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Jaarverslag 2021 
“Doorzetten en samen groeien” 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2021. Dit jaarverslag 2021 bestaat uit 3 delen. 
 
deel A Algemeen bestuursverslag: hierin worden de gestelde doelen, verrichte activiteiten en 

resultaten beschreven.  
deel B De jaarrekening 2021: hierin presenteren we de jaarcijfers 2021 over de periode januari t/m 

december 2021. Deze jaarstukken zijn gecontroleerd door ABAB Accountants. 
deel C Overige gegevens: hierin is o.a. een overzicht opgenomen van aparte jaarverslagen van de 

verschillende onderdelen van Portvolio. In dit jaarverslag wordt met enige regelmaat 
verwezen naar aparte jaarverslagen (bijvoorbeeld Track013, kwaliteit, etc.). Die losse 
jaarverslagen van de verschillende onderdelen zijn opvraagbaar via het secretariaat van 
Portvolio (info@portvolio.nl). 

 
In dit jaarverslag wordt regelmatig verwezen naar doelen uit het Ondersteuningsplan 2019-2023. 
Tevens is opgenomen de evaluatie na 75% van de looptijd van het vigerende ondersteuningsplan 
2019-2023.  
In het scholenoverleg van 31 mei 2022 is dit verslag voor de tweede keer besproken.  
In de OPR van 1 juni is 2022 heeft de OPR een positief advies gegeven dat op 15 juni door de 
financiële commissie van de OPR is omgezet tot een instemming. 
Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft op 7 juni 2022 dit jaarverslag definitief 
goedgekeurd, onder voorbehoud van de accountantsverklaring. Voor dat deel is de auditcommissie 
gemandateerd. Op 8 juni is het eindevaluatiegesprek gevoerd tussen de auditcommissie en de 
accountant. De auditcommissie heeft na verwerking van alle gesprekspunten en na het afgeven van 
de accountantsverklaring op 22 juni formeel ingestemd. 
Vóór 1 juli 2022 wordt dit jaarverslag officieel ingediend bij DUO. 
 
18 juni 2022 

 

G. Mulders, Directeur-bestuurder. 

 
Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Tilburg e.o. 

 
 

PORTVOLIO 
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5018 HC Tilburg  
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Deel A: Algemeen Bestuursverslag 2021 

“Doorzetten en samen groeien” 
 

1:  Voorwoord 
Op dit moment zitten we in een overgangsperiode wat verantwoording betreft. Daar waar eerst de 

jaarverslagen per schooljaar werden aangeleverd zal dat vanaf 2021 per kalenderjaar zijn. In dit 

jaarverslag staat daarom bij sommige onderdelen beschreven hoe in de periode van augustus 2020 

t/m december 2021 gewerkt is en andere onderdelen betreffen enkel kalenderjaar 2021. Per 

onderdeel wordt aangegeven over welke periode het gaat. 

Dit jaarverslag heeft de regeling “jaarverslaggeving onderwijs” als leidraad voor de opbouw. 

2:  Evaluatieverslag Algemeen Bestuur (toezichthouder) 
Na een aanpassing in de governance structuur binnen samenwerkingsverband Portvolio kan het 

bestuur hier nu op terug kijken. De aanpassing van een one-tier board naar een two-tier board 

wordt door het algemeen bestuur als positief ervaren. Dit beeld ontstond als snel doordat vanwege 

de aanpassing duidelijk werd dat er meer sturing op het bureau van het samenwerkingsverband 

plaatsvond waardoor de werking van het bureau verbeterde. Ook is de verbinding met externe 

partners van het samenwerkingsverband verbeterd. Het hebben van een dagelijks bestuur maakte 

het duidelijker met wie externe partijen in gesprek moesten gaan. 

In 2021 heeft het algemeen bestuur gestuurd op de volgende vijf KPI’s: 

1. In- en uitstroom VSO 

2. Hebben van een dekkend onderwijsaanbod 

3. Versterken van de basisondersteuning 

4. Thuiszitters 

5. Samenwerken in de keten 

Omdat 2021 het eerste jaar is geweest waar het algemeen bestuur op kan reflecteren, is ervoor 

gekozen om vanuit eigen oordeelskader de vijf kpi’s te beoordelen. Het algemene bestuur is 

tevreden over het hebben van een dekkend onderwijsaanbod, waarbij binnen het VSO nog wel 

onderzocht wordt of we hierin nog kunnen optimaliseren. Het bestuur ziet (o.a. vanuit de vier 

uitgevoerde audits) dat de basisondersteuning versterkt en op orde is. Verder oordeelt het bestuur 

positief over ontwikkelingen en mate van aandacht op het thuiszitters vraagstuk en is men tevreden 

over de samenwerking met anderen in de keten. In dit jaarverslag zijn deze thema’s nader 

uitgewerkt, met name in §14. 

Zorg heeft het bestuur over de in- en uitstroom VSO. Met name het gebrek aan grip op de 

toenemende onder-instroom vraagt om extra aandacht. In dit kader is er in 2022 in opdracht van het 

AB nader onderzoek gedaan naar de leerlingenstromen binnen het VSO. 

3:  Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten op hoofdlijnen 
Het hoofddoel van Portvolio is het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteunings- 

voorzieningen tussen en binnen de scholen voor voortgezet onderwijs, naast het realiseren van een 

ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen en passend onderwijs voor leerlingen met 

een extra ondersteuningsbehoefte. Daarbij werken we samen met partners uit het primair 

onderwijs, de gemeenten en de jeugdhulp. Portvolio wordt gevormd door de volgende partijen: 
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Besturen Bestuursleden SWV Scholen 

Stichting SWV VO Portvolio  Dhr. G.W.P.M. Mulders 
Directeur-bestuurder 
Dhr. P.A.J.M. van Heusden 
Onafhankelijk voorzitter 

Bovenschoolse voorziening Track 013  

Stichting Onderwijsgroep 
Tilburg (OGT) 
 

Dhr. F.P.A. van der 
Westerlaken 
Algemeen Bestuur 
Onderwijscommissie 

Schakelcollege, Tilburg 
Campus 013, Tilburg 
Reeshof College, Tilburg 

Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Tilburg (SOVOT) 
 

Dhr. N.F.J. Bootsma 
Algemeen Bestuur, 
Auditcommissie 

Koning Willem II College, Tilburg 
Beatrix College, Tilburg 
Reeshof College, Tilburg 

Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO) 
 

Dhr. L.W.J. Spaan  
Algemeen Bestuur, 
Auditcommissie 
 

2College Durendael, Oisterwijk 
2College EOA Oisterwijk, Oisterwijk 
2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg 
2College Cobbenhagenmavo, Tilburg 
2College Ruivenmavo (AOA), Berkel-Enschot 
2College Jozefmavo, Tilburg 
Cambreur College, Dongen 
Mill Hill College (AOA), Goirle 
Theresialyceum, Tilburg 
Odulphuslyceum, Tilburg 
De Nieuwste School, Tilburg 

Stichting Katholiek 
Ondernemersonderwijs Tilburg 

Dhr. J.C.A.M. van Alphen  
Algemeen Bestuur, 
Remuneratie- en 
Onderwijscommissie 

De Rooi Pannen vmbo, Tilburg 
 

Stichting  Biezonderwijs Tilburg 
 

Dhr. G.C.P.A. de Bont 
Algemeen Bestuur, 
Remuneratiecommissie 

Praktijkcollege Tilburg 
VSO De Bodde, Tilburg 
SG de Keyzer, Goirle 
VSO Parcours, Tilburg 

Stichting Saltho Onderwijs 
 

Dhr. R.S. Hofkes 
Algemeen Bestuur 

PI school Hondsberg, Oisterwijk 
 

Stichting Onderwijscentrum 
Leijpark 

Dhr. J.J. Hoekjen 
Algemeen Bestuur  

Onderwijscentrum Leijpark, Tilburg 
 

 

Niet aangesloten, maar wel  
nabij betrokken via het 
scholenoverleg 

 Entree College (praktijk vmbo) 
VAVO (16+ vmbo tl havo vwo) 
 

Figuur 1: Aangesloten besturen en scholen  

SWV Portvolio omvat alle binnen de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Alphen-

Chaam en Tilburg gelegen vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijsscholen. Van de gemeente Alphen-Chaam valt alleen Alphen, postcodegebied 5131, 

binnen de regio. In de gemeenten Hilvarenbeek en Alphen-Chaam bevinden zich thans geen scholen 

voor V(S)O. 

4:  Doelstellingen van de organisatie 
Missie:  

De scholen in het samenwerkingsverband werken aan passend onderwijs voor alle leerlingen, nemen 

gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van alle leerlingen en bouwen aan een 

dekkende ondersteuningsstructuur. Portvolio is ondersteunend aan het proces dat scholen en 

schoolbesturen hiervoor inzetten. 
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Visie: 

Wij werken richting meer inclusie in het onderwijs, met meer ruimte voor maatwerk. We zien 

diversiteit van mensen als waarde en werken aan passend onderwijs met een menselijke benadering 

vanuit kansen en mogelijkheden. De ondersteuningsbehoefte is leidend. Er is een dekkend netwerk 

van voorzieningen in onze regio.  

Portvolio - het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. - heeft haar beleid 

conform de wettelijke vereisten beschreven in het Ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023.  

Sinds 2019 zijn er echter veel grote veranderingen geweest binnen Portvolio. Daarom is in oktober 

2021 een notitie verschenen “Bijstellingen OP Portvolio in de loop van de planperiode 2019-2023” 

waarin deze grote veranderingen staan beschreven die inmiddels tot goedgekeurd beleid behoren, 

maar die niet voorzien waren in de uitwerking van de koersagenda in het OP. 

Kerndoelen van het beleid blijven:  

1. de doorgaande lijn in aansluiting met het Primair Onderwijs;  

2. meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en daarmee groei van de deelname 

aan het VSO ombuigen naar het landelijk gemiddelde (de verdere versterking van de 

basisondersteuning op de scholen incl. de (her)inrichting van de bovenschoolse voorzieningen 

(Track 013) tot een sluitend netwerk)  

3. de samenwerking met de gemeente en de jeugdhulp rondom zorgleerlingen in het vo 

versterken. 

Het motto van het Ondersteuningsplan is nog steeds volledig van toepassing: “Doorzetten en samen 

groeien”. We kunnen het niet alleen, we zijn succesvol samen met elkaar (regulier – én speciaal 

onderwijs), met de 6 gemeenten en met partners uit de jeugdzorg. Hoe het beleid uit het 

Ondersteuningsplan verder vorm heeft gekregen in 2021 en welke resultaten zijn behaald, wordt 

beschreven in dit bestuursverslag. 

Financiële Doelstelling:  

De instandhouding van het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering 

om de beschikbare ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen zodanig doelmatig en efficiënt te 

verdelen, te besteden en toe te wijzen dat op deze wijze een zo maximaal mogelijk resultaat te 

behalen t.o.v. onze missie en visie. 

 

5:  Juridische structuur en governance ontwikkelingen 
Portvolio is bij de Kamer van Koophandel aangemeld als Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs VO Tilburg e.o. (KVK-59113324). De vigerende statuten zijn op 14 januari 2021 vastgelegd 
bij notaris V.L. Wolfs te Tilburg. 

We besturen op slagvaardige en effectieve wijze 
Slagkracht en onafhankelijke uitvoering van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan vragen om 

een directeur met stevig mandaat. In de huidige bestuurlijke inrichting is gekozen voor de aanstelling 

van een directeur-bestuurder, die het dagelijks bestuur (DB) van het samenwerkingsverband voert 

en die tevens eindverantwoordelijk is voor de instandhouding en continuïteit van het 

samenwerkingsverband; voor het realiseren van een samenhangend geheel aan 

ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit van de 

ondersteuningsvoorzieningen.  

Onafhankelijk toezicht 

De zeven bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen vormen in deze structuur 

gezamenlijk het toezichthoudende deel van het bestuur, ook wel aangeduid als Algemeen Bestuur 
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(AB). Zij houden toezicht op de besturing door de directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband en zij zien erop toe dat de directeur-bestuurder binnen de gestelde kaders 

van het ondersteuningsplan en de begroting opereert. Verder zien zij toe op de financiële 

bedrijfsvoering, dat wil zeggen de rechtmatigheid en doelmatigheid van de verdeling, besteding en 

toewijzing van ondersteuningsmiddelen. Het AB werkt met een remuneratie commissie, een 

financiële (audit)commissie en een onderwijscommissie. Het AB heeft tevens een onafhankelijk 

voorzitter benoemd. Vanaf begin 2021 vervult dhr. P. van Heusden deze rol. 

 

 
Figuur 2: Aansturingsmodel Portvolio op 31 december 2021  

 
Code Goed Bestuur 
In 2021 is gewerkt conform de Branche code goed bestuur (VO-raad) waarop in dit jaar geen 
afwijkingen zijn geconstateerd.  

Medezeggenschap 
De medezeggenschap is belegd in een ondersteuningsplanraad (OPR), waarin een 
vertegenwoordiging actief is van ouders en personeel.  

De OPR heeft instemmingsrecht op (wijzigingen in) het ondersteuningsplan en de 
meerjarenbegroting.  
De OPR is in 2021 vijf maal in overleg geweest, waarvan 3 keer via Teams. De belangrijkste thema’s 
waren: begroting en jaarrekening, impact Covid19, zichtbaarheid Portvolio voor ouders, toekomst 
Tilburgse Tussen Voorziening (TTV)/ ASS Onderwijs Arrangementen (AOA’s), verbeteraanpak 
passend onderwijs (incl. sectorplan afbouw reservepositie), huisvesting, inspectiebezoeken, Handle 
with Care en ouder-en jeugdsteunpunt. 
Buiten het reguliere overleg om hebben de leden actief deelgenomen aan de dialoogmiddag 
kwaliteit en is gewerkt aan de eigen professionalisering middels een cursus georganiseerd door het 
CNV. Op basis van die cursus is de OPR bezig haar eigen werkwijze bij te stellen. 
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Beleidsvoorbereiding en advisering 
Het scholenoverleg (rectoren/directeuren van de aangesloten scholen) fungeert als 
beleidsvoorbereidend en adviserend orgaan voor de directeur-bestuurder.  

De deelnemende scholen vormen met elkaar het hart van het samenwerkingsverband. Zij zijn 
verenigd in het scholenoverleg en betrokken via het overleg van de ondersteuningscoördinatoren.  
De directeur-bestuurder ontwikkelt en initieert, in afstemming met de leden van het scholenoverleg, 
het inhoudelijke beleid van het samenwerkingsverband. 

We werken met een Scholenoverleg breed, waarbij in de agenda een duidelijke splitsing is gebleven 
op basis van het type onderwerp (passend onderwijs zaken, danwel algemene zaken). Het 
scholenoverleg is in 2021 zes keer bijeen gekomen (waarvan 1 keer per Teams) en heeft goed 
gefunctioneerd als platform voor informatie- en gedachtenuitwisseling. Er wordt steeds meer 
gezamenlijkheid en samenwerking ervaren. Besproken zijn o.a. gemeentelijke subsidies, 
begroting/jaarrekening, detacheringsafspraken, populatiebekostiging, basisondersteuning, 
ambulante begeleiding, ontwikkelingen regiegroep, Covid19 gerelateerde zaken en regelingen, 
bovenschoolse voorzieningen (inclusief toekomst TTV/AOA), ASS Netwerk, kwaliteitszorg, 
herschikking inzet SMW, thuiszitterspact, toegang tot Entree-opleidingen, regionale aanpak 
personeelstekort, veilige school zaken, aanbod trainingen voor jeugd op gebied van loopbaan, 
cultuur en gezondheid. Aan het scholenoverleg nemen ook niet-aangesloten scholen deel, zoals het 
Entree college en het VAVO, vanwege hun intensieve samenwerking met de VO-scholen.  

Het netwerk van ondersteuningscoördinatoren kwam slechts vier maal bij elkaar in 2021. De OCO’s 
bespraken dezelfde thema’s als de leden van het scholenoverleg. Een vijfde overleg verviel t.b.v. het 
ASS netwerk. 
 
Bureaucratie wordt geminimaliseerd 
Door de keuze voor ‘opting out LWOO’ vanaf 2021 (Populatiebekostiging) zijn er in 2021 geen 
nieuwe aanwijzingen LWOO meer verstrekt. Dit leidde tot een verlichting van de administratieve last 
van de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) bij zowel de scholen als bij de 
Toelaatbaarheidscommissie (TC). 
Portvolio heeft gekozen voor een klein stafbureau bestaande uit twee secretaresses, een 
medewerker kwaliteit en een financieel medewerker. In de loop van 2020 is de toelatings- en advies 
commissie (TAC) gesplitst in een TC en een Advies Team (AT). Alle medewerkers van Portvolio 
worden gedetacheerd vanuit de aangesloten schoolbesturen.  

Formatie Portvolio bureau (eind 2021): 
Directeur-bestuurder    1,0 FTE  Vereniging OMO  
Secretariële ondersteuning   1,3 FTE  Vereniging OMO  
Kwaliteitszorg medewerker  0,2 FTE  Koraalgroep   
Financieel / Controlling   0,05 FTE Onderwijsgroep Tilburg 
Naast de bureaubezetting beschikt Portvolio over een AT en een TC 
NB: de secretariële ondersteuning is incl. de 0,7 FTE inzet voor TC en AT: (zie ook paragraaf 10:  
Ondersteuningstoewijzing) 
 
Beleid aangaande de bezoldiging van bestuurders 
De Stichting kent 2 bestuurders die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden: 
De directeur-bestuurder heeft een 1,0 FTE baan als directielid VO (S14 met toelage) 
De onafhankelijk voorzitter ontvangt per jaar een bedrag van € 5.500 aan vacatiegelden (zie ook deel 
B: Verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens) 
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6:  Ontwikkelingen binnen passend onderwijs in onze regio 

Ontwikkeling leerlingenaantal sinds de start van Passend Onderwijs 

Deelname VSO % 1-10-12 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20 1-10-21

Totaal VSO 542 662 697 739 735 738 771

Totaal VO leerlingen 17.003 17.505 17.292 17.053 16.799 16.596 16.598

Percentage Portvolio 3,19% 3,78% 4,03% 4,33% 4,38% 4,45% 4,65%

Percentage VSO landelijk 3,36% 3,27% 3,27% 3,32% 3,62% 3,72% nb  

Figuur 3: Leerlingen aantallen in historisch perspectief  

In onze regio is sprake van een lichte krimp, in combinatie met een groei in het VSO. Op 1 okt 2021 
zagen we een kleine groei regulier, maar daar stond een grotere deelname VAVO tegenover. Het 
aantal meetellende leerlingen voor bekostiging was daardoor toch iets lager dan in het jaar 
daarvoor. 

Basisondersteuning 
Al onze scholen hebben in 2021 op de basiskwaliteit allemaal minimaal voldoende beoordeling van 
de onderwijsinspectie voor de basiskwaliteit. Wel werkt een aantal scholen aan herstelopdrachten 
op onderdelen of voor een afdeling. Al onze scholen realiseren voldoende basisondersteuning, zij 
het dat nog niet alle scholen op alle afspraken m.b.t. de basisondersteuning voldoen. Iedere school 
heeft in haar schoolondersteunings-profiel (SOP) beschreven wat er aan (extra) ondersteuning 
geboden wordt. De ondersteuningscoördinatoren (OCO) zijn zich goed bewust van wat de 
basisondersteuning inhoudt en vraagt van de school.  
In 2021 is gewerkt aan de volgende stap: het uitbreiden van de basisondersteuning t.b.v. van die ASS 
leerlingen die zich bevinden op het scheidsvlak van regulier of speciaal onderwijs. De definitieve 
beschrijvingen hiervan volgen in 2022. 
 
