nodig. Ze zijn niet bestemd voor inzet van reguliere formatie en ook niet om de 
basisondersteuning op orde te brengen. De hoogte van het bedrag per leerling wordt jaarlijks vastgesteld. In 
2021 is dit bedrag met het oog op de effecten van Corona, voordat bekend werd dat de scholen via de NPO-
middelen daarvoor extra financiering zouden krijgen, eenmalig verhoogd tot  105. In 2022 is dit bedrag weer 
teruggebracht tot  90 per leerling.
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Aandacht voor de specialistische ondersteuning

Een dekkend aanbod aan passend onderwijs
In de ontwikkeling van ons dekkende aanbod is vooral vooruitgang geboekt in het bieden van voltijds 
hoogbegaafdheidsonderwijs in combinatie met een zorgelement voor kinderen die dat nodig hebben op 
Da Vinci Eemland in Amersfoort. Dat betekent dat er een transitie wordt gemaakt naar kleinere groepen 
en ingezet wordt op meer ondersteuning in de school door de inzet van pedagogisch medewerkers en een 
orthopedagoog. Ook wordt de samenwerking met STEQ verdiept door dagbehandeling onder schooltijd aan 
te bieden en op een locatie te werken. Door in elke groep nog meer maatwerk te bieden, lukt het om het 
aanbod beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Uiteraard zullen we de voortgang 
en verdere ontwikkeling ook in 2022 samen onze partners goed blijven volgen.

Verder is op SO Plevier een nieuwe kleutergroep gestart en namen we deel aan een van de proeftuinen in 
onze regio waarin onderwijs en zorg nauw samenwerken.

Optimale samenwerking met samenwerkingspartners
• Het samenwerkingsverband streeft naar optimale samenwerking in de regio van SWV de Eem tussen 

onderwijs, gemeenten, keten- en zorgpartners om thuisnabije ondersteuning voor kinderen te realiseren. 
Specifieke aandacht is in 2021 gegaan naar de samenwerking met het voortgezet onderwijs en de 
ketenpartners in de wijken.

•  De ambitie om de rol van leerlingen te versterken is nog niet gerealiseerd. We zullen in het licht van ons 
nieuwe ondersteuningsplan onderzoeken of en zo ja hoe we de blik van kinderen op de ontwikkelingen van 
ons Samenwerkingsverband een goede plek kunnen geven.

Kwaliteitszorg
•  Het personeel van SWV de Eem is als team in staat om de doelstellingen uit dit ondersteuningsplan te 

realiseren en scholen hierbij te ondersteunen. In 2021 is geïnvesteerd in verdere professionalisering 
rondom onder andere preventief en eenduidig handelen door de onderwijsondersteuners. Ook heeft het 
team gewerkt aan de eigen teamcultuur, wat in tijden van Corona best ingewikkeld was, maar desondanks 
goede resultaten heeft opgeleverd.

•  De communicatie-uitingen van SWV de Eem ondersteunen de realisatie van de doelstellingen. Periodiek 
wordt geëvalueerd of dit het geval is. In 2021 is dit niet onderzocht. 

•  Kwaliteitszorg vormt de motor voor organisatieontwikkeling. Naast borging van onze systematiek werkt 
het samenwerkingsverband aan een verdere doorvertaling van het systeem voor kwaliteitszorg naar 
gebiedsniveau. In 2021 zijn hiertoe geen verdere stappen gezet. We zullen ons systeem van kwaliteitszorg 
verder ontwikkelen zodat dit aansluit op ons nieuwe ondersteuningsplan en een systeem voor monitoring 
en databeheer ontwikkelen.
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Bestuursverslag
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2. Bestuursverslag 2021
2.1 Kernactiviteiten en resultaten 

2021

Basisondersteuning

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
•  Deelname aan 

professionalisering 
teruggelopen

•   Lkr niet aangehaakt in 
TOP dossier, kwaliteit 
dossiers achteruit

•   Lkr niet bereikt in 
coronatijd

•   HB olv projectleiding, 
maar door corona niet 
vol in ontwikkeling

•   Professionalisering 
intern was gericht 
eenduide inzet 
onderwijsondersteuning

Extra ondersteuning

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
•  Introductie M@

zl aanpak ib’ers en 
directeuren

•  Kwetsbare lln in corona 
tijd zijn naar school 
gegaan

•  Opschaling complexe 
casuïstiek krijgt vorm

•  TLV procedure is 
aangescherpt

•  Integrale wijkaanpak 
Soesterkwartier is 
gestart

Dekkend netwerk  
specialistische  
voorzieningen

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
•  Bunschoten ontwikkelt 

door met Groeischolen
•  Terugplaatsing dit jaar 

geen voortgang
•  Bestuurlijk overleg in 

de gemeenten is verder 
aangehaald

Ketenaanpak

Evaluatie / actuele 
ontwikkelingen:
•  IWOO ook onderwerp 

van bestuurlijk gesprek
•  IWOO’s zijn in 2021 door 

SVW georganiseerd
•  Vrijstellingen aanpak 

staat. Thuiszitters 
aanpak in keten in 
ontwikkeling

•  OSJ van start gegaan op 
de Regenboog en Plevier

Planning:
•  Professionalisering: 

gedrag en HGW voor 
leerkrachten

•  TOP dossier fase 3: 
Iedereen op 1 lijn

•   Leerkrachten centraal in 
de basis

• HB initiatieven op   
 wijkniveau: bijschaven
•   Eenduidige inzet 

onderwijsondersteuners

Planning:
•  sbo landschap 

Amersfoort – regio
•  Terugplaatsingen vanuit 

s(b)o 
•  Gebiedsgerichte 

afspraken met 
bestuurders en 
gemeenten: thuisnabij 
onderwijs - zorg

Planning:
•  IWOO centraal in de wijk
•  Thuiszittersaanpak in 

keten uitvoeren
•  Onderwijs-zorg aanbod 

met breedspectrum-
aanbieders uitvoeren

Planning:
•  M@zl aanpak verzuim 

met GGD
 •  Verzuimregistratie 

met schoolbesturen 
aansturen

•   Integraal arrangeren 
voor complexe lln 
gerichte casuïstiek 

• Scholen verwijzen vanuit  
 beleid
•  Specifieke aanpakkenop 

wijkniveau dragen bij aan 
lagere deelname SBO

2.2. Opbrengsten
De onderdelen van de jaarplanning worden aan het eind van het schooljaar in de organisatie geëvalueerd om 
de activiteiten en het handelen van het daaropvolgend schooljaar te kunnen bepalen. In het jaarverslag doen 
we op hoofdlijnen verslag van de belangrijkste opbrengsten op het niveau van basisondersteuning, extra 
ondersteuning, dekkend netwerk en ketenaanpak.
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2.2.1 Basisondersteuning
Niveau basisondersteuning
Het dashboard van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is in 2019 ontwikkeld en in 2020 opengesteld 
voor schoolbesturen. Hiermee kunnen schoolbesturen de ontwikkeling van de basisondersteuning van hun 
eigen scholen volgen. Het SOP is een zelfevaluatie-instrument gebaseerd op de gezamenlijk vastgestelde 
basisondersteuning binnen SWV de Eem.
Hierin kunnen de schoolbesturen ook de visie van de onderwijsondersteuner op het SOP lezen en de 
afspraken die tussen school en SWV de Eem zijn gemaakt naar aanleiding van het jaarlijkse SOP-gesprek 
tussen schooldirectie, intern begeleiders en onderwijsondersteuner. In 2021 is een met voorgaande jaren 
vergelijkbaar aantal SOP’s definitief ingestuurd (73, ten opzichte van 69 in 2020). Er hebben in 2021 meer 
SOP-gesprekken plaats kunnen vinden dan in het eerste corona jaar 2020. 

VERGELIJKING: GEBIEDSINDELING SWV DE EEM

Grafiek 1 Niveau basisondersteuning

Uit de analyse blijkt dat de scholen hun basisondersteuning zelf gemiddeld boven de 90% scoren. In 
Amersfoort 2 en 3 geeft de grafiek een wat vertekend beeld. In deze wijken zijn de meeste sbo-scholen 
gevestigd en zij vullen het SOP niet in. De scholen schalen zichzelf op het voldoen aan de zes beloftes van het 
Samenwerkingsverband vrijwel identiek in als voorgaand jaar.
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Ingezette activiteiten basisondersteuning SWV de Eem
• Professionalisering 

In 2021 zijn op verschillende thema’s circa vijftien professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd, online, 
hybride en fysiek. Thema’s waren onder meer HGW, Een nieuwkomer in de groep, wat kan ik doen?, Zie 
ze groeien!, Het lerende brein, Trauma’s herkennen en Stoeien met woorden. We signaleerden dat veel 
scholen hun NPO-gelden inzetten voor specifieke nascholingsactiviteiten voor hun teams. Ook merkten 
we dat het vaker voorkwam dat leerkrachten op het laatste moment toch niet aanwezig konden zijn door 
corona en door het geven van prioriteit aan het voor de klas staan. 

• Het gebeurt gewoon om de hoek
 We hebben in 2021 geëxperimenteerd met een nieuwe manier van leren van en met elkaar. Een school of 

onderwijsprofessional krijgt alle ruimte om onderwijsvorm, initiatief of idee te delen met collega’s. Nadat de 
Grondtoon in Bunschoten enthousiast een informatiesessie had gegeven over gepersonaliseerd onderwijs 
en de deelnemers een bezoek hadden gebracht aan de school, is er helaas geen vervolg opgekomen van 
een collega-school, ondanks oproepen in de nieuwsbrief.

 In het voorjaar van 2021 is een online-inspiratieavond gehouden, waar Steven Pont sprak over het thema ‘Is 
dat veilig?’ Er werd ook en link gelegd naar de angsten die bij sommige kinderen in deze Coronaperiode zijn 
ontstaan. De avond werd vanuit het kantoor van SWV de Eem verzorgd, waar op dat moment een heuse 
studio was ingericht en trok ruim 250 kijkers. 

 In het najaar kon deze inspiratieavond weer live plaatsvinden, op de dag van de leerkracht in Flint, in 
Amersfoort. Die week was ook de nationale onderwijsweek waarin Amersfoort zich afficheerde als 
onderwijsstad en haar nieuwe UitvoeringsProgramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) 2022-2024 presenteerde. 
Om tot een mooie bundeling van activiteiten te komen werkten we nauw met alle betrokkenen samen. De 
avond trok ruim 350 ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directieleden. Het thema was: ik ben oké, 
jij bent oké en stond onder leiding van Ingrid van Essen.

 De tevredenheid van deelnemers op de diverse professionaliseringsactiviteiten werd gemiddeld gescoord 
met een 8.

• TOP dossier fase 3: een kleine terugval
 Alle stappen die horen bij het handelingsgericht werken zijn vormgegeven in TOP dossier. Dat is 

daarmee niet alleen een administratiesysteem voor het aanvragen van ondersteuning, maar vooral 
een inhoudelijk instrument dat als het ware meedenkt met de intern begeleider en leerkracht. Het 
handelingsgericht werken werd in 2019 door de scholen omarmd. In 2020 is de ontwikkeling enigszins 
vertraagd; dat heeft zich in 2021 doorgezet. We blijven dit ook in 2021 terugzien in de kwaliteit van de 
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s). 

 Daarnaast betekent een wisseling van personeel op scholen dat opnieuw ervaring met het 
handelingsgericht werken (HGW) én TOP dossier zal moeten worden opgedaan. We hebben in 2021 slechts 
een training kunnen geven voor leerkrachten over het handelingsgericht werken. Redenen om in 2022 en 
verder het HGW als fundament voor ons Samenwerkingsverband opnieuw te belichten.

• Project HB-initiatieven op wijkniveau
 Met steun van het ministerie van OCW is in 2019 een project gestart om hoogbegaafdheidsinitiatieven op 

wijk dan wel gemeentelijk niveau te organiseren. In 2021 is een uitgebreide inventarisatie gedaan van het 
huidige aanbod en behoeften op de scholen. Uit de inventarisatie bleek dat er veel gebeurt op het gebied 
van hoogbegaafdheid, maar dat dit ook blijvend aandacht vraagt en dat een eindsprint nodig is. 
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 Eén van de zaken die daaraan bij gaat dragen is de in 2021 vastgestelde notitie Basisondersteuning voor 
het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Deze is gepresenteerd op de ib/directiedag in september en 
daarna ook besproken in de diverse gebieden. 

 In de meeste wijken ligt inmiddels een plan om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen uit te bouwen/
aan te sturen, hoewel dit op een aantal plekken door corona vertraging heeft opgelopen. Ook zijn er 
contacten gelegd met het voortgezet onderwijs en met jeugdhulpaanbieders gespecialiseerd in HB om zo 
goed mogelijk zicht te krijgen op het netwerk van ondersteuning. Dit krijgt een vervolg in 2022. 

2.2.2 Extra ondersteuning
VERGELIJK VAN DE INZET PER GEBIED IN 2021
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Grafiek 2 Inzet gevraagd en toegekend in verhouding tot aantal leerlingen

De ontwikkelingen in de ondersteuningsaanvragen en de toegekende arrangementen verloopt langs redelijk 
vergelijkbare lijn als voorgaande jaren. Daarbij zijn de volgende opmerkingen te maken:
• Leusden ontving procentueel gezien meer middelen dan het aantal leerlingen in hun gebied. De verklaring 

ligt waarschijnlijk in het feit dat de Leusdense schoolbesturen middelen vooraf toegekend krijgen en 
verder zelf zorgdragen voor het financieren van de arrangementen. Dit arrangement bevat ook (hoog) 
specialistische voorzieningen zoals een intensieve instructiegroep. Daarmee wordt doorverwijzing 
voorkomen. Verder wordt de onderwijsondersteuner vaker preventief betrokken, wat mogelijk ook leidt tot 
een hoger percentage ondersteuningsvragen.

