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Verslag ALV SWV PO-ZK 
Datum: 23 juni 2021, locatie: online 
Aanwezig: Maroes Albers (PO-ZK), Marten Elkerbout 
(Spaarnesant), Sytske Feenstra (Jong Leren, voorzitter), Margret 
Mes (TWijs, Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten)  
Remco Prast (Aloysius stichting), Marloes Speelman (Icarus, 
Stichting KOPAD), Ria Robison (PO-ZK verslag) 
Bloemendaalse Schoolvereniging, Schoolvereniging Aerdenhout-
Bentveld, Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Heemstede, 
Stichting R.K. onderwijs Aerdenhout, , Stichting Muziekinstituut 
van de Kathedraal ST. Bavo, Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland, Haarlemse Montessorischool. 
Afwezig mk: Fatima el Faraji (El Amal), Ruth Veldhuizen van 
Zanten (Sein), Marin van Wijnen (Ithaka) 
Afwezig: Stichting Lucas Onderwijs (De School)  

 

 

 
1. Welkom en opening, vaststellen agenda 
Sytske Feenstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 
2. Verslag vergadering 9 december, zie bijlage 1, ter vaststelling 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Financiën 
3.1 Jaarrekening, ter besluitvorming 
3.2 Bestuursverslag inclusief zelfevaluatie, ter besluitvorming 
3.3. Verslag Intern Toezicht, ter besluitvorming.  
De agendapunten worden gelijktijdig toegelicht en besproken door Maroes Albers. 
We sluiten 2020 af met een saldo dat boven de signaleringswaarde uitkomt. Dit werd al verwacht en daarom 
hebben we een bestedingsplan gemaakt dat in de vorige ALV is vastgesteld. Daarmee komen we in een paar jaar 
terug op het gewenste vermogen van € 425.000. Daarnaast is er een bestemmingsreserve vastgesteld van € 
155.000 t.b.v. de IKC ontwikkeling.  
Het Bestuursverslag en het verslag van de Intern toezichthouder (ALV) zijn toegevoegd).De genoemde cijfers zijn 
afkomstig van ons administratiekantoor Groenendijk, het landelijke dashboard passend onderwijs en interne 
analyses. Vorige week hebben we de akkoordverklaring van de accountant gekregen. De accountant heeft over 
de jaarrekening geen opmerkingen gemaakt of aanbevelingen gedaan.   
De verslagen geven een goed beeld van wat er afgelopen jaar gedaan is door het SWV. De aanwezigen hebben 
geen vragen over de jaarrekening. 
Besluit: de verslagen en jaarrekening 2020 worden zonder wijzigingen vastgesteld  
 
4. Onderzoeksopdracht externe kwaliteitscommissie 
4.1 Rapportage onderzoeksopdracht, Maroes 
Wij zijn drie jaar geleden gestart met een externe kwaliteitscommissie om zo meer onafhankelijkheid te krijgen 
tussen bestuur en toezicht. De opdracht aan de commissie is dit jaar gebaseerd op een drietal maatregelen uit 
de Verbeteraanpak passend onderwijs (Ministerie OCW). Maroes licht de rapportage en concept bestuurlijke 
reactie hierop toe:   

- Maatregel 7:  Steunpunt en informatievoorziening.  
Wij hebben het Onderwijsloket, voor ouders en scholen. Een belangrijke aanbeveling is het 
toegankelijker maken van informatie voor ouders. Daar zijn we momenteel druk mee bezig, o.a. middels 
meer en heldere informatie op onze website.  