Praktijkonderwijs 
Het Praktijk College Tilburg biedt praktijkonderwijs (PRO) binnen Portvolio. Praktijkonderwijs is 
bedoeld voor leerlingen met een IQ tussen 55 en 80 en een leerachterstand van drie jaar of meer op 
twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen of spellen. De school biedt 
voor elke leerling een eigen specifieke combinatie van onderwijs en ondersteuning en leidt jongeren 
die moeite hebben met theorie en het leren uit boeken op tot een beroep en begeleidt hen naar de 
arbeidsmarkt. Er wordt in kleinere klassen gewerkt met veel praktijklessen. PRO is niet vrij 
toegankelijk;  hiervoor vragen scholen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het 
samenwerkingsverband.  

In 2012 is het percentage PRO vastgesteld, voor Portvolio: 1,30 % PRO. Elk jaar krijgt het SWV een 
budget voor PRO van 1,30% op het totaal aantal leerlingen. Dat budget is dus níet gebaseerd op het 
daadwerkelijk aantal leerlingen PRO en dus feitelijk ontoereikend. Het actuele percentage PRO is 
licht gestegen van 1,56% in 2020 naar 1,69% in 2021. Dit is nog steeds relatief laag in vergelijking 
met het landelijk percentage PRO dat in oktober 2020 op 3,19% stond. De groei van PRO is een 
gewenste ontwikkeling. 
 
Leerwegondersteuning  
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld om leerlingen in het vmbo met 
leerachterstanden en eventueel sociaal emotionele problematiek zodanig te ondersteunen dat zij 
toch een diploma kunnen halen. LWOO aanbod valt onder de basisondersteuning op het vmbo. 
In 2012 is het percentage LWOO vastgesteld, voor Portvolio: 9,69% Elk jaar krijgt Portvolio LWOO 
bekostiging gebaseerd op dit percentage van het totaal aantal leerlingen VO.  

Vanaf 2021 werkt Portvolio met opting-out LWOO: in plaats van individuele bekostiging wordt er nu 
gewerkt met populatiebekostiging. Na de zomervakantie 2020 zijn vrijwel alle ‘vinkjes’ uitgezet en 
daarom telt ons SWV per 1 oktober 2021 nog slechts 17 LWOO leerlingen. Dit is het gevolg van een 
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administratieve vergissing op één van de scholen (ze hebben wel de vinkjes uitgezet, maar niet de 
bijhorende ILT-code aangepast). In het budget Populatiebekostiging 2022 is deze school gekort met 
het bedrag dat zij nog steeds rechtstreeks ontvangen van DUO. Vanaf 1-10-2020 is het niet meer 
zinvol om aantallen LWOO-ers te vermelden. 
 
Hoogbegaafdheid 
Net als de leerwegondersteuning in het Vmbo valt ondersteuning van leerlingen die meer- en 
hoogbegaafd (HB) zijn onder de basisondersteuning op scholen met havo-vwo afdelingen. In 2019 is 
een netwerk van HB-experts samengesteld. Mede met inzet van de landelijke subsidie HB is 
collectieve scholing (incompany) bij Novilo ingekocht die het aantal HB experts op onze scholen met 
havo-vwo afdelingen al behoorlijk heeft vergroot. Aan de basisopleiding namen in schooljaar 2020-
2021 9 docenten deel. In de opleiding 2021-2022 zijn 4 docenten gestart, naast één deelnemer voor 
de gevorderde opleiding. Er is 1 deelnemer gestart (september 2021) aan de Ritha opleiding ( 
Radboud International Training on High Ability) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
Portvolio heeft daarnaast voor 20 docenten scholing aangaande dubbel bijzondere leerlingen 
georganiseerd. De inventarisatie van het aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid op de bij Portvolio 
aangesloten scholen bijgesteld. Via de website van Portvolio wordt voor ouders en leerkrachten 
groep 8 overzichtelijk gemaakt welke HV scholen welk aanbod op dit gebied verzorgen. Via deze link 
is het schema te downloaden.  
Er hebben vijf bijeenkomsten HB binnen het VO netwerk plaatsgevonden, naast vijf bijeenkomsten 
van het Talentnetwerk (met meerdere partners en Primair onderwijs) en vinden er jaarlijks 4 
inhoudelijke afstemmingsbijeenkomsten op het gebied van HB plaats tussen primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs. 
  
De pilot uit 2020 met een bovenschoolse voorziening ten behoeve van hoogbegaafde leerlingen die 

dreigen uit te vallen op hun eigen school is op basis van de evaluatie m.i.v. begin 2021 omgezet in 

een reguliere bovenschoolse voorziening Top Track. Jaarlijks wordt bekeken of deze voorziening nog 

van toegevoegde waarde blijft. In de loop van 2021 is het aantal deelnemers zodanig gegroeid dat er 

een 2e groep geformeerd is. De toegevoegde waarde van deze voorziening werd hiermee opnieuw 

bevestigd. 

Schakelklassen 
2College zorgt voor de eerste opvang anderstaligen (afdeling EOA Oisterwijk). Voor leerlingen die 
minder dan twee jaar in Nederland wonen en onze taal (nog) onvoldoende beheersen biedt het 
Schakelcollege internationale schakelklassen (ISK) aan, met extra aandacht voor ontwikkeling van de 
taalvaardigheid. Het leerlingaantal op deze scholen is niet goed te voorspellen. Instroom en 
kortdurende doorstroom (schakeling) zorgt jaarlijks voor grote verschillen.  
 
VAVO 
Zoals gezegd maakt het volwassenenonderwijs en Entree (MBO) geen deel uit van Portvolio. Deze 
scholen zijn echter wel vertegenwoordigd in het scholenoverleg. De VAVO Tilburg biedt jongeren 
vanaf 18 jaar zonder VO diploma de gelegenheid om toch hun diploma te halen. De VAVO stelt haar 
expertise en aanbod echter ook ter beschikking van leerlingen onder de 18 jaar. Deze zogenaamde 
‘Rutte-leerlingen’ blijven ingeschreven op hun eigen reguliere VO school en worden gedetacheerd. 
De VAVO biedt hen een kans tot afronding van het voortgezet onderwijs, het behalen van 
certificaten, óf biedt ze de mogelijkheid tot herprofilering van het reeds behaalde diploma.  
Op 1 okt. 2019 kende de VAVO Tilburg 88 zgn. Rutte-leerlingen. Na een diepe dip als gevolg van 
Covid19 (veel geslaagde leerlingen) in 2020 zijn er op 1 okt 2021 weer 83 zgn. Rutte-leerlingen 
geregistreerd. 
 
  

https://portvolio.nl/hoogbegaafdheid/
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Extra ondersteuning en ambulante begeleiding 

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt, worden 
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) geschreven. Voor deze leerlingen is ambulante begeleiding 
(individueel of in groepsverband) op de scholen beschikbaar. Deze ambulante begeleiding wordt 
verzorgd door de VSO specialisten van De Kracht en OC Leijpark. De scholen kochten in 2021 op 
basis van hun behoeften passende ondersteuning in. Er is een lichte tendens waarneembaar dat 
scholen minder gebruik maken van de expertise van de VSO specialisten. Er is afgesproken dat er tot 
medio 2023 sprake blijft van een voorkeurspositie voor de beide VSO partners. Dit op basis van de 
afspraken met de vakcentrales bij de invoering van Passend Onderwijs.  
 
De doelmatige inzet van de beschikbare uren is een gedeelde verantwoordelijkheid van de scholen 
en de ambulant begeleiders. Portvolio voert jaarlijks tevredenheidsmetingen uit die telkens weer 
uitwijzen dat de uren kwantitatief geleverd worden én dat de scholen tevreden zijn over de geboden 
ambulante begeleiding. Ambulante begeleiders zijn volgens Portvolio bedoeld ter ondersteuning 
(scholing) van docenten; zodat zij zelf de passende begeleiding kunnen bieden aan de leerlingen. Het 
“teach the teacher”- principe komt in de praktijk nog onvoldoende van de grond. Dit laatste is thema 
van de gesprekken met de schoolcontactpersonen uit het adviesteam. Een kenmerkend verschil is 
dat AB-ers van OCL vaker worden ingezet voor de individuele leerlingen vanwege de specifieke hulp 
die zij aanbieden en minder op de ondersteuning van de docenten. Vaak betreft dit maatwerk. De 
AB-ers van de Kracht richten zich vaker op de begeleiding van docenten. 
 
Thuiszitten minimaliseren 
Bij de registratie volgt Portvolio de definitie uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie: ‘Een 
thuiszitter is een leerplichtig kind dat langer dan 4 weken geen onderwijs ontvangt en thuiszit, 
zonder dat er formele vrijstelling is verleend’.  
Inmiddels werkt Portvolio veel nauwer samen met de afdeling Leerplicht om beter grip te krijgen op 
de thuiszitters. We doen dit via de werkagenda’s van het thuiszitterspact. Onze ambitie blijft om in 
de komende jaren geen kinderen langer dan 3 maanden thuis te hebben zitten. Het blijft onduidelijk 
wat de langere termijn invloeden van Covid19 worden op het aantal thuiszitters.  
In het verslagjaar is te zien dat het aantal registraties terugloopt. De piek die zich in december 2020 
voordeed heeft zich in december 2021 niet herhaald. 
 

2018 Maart Juli September December 

Thuiszitters > 4w 18  46 32 33 

2019 Maart Juli September December 

Thuiszitters > 4w 35 32 27 28 

2020 Maart Juli September December 

Thuiszitters > 4w 33 Covid19 30 52 

2021 Maart Juli September December 

Thuiszitters > 4w 54 47 32 31 

Figuur 4: Overzicht thuiszitters 

Toeleiding naar MBO of Arbeid 
Vanuit het MBO wordt Route 35 aangeboden voor uitstromende vmbo leerlingen die moeilijk een 

keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Route 35 helpt bij deze keuze en biedt een transfer 

coachtraject aan voor VO leerlingen. Met behulp van gesprekken en eventueel een 

beroepskeuzetest krijgt de leerling meer vertrouwen en inzicht in de keuze voor een 

vervolgopleiding.  

Work2Learn is een arrangement in het kader van Voortijdig School Verlaten (VSV) waarbij een 

samenwerking met Route 35 wordt gerealiseerd. Work2Learn is een maatwerktraject voor jongeren 

die al een Track013 traject achter de rug hebben en voor wie deelname aan onderwijs duidelijk geen 

optie is. In 2021 zijn er geen leerlingen aangemeld voor dit traject. 
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7:  Ontwikkeling kwaliteitszorg 
Doelstelling: Portvolio werkt samen met de scholen aan de verantwoording over de besteding van 
de financiële middelen en het zichtbaar maken van kwaliteit en resultaten. De gegevens uit dit 
onderdeel zijn afkomstig uit jaarverslag 2020-2021 Kwaliteit met als verslagperiode 1 aug 2020 t/m 
31 december 2021.  
 

Interne samenwerking en dialoog 

Voor Portvolio ligt in goede samenwerking en dialoog de sleutel tot het verwezenlijken van doelen. 

We investeren zeer nadrukkelijk in overleg, uitleg, ophalen argumenten en gedragen besluitvorming.  

In oktober 2021 heeft de (door covid-19 uitgestelde) brede dialoogmiddag kwaliteit plaatsgevonden, 

waarin gesproken werd over thema’s uit het ondersteuningsplan. De organisatie van deze middag 

bleek een goede manier om de toezichthoudend bestuurders, OPR-leden, schoolleiders, 

ondersteuningscoördinatoren, leden van het Adviesteam en de Toelaatbaarheidscommissie, leden 

van de klankbordgroep kwaliteit en medewerkers stafbureau van Portvolio onder leiding van DB met 

elkaar te laten spreken middels geleide gespreksvoering. De aanbevelingen en wensen vanuit de 

dialoogtafels zijn samengebracht in ‘beloftes’ d.w.z. geplande acties voor 2022. 

De klankbordgroep kwaliteit is in de periode van dit jaarverslag zes keer bijeengekomen. De groep 

heeft naast DB en beleidsmedewerker kwaliteit zes deelnemers uit het scholenveld en is divers 

samengesteld. De groep levert bijdrage aan proces en inhoud van de monitoring en denkt kritisch 

mee inzake verdere ontwikkeling kwaliteitsbeleid.  

 

Kwaliteitszorgsysteem 

In de loop van de afgelopen jaren is er sprake geweest van voortschrijdend inzicht en 

doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem “Perspectief op School” (POS). Portvolio maakt 

inmiddels 3 ½  jaar gebruik van dit systeem als instrument om overzicht en inzicht te vergaren over 

hoe wij in ons samenwerkingsverband vorm geven aan Passend Onderwijs. De scholen maken hun 

jaarlijkse zelfevaluatie in POS. Het systeem genereert rapportages, zoals o.a. de 

schoolondersteuningsprofielen. Het samenwerkingsverband haalt informatie over 

basisondersteuning en trends op.  

Een herijking van het kwaliteitsbeleid is nodig om beter aan te sluiten bij het vernieuwde 

inspectiekader en de gewijzigde situatie en keuzes binnen Portvolio.. E.e.a. is opgenomen in het 

jaarplan 2022. 

In 2022 zal ook besluit genomen worden over vervolg van de samenwerking met Perspectief op 

School. 

 

Pilot audits 

In 2021 heeft Portvolio een pilot gedraaid met vier audits op reguliere VO-scholen. De insteek en de 

opbrengst was tweeledig; enerzijds zicht op de kwaliteit van de basisondersteuning op de vier 

scholen; anderzijds werd helderheid verkregen over het definitief inrichten van een auditstructuur 

en de wijze waarop. De pilot krijgt een definitief vervolg waarover in 2022 gecommuniceerd gaat 

worden. Daarbij zijn de sleutelwoorden ontwikkelingsgericht en collegiaal. De bereidheid om te 

leren van elkaar is er. Een belangrijk neveneffect van de collegiale audits bleek dat scholen elkaar 

beter leren kennen.  

 

Ambitie en kwaliteitsverbetering 

De ambities uit het ondersteuningsplan hebben geleid tot een beleidsrijke ontwikkeling. Een en 

ander vraagt om bestendiging. Evaluatie, borging en doorontwikkeling staan nadrukkelijk op de 

agenda. Vanuit de klankbordgroep is het appèl gekomen op inzicht op voortgang van jaarplan. Wat 
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beter kan is het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen op de diverse thema’s en beschrijving van 

waar we staan in het proces. Zie ook volgende paragraaf. 

 

Kwaliteit basis- en extra ondersteuning 

In de afgelopen planperiode heeft Portvolio voor het eerst zelfevaluaties van scholen naast 

bevindingen vanuit audits kunnen leggen. Opvallend is dat de scholen echt wel kritisch blijken te zijn 

op eigen functioneren en in beeld te hebben waar kansen voor verbetering liggen. Kijkend naar de 

basisondersteuning kan gesteld worden dat op onderdelen hier en daar weliswaar niet werd voldaan 

aan de wijze waarop e.e.a. vormgegeven diende te worden conform de beschrijving van de 

basisondersteuning, maar dat er wel degelijk op het betreffende onderdeel georganiseerd wordt. 

Een voorbeeld: binnen Portvolio is afgesproken dat elke school een verzuimcoördinator heeft. Wat 

als de school goede verzuimcoördinatie onderschrijft, maar dit (functioneel) anders heeft ingericht? 

Bij nadere verificatie blijkt namelijk dat het kan gaan om organisatorische verschillen in aanpak.  

Het begrip basisondersteuning blijkt op scholen niet of slecht bekend te zijn, laat staan dat de 

inhoudelijke beschrijving van de basisondersteuning bij Portvolio op de scholen bekend is, ook niet 

bij alle schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren. (Is zowel gebleken tijdens de audits als bij de 

dialoogmiddag.) 

De verwachtingen t.a.v. competenties van alle docenten is een onderwerp dat nader onderzoek 

vraagt.  

 

Opbrengst kwaliteitsonderzoek POS nov 2020 en nov 2021  

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school is actueel. Eind januari van elk kalenderjaar 

worden de SOP’s gepubliceerd op de website van Portvolio. Elke school geeft in het SOP aan wat 

haar visie en doelen t.a.v. passend onderwijs zijn. En tevens beschrijft de school haar 

ondersteuningsmogelijkheden en de wijze waarop zij e.e.a. georganiseerd heeft. 

 

De zelfbeoordelingen door de scholen ten aanzien van het handelingsgericht werken, de afspraken 

basisondersteuning, het ondersteuningsaanbod en de verantwoording van ondersteuningsmiddelen 

van Portvolio zijn geen aanleiding voor zorgen, wel voor het voeren van het professionele vervolg 

gesprek met iedere school over ambities in relatie tot omissies in de basisondersteuning, over eigen 

ambities in relatie tot ambities van Portvolio en bij de reguliere scholen over begroting en resultaten 

op de ondersteuningsmiddelen. 

In het separate jaarverslag Kwaliteit zijn deze thema’s nader uitgewerkt. 

 

Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst (i.c. 2022) 

Ten behoeve van realisatie van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan: 

1. Uitvoering van de aanbevelingen en wensen vanuit de dialoogtafels zoals samengebracht in 

‘beloftes’ d.w.z. geplande acties voor 2022. 

2. Bestuurlijk overleg over dat deel van de basisondersteuning, dat competenties van docenten 

betreft en de wijze waarop hierop gecheckt en gestuurd wordt. 

3. Er komt in 2022 een landelijke beschrijving van de basisondersteuning. Het lijkt zinvol 

daarop te wachten voordat we eventuele aanpassingen gaan doen in onze huidige 

beschrijving basisondersteuning. 

4. In 2022 zetten we daarom in op een breed onderzoek naar de leerlingenstromen in het VSO. 

Doel hiervan is om meer zicht te krijgen in het waarom de behoefte aan VSO plaatsen niet 

daalt, nu we sterk hebben ingezet op het versterken van de basisondersteuning. 

5. Evaluatie van alle ingezette veranderingen, gericht op extra ondersteuning, maatwerk en 

ondersteuning door Portvolio. Conclusies dienen als input voor het nieuwe 

ondersteuningsplan 2023-2027 
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6. Evaluatie, herijking en borging van alle beleid m.b.t. het OPDC Track013 in samenhang met 

elkaar. Waarna eind 2022 dan een tweede evaluatie door de NJI zal volgen. 

 

Ten behoeve van de kwaliteitsmonitoring 

1. In 2022 zal een herijking van het kwaliteitsbeleid plaatsvinden. E.e.a. is opgenomen in het 

jaarplan 2022. Bij de herijking van het kwaliteitsbeleid in 2022 dient de wijze waarop met de 

scholen het gesprek gevoerd wordt over de zelfevaluatie en verantwoording nadrukkelijker 

ingebed worden in het kwaliteitsbeleid. Met als uitgangspunt: wat is er nodig om bij het 

aflopen van het huidige ondersteuningsplan volledig te voldoen aan de afspraken 

basisondersteuning? 

2. In 2022 wordt de definitieve opzet en uitwerking van de auditsystematiek vastgelegd en de 

planning voor training van auditoren en nieuwe audits gemaakt. 

3. In 2022 zal ook besluit genomen worden over vervolg van de samenwerking met Perspectief 

op School. Bij de evaluatie in 2022 met Perspectief op School over voortzetting van de 

samenwerking dient nadrukkelijk gekeken te worden of, in hoeverre en op welke wijze de 

verantwoording in POS bijdraagt aan overzicht en inzicht in besteding van middelen van 

Portvolio.  