• Amersfoort heeft een relatief hoog percentage afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen. De 
arrangementen, toegekende expertise en middelen blijven wel in gelijke tred met het percentage 
leerlingen. 

• Bunschoten, Woudenberg en deels ook Baarn blijven op vrijwel alle gebieden onder de grens van de 
ondersteuning die op grond van hun leerlingaantallen verwacht zou kunnen worden.
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Verloop van de verwijzingen naar het sbo en het so per gebied en per jaar

VERWIJZINGSPERCENTAGE SBO
Percentage leerlingen verwezen naar sbo per jaar
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Grafiek 3 Percentage verwijzing sbo

Gebied 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eindtotaal

Achterveld en Leusden 8 8 11 2 10  12 51

Amersfoort 124 111 100 83 75 106 599

Baarn 8 9 7 9 3 10 46

Bunschoten en Eemdijk 12 15 5 7 6 0 45

Soest en Soesterberg 19 18 18 11 16 14 96

Woudenberg 6 9 1 7 3 2 28

Eindtotaal 177 170 142 119 113 144 865

Tabel 1 Verwijzing sbo
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Grafiek 3 laat zien dat het aantal verwijzingen in verhouding tot het totaal aantal leerlingen in 2021 iets 
is afgenomen. Het absolute aantal leerlingen dat vanuit de reguliere scholen is doorverwezen naar het 
sbo is echter toegenomen en bevindt zich op het niveau van 2018. Hoewel we hier geen onderzoek naar 
hebben gedaan vermoeden we dat zowel corona als ook het lerarentekort hier debet aan is. We zullen deze 
ontwikkelingen komend jaar goed blijven monitoren. Opvallend is dat Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk 
geen leerlingen naar het sbo hebben verwezen afgelopen jaar. De stap op weg naar inclusiever wordt 
hiermee daadwerkelijk gezet. In Woudenberg zien we een vergelijkbare trend.

VERWIJZINGSPERCENTAGE SPECIAAL ONDERWIJS
Percentage leerlingen verwezen naar so per jaar

Grafiek 4 Percentage verwijzingen naar het so per jaar (verwijzingen vanuit het sbo niet meegenomen)

Gebied 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eindtotaal

Achterveld en Leusden 5 6 6 9 8 5 39

Amersfoort 34 27 22 19 28 18 148

Baarn 3 5 1 4 5 2 20

Bunschoten en Eemdijk 5 4 4 1 2 5 21

Soest en Soesterberg 9 4 10 12 9 5 49

Woudenberg 1 2 2 3 3 3 14

Eindtotaal 57 48 45 48 55 38 291

Tabel 2 Absoluut aantal verwijzingen naar het so per jaar (verwijzingen vanuit het sbo niet meegenomen)

Binnen SWV de Eem kunnen we spreken van een stabilisering van het verwijzingspercentage naar het so 
in 2021. In absolute aantallen gemeten is sprake van een afname van het aantal leerlingen dat vanuit de 
reguliere scholen naar het so is verwezen. Hiernaast zijn er 22 leerlingen vanuit het sbo doorverwezen naar 
het so. Deze zijn in bovenstaande tabel en grafiek niet meegeteld. Daarmee hebben we het over eenzelfde 
aantal leerlingen als voorgaande jaren. 
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Extra ondersteuning SWV de Eem
Verzuimregistratie optimaliseren
In het tweede jaar van de corona tijd heeft het verzuim van leerlingen uit kwetsbare gezinnen de 
verzuimcijfers wederom beïnvloed. Terugkerend aandacht voor de verzuimregistratie op de scholen heeft 
gezorgd voor meer bewustwording over het risico op thuiszitters bij repeterend en langdurig verzuim van 
leerlingen. Wanneer het verzuim goed wordt geregistreerd kan de samenwerking met de leerplichtambtenaar 
en SWV de Eem beter worden vormgegeven. In de samenwerking rondom de doorbraakaanpak worden 
goede resultaten geboekt om leerlingen terug te leiden naar school. Dat dit nog beter kan is helder.

In 2021 hebben we drie rapportages naar het ministerie van OCW verstuurd. We hebben nog steeds te 
maken met de AVG-belemmeringen in de samenwerking met de gemeenten en de aanscherping op de taak 
van leerplicht binnen onze gemeenten en hebben niet bij iedere opvraag van iedere gemeente een overzicht 
gekregen. Er is hierdoor geen compleet inzicht in het aantal thuiszitters dat bekend is bij de leerplicht. We 
blijven hierover in gesprek en verwachten tot een oplossing te kunnen komen in het Voorbereidend OOGO 
waar de thuiszittersaanpak opnieuw is geagendeerd. In 2021 sluiten we de rapportage naar het ministerie 
van OCW als volgt af:

Gemeente Van 
vrijstel-
ling naar 
onderwijs

Thuis- 
zitter

Verhuisd 
(vanuit 
het AZC). 
Overstap 
naar ander 
school

Vrijstelling 
onder 5A

Naar 
buiten-
land wel 
school-in-
schrijving

Lln in 
buitenland 
niet terug-
gekeerd

Afwachting 
van school-
inschrij-
ving of 
vrijstelling

Amersfoort 4 1 2 1 1 2

Baarn 1 2

Leusden 1 2

Soest 2 1 1 1

Woudenberg

Tabel 3 Aantal thuiszitters

Thuiszitters in de zorg
Ook leerlingen die langdurig ziek zijn krijgen we steeds beter in beeld, zodat ook zij betere ondersteuning 
kunnen krijgen. Dit jaar hebben we samen met de GGD voorlichting gegeven over de M@zl aanpak. Dit is een 
beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekte/schoolverzuim, met medische advisering. 

• Integraal arrangeren voor complexe casuïstiek
 In alle gemeenten zijn ontwikkelingen en gesprekken gaande om in samenhang met de jeugdzorg een meer 

preventieve inzet op de scholen te realiseren. 

• Specifieke aanpakken
 Voor sommige doelgroepen is een specifieke aanpak nodig. Zo bestaan er afspraken voor een ‘zachte 

landing’ en begeleiding van kinderen van de taalschool en het AZC in het regulier onderwijs. Ook is samen 
met de gemeente Amersfoort en Meerkring een aanbod ontwikkeld voor de instroom van kleuters op 
de jongekindafdeling van SBO de Kingmaschool en SBO Boulevard 410. In 2021 is SO Plevier met een 
kleutergroep gestart. 
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Wijkgerichte aanpak scholen Soesterkwartier: Een kansrijke start voor elke leerling! 
In 2021 is de integrale wijkgerichte aanpak binnen het Soesterkwartier gestart. De eerste stappen richtten 
zich op de aanwezigheid van een sociaal werker binnen de drie betrokken scholen en het versterken van het 
aanbod voor het jonge kind. Doel is om gelijke kansen voor alle kinderen in het Soesterkwartier te versterken 
door het verstevigen van de basis.

2.2.3. Dekkend Netwerk specialistische voorzieningen
Gebiedsgerichte afspraken met bestuurders en gemeenten bestendigen
In 2021 is er net als in 2020 geregeld overleg geweest tussen gemeenten, GGD, wijkteams, kinderopvang 
en het onderwijs In deze overleggen was er naast alle organisatorische vraagstukken veel aandacht voor 
kwetsbare kinderen. In Amersfoort heeft het geleid tot de inrichting van de Kerngroep Kansrijke Jeugd 
Amersfoort. Mede door de komst van gevluchte Oekraïense kinderen naar Nederland zal dit integrale overleg 
ook in 2022 worden gecontinueerd.

2.2.4 Ketenaanpak 
IWOO centraal in de wijk
De Integraal Wijk en Onderwijs Overleggen (IWOO) in de regio kennen een heel diverse ontwikkeling, 
afhankelijk van de wijk / gemeente, de manier waarop de preventieve zorg is ingericht, het niveau van 
samenwerking op en tussen de scholen en de organisatie van verschillende overleggen. Over het algemeen 
is de trend dat er meer overleggen samenkomen in het IWOO en er daardoor aan een betere ketenaanpak 
kan worden gewerkt. In Amersfoort zijn er op meerdere niveaus en in verschillende gremia overleggen. De 
beleidsadviseur van SWV de Eem en de ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente spelen hier een 
belangrijke verbindende rol. In 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd over de plaats van het IWOO in de wijk 
in samenhang met het uitvoeringsprogramma van de gemeente en het ondersteuningsplan.

Thuiszittersaanpak in keten uitvoeren 
De ‘passend onderwijs tafel’ is een samenwerking tussen gemeenten, GGD, leerplicht en de 
beide samenwerkingsverbanden, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van 
vrijstellingsaanvragen. Deze samenwerking is in 2019 van start gegaan en heeft in 2020 geleid tot verdere 
instroom in het onderwijs van kinderen die voorheen volledig in de zorg zaten. In 2021 is de focus gelegd 
op kinderen die in de gespecialiseerde voorschool verblijven en waarbij de overstap naar het onderwijs 
niet vanzelfsprekend is. Om vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen bij een kansrijke start wordt soms 
voorkomen dat kinderen een vrijstelling van onderwijs ontvangen.
Wat inzichtelijk is geworden dat meer leerlingen in zouden kunnen stromen in het onderwijs als er een 
tussenvoorziening zou komen tussen zorg en onderwijs waar kinderen schoolse vaardigheden krijgen 
aangeleerd. Door de verbreding van de interne thuiszittersadministratie blijkt dat een aantal leerlingen voor 
korte of langere termijn op een ‘zorglocatie’ verblijven, waarbij in meer of mindere mate onderwijs gegeven 
wordt. Het is wenselijk dat er dan een directe link is tussen alle betrokkenen, met een OPP waarin een 
terugkeerperspectief is beschreven.

In 2021 is aandacht uitgaan naar meer voorbereidend onderwijs in de zorg. Hiervoor is het 
Samenwerkingsverband aangesloten bij de ‘proeftuinen onderwijs en zorg’ van het ministerie van OCW. Doel 
van de proeftuinen is om in de praktijk te onderzoeken welke knelpunten er in de wet- en regelgeving zijn om 
onderwijs op een zorglocatie te verzorgen en vice versa. Deze proeftuin loopt in 2022 door. In 2023 zullen 
experimenten starten om aan mogelijke oplossingen van deze knelpunten te werken. 
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Onderwijs-zorg aanbod met breedspectrumaanbieders uitvoeren
In de regio Amersfoort werken de gemeenten, de Breed Spectrum Aanbieders (Specialistische Jeugdzorg, BSA) 
en de samenwerkingsverbanden (SWV PO de Eem en V(S)O Eemland) samen aan meer effectiviteit van de 
inzet van specialistische jeugdzorg voor leerlingen die die ondersteuning nodig hebben.
Het sociaal (wijk)team is beschikbaar voor alle jongeren in onze regio. Is er meer ondersteuning nodig, dan 
kan het wijkteam of de huisarts een individuele beschikking afgeven. 
Er zijn onderwijsvoorzieningen met een dusdanige populatie dat zij de benodigde ondersteuning sneller 
en ook voor groepen leerlingen beschikbaar willen hebben. De ondersteuning van zorg bínnen de school 
gebeurt onder de noemer Onderwijs Specialistische Jeugdhulp (OSJ). 
In 2021 zijn de eerste scholen met OSJ als pilot van start gegaan (SO Plevier en De Regenboog). Van deze 
fase is veel geleerd over de inzet van zorg in de school. Deze kennis wordt meegenomen naar de volgende 
fase. In 2022 wordt gestart op meerdere scholen en zal bestuurlijke afstemming over de inzet in de regio 
plaatsvinden.

2.3. Overige beleidselementen 
2.3.1. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
Het daadwerkelijk toelaten van leerlingen op een specifieke school is de verantwoordelijkheid 
van de aangesloten scholen. Desgewenst wordt op casusniveau hierover geadviseerd door de 
onderwijsondersteuner van SWV de Eem. Mocht er uiteindelijk geen school worden gevonden, dan heeft SWV 
de Eem doorzettingsmacht. Net als in voorgaande jaren is hiertoe ook in 2021 geen noodzaak geweest. 
De wettelijke taak die SWV de Eem heeft betreft het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het 
speciaal (basis) onderwijs; deze wordt conform wet- en regelgeving uitgevoerd en staat beschreven op onze 
website.

2.3.2. Onderzoek en ontwikkeling
Naast het eigen dataonderzoek dat onderdeel uitmaakt van de kwaliteitscyclus van SWV de Eem werken we, 
daar waar mogelijk, mee met onderzoek om ontwikkelingen van ingezet beleid te kunnen monitoren en te 
toetsen.
We namen in 2021 deel aan twee meerjarige onderzoeken: een gericht op het effect van leesmethode Bouw! 
op de leerprestaties op schoolniveau en een onderzoek naar de effectiviteit van de Familieklas. 

• Bouw!
Bouw! is een computerprogramma dat wordt ingezet om laaggeletterdheid en dyslexie terug te dringen. 
Het implementatietraject van Bouw! is begonnen in 2015. Het onderzoeksproject is voor SWV de Eem 
gestart in schooljaar 2019-2020 en zou lopen tot en met schooljaar 2020-2021. De looptijd is vanwege de 
coronamaatregelen en de invloed daarvan op de dataverzameling verlengd tot en met 2023. In 2020 en 2021 
is duidelijk dat de inzet van het programma Bouw! niet optimaal was door de beperkingen binnen de scholen. 
Aan het eind van 2021 is weer een toename van het gebruik gesignaleerd.
 
Onze partners zijn
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• Dyslexiezorg
De Poortwachter dyslexie heeft over 2021 een grote toename van ondersteuning vanuit de vergoede 
ED trajecten gezien. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, zoals het verlate insturen van de aanvraag omdat 
door corona geen metingen plaats konden vinden, de wijzingen in de criteria en achterstanden in het 
leesonderwijs.

