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VOORTVOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2015, waaruan het bestuursverslag en de jaarrekening over het jaar 2015,

onderdeel zijn.

ln het jaarverslag wordt informatie gegeven over de ínrichting van het samenwerkingsverband en
wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste activiteiten, resultaten, bestuurlijke
ontwikkelingen, alsmede op het gevoerde financiee! beleid gedurende het boekjaar en de stand van

zaken op de balansdatum. Voorts geeft het jaarverslag inzícht in toekomstige financiële
ontwikkelingen, die voortkomen uit beleidskeuzes.

Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. De2e bestaat uit de balans per 31 december 2015,

de rekening van baten en lasten over 2015 als mede een toelichting op de balans en de rekening van

baten en lasten.

De jaarrekening 2015 is opgesteld door het Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden en is
gecontroleerd door Van Ree Accountants.

Gouda, mei 2016

Het dagelijks bestuur van het SWV VO/VSO MH&R,

R.W. den Hartog, voorzitter
P. K. Jansen, secretaris
G.L. Schenk, plv-secretaris
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SATvI ENVATTITìIG JAAR 2015

Het jaar 2015 is het eerste volledige jaar van Passend Onderwijs. ln het verslag is verder invulling en
uitvoering gegeven aan het beleid, soms heeft dit geleid tot een aanpassing, herziening of wijziging
van het geformuleerde beleid.
Zo is de zienswijze op de invulling en vormgeving van de ambulante begeleiding op de scholen
ingrijpend gewijzigd. Aanvankelijk was het de bedoeling op de begeleiding passend onderwijs vorm
te laten geven door middel van het afsluiten van overeenkomsten met ambulante diensten. Een

centrale coöperatie werd voorgestaan. Hiervan is begin 2015 afstand genomen. Schoolbesturen
gaven er de voorkeur aan om of personeel Passend Onderwijs zelf in dienst te nemen dan wel zelf in
te huren. Redenen voor deze koerswijziging waren drieërlei: a) het vertrek van ambulante
begeleiders waardoor de continuiteit niet meer kon worden vastgehouden, b) het gegeven dat men
voor dezelfde prijs meer formatie kon mobiliseren en c) het niet onverdeeld tevreden zijn over de
deskundigheid van ambulante begeleiders, dan wel dat dezen niet of onvoldoende invulling konden
geven aan de nieuwe positie van passend onderwijs.

Een belangrijke beleidsontwikkeling in dit jaar was de transitie en transformatie van het jeugdbeleid,

dat overging van provincie naar de gemeenten. In de gemeenten kwamen wijkgebonden sociale of
jeugdteams, de voor de afstemming met het onderwijs zorg gingen dragen. Deze vernieuwing leídde
tot veel onrust en onduidelijkheid. Deze teams moesten, zoals was afgesproken, ook gaan
participeren in de flexzat's, de nieuwe "zorg advies teams". Ook dit verliep niet altijd even soepel.
Door veel overleg en afstemming lijken er nieuwe vaste structuren te ontstaan, hoewel we er nog
niet zijn.

Het samenwerkingsverband heeft zich intensief bezig gehouden met het verbeteren van de
aansluiting PO/SO-VO/VSO. De voorlichting is verbeterd als ook het overleg. Daarnaast is

deelgenomen aan de regionale ontwikkeling van één onderwijskundig rapport. Uiteraard is er nauw
opgetrokken met het primair onderwijs. De doorgaande leer- en ondersteuningslijn is hierdoor
verbeterd.

Het aantal thuiszitters is in de loop van het jaar periodiek gemonitord. Gegevens worden opgevraagd
bij de scholen en bij leerplicht. Dit is een behoorlijk intensief traject. Nagegaan wordt of dit niet via
automatisering kan worden verbeterd. Het samenwerkingsverband heeft een beter zicht gekregen

op het aantalthuiszitters en op de problematiek.

Een knelpunt in de regio is tijdig plaatsen van leerlingen die aangewezen zijn op een school voor VSO

op grond van gedrag en of psychiatrische problematiek. Dit zal moet echt worden verbeterd.
Belemmerend daarbij is dat het meer en meer moeilijker wordt vorm VSO-groepen met
externaliserende problematiek deskundig personeel aan te trekken.

ln verband met het gegeven dat het lwoo en praktijkonderwijs met ingang van l januari 2016 onder
de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden VO komen, vroeg om implementatie en

aanpassing van het Ondersteuningsplan. Omdat niet is gekozen voor "opting out" {het loslaten van

{delen van} wettelijke aspecten) heeft ertoe geleid dat een en ander niet tot veel problemen heeft
geleid.

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek
Jaarverslag 2015
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Bestuurlijk ís er veel aandacht besteed aan een wijziging van de bestuurlijke organisatie. Na een

traject van oriëntatie en verkenning is uiteindelijk gekozen voor een model "Raad van

Toezicht/directeur-bestuurder". Na de keuze zijn statuten, bestuursreglement, reglement Raad van

Toezicht en aansluitingsovereenkomsten voorbereid.

ln het verslagjaar is door iedereen hard gewerkt om van passend onderwijs een succes te maken
Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten en gaan de vernieuwingen nooit snel genoeg.

Wij danken iedereen die zijnlhaar schouders eronder heeft gezet. Het biedt vertrouwen voor de
toekomst.