4. Voor de volgende planperiode zal een aanvang gemaakt worden met de ambities voor de 

volgende planperiode, vast te leggen in het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2027. De wijze 

van beschrijven zal de PDCA-cyclus en de kwaliteitsmonitoring eenvoudiger maken. In de 

nieuwe planperiode wordt het daardoor ook mogelijk om de doelen voor Passend Onderwijs 

op schoolniveau te koppelen aan de speerpunten en doelen op 

samenwerkingsverbandniveau.  
 

8:  Ontwikkelingen Bovenschoolse voorzieningen (BSV) 
Doelstelling vanuit het OP: Om leerlingen met specifieke problematiek kortdurend en tijdelijk op te 
vangen, zijn een aantal bovenschoolse voorzieningen ingericht. Zo is een sluitend netwerk van 
onderwijsvoorzieningen gerealiseerd, die gezamenlijk inclusief zijn. Thuiszitten wordt 
geminimaliseerd. 
 
Heeft een leerling ondersteuning nodig die de school aantoonbaar zelf niet kan bieden en ook 
redelijkerwijs niet hoeft te bieden, kan (kortdurend) gebruik gemaakt worden van onze 
bovenschoolse voorzieningen. Toelating verloopt via het adviesteam of de 
toelaatbaarheidscommissie van Portvolio. Portvolio heeft de volgende bovenschoolse voorzieningen 
ingericht:  
 
ASS Onderwijs Arrangement (AOA) 
De gegevens uit dit onderdeel zijn gehaald uit “Onderzoek en aanbevelingen toekomst TTV en AOA”. 
AOA wordt sinds 2018 geboden op het Mill Hill College en 2College Ruivenmavo. Het is een 
ondersteunend aanbod (leerjaar 1 en 2) voor leerlingen met kenmerken uit het autistisch spectrum 
dat hen in staat stelt het reguliere lesprogramma te volgen. Het lukt in het algemeen redelijk om 
deze leerlingen in het regulier onderwijs te houden. 
 
Eind 2020 is er onderzoek gedaan naar de resultaten na 2 jaar. In de onderstaande tabel zijn de 
gegevens overgenomen uit dit onderzoek, aangevuld met de gegevens van de overgang van 
2020/2021 naar 2021/2022. 
Op basis van genoemd onderzoek wordt deze ondersteuning m.i.v. 1 augustus 2023 vormgegeven 
op alle reguliere VO scholen in onze regio. 
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aantal leerlingen VSO elders succesvol met 

vertraging

succesvol

Cohort 18 20 8 2 2 8

Cohort 18 100% 40% 10% 10% 40%

Cohort 19 18 5 2 0 11

Cohort 19 100% 28% 11% 0% 61%

Cohort 20 12 2 0 1 9

Cohort 20 100% 17% 0% 8% 75%

NB resultaten Cohort 19 en 20: overgangsresultaten o.i.v. maatregelen Covid-19

Beide AOA's samen resultaat tot nu toe

 

Figuur 5: Resultaten eerste 3 jaar AOA's 

Om de scholen te helpen in de voorbereiding op van het vormgeven van hun uitgebreidere ASS-
aanbod per augustus 2022 is het ASS netwerk opgericht. Onder leiding van kartrekker Ilja Lukasik zijn 
een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de door de scholen aangestelde ASS contactpersonen 
te begeleiden en te scholen. In het projectplan ASS netwerk zijn de activiteiten en het tijdspad 
beschreven om per start schooljaar 2022-2023 klaar te zijn voor de passende ondersteuning van 
deze doelgroep in de eigen school. In alle overleggen van de relevante gremia is na de start van het 
netwerk gerapporteerd over de voortgang. In de begroting 22-25 is aangeven welke middelen 
hiervoor vanuit Portvolio beschikbaar worden gesteld, naast de eigen investering van de scholen 
zelf.  
  
Tilburgse Tussenvoorziening (TTV) 
De gegevens uit dit onderdeel zijn gehaald uit “Onderzoek en aanbevelingen toekomst TTV en AOA” 
en uit het jaarverslag TTV 2020-2021. 
De Tilburgse Tussenvoorziening is geopend in het schooljaar 2018 – 2019. Het ging om een 
kleinschalige schakelvoorziening voor leerlingen voor wie de overstap van basisonderwijs naar het 
regulier vmbo (nog) te groot is. In 2020 viel de TTV tot augustus onder verantwoordelijkheid van 
SOVOT (één van de aangesloten besturen). Mede naar aanleiding van het inspectiebezoek is de TTV 
vanaf augustus 2020 onder verantwoordelijkheid en aansturing van Portvolio gebracht.  
Begin schooljaar 2020-2021 zaten er 54 leerlingen op de TTV: 25 in klas 1 en 29 in klas 2. In klas 1 

nam het aantal leerlingen af omdat één van de thuisscholen (Campus013) startte met een 

schooleigen TTV. In klas 2 nam het leerlingenaantal toe t.o.v. het jaar ervoor, vanwege Covid19. Als 

gevolg van de lockdown vonden minder terug schakelingen plaats.  

 

Klas 1 – 25 leerlingen

RC C013 DRP Cam C 2C DUR Totaal Succes

9 0 11 4 1 25

Klas 2 – 29 leerlingen

RC C013 DRP Cam C 2C DUR Totaal Succes

8 14 6 1 - 29

thuisschool 

VO

% van tot. 

lln. Klas 1

thuisschool 

VO

% van tot. 

lln. Klas 2

 

Figuur 6: Leerlingenaantallen TTV 2020-2021 

Op basis van het onderzoek naar de TTV en de AOA is eind december gekozen om de TTV te sluiten 
per 1 augustus 2021. Dit besluit is in januari 2021 bekrachtigd door het voltallige bestuur. 
Eind juli 2021 bleek dat er van de 25 eerste klassers er 24 succesvol teruggeschakeld waren naar de 
thuisschool. 1 leerling stapte over naar het VSO.  
Van de 29 tweedejaars werden 24 leerlingen succesvol teruggeschakeld. 4 leerlingen stapten over 
naar het VSO en 1 leerling is tijdelijk geplaatst op Track013. 
Afgesproken is dat we meerjarig de ex-TTV-ers blijven volgen. In het jaarverslag 2022 worden 
hiervan de resultaten na 1 jaar sluiting TTV weergegeven. 



 Jaarverslag 2021 SWV Portvolio VO3004 definitief 

15 

De personeelsleden van de TTV zijn allen succesvol herplaatst conform eigen wens. 
 
Track 013 
De gegevens uit dit onderdeel zijn afkomstig uit jaarverslag Track013 schooljaar  aug 2020-dec 2021 

Ook binnen Track013 was de invloed van 
Covid19 groot. Tijdens de eerste lockdown heeft 
het OPDC de eerste twee weken de leerlingen 
heel intensief elke dag via de digitale middelen 
begeleid. Dit conform de RIVM maatregelen 
vanuit huis. Hierdoor was er goed zicht op de 
fysieke en mentale gesteldheid van de groep 
Het OPDC Track013 kreeg echter al snel de 
vraag om de kwetsbaren op school op te 
vangen.  

Figuur 7: Onderdelen Track013  

Op basis van de criteria vanuit de overheid vielen alle leerlingen onder deze doelgroep en kon 
Track013 alle leerlingen weer naar school laten komen met inachtneming van de richtlijnen van het 
RIVM. Tijdens de lockdown zaten alle leerlingen alle dagen weer op school.. Er is wel gewerkt met 
een aangepast rooster, omdat niet alle partners in de programmering open mochten of buitenshuis 
mochten werken. 
De terugkeer naar de thuisscholen kwam echter stil te liggen, evenals de instroom van nieuwe 
leerlingen en de ontwikkeltrajecten van leerlingen werden beïnvloed door de effecten van Covid19 
op de jongeren zelf. 
 
Traject Track2.0: 
Binnen Track2.0 (onderdeel dat zich richt op leerlingen die vanwege gedragsproblematieken tijdelijk 
niet binnen hun eigen school terecht kunnen) zijn de dagen van de week als volgt ingericht: 
• In totaal werden er wekelijks minimaal 20 onderwijsuren en maximaal 28 lesuren van 45 

minuten gegeven, tenzij in het plan van aanpak een andere keuze staat omschreven. In deze 
uren volgt de leerling binnen een groep zijn eigen lesstof en schoolplanners. In de middag 
volgen de leerlingen individuele programma’s waarbij de individuele ondersteuningsvraag 
leidend is. Is meer onderwijs nodig dan kan dat tijdens de studiemomenten in de middag.  

• Verder werden er in de middag trainingen gegeven op gebied van gedragsverbetering en zijn er 
gymlessen aangeboden voor alle leerlingen. 

 
Deze periode zijn de volgende nadelige gevolgen waargenomen: 
- Ontwikkeltrajecten leerlingen kwamen stil te liggen op gebied van praktijkvakken en stage. 
- Aanlevering schoolmaterialen door de thuisscholen was een extra uitdaging. 
- Terugkeer naar school van inschrijving kwam stil te liggen. 
- Nauwelijks tot geen in- of uitstroom. 
De verwachting is dat er na het normaliseren een vorm van inhaaleffect gaat optreden. In de 
formatie voor 2021-2022 is hiermee rekening gehouden. Begin 2022 zien we de toeloop van nieuwe 
leerlingen sterk groeien. 
 
Traject TopTrack: 
Op basis van het eind-evaluatierapport van de pilot-fase (december 2020) zijn bijstellingen 
doorgevoerd en is de status omgezet van pilot naar regulier aanbod. De leerlingen waren drie dagen 
per week welkom op Track013 en de andere twee dagen zaten de leerlingen op hun eigen school. 
Dit verliep goed en het resulteerde in goede evaluatiegesprekken en samenwerking. Lesmateriaal 
was vrijwel altijd aanwezig, mede óók omdat de leerlingen ook nog op school zaten. Waar het ging 
om thuiszitters werd duidelijk dat daar door alle betrokken partijen goed op werd ingezet en de 
betrokkenheid van school weer op gang kwam. 
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Dat de successen ervaren werden door de thuisscholen werd ook duidelijk in het aantal 
aanmeldingen. Daar waar we na de zomer 2020 gestart waren met 6 leerlingen zaten we bij de pilot 
evaluatie op 14 leerlingen. In de loop van 2021 groeide dit door tot 20 leerlingen. 
Gekozen is om van 3 naar 5 dagen open te gaan zodat we de aanwezigheid van leerlingen in de 
groepen beter konden spreiden, en daarmee ook de aandacht en begeleiding van leerlingen 
verbeterden.  
Gedurende het voorjaar van 2021 zagen we een groeiende stroom aanmeldingen. En werd duidelijk 
dat de afbouw van de individuele trajecten langzamer ging dan verwacht. Daarom is er voor gekozen 
om in augustus 2021 een tweede groep op te starten. 
 
Om terugval in problematiek tijdens lange periode van afwezigheid door vakantie te minimaliseren, 
zijn ondersteunende zomerschoolachtige trajecten passend bij de doelgroep ontwikkeld en 
uitgevoerd vanuit het OPDC. Deze zomeractiviteiten waren succesvol in deelname, en ook in 
resultaten. Beter en langer zicht op leerlingen bleek helpend en de groep bleef beter bij elkaar. Wat 
in de Covid-19 periode erg helpend was. 
 
Deze periode zijn de volgende nadelige gevolgen waargenomen: 
- Opbouw in terugkeer naar school van inschrijving kwam stil te liggen waardoor trajecten langer 

duren. 
- Nauwelijks tot geen tussentijdse instroom. 
 
Ook hier is de verwachting dat na normalisatie de tussentijdse aanmeldingen ook bij deze 
voorziening gaan groeien. 
 
Traject BackonTrack: 
Een traject voor thuiszitters opstarten in een periode waarbij leerlingen die toch al niet naar school 
willen legitiem thuis kunnen blijven vanwege Covid-19 is een uitdaging. Met dit in ons achterhoofd is 
er toch gestart.  
 
Vanaf het begin zien we dat de jongeren die bij het BackonTrack traject aangemeld worden moeilijk 
op gang komen. De doelgroep vraagt veel geduld en een lange adem in de begeleiding. De opbouw 
van het traject, door aan elke leerling een coach vanuit de hulpverlening én een coach vanuit 
onderwijs te koppelen, werkt. Beide coaches werken ondersteunend aan elkaar, waarbij het 
hoofddoel is, terugkeer in een onderwijs route. 
 
Gedurende het jaar is het programma doorontwikkeld en ziet het er als volgt uit naast de individuele 
coaching momenten:   
- Onderwijs waar mogelijk. 
- Weekstart op maandag bij Outrex. 
- Talent en motivatie programma bij en via R-Newt. Passend bij de vraag van de leerling. 
- Trainingen bij Outrex en Self. 
In het voorjaar van 2022 volgt de uitgebreide evaluatie van deze pilot 
 
Deze periode zijn de volgende nadelige gevolgen waargenomen: 
- Veel leerlingen niet zichtbaar vanwege de maatregelen, ondanks de vele pogingen tot contact 

vanuit de begeleiders. 
- Noodzakelijke hulpverlening komt moeizaam tot stand. 
- Hulpverlening via internet terwijl juist de persoonlijke benadering nodig is. 
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Samenwerkende partners op de werkvloer binnen Track013: 
• R-Newt, vanuit de interne opleiding van R-Newt komen jongerenwerkers elke week twee 

ochtenden een tweetal uren op het OPDC om ervaring op te doen met de doelgroep.  R-Newt 
verzorgt SOVA-lessen met nadruk op verschil straat -en schoolcultuur. Helaas is hier vanwege 
Covid-19 te weinig continuïteit in geweest.  

• IMW: verzorgt voor alle leerlingen van Track2.0 en Top Track SOVA en Rots & Water Trainingen.  
• Sterk Huis: Individuele begeleiding op school en thuis. Waar nodig de brug zijn naar 

specialistische hulp binnen Sterk Huis. 
• Ready to School voor extra ondersteuning examen leerlingen en vakinhoudelijke bijlessen 

wanneer dit noodzakelijk is en niet door thuisschool gerealiseerd kan worden. Afgelopen jaar 
werd door verschuiving en verbreding van de doelgroep duidelijk dat het op gebied van een 
aantal vakken structurele bijlessen nodig zijn. 

• Bureau leerplicht: Meedenken vanuit het wettelijk kader van leerplicht bij de mogelijkheden 
van maatwerktrajecten. Ook inhoudelijk meedenken in trajecten als BackonTrack. 

• De Toegang: Meedenken en helpen uitzetten en doorzetten van hulpverlening.  
• De Kracht: Begeleiding en ondersteuning personeel bij didactische en pedagogische vragen op 

werkvloer.        
• Outrex: Verzorgt trainingen en is vast onderdeel van alle programma’s van het OPDC Track013! 
 
Samenwerkende partners in de regio: 
• Veilig thuis 
• GGD/GGZ 

• Self 
• Politie 

 

Terugblik van de teamleider op verslagperiode.  
“In de afgelopen anderhalf jaar heeft de organisatie OPDC Track013 flink onder druk gestaan. En 
daarmee ook de teamleider. Vaak werd er in de late avonduren en vroege ochtenduren via 
verschillende media onderling contact gezocht, maar zeker met de teamleider, om te komen met 
oplossingen gerelateerd aan Corona. Gelukkig is het team van dien aard dat we altijd konden 
komen met een oplossing. Maar het continue proces van ad-hoc moeten beslissen zorgt er ook voor 
dat zaken soms minder nauwkeurig gedaan zijn, waar we vervolgens later last van kregen. Een en 
ander werd ook duidelijk bij het inspectiebezoek in januari 2022. De aandachtspunten van de 
inspectie hebben ons opnieuw op scherp gezet en geven aanleiding tot verdere verbetering. 
 
Zoals duidelijk werd tijdens de landelijke OPDC dag maar ook tijdens het inspectiebezoek doen wij, 
OPDC Track013, namens het samenwerkingsverband Portvolio absoluut de juiste dingen. We 
pakken alles aan en zijn eerlijk in wat we wel en wat we niet kunnen. Waar mogelijk  ondersteunen 
wij de thuisscholen en denken we mee in mogelijkheden en bieden een veilige plek aan de 
leerlingen die het nodig hebben.  
Vooral de verbinding met het Advies Team van Portvolio, middels inzet van medewerkers vanuit het 
OPDC, zorgt ervoor dat we steeds eerder betrokken zijn en meer grip krijgen op de trajecten.” 
 
Welke punten van zorg vragen om extra acties in 2022!  
- Aanleveren van schoolmateriaal blijft een cruciaal aandachtspunt. Waarom worden afspraken 

op dit gebied niet gewoon nagekomen? Ook in gesprek met Inspectie is dit een punt van 
aandacht geweest. Conclusie is dat ik nog nadrukkelijker mensen op de verschillende scholen 
hierop zal gaan aanspreken. Mocht dit dan nog blijken zullen we het doen in de lijn en zal de 
directeur-bestuurder de betreffende directies, en mogelijk de betrokken bestuurders hierop 
aanspreken. 

- Huisvesting en facilitering. In de afgelopen jaren is het pand waar het OPDC gevestigd is 
gebruikt als uitvalsbasis voor scholen die tijdelijk extra ruimte nodig hebben of gaan 
verbouwen. Omdat er onduidelijkheid bestaat over de lange termijn inzet van het huidige pand 
is renovatie niet bespreekbaar. In schooljaar 2022-2023 wordt het Schakelcollege tijdelijk 
ondergebracht. Wat er na dat schooljaar gaat gebeuren is nog onduidelijk. Communicatie 
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hierover verloopt slechts via de wandelgangen. Inmiddels hebben we zelf het initiatief genomen 
om in gesprek te gaan met de directie van het Schakelcollege. Er bestaat grote zorg hoe deze 
doelgroepen bij elkaar passen, hoe het in het gebouw geregeld kan worden of dat wij in kunnen 
staan voor de veiligheid. Ik vind dit meer dan zorgelijk en beschamend hoe wij met de 
voorzieningen en de kwetsbare jongeren die daar wegens verschillende redenen heen gaan 
omgaan.  

 
Speerpunten komend jaar 2022! 
- Eindevaluatie BackonTrack voorjaar 2022. 
- Website OPDC Track013 herzien en laten bouwen. 
- Magister verder inrichten als leerlingvolgsysteem. 
- Onderzoek doen naar een gevalideerd veiligheid enquête systeem zodat deze twee keer per 

jaar afgenomen kan worden. 
- Komen tot Onderwijs Zorg Arrangement met Sterkhuis als hoofdaanbieder. 
- Onderzoek doen naar mogelijkheden met Sterkhuis voor inrichten zorggroep waar leerlingen 

zitten die behandeling hebben. 
- Komen tot een goede schriftelijke weergave van onze kwaliteit. 
- Komen tot een jaarplanner waarin alle vaste terugkerende acties staan opgeschreven zodat 

deze automatisch in gang worden gezet. 
- Follow up doen naar leerlingen die het traject gevolgd hebben te verstaan 6 maanden na, 12 

maanden na en eventueel 18 maanden na verlaten van het traject. 
 
In-en uitstroom 
In onderstaande tabel is de in- en uitstroom van leerlingen Track013 zichtbaar gemaakt over de 
periode van 1 aug 2020 tot 31 december 2021. 
 