• Familieklas
De Familieklas is een interventie voor het aanpakken en reduceren van probleemgedrag van leerlingen van 
groepen 4 t/m 8 op school, waarbij ouders, leerling en school nauw samenwerken. Een eigen leerkracht wordt 
opgeleid tot Familieklasleerkracht. Het was in 2021 een uitdaging om de Familieklassen plaats te kunnen 
laten vinden en voort te kunnen zetten, omdat ouders door de corona maatregelen langere tijd niet zomaar 
in de school aanwezig mochten zijn. Desondanks zijn er door enkele aanpassingen en goede afspraken 
met de scholen in 2021 toch vijf Familieklassen gestart, uitgevoerd en afgerond en wel op de Caeciliaschool 
(tweemaal; in het voor- en najaar), DOK12, Kon-Tiki en OBS De Wijde Wereld. Op zeker vier scholen kon 
wegens personeelsgebrek op de scholen zelf geen Familieklas starten, terwijl de wens er wel lag.

Voor een tweejarig, landelijk onderzoek vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 
naar de effectiviteit van de gezins- en familieklassen wordt samengewerkt en geparticipeerd in een 
onderzoeksconsortium. Dit onderzoek is door corona een jaar later gestart en loopt tot en met schooljaar 
2022-2023. De projectleider van de Familieklas heeft zitting in het onderzoeksconsortium.

Onze partners zijn:

2.3.3 InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders (IPPOO)
Het IPPOO is er voor vragen over passend onderwijs voor ouders en heeft tweemaal per week spreekuur, op 
maandagmiddag en vrijdagochtend. Ouders kunnen telefonisch of per mail contact opnemen; daarnaast is 
het ook mogelijk om op kantoor af te spreken. 

In 2021 is het IPPOO 181 keer benaderd met vragen over passend onderwijs. Door corona zijn klassen 
regelmatig naar huis gestuurd in verband met besmettingen en quarantainemaatregelen, ook is er een 
algemene schoolsluiting geweest. Dit verklaart mogelijk waarom er dit jaar minder contact is gezocht dan in 
voorgaande jaren. In 2020 was er ook sprake van een daling van het aantal contacten, vermoedelijk eveneens 
vanwege Covid-19. Deze daling heeft zich dit jaar dus verder doorgezet.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
De meeste mensen die contact opnamen hadden 
behoefte aan een luisterend oor, meedenken en 
informatie over passend onderwijs voor hun kind. 

Ook werd regelmatig gesproken over onvrede over 
de huidige basisschool. De onvrede had veelal te 
maken met een gebrekkige communicatie vanuit 
school en/of de geboden zorg en ondersteuning 
voor hun kind. 
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In de wens om te komen tot een gemeenschappelijk steunpunt voor ouders en jeugdigen van 4-18 jaar 
is medio 2021 ook het voortgezet onderwijs (SWV Eemland) aangehaakt bij het IPPOO. Dit betekent dat 
ouders nu ook bij het IPPOO terecht kunnen als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. In 2021 heeft 
het IPPOO zestien telefoontjes vanuit het vo afgehandeld. Dat ging in alle gevallen om ouders. Vanaf 2022 
kunnen ook jeugdigen zelf contact opnemen met het IPPOO. De verwachting is dat met het aanhaken van het 
voortgezet onderwijs het aantal contacten in 2022 verder toe zal gaan nemen. 

SWV de Eem biedt ook ondersteuningstrajecten aan ouders van leerlingen in het primair onderwijs in de 
regio aan. De aanvraag voor deze ondersteuningstrajecten komen binnen via het IPPOO (ouders) of via de 
onderwijsondersteuners. In 2021 zijn er in totaal 32 ondersteuningstrajecten geweest. De gemiddelde duur 
van een traject is ruim zeven weken, waarbij de spreiding groot is. Dit wil zeggen dat er trajecten bij zijn 
die slechts een week duren, maar ook trajecten van meer dan vijf maanden. Bij de langere trajecten ging 
het voornamelijk om ondersteuning bij dreigende thuiszittersproblematiek en acceptatieproblematiek van 
ouders rondom de onderwijsbehoefte van hun kind. Hierbij gaat de schoolmaatschappelijk werker mee met 
bijvoorbeeld een kennismakingsbezoek aan scholen voor speciaal (basis-)onderwijs om ouders hierbij te 
ondersteunen. Daarnaast maakt onvrede over de basisschool en moeizame communicatie tussen school en 
ouders dat trajecten soms meer tijd in beslag nemen. 

 
2.4. Maatschappelijke context (overheidsbeleid)
2.4.1. Allocatie van middelen naar schoolniveau
In de meerjarenbegroting, als bijlage onderdeel uitmakend van het ondersteuningsplan, wordt allocatie 
van middelen voor basisondersteuning bepaald aan de hand van leerlingaantallen. Daarnaast is sprake van 
toekenningen van een bedrag per leerling, voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Naast de 
bedragen per leerlingen en de reguliere kosten van bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband worden 
er arrangementen voor extra ondersteuning uitgekeerd aan de scholen. In 2021 is per leerling met het oog op 
de vraagstukken die corona met zich meebracht  105 uitgekeerd.

2.4.2 Onderwijsachterstanden
Onderwijsachterstandenbeleid is geen specifiek thema voor samenwerkingsverbanden, maar onderdeel van 
de lokaal educatieve agenda van gemeenten met schoolbesturen.
SWV de Eem ondersteunde ook in 2021 scholen die onevenredig veel leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften hebben met een schoolarrangement om verwijzing naar het sbo en so te 
voorkomen. Voorwaarde hiervoor is dat de basisondersteuning op een school in orde is. 
Zo dragen wij ook bij aan het collectieve onderwijsachterstandenbeleid. Daar waar het om een enkele leerling 
op een school gaat, doen we dat met maatwerk per leerling of groepje leerlingen.
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3. Besturing
3.1. Juridische structuur 
De bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen vormen samen de Vereniging 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem (SWV de Eem).
Bij SWV de Eem zijn in 2021 25 schoolbesturen aangesloten. Hieronder vallen ook drie schoolbesturen 
met scholen voor speciaal onderwijs die weliswaar buiten de regio zijn gevestigd, maar die hun expertise 
inbrengen in de regio en vanwege grensverkeer een belang hebben bij de ontwikkelingen in de regio (opting 
in).

In het totaal zijn 126 locaties aangesloten, met in totaal 25.889 leerlingen (telling 1 oktober). 
Dit betreft:
• 109 locaties voor regulier onderwijs

• 6 locaties voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort:
 • Boulevard410
 • De Werf
 • Dr. M. van der Hoeveschool
 • Kingmaschool
 • Koningin Wilhelminaschool
 • Michaëlschool 

• 3 locaties voor speciaal onderwijs in regio Amersfoort:
 • De Klimboom (cluster 3)
 • Plevier (cluster 4)
 • Kolibri (cluster 4)

• 8 opting in-locaties voor speciaal onderwijs buiten de regio:
 • Berg en Boschschool Bilthoven
 • Berg en Boschschool Houten
 • C.P. van Leersumschool Zeist
 • J.H. Donnerschool De Glind
 • J.H. Donnerschool Hilversum
 • De Kleine Prins Hilversum
 • De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
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3.2. Interne organisatiestructuur

ORGANOGRAM

ALV

CvT

DIRECTEUR BESTUURDER

Beleidsadviseurs
Beleidsadviseurs  
samenwerkende  

scholen & samenwer-
kende ketenpartners 

Secretariaat
bureau - leerlingenzorg

Onderwijs- 
ondersteuners

SMW Expertise Projecten

Projecten

Projecten

OPR MR-P

De interne organisatie is in 2021 qua opzet niet gewijzigd. Wel is er een functie voor een tweede 
beleidsadviseur gecreëerd waarvoor uit eigen medewerkers een goede kandidaat is gevonden en benoemd. 
De twee beleidsadviseurs focussen zich op de ondersteuning van de scholen enerzijds en de samenwerking 
met onze ketenpartners anderzijds. Verder is de functie van directiesecretaresse verstevigd en gewijzigd naar 
die van office manager met bijbehorende verantwoordelijkheden.

3.3 Verslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR)
Speerpunten OPR
Bij het instemmen van het ondersteuningsplan in juni 2018 heeft de OPR aangegeven dat hij in de periode 
2019 – 2022 met interesse meekijkt met de daadwerkelijke uitvoering van het plan in de praktijk. Extra 
aandacht zou de OPR hierbij schenken aan de invoering van TOP dossier, de samenwerking met jeugdzorg in 
het kader van preventie en ontwikkeling van hoogbegaafdheids-onderwijs.
De focus van 2021 was gericht op: Kwaliteit van de basisondersteuning, differentiatie in benadering van 
besturen en scholen. Deze punten komen voort uit de wens om te komen tot inclusiever onderwijs.
Daarnaast is de OPR gestart met een eigen professionaliseringstraject mede ondersteund door Vos-ABB. 
Met de komst van een nieuwe directeur-bestuurder, vijf nieuwe OPR-leden en de opmars naar een nieuw 
ondersteuningsplan was dit jaar hét moment om de OPR opnieuw uit te vinden.
De voorzitter van de OPR heeft drie keer deelgenomen aan een BAC (BenoemingsAdviesCommissie): voor de 
werving van twee leden voor de Commissie van Toezicht en voor de nieuwe directeur-bestuurder.
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Vergaderingen en activiteiten
In 2021 is de OPR zes keer bijeen gekomen.

Datum Samenstelling Inhoudelijke onderwerpen

Januari OPR, directeur-bestuurder • Voortgang ondersteuningsplan: kwaliteit 
basisondersteuning, maatwerk en differentiatie in 
benadering van besturen en scholen

• Presentatie onderzoekstraject tevredenheid SWV de Eem
• Reglement OPR
• GMR als achterban

April OPR • Inhoudelijke voorbereiding vergadering mei;
• Instemming reglement OPR
• Werving nieuwe leden

Mei Delegatie van OPR, MR-P en CvT én 
directeur-bestuurder

• Jaarverslag
• Notitie Samenwerkingsverband de Eem, blijvend in 

ontwikkeling

September OPR • Startvergadering en scholing.

November Voltallig OPR, MR-P, CvT en 
directeur-bestuurder

• Kennismaking
• Visie op passend onderwijs
• Behoefte aan ontmoeting OPR, MR-P en CvT

December OP, directeur-bestuurder • Jaarplan en Begroting

Tabel 5 Vergaderingen en onderwerpen

Bezetting OPR
De OPR heeft in 2021 afscheid genomen van Marcel van Keeken, Sabrina Wolffenbuttel en Anita Bosch. Dank 
jullie wel voor jullie jarenlange inzet! We hebben in 2021 welkom geheten: Christa van Egdom, Matthijs van 
den Berg, Jits Horst, Jacozien Hartog en Danielle van de Kletersteeg. Met vijf nieuwe leden is de OPR weer op 
volle sterkte.

Naam (en rol) Stichting Gemeente Ouder / Leerkracht

Femke van ’t Klooster 
(voorzitter)

Meerkring Amersfoort Ouder

Rianne Hagebeuk 
(secretaris)

VVGO Bunschoten - 
Spakenburg

Ouder

Karola Schipper Van der Huchtscholen Soest Leerkracht

Christa van Egdom Voila Leusden Ouder

Jits Horst Meerkring Amersfoort Leerkracht SO

Jacozien Hartog PCBO Amersfoort Leerkracht SBO

Matthijs van den Berg PCBO Baarn-Soest Soest Ouder

Danielle van de Kletersteeg Meerkring Amersfoort Ouder (SO)

Tabel 6 Bezetting OPR 31-12-2021
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3.4 Medezeggenschapsraad – Personeelsgeleding (MR-P)
In 2021 is de samenstelling van de MR-P ongewijzigd. De samenstelling van de MR-P is met ingang van 
schooljaar 2021-2022 als volgt:

Femke Rienstra Voorzitter

Margreet Visser Secretaris

Mireille van Iperen Algemeen lid

 
De MR-P heeft vijf keer vergaderd en een aantal keer afstemmings- en werkoverleg gehouden om stukken te 
bespreken en vergaderingen voor te bereiden. De MR-P heeft in 2021 daarnaast zeven keer vergaderd met de 
directeur-bestuurder en een ambitiegesprek gevoerd. Onderwerpen die op de agenda stonden zijn interne 
organisatie, personeelsbeleid, verlofregeling, teamcultuur, reglement vertrouwenspersoon, MR-P reglement, 
nieuw ondersteuningpslan en het aftreedschema van de MR-P. Daarnaast hebben de MR-P, de OPR en de 
Commissie van Toezicht twee keer gezamenlijk vergaderd.
In het ambitiegesprek is benoemd dat de samenwerking tussen de MR-P en de directeur-bestuurder, 
maar ook met de andere toezichtsorganen is verstevigd en dat het meer wordt ervaren als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Aandachtspunt blijft om als MR-P tijd te krijgen en te nemen om voorstellen goed te 
kunnen overwegen alvorens te adviseren en/of in te stemmen. 
Ook is in de MR-P besloten om te werken met een dakpanconstructie bij nieuwe leden, zodat werkwijze en 
kennis geborgd blijven binnen de MR-P en de organisatie. Dat betekent dat de MR-P dan tijdelijk uit vier 
personen bestaat, voordat een lid afscheid neemt.

2021 stond in het teken van de nieuwe directeur-bestuurder. De voorzitter van de MR-P was lid van de 
benoemingadviescommissie en heeft op die manier het team vertegenwoordigd in de sollicitatieprocedure. 
 