 Pool van ouders. Het bestuur is van mening dat werken met een vaste pool beperkend kan zijn. Kunnen 
 ouders wel koppelen aan ouders die iets soortgelijks hebben meegemaakt.  –  

- Maatregel 9: Doorbraakaanpak wanneer onderwijs en zorg niet tot een aanbod komen  
We gaan de afspraken met de gemeente bestendigen voor de langere termijn. Werken toe naar meer 
samenwerking met het VO.  M.n. daar waar het gaat om leerlingen met een specifiek 
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onderwijsbehoefte. Sluit het aanbod van PO en VO aan? Daar is veel winst te behalen. Leveren nu 
samen de projectleider PO-VO en werken ook goed samen in het project versterken kernteams. 
We zijn op allerlei vlakken bezig met financiering b.v. voor gespecialiseerd onderwijs: wat betaalt 
jeugdhulp en wat betaalt onderwijs. Heldere verwachtingen hierover in gesprekken tussen het SWV, 
schoolbesturen en gemeente en andere SWV-en. Willen ook hier toewerken naar volumebekostiging 
voor zowel onderwijs als jeugdhulp op het gespecialiseerd onderwijs. 

- Maatregel 14: Helder maken van verwachtingen van leraren en schoolleiders.  
 Op individueel niveau kinderen beter volgen, heeft wat we doen het effect dat we beogen? Willen wel 
 meer met data werken maar niet ieder kind apart volgen, dat geeft veel administratie.  
De aanbevelingen van de commissie zijn in het bestuur besproken en daar is besloten wat we wel of niet 
oppakken. Alle aanwezigen kunnen zich hierin vinden, dit is de lijn waarin we doorgaan.  
 
4.2  Bestuurlijke reactie 
Maroes zal de reactie terugkoppelen naar de externe commissie en hen bedanken voor hun inzet in de 
afgelopen drie jaar. Vanwege de gewijzigde bestuur constructie zullen we geen appèl meer op de commissie  
doen.  
 
5. Inhoudelijk beleid, Maroes Albers 
5.1. Notitie voorgestelde wijzigingen 
5.2. Ondersteuningsplan 2021-2025 
5.3 Activiteitenplan 21-22 
Dit zijn drie onderdelen die jaarlijks terugkomen. Het meerjarenbeleid staat in het Ondersteuningsplan. A.d.h.v. 
het Ondersteuningsplan wordt jaarlijks het Activiteitenplan opgesteld. Aan het einde van het schooljaar 
evalueren we het Activiteitenplan. Dit wordt besproken in het team. Vanwege Corona hebben de meeste 
professionaliseringsbijeenkomsten die het SWV organiseert digitaal plaatsgevonden, ze werden wel beter 
bezocht. Zoeken voor het nieuwe schooljaar naar een hybride vorm. Kunnen zo wel meer mensen bedienen.  
De stukken worden opgesteld met input vanuit o.a. het bestuur, de gebiedsgesprekken met schooldirecties, 
kernteampartners en het overleg met gemeenten.  
Het Activiteitenplan is gekoppeld aan de 7 doelstellingen uit het OP, zodat we onszelf scherp houden. 
De OPR heeft kritisch naar de plannen gekeken en heeft ingestemd met het OP. 
Besluit: het Activiteitenplan 21-22 en Ondersteuningsplan 21-25 worden goedgekeurd. 
 
Extra: Analyse van het gemiddelde ondersteuningsbedrag per leerling,  
Maroes deelt de PowerPoint presentatie en licht deze toe.  
Vraag: leidt meer geld naar minder verwijzingen (vraag vanuit rapportage externe kwaliteitscommissie)? Nee 
het aantal verwijzingen is stijgend. Het SWV heeft ruimte in de financiën om een aantal dingen op te vangen; dit 
is wel iets om in de gaten te houden. 
We constateren dat relatief meer leerlingen een TLV I hebben, minder leerlingen met een TLV SBO. SBO scholen 
hebben een lichte groei laten zien de afgelopen jaren.  
Totale verhouding meer SBO+ (+ TLV I) is niet evenredig verdeeld over de IKC locaties, maar in kader van 
volumebekostiging is een evenredige verdeling wel van belang.  Focus SBO/SBO+ is andersom in vergelijking met 
IKC Schalkwijk. IKC Focus heeft veel leerlingen in de A-stroom (nu SBO+) uit andere SWV-en. We hebben veel 
leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden op onze gespecialiseerde scholen, hierover is contact met de 
betreffende samenwerkingsverbanden omdat het onwenselijk is dat hierdoor wachtlijsten ontstaan.  
Powerpoint geeft ook een analyse van het ondersteuningsbudget dat reguliere scholen overhouden na aftrek 
van de verwijzingen. De cijfers zijn van schooljaar 19-20 en 21-22. Van schooljaar 20-21 zijn geen goede cijfers 
beschikbaar (als gevolg van administratieve omzetting SBO+).  
Opvallend is dat scholen met gemiddelde weging en grotere spreiding het minste ondersteuningsbudget 
overhouden. Deze scholen  deels ook geen onderwijsachterstandsmiddelen. Ze hebben minder budget, terwijl 
het ondersteuningsbedrag gestegen is.  
 