 Schooljaar 2020/2021  2021: 1/8-31-12 

School 
Instroom 

vanuit   

Uitstroom 
naar  

Instroom 
vanuit  

Uitstroom 
naar 

Praktijkcollege Tilburg 1        

Kempenhorstcollege 1        

ISK-Schakelcollege 1     1   

2C Jozefmavo 1   2  3   

Hanze college 1        

2C Cobbenhagenlyceum 2     1   

Cambreur College 2        

2C Cobbenhagenmavo 2     1   

Mill Hill College 2        

2C Ruivenmavo 3     1   

Theresia Lyceum 3     2   

Koning Willem II college 2     1   

2C Durendael  3   1     

Odulphuslyceum 5   1  2  1 

Beatrix College 4     2   

De Rooi Pannen Vmbo 16   1  6   

Reeshof College 5     3  2 

Campus013 5     2  1 

Gymnasium Beekvliet      1   

Maurick college      1   

Entree    6     
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 Schooljaar 2020/2021  2021: 1/8-31-12 

Entree De Rooi Pannen    2     

Bredero college    1     

VSO Parcours    3     

VSO De Keijzer    5     

Examen + MBO    9     

Leerplicht / Hulpverlening.    4    2 

VaVo         
          

  Instroom   Uitstroom  Instroom  Uitstroom 

Totaal: 59   35  27  6 

 

 Schooljaar 2020/2021  2021: 1/8-31-12 

Track2.0 39   30  15  5 

BackonTrack 10   3  4   

TopTrack 10   2  8  1 

Figuur 8: In- en uitstroom Track013 schooljaar 2019-2020 

In het originele jaarverslag van Track013 staan o.a. nadere gegevens over de tevredenheids- en 
veiligheidsonderzoeken. Alle onderliggende jaarverslagen zijn opvraagbaar bij het secretariaat van 
Portvolio. 
 

9:  Ontwikkelingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 
Doelstelling: Het speciaal onderwijs maakt integraal deel uit van de ondersteuningsstructuur van het 
samenwerkingsverband. Wij beschouwen het voortgezet speciaal onderwijs als ondersteunend  
aan en aanvullend op het regulier voortgezet onderwijs. Ons deelname percentage VSO ligt op  
het landelijk gemiddelde. 
Het bereiken van het landelijke deelnamepercentage VSO is nog steeds niet gelukt, sterker nog: in 
de afgelopen jaren zien we een duidelijke stijging van het aantal leerlingen in het VSO. Bij de 
invoering van passend onderwijs viel het percentage van Portvolio nog gelijk met het landelijk 
percentage, maar sinds 2016 beginnen we uit de pas te lopen en is het percentage VSO gestegen van 
3,4% (2014) naar 4,7% (2021). 
 
Percentage leerlingen in VSO op teldatum (realisatie 2012-2021) 

Deelname VSO % 1-10-2012 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Totaal VSO 542 662 697 739 735 738 771

Totaal VO leerlingen 17.003 17.505 17.292 17.053 16.799 16.596 16.598

Percentage Portvolio 3,19% 3,78% 4,03% 4,33% 4,38% 4,45% 4,65%

Percentate VSO landelijk 3,36% 3,27% 3,27% 3,32% 3,62% 3,72% nb

Figuur 9: percentage VSO op teldatum 

  



 Jaarverslag 2021 SWV Portvolio VO3004 definitief 

20 

Aantal leerlingen in VSO op teldatum (oktober 2021) 

(V)SO TLV TLV TLV Res. LI Res. LI Res. LI Overig Overig Overig Totaal

Cat L Cat M Cat H Cat L Cat M Cat H Cat L Cat M Cat H

ZLM De Bodde 82 28 12 0 0 0 0 0 0 122

PI School Hondsberg 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

VSO Parcours 134 6 0 0 0 0 0 0 0 140

OC Leijpark 161 29 29 0 0 0 0 0 0 219

SG de Keijzer 204 1 0 0 0 0 0 0 0 205

TOTAAL 581 64 41 5 0 0 0 0 0 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niet deelnemende (V)SO 

van Portvolio 62 3 3 11 1 0 0 0 0 80

TOTAAL 643 67 44 16 1 0 0 0 0 771  

Figuur 10: Verdeling VSO leerlingen over scholen en TLV hoogte 

Voor de integrale verantwoording over de besteding van de VSO middelen en de daarbij geboekte 
resultaten verwijzen wij naar de jaarverslagen over 2021 van onze VSO schoolbesturen. 
Portvolio wil in de komende jaren verdere stijging absoluut voorkomen en deze trend terugbuigen  
in de richting het percentage rondom de start van passend onderwijs: namelijk 3,4% VSO. 

Daarvoor dient er nog hechter samengewerkt te worden tussen het reguliere onderwijs en het VSO. 
In het bestedingsplan in de MJB 2021-2025 zijn hiertoe middelen vrijgemaakt. 
In 2022 wordt er breed onderzoek uitgevoerd naar de leerlingenstromen in het VSO en wordt bij 
andere samenwerkingsverbanden gekeken naar hun werkwijze om meer leerlingen in het reguliere 
onderwijs te kunnen bedienen. 
 

10:  Ondersteuningstoewijzing en advisering 
Tot oktober 2020 kende Portvolio de Toelatings- en Adviescommissie (TAC). Vanaf oktober 2020 
heeft Portvolio de advies- en indicatiefunctie gesplitst en zijn de wettelijke taken verdeeld over de 
Toelaatbaarheidscommissie (TC) en het Advies Team (AT). In 2021 heeft Portvolio de notitie: 
“Toeleiden en indiceren totaal okt 2021” gepubliceerd waarin de werkwijzen van beide gremia 
beschreven staan. 

Het multidisciplinaire AT bestaat uit specialisten die functioneren als schoolcontactpersonen die 
flexibel beschikbaar, bereikbaar en inzetbaar zijn voor onze scholen. Toeleiding tot de 
bovenschoolse voorzieningen is sindsdien in dit team belegd, conform het vier-ogen-principe. Op de 
meeste scholen wordt goed gebruik gemaakt van de schoolcontactpersoon van Portvolio. Deze 
wordt betrokken bij de zelfevaluatie, bij eventuele toeleiding van leerlingen naar arrangementen en 
in bredere zin bij alle Passend Onderwijsthema’s.   

Tegelijkertijd is de nieuwe Toelaatbaarheidscommissie (TC) opgestart. De werkwijze en procedure(s) 
voor indicatie TLV VSO en PRO (aanvraag via Indigo) werkt prima en is door de TC gehandhaafd. In 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is in ieder geval opgenomen hoe lang deze geldig is en over 
welke bekostigingscategorie het gaat.  

Samenstelling (stand van zaken dec 2021): 

AT: 
VSO PRO Scholen  0,50 FTE Vereniging OMO 
Vmbo BK  0,20 FTE SOVOT 
ISK-vmbo GT/H/V 0,40 FTE St. Biezonderwijs  
Vmbo GT/H/V  0,20 FTE SOVOT 
H/V (waarneming) 0,15 FTE St. Biezonderwijs 
Secretariaat  0,30 FTE Vereniging OMO 
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TC: 
Voorzitter 0,25 FTE Vereniging OMO 
VO specialist 0,25 FTE Vereniging OMO 
Gedragswetenschapper (BIG geregistreerd GZ 
psycholoog, registerpsycholoog NIP Kind en Jeugd) 

0,40 FTE Onderwijsgroep Tilburg  

VSO specialist  0,25 FTE OC Leijpark 
Secretariaat  0,40 FTE Vereniging OMO 
 
Resultaten TC 

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 544 dossiers in behandeling genomen en beoordeeld. Over 
geheel 2021 waren dit 532 dossiers: 

Categorie

Aangevraagd Toegekend Aangevraagd Toegekend Aangevraagd Toegekend

TLV 413 396 446 421 447 427

AOA 17 17 21 21 22 22

Work 2 Learn 1 1 0 0 0 0

Advies 52 42 15 12 2 0

Track013 34 34 62 61 61 61

Totaal 517 490 544 515 532 510

2019-2020 2020-2021 2021

 
 
Aanvragen 2019-

2020

2020-

2021

2021 Verdeling 

afgegeven TLV's

2019-

20120

2020-

2021

2021 Specificatie 

nieuwe TLV's

2019-

2020

2020-

2021

2021

TLV aanvr. 413 446 447 Verlenging 182 193 199 uit basisond. 123 143 147

Niet beh.baar 5 11 12 Nieuwe 214 228 228 Uit reg. VO L 78 68 63

Ingetrokken 2 1 1 Uit reg. VO M 1 0 0

Afgewezen 10 11 6 Uit reg. VO H 3 1 1

Uit VSO 8 11 0

Uit werktraject 1 0 8

Toegekend 396 421 427 Uit PRO 0 3 6

UIT ODC Cobalt 0 2 3

Totaal 214 228 228

Aanvullende 

gegegevens

2 2 1

 

Figuur 11: TAC aanvragen 2020-2021 en 2021 in cijfers vergeleken met het jaar ervoor 

 

Lengte afgegeven TLV’s 

1j 2j 3j 4j einde totaal 1j 2j 3j 4j einde totaal

Nieuwe TLV

Laag 7 30 3 1 130 171 11 44 33 52 60 200

Midden 8 8 0 0 2 18 0 9 3 0 1 13

Hoog 3 2 0 0 1 6 3 2 1 0 8 14

Totaal 18 40 3 1 133 195 14 55 37 52 69 227

Verlenging

Laag 3 2 0 0 112 117 95 26 17 7 1 146

Midden 3 3 0 0 18 24 15 6 5 0 3 29

Hoog 2 2 0 0 6 10 9 1 1 1 2 14

Totaal 8 7 0 0 136 151 119 33 23 8 6 189

2020 2021

 

Figuur 12: Lengte afgegeven TLV’s in 2020 en 2021 

In 2021 is het aantal verlengingen van TLV’s hoger dan het jaar ervoor, als gevolg van een tijdelijke 

coulance maatregel samenhangend met Covid-19. 
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Overzicht afgifte TLV (categorie laag) per school 

 
17-18 18-19 19-20 20-21 gem

Frater van Gemertschool 34 0 0 0 20,5

Reeshof College 4 8 6 5 5,75

Praktijkcollege Tilburg 4 5 3 3 3,75

Koning Willem II College 2 3 4 1 2,5

2College Durendael 0 5 2 5 3

2College Cobbenhagenlyceum 1 1 2 1 1,25

2College Ruivenmavo 0 4 1 4 2,25

2College Jozefmavo 3 5 5 1 3,5

2College EOA Oisterwijk 0 0 0 0 0

2College Cobbenhagenmavo 1 0 0 0 0,25

Beatrix College 5 5 6 6 5,5

Mill Hill College 2 4 7 8 5,25

Campus013 8 15 10 8 10,25

Schakelcollege 3 1 2 1 1,75

Theresialyceum 3 4 2 1 2,5

Odulphuslyceum 1 0 2 3 1,5

Cambreur College 3 8 6 7 6

De Rooi Pannen 9 10 15 13 11,75

De Nieuwste School 3 3 1 2 2,25

Overige 0 1 4 9 3,5

Totaal 86 82 78 78 81
 

Figuur 13: VSO verwijzingen vanuit regulier VO (laag) in historisch perspectief 

Deze tabel laat zien dat er sprake is van een verlaging van de zij-instroom vanuit het reguliere VO. In 
de eindtotalen is dit echter minder zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door de groei van de categorie 
overig. De 9 in 2020-2021 bestaan uit 5 verhuisgevallen vanuit het buitenland naar Nederland 
(waarvan 4 terugkomers uit België) en de andere 4 betreft mutaties in de woonomstandigheden 
(OTS etc., waardoor de leerling in voedingsgebied Portvolio wordt geplaatst). 
Bij Mill Hill College en 2College Ruivenmavo is nagegaan of de groei in verwijzingen mogelijk 
veroorzaakt wordt door de AOA-leerlingen. Dat blijkt nauwelijks zo te zijn. Bij Mill Hill College gaat 
het in 2 van de 8 verwijzingen over AOA –leerlingen en bij 2College Ruivenmavo is dit 1 van de 4.  
Er stromen nog steeds weinig leerlingen terug van VSO naar regulier onderwijs. Dit blijft een 
aandachtspunt voor de toekomst in het kader van de versteviging van de samenwerking. 
 
Afgifte TLV PRO 2020-2021 en gehele jaar 2021 

Voor PRO zijn in schooljaar 2020-2021 79 TLV’s afgegeven, t.o.v. 61 een jaar eerder. In kalenderjaar 

2021 waren dit er ook 79. 

 

11:  Privacy en klachtafhandeling 
Bij dit onderdeel is gebruik gemaakt van delen van het jaarverslag 2021 FG SWV Portvolio dat is 
opgesteld door de externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) ingehuurd via CED. 
In 2021 zijn er binnen het samenwerkingsverband Portvolio weer stappen gezet m.b.t. de 
implementatie van de AVG. Alle verplichte en een aantal gewenste AVG documenten zijn 
vastgesteld, ingestemd en digitaal op een toegankelijke plaats opgeslagen en gedeeld/besproken 
met de medewerkers. De contactgegevens van de FG zijn inmiddels vindbaar op de website. 
De bewustwording lijkt goed op orde: medewerkers zijn zich bewust van de gevoelige informatie 
waarmee gewerkt wordt. Door het gebruiken van Indigo voor de leerling gegevens worden er nog 
zelden leerling dossiers gemaild. Externen willen nog wel eens gevoelige informatie via de mail 
sturen, het blijft zaak om hier alert op te reageren en deze mails direct te verwijderen en ervoor te 
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zorgen dat deze externen worden aangesproken op het veilig delen van informatie. Portvolio werkt 
sinds 2020 met Zivver voor beveiligd mailen. 
In 2021 heeft de CED-Groep het samenwerkingsverband geholpen met het opstellen van een 
convenant met Onderwijs Transparant. Dit is inmiddels in een afrondende fase waarbij de laatste 
punten besproken moeten worden en de verwerkersovereenkomsten met de scholen moeten 
worden beoordeeld. Hiertoe is een afspraak gemaakt met de CED-adviseur zodat dit voor de 
voorjaarsvakantie kan worden afgerond. 
Vorig jaar is het register van verwerkingen opgezet en is afgesproken dat de CED-Groep dit zal 
bijhouden in de toekomst. De Security Officer (SO) stuurt nieuwe verwerkersovereenkomsten zodat 
deze beoordeeld en verwerkt kunnen worden. Uit het register blijkt tevens welke acties het SWV 
moet nemen bij bijvoorbeeld het verwijderen van data bij leveranciers. 
De rechten van betrokkenen staan duidelijk vermeld op de website. Er wordt bij Portvolio nauwelijks 
tot geen gebruik gemaakt van deze rechten. Eventuele verzoeken worden in een overzicht 
bijgehouden. 
De bewaartermijnen zijn aangepast naar 3 jaar voor gezondheidsgegevens en 7 jaar voor TLV’s. De 
SO vraagt na bij Indigo of er ook gewerkt kan worden met anonimiseren van gegevens. In 2021 zijn 
alle papieren dossiers (beveiligd) vernietigd. Men is nog bezig met het opschonen van de digitale 
dossiers (ca. 75% klaar). 
 
Men is voor de Office omgeving bezig (met Ratho) voor een herinrichting van de mappenstructuur 
en de autorisaties. Hiertoe is een voorstel gemaakt. De autorisatiematrix (die is nagestuurd door de 
SO) geeft een duidelijk beeld van de rollen/rechten van de verschillende medewerkers. Zorg dat 
daarna het controleren van de autorisaties (via logbestanden) wordt in geregeld en aantoonbaar 
wordt gemaakt. Bij Indigo is men bezig met een update om logbestanden te kunnen genereren die 
de gewenste informatie laat zien, verwachting is dat dit eind maart 2022 is voltooid. 
Binnen het samenwerkingsverband is voor Indigo 2-FA ingesteld. Voor de Office-omgeving zal (na de 
herinrichting) MFA ingesteld worden. Dit verkleind het risico op ongewenste inlog/inzage door 
derden/onbevoegden. Men mailt beveiligd m.b.v. Zivver. 
 
Er zijn (nog) geen duidelijke afspraken met andere gebruikers van hetzelfde gebouw m.b.t. de 
omgang met elkaars privacy-gevoelige informatie. Dit staat op de rol voor 2022. 
Er is (nog) geen jaarlijks scholingsplan voor gebruik van de risicovolle software. Medio 2022 worden 
de medewerkers wel geschoold m.b.t. gebruik van Office (veilig delen, gebruik MFA). 
 
Datalekken/ beveiligingsincidenten Rechten van betrokkenen 
Er zijn bij samenwerkingsverband Portvolio in 2021 geen datalekken gemeld. Het totaaloverzicht van 
de incidenten wordt door de SO digitaal bewaard. 
Er zijn in 2021 geen inzageverzoeken geweest. 
 

Klachtafwikkeling 
Tussen ouders, scholen en samenwerkingsverband kunnen verschillende inzichten ontstaan over de 
vraag wat een leerling nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. Klachten 
of geschillen met ouders worden voornamelijk afgehandeld conform de klachtenregeling van 
betreffende school of bestuur. Indien het niet lukt om op schoolniveau de klacht af te wikkelen of 
indien het samenwerkingsverband een rol heeft (meestal bij afgifte TLV) dan treedt de directeur van 
Portvolio in mediërende zin op. Mocht dit niet tot oplossingen leiden, dan wordt de klacht of het 
bezwaar doorgeleid naar de landelijke arbitrage en bezwaaradviescommissie voor 
onderwijsgeschillen. 
In 2021 zijn er drie bezwaren ingediend en behandeld: 
- VSO-school ging in bezwaar tegen de lengte van de afgegeven TLV. Na behandeling is de VSO-

school in het gelijk gesteld en is alsnog een langere TLV afgegeven. Op basis hiervan zijn nieuwe 
afspraken gemaakt over het afgeven van TLV’s voor EMB-leerlingen. 
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- Ouders maken bezwaar tegen niet afgeven van een AOA-beschikking en het advies VSO. 
Klacht is behandeld en na behandeling is in overleg met de betrokken AOA-locatie wel een AOA 
beschikking afgegeven, met als tegenafspraak dat ouders volledig meewerken aan een TLV-
aanvraag mocht het traject onverhoopt toch niet lukken. In februari 2022 is uit een evaluatie 
gebleken dat de AOA-locatie de gevraagde ondersteuning kon bieden. 

- Bezwaar buurtbewoner Track013 over rokende jongeren op het speelveld naast de school. 
Het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard, nadat in de onderzoeksfase duidelijk werd dat het 
leerlingen van het ROC betrof, die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. De klacht is doorgespeeld 
naar de schoolleiding van het ROC. 

 

12:  Ontwikkelingen op gebied van samenwerking met partners 
Bij het inspectiebezoek in 2022 is samenwerking met partners één van de thema’s geweest: de 
reactie van de inspectie sloot goed aan bij onze eigen kijk op deze samenwerking. Daarom is deze 
integraal overgenomen. 
Het bestuur van het samenwerkingsverband investeert actief in een goede samenwerking met de 
gemeenten. Betrokkenen vanuit de gemeente geven aan dat de contacten met het 
samenwerkingsverband en de scholen positief zijn en bijdragen aan goed zicht op (mogelijke) 
thuiszitters. Ook ervaren zij een coöperatieve opstelling om samen maatwerkoplossingen te vinden 
voor deze leerlingen. Zij geven daarnaast aan dat er kansen liggen in het uitwerken van onderwijs-
zorgarrangementen samen met de jeugdhulp. Scholen zijn, volgens hen, steeds meer in staat om de 
meerwaarde van de samenwerking te benutten maar sommigen kunnen nog eerder gemeenten en 
jeugdhulp inschakelen om snel en vooral ook preventief ondersteuning op maat in te zetten. De 
gesprekspartners merken op dat de kwaliteit van de samenwerking omhoog gaat en dat het 
samenwerkingsverband daar een positieve bijdrage aan levert. 
 