3.5 Verslag van de Commissie van Toezicht (CvT)
Governance 
In 2019 is de governance aangepast. De vereniging heeft ervoor gekozen een onafhankelijk lid in de 
Commissie van Toezicht (CvT) te benoemen. Dat lid wordt op voordracht van de OPR benoemd. Ook is de 
scheiding van bestuur en toezicht verder aangescherpt. 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat als ‘eigenaar’ en netwerkorganisatie over het beleid op 
hoofdlijnen. Onderdeel van de vernieuwing van de governance is het verstevigen van de wijze waarop de 
ALV het ‘eigenaarschap’ van het beleid met betrekking tot het passend onderwijs invulling geeft. De wijze 
waarop de doelmatige inzet van middelen door de schoolbesturen wordt verantwoord, is bij de invulling 
van het ‘eigenaarschap’ betrokken. In het verslagjaar heeft een werkgroep onder leiding van Martijn van 
Elteren en Yvonne Hof, de wijze waarop de leden zich naar elkaar toe verantwoorden verder opgepakt. In de 
jaarvergadering van 2022 zal een volgende stap in de realisatie worden gezet. 

De CvT ziet toe op het bestuur en de bedrijfsvoering. De goedkeuring van het (meerjaren)beleid, de begroting 
en de jaarstukken door de CvT strekt de ALV tot advies bij het nemen van haar verantwoordelijkheid. 
De leden van de CvT wonen de vergaderingen van de ALV bij. De agenda van de ALV bestaat standaard 
uit twee delen. Het eerste deel gaat over het toezicht en andere formele besluiten. Daarbij vervullen de 
schoolbesturen die lid zijn van de CvT primair hun CvT-rol. Het tweede deel gaat over samenwerking en het 
gezamenlijk te voeren beleid. Daarbij zijn de CvT leden primair lid en deelnemer aan de ALV en participeren 
ze voluit in de gedachtewisseling. 
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Samenstelling CvT
In het verslagjaar is afscheid genomen van Arnoud Messelink als lid van de CvT. In de ALV van 15 juni 2021 is, 
op voordracht van de benoemingsadviescommissie (BAC), in zijn plaats Martijn van Elteren (SKOSS) benoemd 
en is Hans van Tricht herbenoemd. Door het aanvaarden van een functie dichter bij huis heeft de CvT 
eveneens afscheid genomen van Jasmijn Kester. Op voordracht van de BAC heeft de ALV op 1 december 2021 
in haar plaats Marie-Elle Bakker (PCBO Amersfoort) benoemd. 
De benoemingsadviescommissie (BAC) bestond uit twee leden door en uit de ALV benoemd en de voorzitter 
van de OPR. De onafhankelijk voorzitter en de directeur-bestuurder waren als adviseurs van de BAC bij de 
procedure betrokken. 
De CvT bestaat uit vier leden. Drie leden zijn door en uit de ALV benoemd. Een lid is onafhankelijk openbaar 
geworven en neemt de voordrachtszetel van de OPR in. De CvT heeft een onafhankelijk voorzitter zonder 
stemrecht. De CvT heeft twee commissies ingesteld: een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Onderwerpen Toezicht
Benoeming directeur-bestuurder
Begin 2021 is door de renumeratiecommissie met de directeur-bestuurder Brigitta Gadella het gesprek 
geopend over de herbenoeming voor een volgende termijn. Dat leidde ertoe dat de directeur-bestuurder 
van het samenwerkingsverband aankondigde die volgende termijn niet meer te ambiëren. De CvT is Brigitta 
Gadella zeer erkentelijk voor het werk dat zij voor het samenwerkingsverband heeft verricht. Ze heeft de 
vereniging mee uit de startblokken geholpen en heeft met haar medewerkers SWV de Eem op de kaart gezet. 
Haar besluit is door de leden met respect ontvangen. Het gaf de vereniging ruim de tijd om een opvolger te 
zoeken.
Met hulp van een extern bureau voor werving en selectie heeft een speciaal ingestelde 
benoemingsadviescommissie in de ALV in een extra vergadering op 28 september 2021 Anne Maljers voor 
benoeming tot directeur-bestuurder kunnen voordragen. De ALV heeft daartoe unaniem besloten. 

Covid-19
Ook in 2021 baarde Covid-19 veel zorgen. Met enige regelmaat heeft de commissie met de directeur-
bestuurder gesproken over de effecten van Covid-19. Effecten voor het werk op de scholen en effecten 
op het welbevinden van de medewerkers. De commissie heeft geconstateerd dat steeds de balans werd 
gezocht en gevonden tussen de continuïteit van het werk en de beperking van de risico’s van verspreiding. 
Met bewondering heeft de commissie gezien hoe wendbaar de medewerkers en de organisatie zijn. Met de 
directeur-bestuurder, medewerkers en de aangesloten schoolbesturen van ons samenwerkingsverband, 
maken we ons zorgen over de achterstanden die leerlingen en zeker leerlingen in kwetsbare situaties hebben 
opgelopen. Tegelijk mag ook geconstateerd worden dat basisschoolleerlingen ongelooflijk veel hebben 
geleerd en ervaringen hebben opgedaan die ze los van het curriculum blijvend zullen kunnen inzetten.
Hoewel Covid-19 een werkbezoek van het onafhankelijk lid en de voorzitter in de weg heeft gestaan, hebben 
zij hun kind respectievelijk (logerend) kleinkind als basisschoolleerling zien omgaan met onderwijs op afstand 
en hebben ze met bewondering het werk van de leerkrachten gadegeslagen.   

Administratieve ondersteuning
Door personele wisselingen bij het extern administratiekantoor hebben bestuur en CvT veel zorgen gehad 
over de tijdige en volledige aanlevering van de jaarstukken over 2020. Dat het uiteindelijk nog tot vaststelling 
in de ALV van juni heeft kunnen leiden verdient een compliment voor bestuur en organisatie en de flexibele 
inzet van de leden van de auditcommissie. Tegelijk werd wel duidelijk dat de Eem de administratieve 
ondersteuning anders zou moeten gaan inrichten. De CvT heeft in dit traject intensief met de directeur-
bestuurder overleg gevoerd en erop toegezien dat de stukken in orde kwamen. 

Voor het inlopen van de ontstane achterstand en de verbetering van de administratieve processen maakt het 
bestuur gebruik van de diensten van Jaap-Willem Kuit, controller. Tijdens de bestuurswisseling en gedurende 
de weken erna is er veel werk verzet om de opgelopen achterstand in te halen. Er werd een begroting voor 
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2022 opgeleverd maar er kon nog geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de meerjarenbegroting 
worden genomen. De CvT heeft zich over die situatie gebogen en ingestemd met het aan de ALV ter 
goedkeuring voorleggen van de begroting voor 2022 zonder meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting 
zoals die er op dat moment lag werd wel ter informatie meegezonden. 

Leerlingenaantallen
Naast de tegenvaller in de administratieve ondersteuning kwam er ook een materiële tegenvaller boven 
water: de prognoses van de leerlingenaantallen bleken niet te kloppen. Ook hierover heeft de CvT 
intensief met de bestuurder meegedacht. Hoe kan het gebeuren en hoe vertaalt zich die prognose in de 
begroting 2022. Voor de begroting 2022 is de tegenvaller met een tijdelijke maatregel in het bedrag voor de 
basisondersteuning per leerling opgelost. 

Samenwerking en eigenaarschap
De commissie heeft in het verslagjaar enkele keren als klankbord voor de directeur-bestuurder 
gefunctioneerd rond het thema samenwerking en eigenaarschap van de leden, schoolbesturen. De 
commissie ziet dat de leden in de vergaderingen van de ALV steeds meer met elkaar van gedachten wisselen 
over de wijze waarop het passend onderwijs verder ingevuld kan worden en hoe de vereniging en de 
directeur-bestuurder daaraan kunnen bijdragen. Er is uitgebreid gesproken over de beleidsprocessen en de 
tijdige betrokkenheid daarbij van de schooldirecteuren. De afspraken die daarover in de ALV zijn gemaakt, 
zullen ertoe leiden dat de besluiten die in de ALV genomen worden, beter en sneller tot uitvoering komen.  

Rechtmatige en doelmatige besteding van middelen
De CvT is van mening dat de middelen van SWV de Eem conform de begroting rechtmatig en doelmatig zijn 
ingezet. Wat betreft de doelmatigheid van de middelen die aan de schoolbesturen beschikbaar zijn gesteld 
ligt de verantwoording bij de betreffende besturen.

Overige onderwerpen 
De CvT is in het verslagjaar zes keer bijeengeweest. Naast de managementrapportages is onder meer 
gesproken over de volgende onderwerpen: 

• De begroting, het benodigde weerstandvermogen en het treasurybeleid
• Het bestuursreglement is goedgekeurd en het reglement van toezicht is vastgesteld
• De jaarstukken inclusief het accountantsverslag en de risico-inventarisatie
• Voorbereiding van de vergaderingen van de ALV 
• Het functioneren van de bestuurder 
• Ontwikkelingen in de regio, de samenwerking met ketenpartners
• De Evaluatie passend onderwijs en het beleid dat de minister van OCW daarop gaat voeren
• De interne organisatie
•  Visie op leiderschap en toezicht
•  Verantwoording van de basismiddelen
•  Opvolging van Brigitta Gadella
•  Kennismaking nieuwe controller
• Voortzetting van de samenwerking met de huidige, externe accountant

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie functioneert als werkgever van de directeur-bestuurder. In het verslagjaar heeft 
de CvT op basis van een eigen beoordeling en een zelfreflectie van de directeur-bestuurder, het functioneren 
van de directeur-bestuurder, buiten diens aanwezigheid besproken. De remuneratiecommissie heeft 
vervolgens een verdiepend gesprek met de directeur-bestuurder gevoerd en waardering uitgesproken over 
de wijze van zelfreflectie. 
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Omdat de eerste termijn van de directeur-bestuurder eind 2021 zou aflopen, is het gesprek over het wel of 
niet verlengen met een tweede termijn in een vroeg stadium gestart. Om daarin tot een goed afgewogen 
beslissing te komen, heeft de remuneratiecommissie de directeur-bestuurder gevraagd een notitie te 
schrijven met daarin een toekomstvisie voor SWV de Eem en wat dat betekent voor de rol van directeur-
bestuurder. Deze notitie heeft ertoe geleid dat de directeur-bestuurder in goed en open overleg heeft 
besloten haar rol niet te verlengen per 1-1-2022.
Met goedkeuring van de ALV is een benoemingsadviescommissie aangesteld met als taak een nieuwe 
directeur-bestuurder te werven. Marianne Lanting, onafhankelijk lid van de CvT was voorzitter van de 
benoemingsadviescommissie. De leden bestonden uit: bestuurder Erik van Lingen, bestuurder en CvT lid 
Martijn van Elteren, MR-P-voorzitter Femke Rienstra en OPR-voorzitter Femke van ’t Klooster. De onafhankelijk 
voorzitter Willem van Leeuwen was aangesloten als adviseur. De remuneratiecommissie heeft van de CvT de 
opdracht gekregen een werving- en selectiebureau te kiezen om het werving- en selectieproces te begeleiden. 
Uit drie bureaus is de keuze op K+V gevallen. Dit bureau heeft het proces naar volle tevredenheid begeleid. 
Het proces bestond uit het opstellen van een profielschets, werving, voorselectie door K+V (23 kandidaten) en 
twee rondes met gesprekken (zes en drie kandidaten) met de voltallige benoemingsadviescommissie. Voor 
het opstellen van het wervingsprofiel is ook de input van de voltallige SWV de Eem organisatie en de voltallige 
CvT en OPR meegenomen via workshops.
Tijdens de ALV van 15 juni 2021 is de profielschets door de ALV goedgekeurd. Op 23 september 2021 heeft 
de voorzitter van de benoemingsadviescommissie advies uitgebracht aan de CvT om Anne Maljers als nieuwe 
directeur-bestuurder voor te dragen aan de ALV ter besluit. De CvT heeft dit advies overgenomen. Tijdens 
de ALV vergadering op 28 september 2021 heeft de ALV unaniem besloten Anne Maljers te benoemen als 
nieuwe directeur-bestuurder van SWV de Eem. Zij is op 22 november 2021 gestart als directeur-bestuurder. 
Op 1 december is, hoewel online, op een fijne manier afscheid genomen van Brigitta Gadella, de oud 
directeur-bestuurder, die op 1 januari 2022 officieel uit dienst is getreden.

Auditcommissie 
De auditcommissie heeft twee bijeenkomsten gehad met de directeur-bestuurder: een begrotingsbespreking 
waar de rechtmatige verwerving van middelen en de geplande inzet van middelen is besproken en een 
bespreking m.b.t. de jaarcijfers waar de rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen onderwerp 
van gesprek was. 
Verder zijn in de vergaderingen van de CvT de managementrapportages van de directeur-bestuurder 
besproken waarmee tussentijds inzicht is gegeven over de prognoses en de beheersing van eventuele risico’s.
In het eindgesprek m.b.t. het jaarverslag 2020 hebben de auditcommissie en de directeur-bestuurder de 
samenwerking met de externe accountant geëvalueerd en zijn er vervolgafspraken gemaakt over de inzet in 
2021.

Code goed bestuur
De Commissie van Toezicht en de directeur-bestuurder passen de Code Goed Onderwijsbestuur toe, zoals 
opgesteld door de PO-raad. En zijn daar niet vanaf geweken.

Naleving wettelijke voorschriften
Met de inrichting van de verschillende commissies en in de vergaderingen van de commissie van toezicht is er 
aandacht voor de naleving van de wettelijke voorschriften.