16.00 uur – Besluitvorming herinrichting Governance, Sytske Feenstra 
Maroes Albers telt de aanwezigen. Er is voldoende quorum om de wijziging van de statuten te behandelen. 
8.1. Statuten SWV PO-ZK met ingangsdatum 01-08-2021, ter besluitvorming 
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Er zijn van drie besturen volmachten ontvangen. De nieuwe statuten zijn besproken met de MR en OPR, zij 
hebben feedback gegeven welke verwerkt is, daarna beiden akkoord. Van alle (G)MR-en van de besturen zijn 
positieve adviezen ontvangen. Het bestuur brengt de statuten in ter besluitvorming, zie separate notulen.   
8.2 Profiel directeur bestuurder en voordracht kandidaat 
De OPR akkoord, positief advies gegeven. Het profiel wordt daarmee vastgesteld. 
Er loopt momenteel een formeel FUWA-traject om het waarderingsniveau te actualiseren.  
Besluit: Profiel akkoord en Maroes Albers wordt voorgedragen voor de functie van directeur-bestuurder. 
 
8.3 Profiel onafhankelijk voorzitter en voordracht kandidaat 
Dit is een nieuwe rol binnen het SWV. Er zijn geen vragen. Daarmee wordt het profiel vastgesteld. 
Voordracht kandidaat, Marloes Speelman licht toe: 
Maarten Stuifbergen, Maroes Albers en Marloes hebben met de beoogde kandidaat Hester Minnema  een 
kennismakingsgesprek gehad. Zij is al 2 jaar onafhankelijk voorzitter bij het SWV VO, mooi in het kader van de 
verbinding om deze rol ook bij ons te doen.. Wij willen haar graag voordragen als voorzitter van de AV. 
Daarnaast zal zij bij de bijeenkomsten van de commissies aanwezig zijn, in ieder geval in het eerste jaar om ons 
samenwerkingsverband goed te leren kennen. Zij is meer dan technisch voorzitter, en zal waar nodig scherp, 
kritische vragen stellen. 
SF: afspraak voor 1 jaar om te kijken of het bevalt. De kwaliteits- en remuneratiecommissies moeten nog 
ingericht worden, mocht iemand interesse hebben laat het weten aan Maroes en/of Ria.  
Besluit: Profiel akkoord en de aanwezigen gaan akkoord met de voordracht van Hester Minnema als 
onafhankelijke voorzitter van de AV.  
 
7. Rondvraag en sluiting: 
Maroes: dit was de laatste ALV van Sytske bij het SWV, zij vertrekt m.i.v. 1 september 2021 bij Jong Leren.  
Sytske: een opvolger is inmiddels gevonden, Marloes Bos. Nog niet duidelijk wie Jong Leren gaat 
vertegenwoordigen in de voortgangscommissie. Fijn dat we tot deze statutenwijziging voor de vakantie hebben 
besloten. Kijk terug op prettig werken binnen het SWV en trots op hoe we dingen samen doen. 
Sytske bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  