Ouders vinden informatie over passend onderwijs op de website van Portvolio. Deze wordt 
voortdurend actueel gehouden. Als nieuwe stap wordt in 2022, waar mogelijk in samenwerking met 
Plein013, een ouder- en jongerensteunpunt ingericht. 
 

13:  Bedrijfsvoering en controle 
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de opzet en het functioneren van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. De directeur-bestuurder van Portvolio wordt bij de 
administratieve verwerking en de begrotings- en verantwoordingscyclus ondersteund door Dyade 
(financieel dienstverlener) en een financieel business partner van het bestuur van de OGT.  

Als accountant is door het Algemeen Bestuur, de heer E.R. van Honk (RA) van ABAB Accountants 
Tilburg aangewezen.  

De directeur-bestuurder stemt de keuzes op financieel gebied af met de auditcommissie (2 leden 
Algemeen Bestuur). De in 2021 opgestarte samenwerking met Dyade is helpend geweest om het 
cyclisch proces van de begrotings- en verantwoordings-cyclus verder op orde te brengen. Zo wordt 
er o.a. strikter gecontroleerd op opgegeven leerlingenaantallen die als basis dienen van de 
batenkant van het SWV.  
In 2021 zijn we ook gestart met een meer gestructureerde uitgifte van beschikkingen. Hierdoor is 
een beter jaaroverzicht van onze liquiditeitsprognose beschikbaar. We weten nu beter op welk 
moment, we welke verplichtingen hebben. In de MJB 2022-2025 is een vernieuwde interne 
risicoanalyse opgenomen. 
 

14:  Evaluatie Ondersteuningsplan 2019-2023 
In dit jaarverslag is al op een aantal punten aangegeven hoe deze punten aansluiten bij hetgeen is 
vastgelegd in het OP 19-23. In deze paragraaf worden de te behalen doelen in 2023 zoals beschreven 
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in het OP 19-23 nader geanalyseerd. De opbouw is conform de 3 genoemde kerndoelen zoals 
benoemd voor de periode 2019 tot en met 2023: 

1. betere aansluiting van Primair Onderwijs op Voortgezet Onderwijs; 
2. meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en daarmee de groei van de 

deelname aan het VSO ombuigen naar het landelijk gemiddelde; 
3. samenwerking rondom zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs met gemeenten en 

jeugdhulp. 
 

Uitwerking 1:  Betere aansluiting PO op VO 

A PO en VO kennen elkaar en informeren elkaar open en eerlijk. In goed overleg krijgen zij de 
leerling bij de start van het VO meteen op de meest passende plek. 
We stellen vast dat ondanks veel dialoog tussen PO en VO we nog steeds te maken hebben 
met een kleine groep leerlingen die vrij snel na de start van hun loopbaan in het VO toch een 
overstap moet maken naar een ander type onderwijs. De informatieoverdracht blijft een 
proces van hard werken. Op de scholen is veel informatie aanwezig over het werken met 
Onderwijs Transparant (OT), maar door veel voorkomende personele wisselingen lijkt die 
informatie dan weg te vallen. Terugkoppeling vanuit VO naar PO kan beter, maar ook de 
transparantie vanuit PO naar VO laat soms te wensen over. Daar waar er langer wordt 
samengewerkt tussen dezelfde personen zie je dat partijen serieuzer omgaan met de invoer 
en verwerken van de gegevens. Hierbij spelen ouders ook een rol.  
Voor de toekomst is het beter betrekken van het SBO bij het werken met OT een punt van 
aandacht. 

 
B De kwaliteit van de adviezen is verbeterd. Het advies richt zich niet uitsluitend op de 

cognitieve vermogens van leerlingen, maar ook op de thuissituatie en hun executieve 
vaardigheden. Er is eenduidig beleid hoe om te gaan met bijgestelde adviezen en ten gevolge 
daarvan gewijzigde aanmeldingen. 
Is duidelijk verbeterd maar een dubbeladvies PRO/Basisberoepsgerichte leerweg zou niet 
mogelijk moeten zijn. Het overheidsbeleid “bijgestelde adviezen” is helder hierover (vervalt 
echter in 2024). Aandachtspunt: door het bieden van meer kansengelijkheid moeten scholen 
wel langer rekening houden met die zaken die door thuis niet geboden kunnen worden. 

C De warme overdracht van PO naar VO is structureel en omgekeerd is er een terugkoppeling 
van VO naar PO. 
Warme overdracht wordt in onze regio goed uitgevoerd. Toch zijn er verbeteringen mogelijk 
bij enkele PO- en enkele VO-scholen: soms is het Onderwijskundig rapport (OKR) erg summier 
ingevuld, soms benut een VO-school de inhoud van het OKR te weinig in de voorbereiding van 
de warme overdracht. 

D Voor de Speciaal Onderwijs leerlingen in groep 7 is in beeld gebracht wat zij nodig hebben op 
het VO. 
Aan het begin van het schooljaar is het SO goed in staat te voorspellen wat het vervolg van de 
onderwijsloopbaan wordt van de eind-groepers. 

E Van alle kinderen in groep 8 zijn de overstaprisico’s in beeld, die vervolgens vertaald worden 
naar passende ondersteuning vanaf de start op het VO. 
Vaak is dit het geval, maar helaas nog steeds niet altijd. Als er risico’s in beeld zijn, is er 
meestal ook een OKR beschikbaar. In de Corona-periode signaleren we dat de positieve 
ontwikkeling op dit punt is gestagneerd. In deze periode zien we ook dat meer leerkrachten 
groep 8 ervoor kiezen om het OKR minder gedetailleerd in te vullen, vanwege de warme 
overdracht en eventuele gevoeligheden bij ouders. 
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F Het VO is in staat om verstroming te voorkomen en negatieve- of faalervaringen bij kinderen 
zijn beperkt. 
Vanuit de OT module VO-VO zien we minder verstromingen (ook al zichtbaar vóór Corona). De 
verwachting was dat de kansrijke advisering tot een toename zou leiden.  

G We hebben gezamenlijk met het PO onderzocht wat er nodig is om de overgang van PO naar 
VO goed te laten verlopen voor de leerlingen van 10-14 jaar en hebben op grond daarvan 
zoveel mogelijk een passend aanbod ontwikkeld. 
Binnen POVO-013 werken PO en VO goed samen aan dit thema. Aanvullend is er vanuit de 
LEA-uitwerkingen gewerkt aan meerdere pilots op dit gebied zoals de Topklas, taalklassen, 10-
14-projecten in Zuid en West (mogelijk gaat ook Noord meedoen). 

Uitwerking 2:  meer inclusie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs en daarmee de 
groei van de deelname aan het VSO ombuigen naar het landelijk gemiddelde; 

A De scholen sluiten geen leerlingen bij voorbaat uit en we groeien stap voor stap naar méér 
inclusief onderwijs. Iedere reguliere VO school heeft een passend aanbod voor een specifieke 
doelgroep. Samen realiseren we een dekkend aanbod voor álle kinderen.  

 Komt nog voort uit gedachte dat elke reguliere school een aanbod in huis zou krijgen 
uitgaande van een specialisme. (zie ook F). Inmiddels hebben we hier andere denkbeelden 
over ontwikkeld: alle reguliere scholen hebben juist een breder en meer overlappend aanbod. 
Alle scholen hebben hun basisondersteuning aantoonbaar versterkt. We maken dit zichtbaar 
via de jaarlijkse metingen in het kwaliteitssysteem Perspectief op School. De groei van het 
aantal orthopedagogen en gedragswetenschappers is zichtbaar. Steeds vaker kunnen 
leerlingen hierdoor langer regulier blijven meedoen.  

Versterking in de toekomst is mogelijk door te onderzoeken welke vormen van ondersteuning 
ervoor kunnen zorgen dat meer leerlingen van regulier onderwijs gebruik kunnen blijven 
maken m.b.v. de bredere basisondersteuning.  

 

B Het lukt ons om regulier thuisnabij onderwijs op maat te realiseren.  

Deze lijkt strijdig te zijn met doelstelling A: inmiddels is er meer gekozen om alle reguliere 
scholen een breed ondersteuningsaanbod te laten ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld Leerwegondersteunend onderwijs (LWO) breed in te voeren op alle vmbo-
scholen. In een nieuw OP zou deze doelstelling hernoemt moeten worden naar: voor 
verreweg de meeste leerlingen. 

 

C De TAC heeft de rol van expert- en adviesteam van Portvolio en wordt door scholen eerder 
en/of vaker preventief betrokken bij zorgleerlingen.  

Hier is een grote slag gemaakt door de splitsing van de Toewijzings- en Adviescommissie (TAC) 
in de Toelaatbaarheidscommissie (TC) en het Adviesteam (AT). De schoolcontactpersonen 
(SCP) spelen hierbij een grote rol. Voordat een aanmelding gedaan kan worden bij de TC is er 
vooraf al een traject met de SCP doorlopen. Met het VSO zou het gesprek over terugkeer naar 
regulier VO nog verder versterkt mogen worden, ook via de SCP. 

 

D De mogelijkheden voor tijdelijk plaatsen van leerlingen in het VSO zijn verruimd; voor steeds 
meer leerlingen heeft het VSO een tijdelijk karakter.  

Het aantal tijdelijke plaatsingen op het VSO is niet verruimd. Wel hebben we de 
doorontwikkeling van Track013 vormgegeven. Een groeiend aantal leerlingen zit bij Track013 
in een tussenfase van observatie. Het grootste deel van de jongeren keert terug naar regulier 
onderwijs. 

In het VSO kennen we enkele tijdelijke plaatsingen zonder TLV, gekoppeld aan een tijdelijke 
uithuisplaatsing. Het aantal terugkeerders vanuit VSO naar regulier blijft nog te laag. In 22-23 
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willen we daarom meer acties zetten op symbiose trajecten tussen VSO en VO. Bij dit initiatief 
zijn inmiddels 10 scholen aangesloten. 

 

E De samenwerking tussen VO en VSO is geborgd; de expertise VSO wordt ingezet op regulier 
onderwijs en de expertise van het VO wordt ingezet op het VSO.  

Voor een goede samenwerking is het belangrijk te weten wat de ander doet. De afgelopen 
jaren is de inzet van de expertise VSO op regulier onderwijs nog beperkt uitgevoerd. Inmiddels 
zetten we in op presentaties van succesvolle samenwerkingen (Parcours-Campus013, PCT-
Entree etc.) Het is van belang dat we de komende periode nog meer gaan inzetten op 
activiteiten waarbij VSO en VO samenwerken. De expertise van het VSO wordt via de 
expertisecentra ingezet op het VO, andersom zien we dit nog niet veel gebeuren. In het 
voorjaar van 2023 wordt de dag van het VSO georganiseerd vanuit het ASS netwerk. Een 
volgende stap zou kunnen zijn dat er meeloopdagen voor docenten worden georganiseerd. 

Binnen het VSO zal er breder gekeken moeten worden hoe we de leerling op de beste plek 
krijgen. Hiertoe loopt in 2022 een initiatief waarbij alle VSO-scholen betrokken zijn.  

In het nieuwe OP moeten we beter aangeven wanneer een leerling alleen in het VSO goed 
ondersteund kan worden en waar we met extra begeleiding door een VSO-school leerlingen 
binnen regulier kunnen ondersteunen. 

 

F Gedifferentieerd onderwijs is de standaard geworden.  

 Uitstroomprofielen moeten helder zijn, de route kan verschillen. Bij steeds meer scholen 
binnen Portvolio worden de mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijs hiertoe groter. Er 
wordt meer individueel gericht gewerkt. Symbiose samenwerkingen moeten verder 
uitgebouwd worden. In 2022 is een werkgroep opgestart om hier aan te werken. 

 

G De deelname aan het VSO loopt in onze regio zoveel mogelijk in de pas met de landelijke 
cijfers.  

 Het is de laatste twee jaar gelukt om de zij-instroom in het VSO te verlagen. Desondanks zien 
we niet dat de deelnamecijfers VSO in de pas lopen met de landelijke cijfers. In het volgende 
OP dient hierbij de nuance te worden opgenomen hoe regionale ontwikkelingen hierin een rol 
spelen. Ook kan dan exacter geformuleerd worden wat we willen bereiken in 2027. 

 

H Er is inhoudelijk contact opgebouwd met de lerarenopleidingen, zoals Fontys, de AOS-T 
(Academische Opleidingsschool Tilburg) of de Master SEN opleidingen met betrekking tot 
aandacht voor passend onderwijs in toekomstig curriculum.  
Begin 2022 zijn de contacten met de AOS-en gelegd vanuit het samenwerkingsverband. 
Binnen de AOS-en lijkt nu nauwelijks aandacht voor het thema passend onderwijs. Bekeken 
moet worden welke stappen we hierin nog kunnen zetten voor medio 2023. Voor 
curriculumontwikkelingen in het VSO zijn aanvullende aanbieders beschikbaar buiten deze 
instituten. 

 

Uitwerking 3: Samenwerking met gemeenten en jeugdhulp in het voortgezet onderwijs 

A Er zijn resultaatgerichte overleggen met vaste deelnemers vanuit scholen, gemeenten en 
jeugdhulp; hierdoor kunnen we snel schakelen en zorg en onderwijs optimaal op elkaar 
afstemmen. 
We hebben de regiegroep Onderwijs-Zorg ingericht. De eerste 2 jaar heeft die samenwerking 
ervoor gezorgd dat partijen elkaar beter kennen en weten te vinden. Ook is er een 
verbredingsbijeenkomst belegd om de kennis over onderwijs en jeugdzorg breder met elkaar 
te delen. De regiegroep is momenteel zoekende hoe we een goede “next step” kunnen zetten. 
Partijen zien het belang hiervan in. In de randgemeenten blijken de korte lijntjes tussen 
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gemeente en één school goed te werken.  
Bij acute situaties blijken deze partijen elkaar snel te kunnen vinden. 

B Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp werken vraaggestuurd; geboden ondersteuning past bij 
de jongere en zijn ouders en eigenaarschap van het proces en de oplossingen liggen bij de 
jongere en zijn ouders. 
Voor de groep kwetsbare gezinnen werkt dit niet zo: een deel van de ouders en leerlingen is 
prima in staat om de juiste hulpvragen te formuleren. In andere situaties is de 
signaleringsfunctie van onderwijs, buurtorganisaties, verenigingen etc. echter van groot 
belang om zicht te krijgen. Ontkenning door ouders en leerling speelt nog al eens een 
belemmerende rol. Met name als er problemen spelen in het systeem van het gezin. 

C Er wordt effectief doorgepakt, zonder onnodige vertraging in de hulp of ondersteuning. 
Partijen werken aan doorlopende ontwikkelingen, duidelijke afspraken over uitwisselen van 
informatie en zitten sneller op één lijn. De focus ligt minder op alles wat er gebeurd is en meer 
op vooruitgang: ‘Waar staan we nu en wat moet er gebeuren om verder te komen?’ 
Op schoolniveau lijken we meer in staat om eerstelijns ondersteuning te bieden. De wil om dit 
ook bij volgende stappen te doen is bij alle partijen zichtbaar. Toch zien we dat processen te 
vaak stokken, met name bij complexe hulpvragen. De inzetbare capaciteit is momenteel 
ontoereikend. Een aantal ouders en professionals uit het onderwijs weten soms slimme routes 
te kiezen om toch snel de juiste zorg te kunnen krijgen. Het is dan teveel persoonsgebonden 
en niet geborgd en kansenongelijkheid wordt hierdoor versterkt. 

D Alle partijen hanteren in 2023 dezelfde definitie van regie. De voorlopige definitie van het 
samenwerkingsverband is nu ‘Regie houdt in het proces vaststellen en aansturen; de 
coördinatie tussen alle betrokkenen regelen, zoveel mogelijk door één casemanager, totdat er 
voor de jongere, en zij die te maken hebben met de jongere, een resultaat is bereikt dat 
afsluiten rechtvaardigt. De regievoerende casemanager hanteert een vorm van met elkaar 
overeengekomen doorzettingsmacht’. We gaan graag hierover in gesprek met onze 
samenwerkingspartners om in gezamenlijkheid tot een nieuwe, breed gedragen definitie te 
komen, die werkt! 
Binnen partijen wordt als definitie nu gehanteerd: Eén gezin, één plan, één regisseur. In de 
praktijk blijkt dit weerbarstiger te zijn. . 

E Omdat we een heldere route hanteren naar besluitvorming over regie, weten we bij elke 
jongere met een ondersteuningsvraag waar de regie ligt. De zwaarte van de casus wordt 
meegenomen in de besluitvorming over regie. Bij personele wisselingen weten de jongere en 
de ouders/verzorgers wie de regie overneemt en daarop aanspreekbaar is. 
In de meeste gevallen is duidelijk bij welke persoon de regie ligt. Personele wisselingen komen 
helaas vaak voor. Bij de expertisecentra en de BSV zien we gelukkig meer continuïteit. 
Hierdoor kan er adequaat gehandeld worden. 

F Er zijn passende onderwijs-zorgarrangementen (OZA); partijen financieren en richten deze 
samen in. Jeugdhulp en onderwijs verzorgen aansluitend samen de toegang tot deze 
arrangementen. 
We zien een groeiend aantal OZA’s of ZIO’s (Zorg in Onderwijs). De Bodde en OC Leijpark 
hebben landelijke bekendheid op dit gebied. Met de andere VSO-scholen en Track013 lopen 
gesprekken over de ontwikkeling van OZA’s. Vóór het einde van de looptijd van het OP19-23 
verwachten wij dat deze OZA’s gerealiseerd zijn.  
Er loopt ook een pilot met 6 reguliere scholen om op dit gebied stappen te kunnen zetten.  

Aanpak thuiszittersproblematiek 
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G De meest urgente knelpunten in de thuiszittersproblematiek zijn bekend. Er is één meldpunt 
voor alle partijen voor thuiszitters, van waaruit een expertiseteam zoekt naar oplossingen en 
een plan uitzet; deelnemende partijen zijn bereid om zich daaraan te conformeren.  

Om meer inzicht en grip te krijgen op de thuiszitters is er een werkgroep gevormd bestaande 
uit de aanjager thuiszitterspact en twee vertegenwoordigers van SWV Portvolio. Zij hebben 
minimaal elke 6 weken contact om de gemelde thuiszitters te bespreken op basis van de 
gegevens die voorhanden zijn.  

Binnen leerplicht heeft men recentelijk een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen 
maar er zijn nog wat implementatieproblemen. De scholen melden hun thuiszitters via Indigo, 
(het systeem van het Portvolio). De informatie uit dit systeem wordt ook gebruikt om elk 
kwartaal de thuiszitters te melden bij de Inspectie van Onderwijs. Aangezien er nog niet 
gewerkt wordt met een meldingssysteem of een integratie van de bestaande systemen is het 
controleren en uitzoeken van de meldingen een tijdrovende klus.  Ook de accuraatheid van de 
lijst is daardoor niet betrouwbaar. Het streven is dan ook om binnen de looptijd van het 
nieuwe ondersteuningsplan toe te werken naar een registratiesysteem of de integratie van de 
gegevens in één gezamenlijk systeem van Portvolio en de gemeenten. 

De aan Portvolio verbonden V(S)O scholen hebben een verzuimcoördinator en in 2022 worden 
deze door het SWV voor een netwerkbijeenkomst uitgenodigd om een nog scherper beeld te 
krijgen op welke wijze de verschillende leerlingen geregistreerd moeten worden. 