Voorzitter
De voorzitter heeft ten minste eenmaal voor elke vergadering van de CvT (en de ALV) bilateraal overleg met 
de bestuurder. In dat overleg komen alle onderwerpen ter sprake waarover de bestuurder van gedachten 
wil wisselen. Ook de ontwikkeling van de bestuurder, van het team en eventuele weak signals komen aan de 
orde. Tussentijds is er contact indien daar aanleiding toe is. 
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Samenwerking met OPR en MR-P
In het verslagjaar is gesproken met de OPR en de MR-P. Daarvoor is een structuur gekozen om eens 
per jaar een gezamenlijke bijeenkomst te houden van met de organen CvT, OPR, MR-P en directeur-
bestuurder samen. In dat overleg wordt vooral besproken hoe het in algemene zin gaat en worden actuele 
ontwikkelingen gedeeld en besproken. In een overleg met delegaties van die organen en raden wordt het 
jaarplan en de begroting besproken. De gezamenlijke besprekingen laten onverlet dat ieder orgaan en iedere 
adviesraad zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en een eigen advies uitbrengt of besluit neemt. Daarnaast 
heeft het door de OPR afgevaardigd lid in de CvT vaste overlegmomenten met de voorzitter van de OPR. 
In 2021 heeft een eerste evaluatie van deze structuur plaatsgevonden. Dat zal in overleg met de nieuwe 
directeur-bestuurder in 2022 tot enkele bijstellingen leiden. Expliciet zal apart overleg van de CvT met de OPR 
worden ingepland. 

Reflectie
De CvT neemt na afloop van een vergadering een moment om samen met de bestuurder op de vergadering 
te reflecteren. De commissie bespreekt op een open wijze wat goed gaat en wat beter kan. Begin 2022 zal een 
zelfevaluatie worden gehouden. 
Een bijzonder moment van reflectie diende zich begin 2022 aan toen de directeur-bestuurder bij het opstellen 
van de meerjarenbegroting op verplichtingen uit 2020 stuitte die niet geregistreerd bleken. De CvT heeft dat 
feit aangegrepen om nadrukkelijk stil te staan bij de vraag of zij in hun toezichthoudende rol wat hadden 
gemist. 
De bestuurder geeft de CvT te kennen tevreden te zijn met de wijze waarop alle organen van de vereniging 
invulling geven aan de governance en de commissie van toezicht een verrijking te vinden in de besturing van 
het samenwerkingsverband. 

Naam Rol Schoolbestuur (of 
primaire functie)

Relevante overige 
functies

Benoemd Aftre-
dend 

Willem van 
Leeuwen

• Onafhankelijk 
voorzitter

• Lid remuneratie 
commissie

Directeur CS&G 
Consultancy bv

Voorzitter RvC Dudok 
Wonen;
Onafhankelijk 
voorzitter SWV Rijn & 
Gelderse Vallei

Marianne 
Lanting

• Onafhankelijk lid
• Voorzitter 

remuneratie 
commissie

Eigenaar, Business 
Coach bij The 
Incredible Flow

2019-6 2023-6

Hans van 
Tricht

• Lid Bestuurder 
VCO Bunschoten

• Voorzitter stg. 
Sportplatform 
Bunschoten

• Voorzitter van de 
Vereniging Van 
Eigenaren bij twee 
schoolgebouwen

2021-6 2025-6

Martijn van 
Elteren

• Lid 
• Lid auditcommissie

Bestuurder SKOSS 2021-6 2022-6

Marie-Elle 
Bakker

• Lid
• Lid auditcommissie

Bestuurder 
PCBO Amersfoort

2021-12 2024-6

Tabel 7 Samenstelling CvT
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Vergoeding
De leden van de CvT ontvangen een vergoeding op jaarbasis van  3.000. Met de externe onafhankelijke 
voorzitter is een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Dank
De commissie is zich er terdege van bewust dat 2021 net als 2020 een zwaar jaar was voor allen die 
betrokken zijn bij het passend onderwijs in de regio de Eem. Dat geldt voor leerkrachten en ib’ers, voor de 
medewerkers van het samenwerkingsverband, voor alle leidinggevenden en bestuurders. De commissie 
heeft veel bewondering voor de wendbaarheid die het onderwijsveld heeft laten zien en voor de veerkracht 
van de medewerkers. Onze dank gaat uit naar allen, niet in de laatste plaats naar de medewerkers van onze 
vereniging!

3.6. Omgeving 
Klachten en geschillen
In 2021 zijn enkele klachten geweest die allen tot tevredenheid zijn opgelost. Verder is een geschil dat in 
2020 ingediend werd bij de Geschillencommissie in 2021 afgehandeld. Een van de ouders stemde niet in 
met de toelaatbaarheidsverklaring die door het Samenwerkingsverband werd afgegeven. Deze is uiteindelijk 
op advies van de commissie gehandhaafd. In 2021 zijn geen nieuwe geschillen bij de Geschillencommissie 
gebracht.

Horizontale verantwoording
De aangesloten schoolbesturen verantwoorden zich jaarlijks in de ALV naar elkaar over hun inzet van de 
basismiddelen. De afzonderlijke verantwoordingen over schooljaar 2020-2021 zijn besproken in de ALV van 1 
december. De eerste helft van 2022 zal de inhoudelijke bespreking worden voortgezet.

Internationalisering
Er zijn in 2021 geen internationaliseringactiviteiten ondernomen. Voor 2022 zullen we onze positie ten 
aanzien van internationale samenwerking in het kader van ons nieuwe ondersteuningsplan opnieuw 
verkennen.
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4. Bedrijfsvoering en continuïteit
4.1. Personeel 
Het team van SWV de Eem bestond op 31 december 2021 uit 23 medewerkers voor in totaal 18,1615 
fte. Daarmee is de formatie ten opzichte van eind 2020 met 1 fte toegenomen. Dit komt doordat van 22 
november tot en met 31 december de directeur-bestuurdersfunctie dubbel was bezet. De fte’s zijn als volgt 
onderverdeeld:

In dienst bij SWV de Eem:
2 fte directeur-bestuurder
1,9 fte beleidsadviseur 
2,3 fte directiesecretaris/administratief medewerker 
10,5615 fte onderwijsondersteuners
1,6 fte IPPOO & schoolmaatschappelijk werk 

Bij ziekte en in piektijd is er gebruik gemaakt van de inzet van zzp’ers.

Het ziekteverzuim over 2021 komt neer op 7,99% (% incl. parttime correctie en excl. WAZO). Ten opzichte van 
2020 (4,07%) is dit bijna een verdubbeling, vrijwel geheel toe te schrijven aan twee langdurig zieke collega’s en 
corona.

Mede op basis van afspraken die eind 2020 zijn gemaakt met het personeel zijn in 2021 stappen gezet 
om de interne organisatie te versterken. Er is een nieuwe beleidsadviseur aangesteld waarmee de 
verantwoordelijkheden duidelijker zijn vastgelegd. Verder heeft het team samengewerkt aan het versterken 
van de teamcultuur. De directeur-bestuurder heeft in het voorjaar aangekondigd de organisatie eind 
2021 te zullen verlaten. In het opstellen van het profiel voor haar opvolger is ook goed gekeken naar de 
doorontwikkeling van de organisatie. 

In dienst
Nathalie Beijering, Maddy Lafforest, Lotte van Middelaar, Marloes Veldhuizen (onderwijsondersteuners) en 
Anne Maljers (directeur bestuurder)

Uit dienst
Birgit Beckers, Hanneke Hoorneman, Maaike Houtman en Anita van Oosten (onderwijsondersteuners) en 
Brigitta Gadella (directeur-bestuurder)

4.2. Risico’s
Binnen de continuïteitsparagraaf van het financieel jaarverslag zijn de risico’s en de algemene 
beheersmaatregelen opgenomen.

4.2.1 Interne beheersings- en controlesysteem 
Het interne beheersings- en controlesysteem op financieel gebied vindt plaats door de feitelijke 
verplichtingen als gevolg van doorbetalingen periodiek te toetsen ten opzichte van de begroting. De 
managementrapportages worden voorzien van toelichting, waarin de meest van belang zijnde afwijkingen en 
mogelijke risico’s worden vastgelegd. De managementrapportages worden door de directeur-bestuurder in 
aanwezigheid van de controller besproken met de auditcommissie.
Met ingang van juli 2021 zijn de controletaken niet langer belegd bij het administratiekantoor, maar 
overgedragen aan een controller/ financieel adviseur van een ander extern bureau. 
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4.2.2 Beheersing uitkeringen na ontslag
In geval van ontslag volgt SWV de Eem de eisen van het Participatiefonds om te voorkomen dat het 
samenwerkingsverband zelf de kosten van uitkering voor haar rekening zou moeten nemen. Daarbij hoort 
dus zorgvuldige dossiervorming, duidelijkheid in de cyclus van personeelsgesprekken, uiterste inspanning om 
ontslag te voorkomen (coaching, inzet mediator, scholing, zoeken mogelijk ander werk binnen of buiten het 
samenwerkingsverband, etc.)

4.3 Treasurybeleid 
De vereniging hanteert een door het bestuur vastgesteld Treasurystatuut. In het verslagjaar is het aangepast 
aan de geldende wet- en regelgeving en vastgesteld op 6 april 2021. In dit statuut is bepaald binnen welke 
kaders het financierings- en beleggingsbeleid is ingericht. Uitgangspunt blijft dat de toegekende publieke 
middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Financiële instrumenten, behalve vorderingen 
en schulden, zoals beleggingen, leningen en derivaten zijn afgelopen jaar niet van toepassing. De vereniging 
heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De gelden staan op bankrekeningen bij de Rabobank.

4.4 Leerlingaantallen
Het aantal leerlingen binnen SWV de Eem is in gedaald van 26.386 leerlingen in 2020 naar 25.889 in 2021 
(telling 1 oktober 2021). Deze daling leidt tot een daling in de bekostiging door het ministerie van OCW, die 
immers gebaseerd is op het totale aantal leerlingen in de regio.

4.5 Huisvesting
Ook in 2021 is de nieuwe huisvesting in hetzelfde pand nauwelijks in gebruik geweest. De nieuwe vleugel die 
we samen met onze collega’s van het voortgezet onderwijs (SWV VO Eemland) betrokken faciliteert hybride 
werken goed. Eind 2021 worden de flexplekken en de vergaderzalen nog maar mondjesmaat gebruikt. In 
2022 zal dit langzaam weer toenemen, hoewel ook evident is dat thuiswerken voor alle medewerkers goed 
mogelijk is en daarmee blijvend onderdeel zal uitmaken van onze werkwijze.

4.6 Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn geen nieuwe ontwikkelingen geweest.

4.7 Kwaliteitszorg
De doelstellingen en indicatoren zoals beschreven in het ondersteuningsplan (OP) 2019-2023 ‘Keuzes & 
Kansen’ worden jaarlijks omgezet in een jaarplan. Tussentijdse evaluatie van het jaarplan vindt plaats in de 
interne organisatie tijdens de beleidsdagen en heeft een vaste plaats in de managementrapportage aan de 
Commissie van Toezicht. Met de MR-P en de OPR zijn klankbordgesprekken gevoerd.

4.8 Evaluatie
Alle arrangementen worden na afloop op de scholen geëvalueerd, hiervan wordt verslag gedaan in het 
OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP). De meeste arrangementen zijn naar hun in principe laatste schooljaar 
2021-2022 verlengd. Alle professionaliseringsactiviteiten en bijeenkomsten worden geëvalueerd. De 
gemiddelde tevredenheid liep in 2021 iets terug ten opzichte van 2020 (van gemiddeld een 8,5 naar een 8), 
wat nog steeds hoog is.
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Financieel
Jaarverslag
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5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
5.1. Financieel beleid

ANALYSE REALISATIE 2021 VERSUS BEGROTING 2020
De belangrijkste kerncijfers over 2021, in vergelijking met de begroting en de gerealiseerde cijfers van 
voorgaand verslagjaar (2020) zijn als volgt weer te geven:      
 
  2021  begroting  2020
    
Totale baten  17.579.462  16.841.344  16.934.309
Totale lasten  18.390.891  17.588.567  16.790.432 
Exploitatieresultaat boekjaar  -811.429  -747.223  143.877 
     
Eigen vermogen  696.526    1.520.126
Totale activa  1.939.045    2.835.890
      
Rijksbijdragen / totale baten  94,5%  96,9%  97,0%
Personele lasten / totale baten  10,5%  11,4%  10,8%

VERGELIJKING VERSLAGJAAR 2021 MET DE BEGROTING
Navolgend een korte analyse van het resultaat over 2021 ten opzichte van de begroting over het verslagjaar. 
Over 2021 is een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van  811.429 ten opzichte van een begroot 
resultaat van  747.223 (negatief). Hiermee is het gerealiseerde resultaat negatiever dan begroot:  64.206. De 
belangrijkste elementen worden onderstaand gepresenteerd:

Exploitatieresultaat volgens begroting:       -747.223  
Meer baten / minder lasten:    
- hogere rijksbijdragen     304.127 
- hogere overige baten     433.991 
- lagere personele lasten     59.685 
         797.803 

Minder baten / meer lasten:    
- hogere huisvestingslasten      6.497 
- hogere instellingslasten     529.084 
- hogere doorbetalingen     333.612 
         869.193 

       -818.613

- lagere afschrijvingen       7.184  
     
Exploitatieresultaat boekjaar 2021       -811.429

Financiële baten en lasten       -12.171 
 
RESULTAAT       -823.600 
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EEN PAAR OPMERKINGEN BIJ DE BOVENSTAANDE VERSCHILLEN

Rijksbijdragen 
De hogere rijksbijdragen in 2021 ( 304.127,-) zijn veroorzaakt doordat de werkelijke ontvangsten hoger zijn 
dan begroot wegens de tussentijdse verhogingen van de bekostigingsbedragen.    
   
Overige baten
De overige baten zijn  433.991,- hoger dan begroot. Onderdeel ervan is de afrekening van het batig saldo van 
het regionaal netwerk primair onderwijs, RNPO ( 154.000,-).

Instellingslasten
De hogere instellingslasten ( 529.584,-) worden veroorzaakt door hogere kosten voor communicatie en PR, 
bestuurskosten (kosten werving en selectie) en de niet begrote inzet van de UPJO-subsidie.