 

H Bij complex verzuim werken partijen met één stedelijke tafel met doorzettingsmacht, waarbij 
de procesregisseur (zie hierboven) aanmeldt en bepaalt welke relevante partijen worden 
uitgenodigd rondom de specifieke casus.  

In de werkagenda thuiszitterspact is voorzien in een actietafel onder regie van de aanjager, die 
de relevante partijen bij elkaar brengt om een casus die is vastgelopen op te lossen. Hierbij is 
de welwillendheid en inzet van de schoolbesturen van belang en de ervaring is dat de 
schoolbesturen zich terdege realiseren dat zij mee moeten werken aan het realiseren van een 
passende plek. 

Tot op heden is één casus besproken, die geleid heeft tot een start op een andere school. 

 

I Iedere hulpverlener, of dat nu op school is, bij een instantie of bij de gemeente, kent de eigen 
grenzen van het aanbieden van hulp of ondersteuning en draagt op tijd met rede over naar de 
deskundige die hier meer bekwaam voor mag worden geacht.  

Er wordt groei waargenomen in de duidelijkheid en helderheid van de gemaakte afspraken 
tussen zorg en onderwijs. Men is zich meer bewust van ieders verantwoordelijkheid. Echter er 
moet ook geconstateerd worden dat pogingen om zaken in “het grijze gebied” te organiseren 
nog steeds leiden tot discussie over wie nu verantwoordelijk is, onderwijs of jeugdzorg. De 
mindset dat je samen voor een leerling zorgdraagt en daarbij gebruik maakt van elkaars 
expertise, is nog onvoldoende aanwezig.  

 

J Partijen investeren voortdurend in een gezamenlijk gedragen procesgang. Hulp of 
ondersteuning aan een jongere loopt niet meer vast op botsende wetgeving of het niet mee 
willen werken van de jongere of ouders omdat partijen geregeld hebben hoe dan in 
gezamenlijk overleg (expertiseteam) tot oplossingen te komen.  

Er is sprake van meer helderheid bij casusoverleg m.b.t. de rol die eenieder heeft, maar 
binnen het grijze gebied spelen nog steeds de nodige afstemmingsperikelen. 

Om tot een betere afstemming te kunnen komen is het advies van het organiseren van een 
leertafel door de regiegroep gemeente-onderwijs-zorg (2021) opgevolgd en die is reeds van 
start gegaan. Doel is om van afgeronde casuïstiek te komen tot algemene leerpunten en deze 
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terug te koppelen aan beide werkvelden. Op deze manier verwachten we meer uniformiteit te 
krijgen in het behandelen van bepaalde vraagstukken. 

 

K Onderwijs volgen hoeft niet altijd op een school; ook op werk of in een stage kunnen 
leerlingen hun talenten ontplooien en nieuwe dingen leren. Er zijn meer mogelijkheden voor 
een dagbesteding buiten het onderwijs, buiten een V(S)O school of Track013. Als andere 
dingen even prioriteit hebben boven onderwijs, met als doel terugkeren naar onderwijs na 
herstel, dan kan dat. Voor jongeren die (tijdelijk) een alternatief ontwikkelingsperspectief 
buiten school nodig hebben, werken partijen samen en maken resultaatgerichte afspraken.  
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om leerlingen ook buiten school (bijvoorbeeld 
in de dagbesteding) van onderwijs te voorzien in samenwerking met verschillende partners is 
er een werkgroep ingericht. Deze bestaat uit leden van Portvolio en de gemeenten en zij zijn 
aangesloten bij “Wel in ontwikkeling” onder leiding van Lazlo van Donkelaar. De eerste 
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en op korte termijn vindt er een werkatelier plaats om 
aan de hand van casuïstiek te komen tot voorstellen.  
 

Aandacht en aanbod voor hoogbegaafden 

L Portvolio en Plein013 sturen samen op verbinding van het PO met het VO en realiseren zo 
voor hoogbegaafde leerlingen doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Door aanpassingen in het 
digitaal overdrachtsdossier vanuit het Primair onderwijs naar het Voortgezet onderwijs kan de 
onderwijsbehoefte voor deze leerlingen worden overgedragen en komt daardoor beter in 
beeld bij het voortgezet onderwijs.  

In het digitaal overdrachtsdossier (DOD) is gerealiseerd dat leerkrachten PO kunnen opnemen 
dat leerlingen klassen hebben overgeslagen (versneld zijn) en dat leerkrachten middels een 
‘uitklapscherm’ informatie kunnen toevoegen voor VO docenten.  

Uit afstemmingsoverleg PO-VO blijkt dat sommige leerlingen die ‘onderpresteren’ op de 
basisschool niet altijd opgemerkt worden of leerlingen die als ‘slim’ gezien worden, terwijl 
over de problemen die het kind of de school daarbij ondervindt niets in het DOD wordt 
vermeld.  

 

M Op iedere school is minstens 1 persoon die de kennis heeft om hoogbegaafde leerlingen in de 
school te signaleren en die het basisarrangement voor deze leerlingen kan organiseren.  

Vanuit het VO is binnen Portvolio dit gerealiseerd op de Havo- Vwo scholen (inclusief VSO de 
Keyzer). 

 

N Kennis over hoogbegaafdheid binnen de school is vergroot, reeds aanwezige expertise is 
zichtbaar en wordt gedeeld in levende kennis- en ervaringsnetwerken.  

Binnen de scholen zijn diverse medewerkers/docenten geschoold middels een Novilo 
opleiding (basis of gevorderd). Vanuit iedere school neemt een Hoogbegaafdheidsexpert deel 
aan het VO HB netwerk en zijn er twee ‘afgevaardigden’ vanuit de VO-scholen die deelnemen 
aan het talentwerk van PO-VO. Op die manier wordt kennis onderling verspreid. Dit netwerk 
beperkt zich nog vooral tot Havo Vwo scholen i.v.m. de implementatie LWOO bij de vmbo 
scholen (vond simultaan plaats). 

 

O Er is meer passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen; reguliere scholen werken daarin 
onderling samen en er is symbiose tussen VO en VSO.  

Dit is nog niet gerealiseerd. Er is wel een eerste mogelijke samenwerking tussen VSO en Top 
Track (bovenschoolse voorziening). Daarbij kan Top Track voor VSO ook als adviesfunctie 
ingeschakeld worden. 
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P Binnen de VO-scholen is er de mogelijkheid om te werken met een speciale voorziening of een 
onderwijszorgarrangement, zodat de leerling binnen de eigen school kan blijven, met een 
peergroup.  
Dit is niet op iedere school op dezelfde manier vormgegeven, dat hangt o.a. samen met de 
schoolvisie van de betreffende school. Op een aantal scholen is er een HB-voorziening binnen 
de school geregeld. Andere scholen kozen voor speciale trajecten of verrijkingsklassen (zie 
aanbod VO-scholen dat opgesteld is) Een school heeft een voorziening waarbij hoogbegaafde 
leerlingen de eerste twee jaar in een vaste kleine peergroup zitten.   

 

Q Een goede intake met warme overdracht van leerlingen die al in het Primair onderwijs zijn 
vastgelopen (nog voordat zij starten in het voortgezet onderwijs).  

Die warme intake is er in de meeste gevallen wel. Wel moet opgemerkt worden dat het heel 
moeilijk is om deze leerlingen op het reguliere VO te plaatsen zonder extra ondersteuning. Dit 
omdat de problemen vaak complex zijn en al langere tijd spelen (zelfs als leerlingen hebben 
deelgenomen aan voltijd HB onderwijs op het PO) 

 

R Als een school vastloopt in de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen op de eigen school, 
dan is er overleg en uitwisseling van expertise tussen de VO-scholen in het 
samenwerkingsverband.  

Dit overleg is er. Naast het ingeplande netwerkoverleg wordt er ook tussen de scholen 
onderling goed afgestemd. Frequent wordt hierbij beroep gedaan op de HB-expert vanuit 
Portvolio. 

 

S Bij leerlingen waarbij de handelingsverlegenheid de school overstijgt, bijvoorbeeld na inzet 
van ambulante begeleiding, is inzet nodig van bijvoorbeeld een expertisecentrum op 
samenwerkingsniveau.  

Als de school handelingsverlegen is, wordt eerst advies ingewonnen bij de experts vanuit het 
adviesteam. Dit kan samengaan met het vragen van advies aan de medewerker van Portvolio 
met HB expertise. 

 
T Omdat onder thuiszitters het aantal hoogbegaafden hoog is, is er een ‘transitievoorziening’ 

voor (dreigende) uitvallers op basis van hun hoogbegaafdheid gecreëerd, bij voorkeur binnen 
een reguliere school, met als doel terugkeer naar de eigen thuisschool.  
Dit is gerealiseerd (Top Track), waarbij een aantal leerlingen inmiddels succesvol weer 
deelneemt aan het volledige programma op de V(S)O school. Bij de start van Top Track namen 
vooral leerlingen deel die volledig uitgevallen waren; nu zien we een verschuiving naar 
leerlingen die eerder het traject binnen gaan. Daarmee is de verwachting dat de 
plaatsingstermijn op Top Track ook korter zal zijn. Tevens zien we dat een aantal leerlingen die 
Twice Exceptional zijn en bijvoorbeeld nog één tot anderhalf jaar op eigen school aanwezig 
zouden moeten zijn tot aan de diplomering baat heeft bij een duaal traject van de thuisschool 
in combinatie met TopTrack (ter voorkoming van plaatsing op het VSO bijvoorbeeld).  

 

Leerwegondersteunend onderwijs op alle vmbo-scholen 

U Portvolio hanteert geen landelijke criteria meer voor de toekenning van LWOO en laat de 
LWOO licenties los.  

Vanaf 1 januari 2021 is Portvolio overgestapt op populatiebekostiging. Alle vmbo-scholen 
hebben vanaf schooljaar 2020-2021 een aanbod voor leerlingen met leerachterstanden 
beschikbaar. De LWOO middelen gaan niet meer rechtstreeks naar de scholen, maar worden 
via een verdeelmodel door Portvolio uitbetaald aan de scholen. In het verdeel model zijn 
verschillende groepen te onderscheiden: ISK/EOA, gt-, K-, en B-afdelingen. 
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V De basisondersteuning voor vmbo leerlingen is zodanig aangepast dat iedere school met een 
vmbo-afdeling een passend onderwijsaanbod kan bieden aan alle vmbo leerlingen met 
didactische achterstanden, voortkomend uit sociaal-emotionele problematiek dan wel de 
intellectuele capaciteiten.  

Samenhangend met uitwerking “U” hebben alle vmbo-scholen zo’n programma vastgesteld en 
werken ze met deze leerlingen. 

 

W Alle betrokken vmbo-scholen ontvangen een bijdrage op maat vanuit de ontvangen LWOO-
middelen. Portvolio hanteert een eigen verdeelsleutel van de LWOO-middelen aan de vmbo 
scholen.  

Met instemming van alle betrokken scholen/ schoolbesturen is er een verdeelmodel 
uitgewerkt waarbij uit het budget LWOO-PRO eerst de PRO-afdracht wordt betaald. Het 
resterende bedrag wordt verdeeld onder de overige vmbo-scholen, waarbij een Basis-leerling 
een hogere bekostiging ontvangt dan een Kader-leerling, en een Kader-leerling een hogere 
bekostiging dan een Gemengd Theoretisch-leerling. 

 

X Er is een gedragen en passende overgangsregeling vastgesteld.  

Voor de invoering van de herverdeling van de LWOO-middelen is een overgangstermijn van 
vier jaar overeengekomen. Omdat Portvolio voorheen minder uitgaf aan LWOO-middelen, dan 
er binnenkwam (verschil ca. 1 miljoen euro) is oorspronkelijk afgesproken dat dit verschil in 
een periode van vier jaar ten goede komt aan de vmbo-scholen. In de MJB 22-25 is echter 
vastgelegd dat we in het derde jaar (2023) een pas op de plaats moeten maken met de 
verdere ingroei van deze middelen vanwege een onverwachte groei deelname VSO. Dit maakt 
extra inzet middelen binnen het VSO noodzakelijk.  

 

Y De vmbo-scholen van Portvolio hanteren per leerweg vergelijkbare toelatingseisen.  

De toelatingseisen zijn regionaal gestandaardiseerd. 

 
Z Er is aandacht en aanbod voor leerlingen met een taalachterstand vanuit het Schakelcollege 

en de EOA, gericht op doorstroom.  
De afgelopen jaren is meer samenwerking ontstaan tussen de beide ISK’s en de scholen die 
leerlingen na de ISK opvangen. In het kader van de NPO-ondersteuning hebben de ISK-scholen 
extra middelen ontvangen om deze begeleiding nog beter vorm te kunnen geven. 
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15:  Financiële verantwoording 
Deze financiële paragraaf bevat een analyse van de relatie tussen het gevoerde beleid en de staat 
van baten en lasten. Tevens is een analyse opgenomen van de afzonderlijke posten en de 
kengetallen. 
 
Baten 2021 
De bekostigingsgrondslag voor het samenwerkingsverband zijn de leerling aantallen (gecorrigeerd) 
op de teldatum 1 oktober 2020 en de percentages PRO en LWOO in het peiljaar 2012. Het 
samenwerkingsverband ontvangt Rijksbekostiging voor de realisatie van passend onderwijs zoals 
beschreven in het ondersteuningsplan. In totaal heeft het samenwerkingsverband in 2021  
€ 22.220.417 aan Rijksbijdragen ontvangen. Dat is € 512.448 meer dan begroot. Dit is een afwijking 
van 2,3%. Dit verschil wordt verklaard door de gestegen tarieven gedurende het boekjaar als gevolg 
van de doorgevoerde CAO-verhogingen, extra NPO inkomsten en kleine afwijkingen in de 
leerlingaantallen.  
 
De Rijksbijdrage is onderverdeeld in middelen voor lichte- en zware ondersteuning. We ontvingen  
€ 10.963.174 voor lichte ondersteuning en € 11.257.244 voor de zware ondersteuning (personeel en 
materieel samen).  
BATEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

BATEN

Lichte ondersteuning 

Algemeen € 1.732.070 € 1.741.794 € 1.758.669 € 16.876

 LWOO € 7.965.801 € 8.010.131 € 8.092.895 € 82.764

Pro € 1.068.878 € 1.074.826 € 1.085.932 € 11.106

NPO Pro € 0 € 0 € 25.677 € 25.677

Zware ondersteuning € 10.582.652 € 10.371.019 € 10.627.428 € 256.409

NPO zware ondersteuning '21-'22 € 0 € 0 € 122.379 € 122.379

Materieel € 523.200 € 510.199 € 507.437 -€ 2.762

 

Subsidie HB € 142.700 € 98.163 € 113.417 € 15.254

Gemeentebijdragen subsidies € 111.000 € 250.000 € 342.112 € 92.112

Gemeentebijdragen VSV Track013 € 100.000 € 167.500 € 167.500 € 0

Schoolbijdragen plaats TTV € 244.539 € 455.000 € 257.620 -€ 197.380

Schoolbijdragen plaats in Track013 € 237.912 € 500.000 € 508.898 € 8.898

Overig € 6.799 € 0 € 0 € 0

Totaal Baten € 22.715.549 € 23.178.632 € 23.609.964 € 431.332

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 14: Overzicht baten 2021 

Voor de periode 2019-2022 is subsidie verworven voor de stimulering van ondersteuning voor 
hoogbegaafde leerlingen. Een jaarlijks bedrag van € 98.000. Het niet benutte geld van deze subsidie 
uit eerdere jaren is doorgeschoven naar 2021. Dit verklaart het verschil tussen begroot en 
gerealiseerd op deze post. 
 
In 2021 heeft Portvolio voor de laatste keer opgetreden als penvoerder voor de LEA-subsidies van de 
scholen. Uiteindelijk is er meer subsidie toegewezen dan in de begroting opgenomen. De uitgaven 
hierbij vallen in box 6 en zijn evenredig toegenomen. 
 
De subsidie voor de VSV plusvoorzieningen is regionaal gecontinueerd voor de periode 2020-2024. In 
2021 heeft het samenwerkingsverband € 167.500 subsidie mogen ontvangen voor Track013.  
 
De schoolbijdragen voor de TTV vielen lager uit dan begroot. De oorzaak hiervan is het vroegtijdig 
sluiten van de TTV. Bij Track013 vielen de schoolbijdragen iets hoger uit dan begroot, ondanks het 
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iets lagere aantal leerlingen. Het tarief is na de zomer aangepast op basis van de eerder vastgestelde 
uitgangspunten. 
 
Lasten / Afdrachten 2021 
 
Box 1: Kosten VSO 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 1: VSO

Afdracht Personeel VSO scholen (via DUO) € 9.186.377 € 8.945.006 € 9.223.062 € 278.056

Afdracht Materieel VSO scholen (via DUO) € 523.200 € 510.199 € 507.437 -€ 2.762

Groeibekostiging (tussentijds) € 214.045 € 193.511 € 225.995 € 32.484

Totaal Box 1 € 9.923.623 € 9.648.716 € 9.956.494 € 307.778

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 15: Overzicht lasten in box 1 

De realisatie heeft een grote afwijking t.o.v. de begroting onder andere als gevolg van gewijzigde 
tarieven (zie ook baten). Daarnaast is voor schooljaar 20-21 het aantal deelnemers cat. 2 (+5) en 3 
(+3) te laag ingeschat. Bij cat. 1 was de realisatie 16 lager. Tevens zijn er nog nabetalingen 
groeibekostiging 2020 geweest door een landelijke herrekening met terugwerkende kracht. In 
schooljaar 21-22 was de afwijking qua deelnemers kleiner: cat. 1 kende vier 4 deelnemers meer en 
cat. 2 slecht één. 
 
Box 2: LWOO en PRO 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 2: LWOO PRO

Afdracht PRO (via DUO) € 1.192.883 € 1.289.847 € 1.301.370 € 11.523

Afdracht LWOO (via DUO) € 7.030.706 € 0 € 5.005 € 5.005

Afdracht LWOO ISK € 0 € 38.923 € 38.245 -€ 678

Afdracht 4% Nieuwe GT scholen € 0 € 78.033 € 76.674 -€ 1.359

Opting out LWOO (verdeelmodel SWV) € 0 € 6.871.144 € 6.746.633 -€ 124.511

Totaal Box 2 € 8.223.589 € 8.277.947 € 8.167.927 -€ 110.020

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 16: Overzicht lasten in box 2 

De afdracht PRO overschrijdt de begroting. Ook hier veroorzaakt door de aangepaste tarieven. 
Feitelijk investeert Portvolio € 189.761 meer aan deelname PRO dan de baten die we hiervoor 
krijgen. Dat is gecorrigeerd op de hoogte van de uitbetalingen populatiebekostiging (conform 
berekeningssystematiek).  
 
Box 3: Basisondersteuning VO 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 3: Basisondersteuning VO € 1.311.400 € 1.199.240 € 1.199.240 € 0

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 17: Overzicht lasten in box 3 

De basisondersteuning is conform begroting uitbetaald aan de deelnemende scholen.  
 