Doorbetalingen
De hogere doorbetalingen ( 333.612,-) worden voornamelijk veroorzaakt door hogere rechtstreekse 
doorbetalingen aan het SO wegens de tussentijdse verhoging van de rijksvergoeding, door de hogere 
overdrachten groeibekostiging SBO en SO (peildatum 1 februari) en de hogere uitgaven aan arrangementen 
t.o.v. de begroting.
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VERGELIJKING RESULTAAT VERSLAGJAAR 2021 MET VOORGAAND JAAR (2020)
De vergelijking van het exploitatieresultaat van 2021 ten opzichte van het voorgaand jaar kan als volgt 
worden weergegeven: 

Exploitatieresultaat voorgaand jaar:      143.877 
Meer baten / minder lasten:      
- hogere rijksbijdragen    189.801   
- hogere overige baten     455.351   
       645.153 
Minder baten / meer lasten:      
- hogere personele lasten     27.681   
- hogere huisvestingslasten     8.420   
- hogere instellingslasten     259.916   
- hogere doorbetalingen ( 184.680 betreffende 2020)     1.306.638   
       1.602.655
      -813.625
 
- lagere afschrijvingen       2.195 
      
EXPLOITATIE RESULTAAT BOEKJAAR 2021       -811.429
 
Het exploitatieresultaat over 2021 is daarmee  955.306 lager dan het resultaat over het verslagjaar 2020.

De hogere doorbetalingen aan schoolbesturen is de belangrijkste reden voor de daling van het resultaat in 
2021 ten opzichte van 2020. Deze hogere uitgaven werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van 
de baten. 

In de hogere doorbetalingen zijn begrepen enige posten die betrekking hebben op 2020 maar pas naar voren 
zijn gekomen in 2021.

HET WERKKAPITAAL KAN ALS VOLGT WORDEN WEERGEGEVEN

  31-dec-21  31-dec-20  mutatie

Vlottende activa  1.819.214  2.719.251  -900.038
Kortlopende schulden  1.227.205  1.299.382  -72.177 
Beschikbaar werkkapitaal  592.008  1.419.869  -827.860

HET WERKKAPITAAL IS ALS VOLGT GEFINANCIERD:  
Eigen vermogen  696.526  1.520.126  -823.600
Voorzieningen  15.314  16.382  -1.068 
   711.840  1.536.508  -824.668 
       
In vaste activa vastgelegd  119.831  116.639  3.193

BESCHIKBAAR  592.008  1.419.869  -827.860
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FINANCIËLE KENGETALLEN

Kengetal (toelichting) Berekening Onder- Boven- Waarde Waarde
  grens grens 2021 2020 
 
Solvabiliteit I Eigen vermogen / 30% Geen 35,9% 53,6%
(in hoeverre verplichtingen  balanstotaal
op lange termijn kunnen  
worden voldaan)

Solvabiliteit II Eigen vermogen+ 30% Geen 36,7% 54,2%
(in hoeverre verplichtingen  voorzieningen) / 
op lange termijn kunnen  balanstotaal 
worden voldaan)

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Geen 3,5% 4,0% 9,0%
(in hoeverre er middelen  totale baten 
aanwezig zijn om risico’s  
op te vangen)

Bovenmatig publiek eigen vermogen Eigen vermogen  100% 103% 108%
(in hoeverre is er mogelijk gebouwen + overige
sprake van bovenmatig materiele vaste
publiek vermogen) activa + risicobuffer)
    
Liquiditeit Vlottende activa / 0,75 1,5 2,70 2,42
 vlottende passiva

Rentabiliteit Exploitatieresultaat / 0% 5% 1,8% -0,8%
 totale baten

Het negatieve exploitatieresultaat heeft nagenoeg geen invloed op de solvabiliteitsratio’s, mede doordat het 
balanstotaal werd verlaagd. Het negatieve resultaat heeft wel een sterke impact op het ‘bovenmatige publiek 
eigen vermogen’, de zgn. signaleringswaarde. 
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5.2. Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf besteden we aandacht aan het meerjarenperspectief. Bij de voorbereiding van de 
begroting 2022 is duidelijk geworden dat er vanaf 2023 en volgende jaren geen sluitend meerjarenperspectief 
kon worden voorgelegd. In het voorjaar van 2022 is een meerjarenbegroting 2023-2026 voorbereid met 
een bezuinigingsdoelstelling en die wordt hieronder gepresenteerd. Bij de voorbereiding van de begroting 
2023 – op basis van de vereenvoudigde bekostiging – zal de meerjarenbegroting in het najaar van 2022 reeds 
worden geactualiseerd.

MEERJARENPERSPECTIEF 2023-2026 (MET BEZUINIGINGSTAAKSTELLING)

    KALENDERJAAR 
Leerlingen  2022 2023 2024 2025 2026

BaO   25.147   25.147   25.147   25.147   25.147
SBO   722   722   722   722   722
Totaal aantal leerlingen   25.869   25.869   25.869   25.869  25.869
SO (cat 1 t/m 3)   422   422   422   422   422
   
    
Baten  2022 2023 2024 2025 2026
 
Totale baten   16.837.927    16.920.012   16.920.012    16.920.012  16.920.012

 
Lasten  2022 2023 2024 2025 2026
 
Overdracht aan schoolbesturen    10.091.858  10.322.579    10.291.358    10.291.358  10.291.358
Arrangementen en ondersteunings- 
trajecten SBO/SO   4.582.250   4.582.250  4.582.250   4.582.250    4.582.250 
Totaal doorbetalingen  
aan schoolbesturen    14.674.108  14.904.829    14.873.608    14.873.608  14.873.608

Overige bedrijfskosten      
Uitvoeringsorganisatie    1.533.200   1.564.405    1.596.390   1.629.175  1.662.779
Directeur-bestuurder, staf en secretariaat   673.171   687.750    702.694    718.011  733.712
Afschrijvingen    37.000   37.000    37.000    37.000  37.000
Huisvesting    100.200   102.705    105.273    107.904  110.602
Administratie- en beheer    204.250   209.356    214.590    219.955  225.454
Overige uitgaven  (grensverkeer 
en onvoorzien)   185.000   185.000    185.000    185.000  185.000
Bezuinigingsdoelstelling 2023-2025    -871.033    -894.542    -950.641  -908.142

Totale lasten    17.406.929  16.820.012    16.820.013  16.820.012 16.920.013

BEGROOT  EXPLOITATIERESULTAAT    -569.002   100.000  100.000  100.000  0

  
Ontwikkeling algemene reserve  2022 2023 2024 2025 2026

(verwachte) algemene reserve 1 januari    750.000    300.000    400.000    500.000  600.000
(verwachte) algemene reserve 31 december   300.000    400.000    500.000    600.000  600.000



36 • JAARREKENING 2021

In bovenstaande meerjarenbegroting 2023-2026 is sprake van een bezuinigingsdoelstelling. Deze zal worden 
bereikt door in de voorbereiding van het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2026 de werkafspraken tussen 
samenwerkingsverband en schoolbesturen te herijken.
Inmiddels heeft de Commissie van Toezicht na balansdatum ingestemd met het besluit om in 2022 
voor maximaal  300.000,- aanspraak te maken op het weerstandsvermogen, onder de afspraak dat het 
weerstandsvermogen de komende jaren weer op het gewenste niveau van  600.000,- wordt gebracht. 

Bij de voorbereiding van de begroting 2023 zal dit meerjarenperspectief, met een bezuinigingstaakstelling 
van  871.000,- in het eerste jaar, worden geactualiseerd. Met de vereenvoudiging van de bekostiging per 
2023 zijn de groeiregelingen SBO en SO en grensverkeer niet meer van toepassing en zal worden uitgegaan 
van de leerlingentelling van 1 februari 2022 en de recente leerlingenprognoses. Tevens kan op dat ogenblik 
in lijn met de uitgangspunten voor het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2026 een aantal beleidswijzigingen 
worden verwerkt, zoals:

1. een andere manier van werken kan leiden tot een vermindering van de formatie van het bestuurskantoor 
van het samenwerkingsverband;

2. op basis van inhoudelijke afwegingen bij de voorbereiding van het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-
2026 zullen de afspraken over het toekennen van arrangementen en het organiseren van extra 
ondersteuningsaanbod worden herijkt.

Bovenstaande ingrepen zullen ertoe leiden dat een begroting 2023 en een meerjarenperspectief kunnen 
worden voorbereid met een positief exploitatieresultaat om het weerstandsvermogen gefaseerd weer op 
het gewenste niveau te brengen. Onderstaand is de meerjarenbalans weergegeven waaruit blijkt dat het 
gewenste niveau van het weerstandsvermogen eind 2025 weer wordt bereikt.
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BALANS IN MEERJARENPERSPECTIEF

ACTIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 EUR  EUR EUR EUR EUR EUR

Vaste activa  119.831   112.831   105.831   98.831   91.831  121.831
Vlottende activa       
- Vorderingen  141.256   90.000   90.000   90.000   90.000  90.000
- Liquide middelen  1.677.957   186.907   294.820   402.755   510.714  481.697 

TOTAAL ACTIVA  1.939.045   389.738   490.652   591.586   692.546 693.528
 
       
   
PASSIVA 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 EUR  EUR EUR EUR EUR

Eigen vermogen      
- Algemene reserve  696.526   300.000   400.000   499.999   599.999  599.998
Voorzieningen  15.314   15.697   16.089   16.492   16.904  17.326
Kortlopende 
schulden  1.227.205   74.042   74.563   75.096   75.643  76.204 
      
TOTAAL PASSIVA  1.939.045   389.738   490.652   591.586   692.546  693.528
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B. OVERIGE RAPPORTAGES
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
In deze rapportage geeft het bestuur aan op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en 
hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke 
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren.      
  
In hoofdstuk B2 zijn de meest van belang zijnde risico’s benoemd. Door het jaarlijks opstellen en bijstellen 
van de (meerjaren)begroting, de periodieke managementrapportages en het jaarverslag wordt voortdurend 
rekening gehouden met de genoemde risico’s en geanticipeerd op ontwikkelingen.    
  
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Kijkglazen van DUO die voor het samenwerkingsverband 
beschikbaar gesteld worden en wordt voortdurend informatie gedeeld tussen bestuurder, controller en staf. 
        
“Het interne risicobeheersings- en controle systeem van samenwerkingsverband De Eem heeft zich de laatste 
jaren ontwikkeld tot een systeem dat zorg draagt voor financieel inzicht. De administratieve organisatie 
met de daarbij behorende interne controles zijn beschreven en vastgelegd en zullen in 2022 worden 
geactualiseerd. Voor de komende jaren is het van belang dat het systeem de toekomstige ontwikkelingen in 
het passend onderwijs blijft monitoren. De grootste uitdaging hierbij is om de risico’s voor te blijven.  
Samenwerkingsverband De Eem heeft een deel van de uitvoerende processen uitbesteed aan 
administratiekantoor Adequatum in Leusden, dat ook de financiele administratie en de personeels- en 
salarisadministratie verzorgt. De gemaakte afspraken liggen vast in een Service Level Agreement. Het 
administratiekantoor heeft zijn processen vastgelegd en deze worden jaarlijks door de accountant 
gecontroleerd.     
      
B2. BESCHRIJVING BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Risicoanalyse, inclusief opbouw weerstandsvermogen.
In de huidige risicoanalyse wordt direct ingegaan op de volgende onderdelen:
1. Risico-identificatie
2. Risicoanalyse en beoordeling
3. Risicobeheersing, en daarbij het afwegen van de alternatieven

Risico-identificatie
Het doel van risico-identificatie is om inzichtelijk te maken welke risico’s het SWV loopt. Het risico kan dan ook 
gedefinieerd worden als de kans van een optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de 
doelstellingen.      

De volgende risico’s kunnen benoemd worden:
1. Wet- en regelgeving
2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen basisonderwijs
3. De ontwikkelingen van het aantal leerlingen speciaal basisonderwijs
4. De verhoudingen tussen beiden
5. De ontwikkeling van het aantal leerlingen speciaal onderwijs
6. De inzet binnen de voorzieningen
7. Het onvoldoende inzicht hebben in de verplichtingen
8. De omvang van de overhead- en organisatielasten
9. Inkomend en uitgaand grensverkeer
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1.       WET- EN REGELGEVING:

2.      DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LEERLINGEN BASISONDERWIJS.

In de meerjarenbegroting is het aantal leerlingen basisonderwijs constant gehouden. Gevolg is      
dat de doorbetalingen aan de schoolbesturen niet kunnen toenemen en er in 2022 keuzes gemaakt       
moeten worden, o.a. in welke arrangementen door het SWV worden bekostigd.      
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4.      DE VERHOUDING TUSSEN LEERLINGEN BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS:

5.      DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LEERLINGEN SPECIAAL ONDERWIJS:
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Risicobeheersing
1. Wet- en regelgeving:
Aanpassing van wet- en regelgeving kan consequenties hebben voor de omvang van de baten en lasten binnen 
het SWV.      

Beheersmaatregel
Door de bestuurder dient geanticipeerd te worden op de consequenties van wet- en regelgeving. De impact van 
wet- en regelgeving dient direct vertaald te worden naar consequenties hiervan binnen de (meerjaren)begroting.

2. Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwijs:
Binnen de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met een stabilisatie van het aantal leerlingen in het 
basisonderwijs. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 (op basis van teldatum 1 februari 2022) zal voor 
het meerjarenperspectief uitgegaan worden van de leerlingprognoses van de schoolbesturen. 

Beheersmaatregel
Voortdurend dient op basis van de informatie vanuit de schoolbesturen en vanuit het scenariomodel 
PO actualisatie plaats te vinden van deze leerlingaantallen. Door de bekostiging o.b.v. t-1 zal dan tijdig 
geanticipeerd worden op deze leerlingontwikkeling door bijstelling van de (meer)jarenbegroting. Het advies is 
dan ook dit punt regelmatig in de managementrapportage van het bestuur terug te laten komen. 

3. Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs:
Binnen de meerjarenbegroting is duidelijk zichtbaar dat de afdracht aan het speciaal basisonderwijs een 
omvangrijk bedrag is.       
Een leerling op het speciaal basisonderwijs telt mee voor omvang van bekostiging voor de zware ondersteuning. 
     
Bij bekostiging op basis van groei (peildatum 1 februari) wordt door het SWV de basis- en 
ondersteuningsbekostiging voor zowel personeel als materieel beschikbaar gesteld. Met de Vereenvoudiging 
bekostiging 2023 vervalt de groeibekostiging. Er zal een vangnetbepaling (moeten) worden opgenomen in het 
nieuwe ondersteuningsplan om schrijnende gevallen te voorkomen.   

Beheersmaatregel
Op basis van de kijkglazen, op basis van uitgifte van beschikkingen, op basis van periodieke overleg met het 
S(B)O en op basis van analyse van verwijzing per woonplaats/schoolbestuur kan een goed beeld gevormd 
worden van de omvang hiervan en kan dit leiden tot sturingsmaatregelen en daarmee bijstelling. 
 
4. De verhouding tussen leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs:
Als gevolg van de verhouding tussen leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zou 
scheefgroei kunnen zitten in de verhouding tussen in- en uitstroom en eventuele effecten die niet direct invloed 
hebben op de afname in het SBO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdichting van de problematiek bij de 
SBO-scholen.      

Beheersmaatregel
Op basis van de beheersmaatregelen onder punt 2 genoemd kan hier al een behoorlijk inzicht in verkregen 
worden. Het is goed dat de bestuurder van het SWV en de betreffende SB0-scholen de in- en uitstroom 
monitoren en zo nodig maatregelen nemen voor de toekomst.   

5. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs:
De SO besturen ontvangen hun bekostiging rechtstreeks van OCW en die wordt in mindering gebracht op het 
bedrag dat het SWV ontvangt.      
Voor de groeibekostiging (peildatum 1 februari) vindt er bekostiging plaats vanuit het SWV van de basis- en 
ondersteuningsbekostiging voor zowel personeel als materieel. Met de Vereenvoudiging bekostiging vervalt de 
groeibekostiging per 2023.         
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Beheersmaatregel
Op grond van de TLV’s die door het SWV worden afgegeven dient periodiek goed in beeld gebracht te worden 
op welke wijze de omvang hiervan zich ontwikkelt. De aantallen dienen door periodieke rapportages goed 
in beeld gebracht te worden. De omvang van bedragen per leerling zijn substantieel. De bestuurder van het 
samenwerkingsverband en de directeuren SO monitoren de verkregen informatie en nemen maatregelen, 
wat kan leiden tot nieuw beleid.      

6. Inzet binnen de voorzieningen:
 Binnen de meerjarenbegroting zijn de bedragen voor de inzet in voorzieningen gehandhaafd.   

Beheersmaatregel
Binnen de meerjarenbegroting 2023-2026 is dit onderwerp duidelijk zichtbaar gemaakt; vooralsnog blijven 
de budgetten voor arrangementen en ondersteuningstrajecten gehandhaafd. De omvang van te ontwikkelen 
beleid in de toekomst hangt nauw samen met de ontwikkelingen van het aantal leerlingen in het regulier 
onderwijs en de ontwikkeling van de deelnamepercentages SBO en SO.    
 
7.Het onvoldoende inzicht hebben in de verplichtingen:
Voor een aantal begrotingsposten geldt dat er tussentijds meer inzicht is gewenst in de budgettaire ruimte. 
Daarvoor is inzicht nodig in de verplichtingen.       

Beheersmaatregel
Het in overleg met het administratiekantoor inrichtingen van een verplichtingenadministratie. Te starten met 
de begrotingpost arrangementen en specialistische ondersteuning zodat (tussentijdse) sturing op budgetten 
beter mogelijk wordt.      

8. De omvang van de overhead- en organisatielasten:
 Binnen de begroting is duidelijk rekening gehouden met de omvang van deze lasten. De omvang van de 
uitvoeringsorganisatie (in fte) daalt vanaf 2023. Wegens stijging van de werkgeverslasten (CAO) is er wel sprake 
van een geringe stijging van de kosten van de uitvoeringsorganisatie.    

Beheersmaatregel
Kritisch blijven kijken naar de omvang van deze lasten. Gezien de omvang zijn deze dan ook nog niet verlaagd 
in de meerjarenbegroting.      

9. Inkomend en uitgaand grensverkeer:
 Bij leerlingen komend van de regio buiten het SWV en op het speciaal basisonderwijs in de regio van het SWV 
zitten is sprake van inkomend grensverkeer. Leerlingen vanuit de regio die buiten de regio van het SWV op 
een SBO-school zitten is sprake van uitgaand grensverkeer.      

Beheersmaatregel
De bestuurder van het SWV monitort met de SB0-scholen in de regio het inkomende grensverkeer. Voor het 
uitgaande grensverkeer is het van belang op de hoogte te zijn van deze leerlingen en de daaraan verbonden 
verplichtingen. De bestuurder van het SWV is op de hoogte van het aantal leerlingen grensverkeer. 
Met de Vereenvoudiging bekostiging per 2023 vervalt de verrekening van het grensverkeer tussen 
samenwerkingsverbanden.      
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Weerstandsvermogen
Na balansdatum is het besluitgenomen in 2022 tot een bedrag van  300.000,- van het weerstandsvermogen 
aan te spreken, waarmee - na verwerking van het negatieve resultaat over 2022 - het verwachte 
weerstandsvermogen per 31 december 2022 300.000,- zal bedragen. Binnen de meerjarenbegroting 2023 t/m 
2026 is rekening gehouden met een opbouw van het weerstandsvermogen van  100.000,- per jaar tot  
 600.000,-.       

Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen bij Samenwerkingsverbanden
De inspectie voor het onderwijs heeft in 2020 signaleringswaarden ontwikkeld voor een eventuele 
bovenmatig publiek eigen vermogen. Dit neemt niet weg dat er mogelijk gegronde redenen kunnen zijn dat 
er een vermogen aanwezig is dat deze signaleringswaarden te boven gaat. Deze signaleringwaarde komt neer 
op een percentage van 3,5% van de bruto baten met een minimum van  250.000,-.    
Voor SWV De Eem geldt de afspraak dat cf signaleringswaarde een weerstandsvermogen van  600.000,- wordt 
aangehouden.      
      
De Minister heeft vervolgens aan de Tweede Kamer toegezegd de samenwerkingverbanden te vragen 
een plan op te stellen om de totale reserves versneld en doelmatig af te bouwen. Dat wordt nu periodiek 
gemonitord.      
SWV De Eem ligt wat betreft de afbouw van de algemene reserve op koers.    
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5.3. Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorgestelde resultaatbestemming)

ACTIVA
  2021  2020
      EUR  EUR
Vaste activa
Materiele vaste activa       85.731    82.539 
Financiele vaste activa       34.100    34.100  
 
Totaal vaste activa       119.831       116.639 

Vlottende activa
Vorderingen       141.256    94.621 
Liquide middelen       1.677.957    2.624.630 
 
Totaal vlottende activa       1.819.214    2.719.251 

BALANSTOTAAL       1.939.045    2.835.890 

PASSIVA
   2021  2020
      EUR  EUR

Eigen vermogen       696.526    1.520.126 
  
Voorzieningen       15.314    16.382 
   
Kortlopende schulden       1.227.205    1.299.382  

BALANSTOTAAL       1.939.045    2.835.890 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021   
     BEGROTING
    2021  2021   2020 
    EUR  EUR  EUR

BATEN  
Rijksbijdragen     16.620.471  16.316.344    16.430.669 
Overige overheidsbijdragen en subsidies    627.186    525.000    483.693 
Overige baten     331.805    -     19.946 

TOTAAL BATEN     17.579.462    16.841.344    16.934.309

LASTEN
Personeelslasten     1.853.315    1.913.000    1.825.634
Afschijvingen     29.816    37.000    32.012 
Huisvestingslasten     103.997    97.500    95.577
Overige instellingslasten     839.334    310.250    579.418 
Doorbetalingen aan schoolbesturen     15.564.429    15.230.817    14.257.790
        
TOTAAL LASTEN     18.390.891    17.588.567    16.790.432
  

EXPLOITATIERESULTAAT    -811.429    -747.223    143.877

Financiële baten en -lasten     12.171    -     852  

NETTO RESULTAAT     -823.600    -747.223    143.026 
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KASSTROOMOVERZICHT 2021

    2021  2020
    EUR  EUR
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Exploitatieresultaat     -811.429    143.877 

Aanpassingen voor:     
- Afschrijvingen     29.816    32.012 
- Mutaties voorzieningen     -1.068    2.306
     28.748    34.318 

Veranderingen in:     
- Vorderingen     -46.635    159.806 
- Kortlopende schulden     -72.177    662.125 
     -118.812    821.931 

Financiële vaste activa     -     -34.100 
Betaalde bankkosten     -12.171    -852 
Kasstroom uit operationele activiteiten     -913.664    965.174

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa     -33.009    -59.132 
     -33.009    -59.132 

Netto kasstroom     -946.673    906.042
 
Beginstand liquide middelen     2.624.630    1.718.589 
Mutatie liquide middelen     -946.673    906.042 

EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN     1.677.957    2.624.631 
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GRONDSLAGEN VAN DE VERSLAGGEVING

Activiteiten
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem, statutair gevestigd te Amersfoort, ontvangt het geld voor 
de lichte en zware ondersteuning in het primair onderwijs in de regio PO2602. Samenwerkingsverband De 
Eem heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd hoe het het geld voor extra ondersteuning inzet.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
      
Toegepaste standaarden              
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn 
opgenomen in Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). In de RJO is bepaald dat de bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn.

Continuïteit
De in de jaarrekening 2021 gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Vergelijking met voorgaand jaar            
De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig de jaarrekening van voorgaand jaar.
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar.

Gehanteerde valuta             
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële 
informatie in euro’s is afgerond op hele euro’s.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa             
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Op terreinen wordt 
niet afgeschreven.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. In het 
jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. In 2021 zijn geen activa buiten gebruik gesteld. 
Bedragen vanaf  500 worden geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
ICT  33%
Meubilair 10%

De afschrijvingstermijn ICT is per 1-1-2020 gewijzigd.
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
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 financiële vaste activa.
      

EIGEN VERMOGEN        
 
Algemene reserve         
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en de werkelijk gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve gebracht).
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 
toelichting op de balans.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve vindt plaats op basis van een besluit van het 
bestuur. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken aan de publieke reserve tenzij aan de 
middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen               
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Een voorziening 
wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• als het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te 
verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

De voorzieningen worden niet tegen de contante waarde gewaardeerd, omdat het effect van de tijdswaarde 
niet materieel is. De rente die wordt gerekend over banktegoeden is verwaarloosbaar.

Jubilea 
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 conform de CAO. De voorziening is 
gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 2,5%.
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Kortlopende schulden             
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De overlopende passiva 
betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te 
betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Kortlopende 
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
         
         
FINANCIËLE INSTRUMENTEN         
       
Algemeen         
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van 
de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans 
opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele 
activiteiten.
Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten, mogelijk bij deze rechtspersoon, zijn het 
marktrisico en het liquiditeitsrisico.

Marktrisico
Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te 
nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en het treasurystatuut. Ook vindt er periodiek overleg plaats met 
toezichthoudende instanties, waaronder de auditcommissie.

Liquiditeitsrisico
Het saldo van de liquide middelen is op balansdatum ruim voldoende om aan de lopende verplichting te 
kunnen voldoen.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
De boekwaarde is gelijk aan de waarde in het economisch verkeer.
   
         
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING        

Algemeen         
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten.

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies onder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in 
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 
lasten. Geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een 
bestedingsplan toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato 
van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten 
voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de kortlopende schulden.

Indien sprake is van lasten ten laste van geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met 
verrekeningsclausule) worden ook de rijkssubsidies ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord 
in dat jaar. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft de subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties met uitzondering van het Ministerie 
van OCW/EZ voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in 
mindering zijn gebracht op de lasten.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

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 
pensioengerechtigde leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou 
sprake zijn van een toegezegde-bijdrage 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.

WNT model
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft het Samenwerkingsverband zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.



50 • JAARREKENING 2021

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Deze bestaan 
met name uit administratie en beheerlasten en bestedingen vanuit de UPJO-subsidie.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva.

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en lasten. 
Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen resultaatbestemming.
          