Box 4: Versterking basisondersteuning 
 
Zie volgende blad 
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LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 4:  Versterken van basisondersteuning

AT Advies Team € 58.250 € 160.000 € 168.013 € 8.013

Adviesteam: maatwerk individuele lln € 6.375 € 45.000 € 59.537 € 14.537

Scholen ontwikkeling & maatwerk € 1.371.912 € 1.034.788 € 1.038.300 € 3.512

BSV Bovenschoolse voorzieningen € 27.000 € 45.000 € 46.671 € 1.671

Totaal Box 4 € 1.463.537 € 1.284.787 € 1.312.521 € 27.733

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 18: Overzicht lasten in box 4 

De salariskosten bleken te laag ingeschat. De hoofdoorzaak hierbij zijn de CAO-verhogingen. 
Het aantal maatwerktrajecten is hoger uitgevallen dan begroot. In de begroting was een 
onderverdeling voorzien tussen maatwerktrajecten vanuit het AT en de TC. Alle maatwerktrajecten 
zijn echter op het conto van het AT geboekt. Gekeken naar het totaal van maatwerktrajecten bij AT 
en TC samen is uiteindelijk lager dan begroot (zie ook box 5). 
Het verschil tussen 2020 en 2021 wordt verklaard door de eenmalige impuls uit 2020 a.g.v. Covid19, 
bij de omzetting van inkoop door Portvolio, naar inkoop door de scholen zelf. 
 
Box 5: Toelaatbaarheid 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 5: Toelaatbaarheid

TC Toelaatbaarheidscommissie € 194.076 € 113.476 € 131.521 € 18.045

TC maatwerk individuele leerlingen € 0 € 30.000 € 0 -€ 30.000

Totaal Box 5 € 194.076 € 143.476 € 131.521 -€ 11.955

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 19: Overzicht lasten in box 5 

Zie voor verschilverklaring de tekst bij box 4 
 
Box 6: Arrangementen (ARR) 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 6: Arrangementen (ARR)

Track2.0 € 771.046 € 623.751 € 726.717 € 102.966

Back On Track € 0 € 144.979 € 5 -€ 144.974

Back On Track Subsidie € 0 € 0 € 192.545 € 192.545

Top Track € 0 € 184.578 € 170.349 -€ 14.228

Top Track Subsidie € 138.234 € 0 € 135.737 € 135.737

Tilburgse Tussenvoorziening TTV € 302.899 € 440.000 € 347.824 -€ 92.176

Materieel Track013/ TTV € 0 € 203.750 € 134.510 -€ 69.240

Ondersteuning ASS leerling in VO 3 t/m 5 € 76.500 € 35.000 € 44.000 € 9.000

AOA Mill Hill College en 2C Ruivenmavo 1 t/m 2 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € 0

Ex-AOA Mill Hill College en 2C Ruivenmavo 3 t/m 5 € 40.000 € 71.000 € 68.000 -€ 3.000

Uitbetaling subsidie Gemeente SLB € 108.000 € 250.000 € 342.112 € 92.112

Totaal Box 6 € 1.626.679 € 2.143.058 € 2.351.799 € 208.742

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 20: Overzicht lasten in box 6 

Het totaal aan lasten vanuit het OPDC (Track013 en TTV) is een ruime ton hoger uitgevallen dan 
begroot. De hogere personele kosten (CAO-verhoging en extra groepen Track) zijn hiervoor de 
belangrijkste verklaring. In de tabel is een uitsplitsing gemaakt tussen de drie afdelingen van 
Track013, waarbij Top Track en Back on Track uitgesplitst zijn in een subsidiedeel en een deel dat 
bekostigd wordt vanuit Portvolio. Het grootste verschil zit bij Back on Track waar veel meer 
deelnemers waren dan oorspronkelijk voorzien.  
De kosten TTV zijn lager als gevolg van de vervroegde sluiting. 
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De post ASS leerlingen VO (voorheen ex-Frater leerlingen) is een post die steeds lager wordt. Hier 
staat de groei van ex-AOA leerlingen tegenover.  
Zoals bij de baten al aangegeven is, zijn er meer LEA subsidies ontvangen dan begroot. Aan de 
lastenkant zien we een vergelijkbare afwijking. Netto vallen deze tegen elkaar weg. 
 
Box 7: Beheer en bestuur 

LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 7: Beheer en bestuur

Directeur (loonkosten) € 187.237 € 138.000 € 158.355 € 20.355

Raad van Toezicht/ onafhankelijk voorzitter € 6.500 € 5.500 € 5.900 € 400

Ondersteuning (Secr, fin, staf,  kwalzorg) € 67.415 € 80.000 € 84.027 € 4.027

Huisvesting, bureaukosten, ICT € 63.726 € 64.000 € 84.476 € 20.476

PR, comm, representatie € 9.565 € 15.000 € 5.731 -€ 9.269

Vergaderkosten € 277 € 3.000 € 835 -€ 2.165

Accountantskosten € 15.458 € 14.000 € 21.875 € 7.875

Telefoon- en reiskosten € 5.706 € 4.000 € 3.830 -€ 170

Inhuur expertise € 25.567 € 25.000 € 2.477 -€ 22.523

Verzekeringen € 3.951 € 4.500 € 3.951 -€ 549

Ondersteuningsplanraad € 1.050 € 2.000 € 1.637 -€ 363

Scholing € 2.897 € 12.500 € 13.231 € 731

Lidmaatschappen, contributies € 2.613 € 2.500 € 2.575 € 75

Totaal Box 7 € 391.962 € 370.000 € 388.899 € 18.899

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 21: Overzicht lasten in box 7 

In 2020 zaten in de post loonkosten directeur ook nog de kosten voor de interim-directeur. Daardoor 
zijn de kosten in 2021 lager. Vanaf 2021 is Portvolio verplicht BTW te betalen op de loonkosten van 
het personeel dat niet direct betrokken is bij het onderwijs. Hier was in de begroting geen rekening 
mee gehouden. 
De kosten voor ICT zijn hoger uitgevallen als gevolg van de vele storingen. In 2022 wordt de ICT-
situatie geoptimaliseerd en kiezen we voor een contractvorm, waarbij niet voor elke helpdesk ticket 
apart afgerekend hoeft te worden.  
Op het gebied van PR, communicatie en representatie zijn de uitgaven veel lager dan begroot. Als 
gevolg van Covid19 waren er veel minder externe overleggen waardoor er minder kosten zijn 
gemaakt voor vergaderlocaties.  
Er is in 2021 aanzienlijk minder externe expertise ingehuurd dan voorzien. 
 
Box 8:  
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 8: Gezamenlijke activiteiten voor scholen € 0 € 0 € 0 € 0

Digitale overdracht PO-VO, VO-VO, VO-MBO € 44.120 € 36.000 € 60.400 € 24.400

Perspectief op school / kwaliteitszorg € 23.163 € 29.000 € 40.605 € 11.605

Totaal Box 8 € 67.283 € 65.000 € 101.005 € 36.005

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 22: Overzicht lasten in box 8 

Vanaf 2023 gaan we de facturen voor de systemen Perspectief Op School (Kwaliteit) en Onderwijs 
Transparant (Digitaal Overdracht Dossier) betalen per kalenderjaar. Om hierop vooruit te lopen is 
ervoor gekozen om de facturen in 2021 niet meer te splitsen in een deel 2021 en een deel 2022. 
Daardoor zijn de lasten in 2021 hoger dan normaal. Dit is een bewuste keuze.  
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Box 9: Innovatie en onvoorzien 
LASTEN 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Box 9: Innovatie & Onvoorzien € 1.331 € 240.000 € 184.948 -€ 55.052

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 23: Overzicht lasten in box 9 

In de begroting zijn de activiteiten vanuit het bestedingsplan opgenomen in box 9. Een aantal 
activiteiten pas in de tweede helft van het kalenderjaar zijn opgestart, terwijl er rekening was 
gehouden met de kosten voor een heel jaar. Daardoor is er minder uitgegeven op deze post.  
 
Resultaat 2021 

RESULTAAT 2021 Realisatie Begroting Realisatie

2020 2021 totaal 2021

Totaal Baten € 22.715.549 € 23.178.632 € 23.609.964 € 431.332

Totaal Lasten € 23.210.279 € 23.372.224 € 23.776.352 € 404.128

Resultaat -€ 494.730 -€ 193.592 -€ 166.388 € 27.204

Verschil R2021- 

B2021

 

Figuur 24: Overzicht resultaat 2020 

Het negatieve resultaat van € 166.388 over 2021 komt ten laste van de algemene reserve (conform 
bestedingsplan verplichtingen).  
 
Vermogenspositie 
Vermogenspositie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ontvangen baten 22.715.549 23.609.965 23.252.947 23.026.503 22.770.511 22.694.138 22.815.281

Weerstandsvermogen 772.550 826.349 813.853 805.928 796.968 794.295 798.535

Resultaat -494.730 -166.388 -292.242 -413.825 -210.764 -32.285 165.951

Eigen vermogen

Algemene reserve 481.802 261.615 -18.131 -424.031 -625.834 -655.447 -493.736

Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen 772.550 826.349 813.853 805.928 796.968 794.295 798.535

Totaal eigen vermogen 1.254.352 1.087.964 795.722 381.897 171.133 138.848 304.799  

Figuur 25: Vermogenspositie 

De vermogenspositie geeft inzicht in de omvang van de bezittingen (activa) van Portvolio en of dit is 
gefinancierd met eigen vermogen, dan wel vreemd vermogen. Daarnaast geeft de vermogenspositie 
inzicht in de vraag in hoeverre Portvolio nog in staat is om vanuit het eigen vermogen tegenvallers 
op te vangen en of de vermogenspositie verbeterd of verslechterd is. De vermogenspositie van 
Portvolio is door het negatieve resultaat van afgelopen jaar gedaald richting de verplichte 3,5% 
weerstandsvermogen (nu 4,5%, was 5,5% na 2020).  
 
 

16:  Risicoparagraaf 
In deze paragraaf wordt de risicoparagraaf uit de MJB 21-25 geëvalueerd. Daarbij is de tabel 

“bepaling risicobudget” overgenomen uit genoemde begroting (zie volgende blad). 
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Onderwerpen Risico

Kans*Impact

Beheersmaatregelen

Fluctuaties leerlingenaantallen € 79.450

daling totaal leerlingenaantallen.

10 lln.

Laag

12.500

(1.250)

Werkelijke aantallen scholen vergelijken met DUO 

beschikkingen en prognoses jaarli jks bijstellen.

Aantallen leerlingen VSO.

5 lln.

Gemiddeld

90.000

(36.000)

Monitoring Toelaatbaarheidscommissie en 

tussentiijdse rapportages.

Tussentijdse groei VSO.

4 lln.

Laag

72.000

(7.200)

Monitoring Toelaatbaarheidscommissie en 

tussentiijdse rapportages. Inzet Adviesteam om 

basisondersteuning te versterken.

Stijging deelnamepercentage

PRO.

Laag

0

Wordt herrekend via Populatiebekosting. Geen 

invloed op totaal budget.

Groei ISK als gevolg extra plaatsing 

vergunninghouders. LWOO geen invloed. 

Instroom VSO mogelijk.

5 l ln.

Gemiddeld

90.000

(36.000)

Nauwelijks stuurbaar. Woonplaatsbeginsel is van 

toepassing, dus TLV's komen ten laste Portvolio.  

Goed monitoren.

Personeel € 85.000

Vervangingen.

1 FTE.

Hoog

80.000

(64.000)

Detacheringen zijn zo opgesteld dat er geen risico 

is voor de uitlenende partij. In begroting is 

vervangingsbudget opgenomen.

BTW naheffing. Laag

210.000

(21.000)

Wijzigingen in wetgeving geven een hoger risico op 

BTW naheffing op detacheringen.

Organisatierisico's € 43.500

Bestuursleden behartigen 

schoolbestuurlijke belangen in plaats van 

gezamenlijke belangen.

Laag

0

(0)

Er is een onafhankelijk bestuurder. Governance en 

code goed bestuur wordt in acht genomen. SWV 

kan negatief resultaat verhalen op de aangesloten 

besturen.

Bedrijfsvoering niet in control.

0,5% rijksmiddelen.

Laag

110.000

(11.000)

Periodieke controle op uitgavenpatroon. Controle 

Kijkglazen en tussentijdse beschikkingen van DUO.

Huisvesting. Gemiddeld

25.000

(10.000)

Onvoorziene verhuizing, bedrijfsvoering of 

inventaris / apparatuur aanschaf.

Strategische leveranciers fail l iet. 

Kosten overstap.

Laag

25.000

(2.500)

Schriftelijk vastleggen de leverancier borgt dat 

broncodes, databestanden e.d. eigendom blijven 

van het SWV zodat overstap steeds gemaakt kan 

worden.

Juridische kwesties. Gemiddeld

50.000

(20.000)

SWV is inmiddels AVG proof. In leerlingencasussen 

bestaat altijd een risico van juridisch conflict.

Kwaliteit van de ondersteuning € 36.000

Scholen zetten aanvullende middelen SWV 

onvoldoende in t.b.v. de ondersteuning van 

leerlingen.

Laag

0

(0)

Vanaf 2020 verantwoorden de scholen de inzet van 

de middelen via POS. Kwalitatief goed beschreven 

ondersteuningsprofielen.

Toename gebruik van Bovenschoolse 

voorzieningen.

Gemiddeld

90.000

(36.000)

Scholen versterken basisondersteuning met steun 

van het Adviesteam.

Totaal risicobudget € 243.950
 

Figuur 26: Bepaling risicobudget 
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Fluctuaties leerlingenaantallen: deze lopen voor de realisatie 2021 in de pas met de risico-
inschatting. Echter voor de leerlingenaantallen die invloed hebben op de jaren na 2021 zien we een 
forse groei binnen het VSO, die aanleiding geeft om vanaf de begroting 2023 e.v. te bezuinigen. De 
maatregelen om deze groei om te buigen naar een scenario waarbij VSO en regulier in balans komen 
is opgenomen in de begroting 2022. 

Personeel: in de realisatie 2021 is het effect van de BTW heffing op kantoor personeel echt zichtbaar 
geworden. Begin 2021 kregen wij het bericht dat de belastinginspecteur een groot schoolbestuur 
opdracht heeft gegeven om deze BTW daadwerkelijk af te gaan dragen. Deze is doorbelast naar 
Portvolio. De BTW vrijstelling blijft van toepassing op de personeelsleden die rechtstreeks gekoppeld 
zijn aan het onderwijs. 

Organisatierisico’s: Deze zijn ruim binnen de risico-inschatting gebleven. 

Kwaliteit van de ondersteuning: We zien binnen de BSV Track013 met name groei binnen de 
afdelingen Back on Track en Top Track. Voor Top Track is vanaf 1-8-2021 een tweede groep 
gecreëerd. De extra kosten BSV liggen met €100.000 boven het ingeschatte risico van €90.000. Door 
meevallers op andere terreinen is dit geen probleem gebleken. 

17:  Continuïteit 
Korte toelichting op de meerjarenbegroting 22-25 

Voor 2022 en de jaren daarna voorzien we als belangrijkste ontwikkelingen: 

 de versterking van de samenwerking tussen VSO en regulier VO; 

 het beter in beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen het VSO op het gebied van 
leerlingenaantallen; 

 het verder versterken van de basisondersteuning met name op het gebied van ASS-
ondersteuning; 

 het ontwikkelen van een vernieuwd Ondersteuningsplan 23-27.  
 
2022 is ook het tweede jaar van het bestedingsplan en het jaar waarin de volgende stappen gezet 
gaan worden op het effectueren van de zgn. 25 maatregelen van Slob (2020), voortkomend uit de 
evaluatie passend onderwijs. Belangrijke punten daarbij zijn de implementatie van een onafhankelijk 
ouder- en jongerensteunpunt en de verdere implementatie van het leerrecht.  
De kosten voor het bestedingsplan zijn ondergebracht in box 9; innovatie & onvoorzien. 
 
Voor het VSO wordt de bekostiging in 2022 anders ingericht. Hierbij wordt de teldatum 1 februari 
van belang voor de bekostiging van het volgende kalenderjaar. Op 1 okt 2021 zagen wij een grote 
groei in het VSO zichtbaar worden. Deze groei heeft in de begroting van 2022 slechts een beperkt 
effect, maar zal vanaf 2023 echt zichtbaar worden. Kortom de groei die op 1 okt 2021 zichtbaar werd 
zal een zeer grote impact krijgen op de begroting van 2023 en de jaren daarna. Fors ingrijpen is 
nodig om te voorkomen dat we in een negatieve vermogenspositie terecht komen. In de MJB 22-25 
zijn deze maatregelen beschreven. 
In de nieuwe politieke plannen wordt PRO bekostiging ontkoppeld van de middelen van het 
samenwerkingsverband en zou vanaf 2023 2,5% van het budget van samenwerkingsverbanden 
geflexibiliseerd worden ten behoeve van thuiszitters. Onduidelijk is op dit moment wat dit voor 
effecten gaan opleveren. De reguliere leerlingenaantallen lijken minder te dalen dan voorzien. 
 
Meerjarenbegroting 2022-2025 
Deze is goedgekeurd in het toezichthoudend algemeen bestuur op 15 februari 2022 en door de 
directeur-bestuurder definitief gemaakt op 22 februari 2022.  
Deze is opgenomen op de volgende bladzijden. 
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Meerjarenbegroting 2022 2023 2024 2025

BATEN

Lichte ondersteuning 

Algemeen 1.757.984 1.759.670 1.755.982 1.749.872

LWOO 8.089.744 8.097.501 8.080.532 8.052.412

Pro 1.085.509 1.086.550 1.084.273 1.080.500

NPO Pro 63.798 38.990 0 0

Zware ondersteuning 10.532.946 10.540.651 10.518.561 10.481.957

NPO zware ondersteuning '21-'22 293.064 170.915 0 0

Materieel 507.239 507.726 506.662 504.898

 

Subsidie HB 98.163 0 0 0

Gemeentebijdragen subsidies 37.000 37.000 37.000 37.000

Gemeentebijdragen VSV Track013 167.500 167.500 167.500 167.500

Schoolbijdragen plaats TTV 0 0 0 0

Schoolbijdragen plaats in Track013 620.000 620.000 620.000 620.000

overig

Totaal Baten 23.252.947 23.026.503 22.770.511 22.694.138

LASTEN

Box 1: VSO

Afdracht Personeel VSO scholen (via DUO) 9.399.192 9.680.522 9.173.536 8.952.448

Afdracht Materieel VSO scholen (via DUO) 507.239 507.726 506.662 504.898

Groeibekostiging (tussentijds) 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal Box 1 10.006.432 10.288.248 9.780.198 9.557.347

Box 2: LWOO PRO

Afdracht PRO (via DUO) 1.411.486 1.426.502 1.426.502 1.426.502

Afdracht LWOO (via DUO) 0 0 0 0

Afdracht LWOO ISK 59.282 79.641 100.000 100.000

Afdracht 4% Nieuwe GT scholen 152.509 229.913 306.551 306.551

Opting out LWOO (verdeelmodel SWV) 6.911.560 6.911.560 6.911.560 6.911.560

Totaal Box 2 8.534.837 8.647.616 8.744.612 8.744.612

Box 3: Basisondersteuning VO 1.237.334 1.237.334 1.237.334 1.237.334

Box 4:  Versterken van basisondersteuning

AT Advies Team 174.600 174.600 174.600 174.600

Adviesteam: maatwerk individuele lln 100.000 100.000 100.000 100.000

Scholen ontwikkeling & maatwerk 995.962 652.505 652.505 652.505

BSV Bovenschoolse voorzieningen 0 0 0 0

Totaal Box 4 1.270.562 927.105 927.105 927.105  
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Meerjarenbegroting 2022 2023 2024 2025

Box 5: Toelaatbaarheid

TC Toelaatbaarheidscommiss ie 131.900 131.900 131.900 131.900

TC maatwerk individuele leerl ingen 0 0 0 0

Totaal Box 5 131.900 131.900 131.900 131.900

Box 6: Arrangementen (ARR)