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT        
 
Toepassing indirecte methode
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte 
methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het 
kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:
•  mutaties in de operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen en 

overlopende posten;
• resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
• resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar 

als investerings- of financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 2021

ACTIVA

      Totale 
      materiële
Materiële vaste activa ICT Meubilair vaste activa
  EUR  EUR  EUR

Aanschafwaarde   113.650    78.048    191.698 
Cumulatieve afschrijvingen   -84.076    -25.084    -109.159 

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020  29.575    52.964    82.539

MUTATIES
Investeringen   30.593    2.416    33.009 
Afschrijvingen   -21.931    -7.885    -29.816 
Mutaties 2021   8.662    -32.658    3.193 

BOEKWAARDE 2021   38.237    20.307    85.731 

Aanschafwaarde   144.244    80.464    224.707 
Cumulatieve afschrijvingen   -106.007    -32.969    -138.976 

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2021   38.237    47.494    85.731 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

    Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Boek-
    waarde ringen teringen vingen waarde 
    per in in in per
    31-12-2020 2021 2021 2021 31-12-2021
    EUR EUR EUR EUR EUR

Huurgarantie    34.100 0 0 0 34.100

TOTAAL     34.100 0 0 0 34.100 
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen    31-12-2021  31-12-2020
          EUR  EUR
       
Gemeente Amersfoort (Poortwachter)     61.591    - 
Gemeente Eemnes (Poortwachter)     1.268    - 
Grensverkeer     41.250    - 
Vooruitbetaalde kosten     24.532    47.596 
SWV V(SO) Eemland rc     12.615    47.025 

TOTAAL VORDERINGEN     141.256    94.621 

Liquide middelen    31-12-2021  31-12-2020 
    EUR  EUR

Rabo NL39RABO0122844033     189.585    1.636.283 
Rabo NL42RABO01267741090     488.373    988.347 
Rabo NL21RABO3319434349     1.000.000    - 

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN     1.677.957    2.624.630 
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

PASSIVA

      Stand per Resultaat Overige  Stand per
Eigen vermogen      31-12-2020 2021 mutaties 31-12-2021
      EUR EUR EUR EUR

Algemene reserve       1.520.126   -823.600   -   696.526
 
TOTAAL ALGEMENE RESERVE      1.520.126   -823.600   -   696.526 

     Stand per Dotatie Onttrek- Vrijval Stand per
Voorzieningen     31-12-2020 2021 king 2021 2021 31-12-2021
     EUR EUR EUR EUR EUR
 
Jubilea      16.382   -   -   -1.068   15.314 

JUBILEA       16.382   -   -   -1.068   15.314

Kortlopend < 1 jaar      -       1.234 
Middellang >1 en < 5 jaar     -       7.209 
Langlopend > 5 jaar      16.382      6.871 
            16.382       15.314 

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

Crediteuren  533.596   562.586 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  89.669   72.889 
Schulden terzake van pensioenen  25.771  20.190 
Vooruitontvangen subsidies OCW  292.915   313.298 
Vakantie-uitkering  47.499   47.902 
Overigen  237.756   282.516 
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN  1.227.205  1.299.382 
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TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

BATEN
 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR
Rijksbijdragen
Lumpsum personeel, lichte ondersteuning   4.949.566    4.854.645    4.902.236 
Lumpsum materieel, lichte ondersteuning   203.412    203.330    203.675 
Schoolm. werk, lichte ondersteuning   100.247    96.979    97.720 
Rijksbijdragen OCW - lichte ondersteuning   5.253.226    5.154.954    5.203.631

Lumpsum personeel, zware ondersteuning   10.500.729    10.296.241    10.400.657 
Lumpsum materieel, zware ondersteuning   866.516    865.149    867.616 
Overgang zware ondersteuning - verevening   -    -    -41.235 
Rijksbijdragen OCW - zware ondersteuning   11.367.245    11.161.390    11.227.038 

TOTAAL RIJKSBIJDRAGEN   16.620.471    16.316.344    16.430.669 

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen*   627.186    525.000    483.693  

TOTAAL OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN   627.186    525.000    483.693 

* De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de subsidies UPJO  475.000, Poortwachtersfunctie  84.470 en 
Tolkentelefoon  6.125.      

OVERIGE BATEN
 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR

Hoogbegaafdheid (vrijval)   177.032    -    - 
Overige opbrengsten   154.773    -    19.946 
TOTAAL OVERIGE BATEN   331.805    -    19.946 

TOTAAL BATEN   17.579.462    16.841.344    16.934.309 
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TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

LASTEN
 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
Personeelslasten
Brutolonen en salarissen   1.042.178    1.416.000    984.091 
Sociale lasten   259.081    -    250.715 
Pensioenpremies   197.369    -    171.149 
Totaal lonen en salarissen   1.498.627    1.416.000    1.405.955

Inhuur secretariaat   24.772    -    - 
Scholing   17.662    40.000    30.366 
Verzorging personeel   10.726    10.000    10.149 
Arbodienst   4.494    5.000    4.242 
Dotatie onttrekking voorziening jubilea   -1.068    -    2.306 
Inhuur extern / vacatiegelden OPR   20.451    15.000    12.210 
Alg. kosten / inhuur extern/procesbegeleiding   246.696    45.000    204.330 
Expertiseteam   4.244    37.000    47.982 
Schoolmaatschappelijk werk   48.863    145.000    66.515 
Professionalisering scholen   9.167    200.000    50.923 
Overige personele lasten   -647    -    -9.344 
Totaal overige personeelslasten   385.359    497.000    419.679 
 
-/- uitkeringen Vervangingsfonds   -30.672    -    - 

TOTAAL PERSONELE LASTEN     1.853.315    1.913.000    1.825.634 

Gemiddeld aantal medewerkers       
Ultimo 2021 waren bij het Samenwerkingsverband De Eem 23 medewerkers in dienst met een totale 
werktijdfactor van 18,1615, (2020: 22 medewerkers en 17,0615 WTF). Dit kan als volgt worden gesplitst:  
    

 31-dec-2021  31-dec-2020 
  
Directeur-bestuurder  2,0000    1,0000 
OOP (o.a. onderwijsondersteuners)  14,8615   13,7615 
OOP administratie  2,3000    2,3000 

De toename van de formatie directeur-bestuurder is veroorzaakt door het vertrek van de voormalige 
directeur-bestuurder, waardoor op 31 december 2021 in verband met de overdracht van de werkzaamheden 
tijdelijk sprake is geweest van een dubbele bezetting.      
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 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
Afschrijvingen      
ICT   21.931    30.000   25.817
Inventaris en apparatuur   7.885    7.000    6.195 
Totaal afschrijvingen   29.816    37.000    32.012 

 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
Huisvestingslasten      
Huur   98.309    92.500    82.206 
Schoonmaakkosten   3.123    5.000    2.287 
Overige huisvestingslasten   2.564    -    11.084 
Totaal huisvestingslasten   103.997    97.500    95.577 

 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
Overige lasten      
Telefoon/fax   8.267    11.000    9.074 
Porti- en transportkosten   400    750    745 
Kopieerkosten   6.876    6.500    6.015 
Kantoorartikelen   3.401    2.000    4.508 
Abonnementen/contributies (ABB)   8.121    5.000    6.626 
Vergaderkosten   2.321    3.000    3.677 
Accountantskosten   12.800    11.000    18.599 
Administratiekosten (extern)   27.996    25.000    26.079 
Communicatie/ PR   126.499    65.000    83.681 
Representatiekosten   905    1.000    3.878 
Ouder-/informatieavond   -    40.000    2.750 
Bestuurskosten   84.893    20.000    14.340 
Onderhoud/verbruiksmateriaal hardwareICT   79.517    120.000    105.451 
Uitgaven t.l.v. UPJO subsidie   477.337    -    293.995 
Totaal huisvestingslasten   839.334    310.250    579.418 

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

 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
 
Controle van de jaarrekening   12.800    11.000    18.599 
Andere controlewerkzaamheden   -    -    - 
Fiscale advisering   -    -    - 
Andere niet-controlediensten   -    -    - 
Totaal accountantshonoraria   12.800    11.000    18.599 
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Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de vereniging betrokken verbonden  
partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 
Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 
    
 Realisatie Begroting Realisatie
  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
 
Doorbetalingen aan schoolbesturen      
SO, overdracht 1 okt t-1    5.716.278    5.504.288    5.439.727 
      
Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW   5.716.278    5.504.288    5.439.727
 
SO, overdracht peildatum    563.404    469.841    427.558 
SBO, overdracht groei    389.018    360.666    260.385 
   
Doorbetalingen op basis van 1 februari   952.422    830.507    687.943
 

Impulsgelden basisonderwijs    3.078.120    3.112.200    3.269.175 
SBO overdracht >2% t-1    1.159.649    1.118.822    1.183.722 
Grensverkeer inkomend/uitgaand    86.957    140.000    157.429 
Ondersteuningstrajecten    69.254    200.000    68.498 
Ondersteuningstrajecten SBO    315.303    500.000    455.679 
Ondersteuningstrajecten SO    171.738    150.000    58.025 
Arrangementen    3.255.277    2.650.000    2.352.981 
Specialistische ondersteuning    425.000    425.000    416.250 
Innovatieve ondersteuning    334.431    600.000    168.362 
      
Overige doorbetalingen aan schoolbesturen   8.895.729    8.896.022    8.130.121

Doorbetalingen aan schoolbesturen   15.564.428    15.230.817    14.257.791 
      
Totaal Lasten   18.390.891    17.588.567    16.790.432 
      
SALDO BATEN EN LASTEN    -811.429    -747.223    143.877
 
      
 Realisatie Begroting Realisatie
Financiële baten en lasten  2021  2021  2020 
  EUR  EUR  EUR 
      
Rentebaten   26    -    59 
Rentelasten   12.197    -    911 
     
Totaal financiële baten en lasten   -12.171    -    -852
       
RESULTAAT     -823.600    -747.223    143.025
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten
Er zijn geen niet uit de balans blijkende rec hten die hier moeten worden opgenomen.   
 
Verplichtingen
Huurverplichting
Het Samenwerkingsverband primair onderwijs De Eem ie een huurverplichting voor het kantoorpand
aan de Burgemeester De Beaufortweg 16 te Leusden aangegaan. Deze overeenkomst is aangegaan tot
en met 31 maart 2025. De huurverplichting bedraagt  136.400 per jaar. SWV V(S)O Eemland heeft een
onderhuurverplichting gedurende de looptijd van 1/3 deel van de kosten.

Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel
In de nieuwe CAO is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid
van personeel of werktijdvermindering van senioren op te sparen. Voor opgespaarde rechten moet een
voorziening worden gevormd mits de rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden
opgenomen (in uren) of verzilverd (in geld). Bij Samenwerkingsverband De Eem is op dit moment geen
sprake van rechten in de toekomst en als gevolg daarvan is geen voorziening opgenomen..   
  
     
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT     
In de statuten is geen regeling opgenomen m.b.t. de bestemming van het resultaat.    
 
     
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT     
      2021
      EUR

Algemene reserve publiek       -823.600 
     
Totaal resultaat       -823.600

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In april 2022 heeft de Commissie van Toezicht na balansdatum ingestemd met het besluit om in 2022 
voor maximaal  300.000 aanspraak te maken op het weerstandsvermogen, onder de afspraak dat het 
weerstandsvermogen de komende jaren weer op het gewenste niveau van  600.000 wordt gebracht.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

   Toewijzing  De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform 
Omschrijving  Kenmerk  Datum de subsidiebeschikkingen geheel uitgevoerd en 
      afgerond     
    
  
Subsidie regeling  HBL19106 11-11-19  Nee
begaafde   
leerlingen PO en VO

G2A. Subsidies met verekeningsclausule, aflopend
Niet van toepassing.

G2B. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend
Niet van toepassing.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Per 1 januari 2016 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen OCW-sectoren (WNT) in werking 
getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 
jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. 
Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor SWV PO De Eem is op basis van de nieuwe 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 individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad 
van Toezicht / Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van 
het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voor-
malige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  
 

bedragen x  1   B.M. Gadella   M.J. Maljers 
Functiegegevens    Directeur-  Directeur- 
    bestuurder  bestuurder
Aanvang functievervulling in 2021    01-01-2021  22-11-2021
Einde functievervulling in 2021    31-12-2021  31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)    1,0  1,0
Dienstbetrekking    ja  ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen     107.687    10.824 
Beloningen betaalbaar op termijn     21.130   2.192 
Subtotaal     128.817    13.017 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum     209.000    22.904 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag    -    -
Totaal bezoldiging      128.817    13.017 

Het bedrag van de overschrijding     -    - 
De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan   n.v.t.  n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   n.v.t.  n.v.t.
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Gegevens 2020     B.M. Gadella 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang functievervulling in 2020 01-01-2020
Einde functievervulling in 2020      31-12-2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)      1
Dienstbetrekking      ja

Bezoldiging 2020
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen       104.470 
Beloningen betaalbaar op termijn       16.806 
Subtotaal       121.276 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum       201.000 

Bezoldiging        121.276
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande tabel opgenomen.   
 

Naam   M. Lanting A. Messelink J. Kester H. van Tricht M.E. Bakker M. van Elteren
 
Functie(s)   Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functievervulling in 2021  01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021 01-01-2021 01-12-2021 15-06-2021
Einde functievervulling in 2021  31-12-2021 30-04-2021 30-09-2021 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021
     
Bezoldiging     
Bezoldiging    3.000   1.000   2.250   3.000   250   1.750 
       
Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum   20.900   6.871   15.632   20.900   20.900   20.900 
        
-/- Onverschuldigd betaald 
en nog niet terugontvangen bedrag  -   -   -   -   -   -  
        
 
Het bedrag van de overschrijding   -   -   -   -   -   - 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
 
Gegevens 2020         
Functiegegevens   Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functievervulling in 2020  01-01-2020 01-01-2020 01-07-2020 01-01-2020 n.v.t. n.v.t.
Einde functievervulling in 2020  31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 n.v.t. n.v.t.
        
Bezoldiging        
Bezoldiging    3.000   3.000   1.500   3.000   -   - 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum   20.100   20.100   20.100   20.100   -   - 



63 • JAARREKENING 2021

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Adres: Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden

Telefoon: 033 - 760 11 91

E-mailadres: info@swvdeeem.nl

Internetsite: www.swvdeeem.nl

Bestuursnummer: 21446

Contactpersoon: Mevr. drs. M.J. Maljers

Telefoon: 033 - 760 11 91

E-mailadres: a.maljers@swvdeeem.nl

BRIN-nummer: PO2602

mailto:info%40swvdeeem.nl?subject=
http://www.swvdeeem.nl
mailto:a.maljers%40swvdeeem.nl?subject=
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: Het intern toezichthoudend orgaan van 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De 

Eem te Leusden gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs De Eem op 31 december 2021 en van het resultaat over 

2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de  balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).  

 

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

basis voor ons oordeel.  

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 

5.4 Controleverklaring accountant
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Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 

mening dat de andere informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2021 is vereist.  

  

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

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
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regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuurmoet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s  

� dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

� van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

� het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
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opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Barneveld, 10 juni 2022 

Van Ree Accountants 

 

 

 

w.g. 

M.A. Rozendaal RA 
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