Track2.0 751.400 751.400 751.400 751.400

Back On Track 103.300 103.300 103.300 103.300

Back On Track met subs idie 168.000 168.000 168.000 168.000

Top Track 227.700 309.800 309.800 309.800

Top Track met subs idie 97.100 0 0 0

Ti lburgse Tussenvoorziening TTV 0 0 0 0

Materieel  Track013/ TTV 94.000 109.000 109.000 109.000

AOA Mi l l  Hi l l  Col lege en 2C Ruivenmavo 1 t/m 2 111.000 0 0 0

Ex-AOA Mi l l  Hi l l  Col lege en 2C Ruivenmavo 3 t/m 5 104.000 168.000 120.000 88.000

Uitbeta l ing subs idie Gemeente SLB 30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal Box 6 1.686.500 1.639.500 1.591.500 1.559.500

Box 7: Beheer en bestuur

Directeur (loonkosten) 161.000 161.000 161.000 161.000

Raad van Toezicht/ onafhankel i jk voorzi tter 5.500 5.500 5.500 5.500

Ondersteuning (Secr, fin, s taf,  kwalzorg) 90.000 90.000 90.000 90.000

Huisvesting, bureaukosten, ICT 90.000 90.000 90.000 90.000

PR, comm, representatie 10.000 10.000 10.000 10.000

Vergaderkosten 3.000 3.000 3.000 3.000

Accountantskosten 15.125 15.125 15.125 15.125

Telefoon- en reiskosten 3.000 4.000 4.000 4.000

Inhuur expertise 12.000 12.000 12.000 12.000

Verzekeringen 4.500 4.500 4.500 4.500

Ondersteuningsplanraad 2.000 2.000 2.000 2.000

Schol ing 10.000 10.000 10.000 10.000

Lidmaatschappen, contributies 2.500 2.500 2.500 2.500

Totaal Box 7 408.625 409.625 409.625 409.625

Box 8: Gezamenlijke activiteiten voor scholen

Digi ta le overdracht PO-VO, VO-VO, VO-MBO 50.000 50.000 50.000 50.000

Perspectief op school  / kwal i tei tszorg 29.000 29.000 29.000 29.000

Totaal Box 8 79.000 79.000 79.000 79.000

Box 9: Innovatie & Onvoorzien 190.000 80.000 80.000 80.000

Totaal Lasten 23.545.189 23.440.327 22.981.274 22.726.423

Resultaat -€ 292.242 -€ 413.825 -€ 210.764 -€ 32.285  

Figuur 27: MJB 21-25 detailoverzicht  
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Solvabiliteit 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie en geeft 
aan of de organisatie op termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.  
Portvolio heeft langlopende verplichtingen in afdracht VSO en PRO. Daarnaast zijn er meerjaren 
huurcontracten (gebouw en digitale systemen) afgesloten. Portvolio heeft geen personeel in dienst.  
De signaleringswaarde van de inspectie is <0,3. De solvabiliteit van Portvolio is 0,68 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie 
op te vangen.  
De signaleringswaarde van de inspectie bedraagt <3,5%. Het weerstandsvermogen staat nu op 4,5% 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct 
opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.  
De signaleringswaarde van de inspectie is <0,75. Met een waarde van 2,99 is de liquiditeitspositie 
van Portvolio ruim voldoende.  
 
De middelen van het samenwerkingsverband wordt niet belegd, beleend of geïnvesteerd. Een en 
ander is vastgelegd in het Treasury statuut van het samenwerkingsverband dat voldoet aan de 
bepalingen in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016. 

Meerjarenbalans 31 dec 2021 

Activa 2022 2023 2024 2025 2026

Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 70.577 59.666 54.227 44.883 36.318

Totaal vaste activa 70.577 59.666 54.227 44.883 36.318

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 254.254 254.254 254.254 254.254 254.254

1.2.4 Liquide middelen 951.046 548.132 342.807 319.866 494.492

Totaal vlottende activa 1.205.300 802.386 597.061 574.120 748.746

Totaal activa 1.275.877 862.052 651.288 619.003 785.064

Passiva

2.1 Eigen vermogen 777.722 363.897 153.133 120.848 286.909

2.4 Kortlopende schulden 498.155 498.155 498.155 498.155 498.155

     

Totaal passiva 1.275.877 862.052 651.288 619.003 785.064

 

Figuur 28: Meerjarenbalans 31 dec 2021 

 
Voor verdere informatie over financiële gegevens wordt verwezen naar deel B: Financiële gegevens. 
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Deel B: Jaarcijfers 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Tilburg e.o. 
 

 
 
Deze jaarcijfers zijn opgeleverd door administratiekantoor Dyade en gebaseerd op de aangeleverde 
gegevens van het samenwerkingsverband. De cijfers zijn gecontroleerd door de financiële 
ondersteuner van de OGT en ter finale controle voorgelegd aan de accountant, de heer E.R. van 
Honk (RA) van ABAB Accountants Tilburg.  
De accountant is aangesteld door het Algemeen Bestuur (toezichthoudend gedeelte). 
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) 
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Staat van baten en lasten 2021 
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Kasstroomoverzicht 2021 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). 

Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor 

de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). 

De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's. 

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid. 

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar. 

 

Consolidatie 

Er is in 2021 niet geconsolideerd. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie 

die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

In het Overzicht verbonden partijen staan alle aan Portvolio verbonden partijen, zij hebben zeggenschap over Portvolio. 

Voor deze partijen zijn geen financiële gegevens opgenomen. 

 

Grondslagen Balans  

Materiële vaste activa  

Gebouwen en terreinen 

Portvolio huurt het pand aan de Ringbaan Oost maar hier heeft een verbouwing plaats gevonden. De kosten voor deze 

verbouwing van het huurpand aan de Ringbaan Oost zijn geactiveerd. Voor deze verbouwing wordt een 

afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. 

Voor de verschillende materiële activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:  

Kantoorinventaris 10 jaar 

Automatisering 4 jaar 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide middelen staan ter 

vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. 
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Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen 

Doelstelling: Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van eventuele 

calamiteiten (of financiële consequenties hiervan). Het gaat erom dat situaties opgevangen kunnen worden als er 

noodzakelijk incidentele uitgaven plaats moeten vinden zoals plotselinge terugval in het leerlingenaantal. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Grondslagen Staat van Baten en Lasten 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong 

vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden. 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de bestemde reserves 

die door het bestuur zijn bepaald. 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking 

heeft. De overige baten bestaan uit deelnemersbijdragen voor Track013 en Tilburgse Tussenvoorziening (TTV) 

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

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. 

 

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. 

 

Grondslagen Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis 

genomen. 

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de 

financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren. 

 

Kredietrisico 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, vormen de directeur-bestuurder 

en de auditcommissie een oordeel over de onderwerpen in de jaarrekening en maken schattingen die essentieel zijn voor 

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien inzicht vereist is (art. 2.362 lid 1 BW) zijn deze oordelen en schattingen, 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen in de toelichting op de betreffende jaarrekeningsposten. 

 

Euro 

Alle bedragen zijn in hele Euro's weergegeven. 

 

Financiële instrumenten 

Portvolio is per 1-8-2014 van start gegaan en is in 2015 begonnen met het opbouwen van een weerstandsvermogen. In de 

begroting is rekening gehouden met een post onvoorzien en van 2015 is een algemene reserve opgebouwd. 

De lasten heeft Portvolio verdeeld in zogenaamde "boxen" bij de begroting om transparantie te realiseren en budgettaire 

beheersbaarheid (voorkomen open-einde-financiering) te realiseren.  
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Financiële toelichting op de balans 
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Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen 
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Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 
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Bestemming van het resultaat 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Verbonden partijen 
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Geoormerkte subsidies OCW (model G) 
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Verantwoording uit hoofde van de Wet Normering Topinkomens 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (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. 
Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.   
    
Indeling en bezoldigingsklasse   
    
De stichting is een samenwerkingsverband. Voor onderwijs gerelateerde instellingen geldt 
geen indeling in een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT bezoldigingsmaximum van 
€ 209.000. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 
          
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode  
kalendermaand 1 t/m 12 van de functievervulling. 

  

Gegevens 2021

Naam G. Mulders J. Gerards

Functiegegevens Directeur n.v.t.

Aanvang functievervulling in 2021 01-01 n.v.t.

Einde functievervulling in 2021 31-12 n.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 n.v.t.

Dienstbetrekking nee n.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 130.872€                     -€                                   

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                   -€                                   

Subtotaal 130.872€                     -€                                   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000€                     -€                                   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                                   -€                                   

Bezoldiging 130.872€                    -€                                  

Het bedrag van de overschrijding -€                                   -€                                   

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaann.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalingn.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang functievervulling in 2020 01-10 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12 30-09

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 1,0000

Dienstbetrekking nee nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 32.791€                       116.393€                     

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                   -€                                   

Subtotaal 32.791€                       116.393€                     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 50.250€                       137.194€                     

Bezoldiging 32.791€                       116.393€                    

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 voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande tabellen opgenomen 

 

 

 

 

  

Gegevens 2021

Naam N. Bootsma L. Spaan J. van Alphen G. de Bont R. Hofkens J. Hoekjen

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2021 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.900€       20.900€       20.900€       20.900€       20.900€       20.900€       

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Bezoldiging -€               -€               -€               -€               -€               -€               

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 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging -€                -€                -€                -€                -€                -€                

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.100€       20.100€       20.100€       20.100€       20.100€       20.100€       
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

1e.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van zijn/haar 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij het 

bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen. 

1f.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie 

bepaling van toepassing is. 

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met 

een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.   

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatie van 

toepassing is. 

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende topfunctionarissen met 

een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen. 

2.  Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt. 

Gegevens 2021 

Naam : N.V.T.           

Functie bij beëindiging dienstverband 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband 

Overeengek. uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 

Individueel toepasselijk maximum 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 

Waarvan betaald in 2021 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 

Het bedrag van de overschrijding 

De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

 

3.  Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen. 
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Deel C: Overige gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Tilburg e.o. 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
Aan: het toezichthoudend bestuur en het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 

Tilburg e.o. 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. te 

Tilburg gecontroleerd. 

Naar ons oordeel 

- Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. per 31 

december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs. 

- Zijn de in de 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 ven 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 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o. 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 geen controlewerkzaamheden verricht 

op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling 

van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit: 

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
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- 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 met 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 de Raad van Toezicht 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 Onderwijsaccountantsprotocol 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 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 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 

de jaarrekening. 

 

Het 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, de 

timing en de omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

- Het identificeren en inschatten van de risico’s: 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 

o 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 er sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven. 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

- 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 toezichthoudend bestuur 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. 

 

Wij bevestigen aan het toezichthoudend bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken 

die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 

maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen 

 

Tilburg, 29 juni 2022 

 

ABAB Audit & Assurance B.V. 

E.R. van Honk RA  
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Bijlage 1: akkoordverklaring Algemeen Bestuur 
 

 

 

 

 P. van Heusden  N. Bootsma  L. Spaan 

 Onafhankelijk voorzitter Lid, Auditcommissie Lid, Auditcommissie 

 

 

 

 

 

 

 H. Hoekjen S. Hofkes  G. de Bont 

 Lid Lid Lid, Remuneratiecommissie 

 

 

 

 

 

 

 J. van Alphen F. van der Westerlaken 

 Lid, remuneratiecommissie Lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G. Mulders 

 Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

Directie 



 Jaarverslag 2021 SWV Portvolio VO3004 definitief 

66 

Bijlage 2: Gegevens van de rechtspersoon 
 

 

GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON  

  

Statutaire naam: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Tilburg e.o. 

Dagelijkse naam: Portvolio 

Juridische vorm  Stichting 

Vestigingsplaats Tilburg 

Nr. Bevoegd gezag 21692 

Nr. Handelsregister: 59113324 

Webadres:  www.portvolio.nl  

  

Adres:   Ringbaan Oost 240 

   5018 HC TILBURG 

Telefoonnummer: 013 2100140 

E-mailadres:  info@portvolio.nl 

 

Contactpersoon: dhr. G. Mulders 

Telefoonnummer: 06-20617626 

E-mailadres:  directie@portvolio.nl  

  

RIO-instellingscodes VO3004 

http://www.portvolio.nl/
mailto:info@portvolio.nl
mailto:directie@portvolio.nl
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Bijlage 3: Subsidie overzicht 
 

Gemeente Tilburg Impact Gericht subsidiëren
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2021 2021 2020 2020

1a. Schoolloopbaanbegeleiding/ Alumninetwerk

Ontvangen 83.500 250.000 111.000 108.000

Verstrekt aan:

Campus 013 0 0 36.000 36.000

De Rooi Pannen 48.950 0 36.000 36.000

Reeshofcollege 30.950 0 36.000 36.000

Schrijven van subsidieaanvraag 1.634 0 1.332 0

Administratieve ondersteuning 1.966 0 1.668 0

Totaal uitgegeven 83.500 250.000 111.000 108.000

1b. Vakantiescholen

Ontvangen 99.980 0 0 0

Verstrekt aan:

Campus013 4.724 0 0 0

Cobbenhagenmavo 23.234 0 0 0

OC Leijpark 2.788 0 0 0

Schakelcollege 12.846 0 0 0

Track013 4.703 0 0 0

R-Newt 4.710 0 0 0

Schrijven van subsidieaanvraag 5.082 0 0 0

Administratieve ondersteuning 3.025 0 0 0

Totaal uitgegeven 61.112 0 0 0

1c. Taalontwikkeling

Ontvangen 187.500 0 0 0

Verstrekt aan:

Beatrixcollege 15.670 0 0 0

Campus013 26.495 0 0 0

De Nieuwste school 24.890 0 0 0

2College Jozefmavo 10.335 0 0 0

Odulphuslyceum 23.070 0 0 0

Praktijkcollege 11.220 0 0 0

De Rooi Pannen 18.960 0 0 0

Theresialyceum 26.020 0 0 0

Kon Willem II College 26.494 0 0 0

Schrijven van subsidieaanvraag 3.267 0 0 0

Administratieve ondersteuning 1.079 0 0 0

Totaal uitgegeven 187.500 0 0 0  
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Gemeente Tilburg Impact Gericht subsidiëren
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2021 2021 2020 2020

2. Subsidie Track013 voor voortijdig schoolverlaten

Ontvangen 167.500 167.500 100.000 100.000

Uitgegeven aan:

OZA opzetten / P1 Opzet plan van aanpak 16.291 41.000 0 0

Versterken overdracht 3.906 14.500 0 0

Work2Learn 0 36.500 0 0

Top Track 0 14.500 0 0

Back  on Track 147.303 61.000 0 0

P2 gezamenlijke inzet jeugdzorg : 0 0 0 0

     Ambulant hulpverlener van Sterk Huis 0 0 64.837 50.000

P3 Aanpassing huisvesting (1 lokaal) 0 0 9.856 10.000

P3 Aanpassing huisvesting (inventaris en ict) 0 0 3.090 3.000

P4 Onderwijs en gedrag intensief programma ozc 0 0 0 0

      Inzet jongerenwerkers (Contour de Twern) 0 0 0 4.000

      Sporttrainingen (Crossfit Nuldertien) 0 0 785 5.000

     Outrex training 0 0 10.698 6.000

P5 aanvullende expertise training jeugdzorg 0 0 0 0

     Scholing team Track 0 0 6.175 2.000

     Ready to school R35 0 0 1.898 5.000

     R newt / A. Essaouiki 0 0 1.384 6.000

P6 Evaluatie P1 2019 en opzet P1 2020 0 0 0 0

P7 Advies en externe ondersteuning 0 0 0 0

     RD performance 0 0 15.867 9.000

Totaal uitgegeven 167.500 167.500 114.588 100.000

3. LEA subsidie sollicitatietrainingen

Ontvangen 10.000 10.000 0 0

Uitgegeven aan:

Sollicitatietrainingen JINC leerlingen Campus 10.000 10.000 0 0

Totaal uitgegeven 10.000 10.000 0 0  

Figuur 29: Subsidieoverzicht gemeente Tilburg 2021 
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Bijlage 4: Samenvatting ontwikkelingen in 2021 
 

Covid-19 
Waar we aan de start van 2021 nog hoopvol waren dat we Covid-19 na een turbulent jaar echt 
achter ons konden laten, werden we al snel uit die illusie gehaald. Ook 2021 werd een jaar dat sterk 
in het teken stond van maatregelen als gevolg van Covid-19. Opnieuw met grote impact op jongeren 
en het onderwijs, en daarmee ook op Portvolio. Opnieuw toonde het onderwijs haar enorme 
gedrevenheid, betrokkenheid en wendbaarheid op de steeds wisselende omstandigheden.  
Terugblikkend zien we veel ontwikkelingen die voor de toekomst van Portvolio en dus voor passend 
onderwijs van groot belang zijn geweest.  

Bovenschoolse voorzieningen 
De ondersteuning van Basis- en kaderberoepsgerichte (BK)-leerlingen die moeite hebben met de 
overstap van po naar vo is in 2021 van een bovenschoolse voorziening (BSV) omgezet naar 
schooleigen oplossingen bij de vijf BK-scholen in onze regio. De Tilburgse Tussen Voorziening (TTV) is 
per 1 augustus opgeheven. 
Voor de ondersteuning van ASS leerlingen op het scheidsvlak tussen VSO en regulier onderwijs (die 
de afgelopen jaren in 2 AOA locaties werden ondersteund) is gekozen om deze ondersteuning 
definitief te verbinden aan alle reguliere scholen. Daarbij worden de reguliere scholen ondersteund 
via het ASS-netwerk van Portvolio. Na een jaar van voorbereiding wordt de eerste groep leerlingen 
in augustus 2022 op deze manier ondersteund op alle reguliere scholen.  
Binnen de bovenschoolse voorziening Track013 is de pilot TopTrack omgezet naar een regulier 
aanbod voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs. Ook op het 
gebied van thuiszitters is veel gebeurd: op basis van het nieuwe thuiszitterspact werken we 
intensiever samen met de gemeenten om de registratie van thuiszittende jongeren beter op orde te 
krijgen. Via BackonTrack zijn we actief gestart met de begeleiding van langer thuiszittende jongeren. 
De tussenevaluatie (najaar 2021) heeft verbeteringen in de aanpak opgeleverd. In het voorjaar 2022 
staat de eindevaluatie van het project op de rol. 

Versterking ondersteuning 
Een mooie ontwikkeling is dat we het aantal doorverwijzingen vanuit het reguliere VO naar het VSO 
zien dalen. Helaas neemt het VSO deelnamepercentage hierdoor nog niet af, als gevolg van een 
groeiende onder-instroom. 
2021 is ook het eerste jaar geweest dat reguliere scholen het budget voor het versterken van de 
basisondersteuning zelf konden inzetten op basis van door hen zelf geformuleerde ontwikkeldoelen 
op dit gebied. Voorheen werd vanuit Portvolio volgens budget centraal ingekocht en onder de VSO-
partners verdeeld. 

Communicatie 
Ten behoeve van ouders en andere belanghebbenden is ervoor gekozen om de 
schoolondersteuningsprofielen (SOP) jaarlijks eenduidig te publiceren via de website van Portvolio. 
Daarbij gebruiken we de versies die uit het kwaliteitsbewakingssysteem Perspectief op School (POS) 
gehaald kunnen worden (zowel het SOP als de verkorte ouderrapportage). Tevens is de website van 
Portvolio verder geactualiseerd als voorbereiding op de implementatie van het ouder- en 
jeugdsteunpunt in 2023. 

Samenwerking 
Op het gebied van samenwerking met externen is een grote bijeenkomst georganiseerd met 
vertegenwoordigers van de gemeenten, de zorg en het onderwijs met als thema het grijze gebied 
(wie heeft welke verantwoordelijkheid in de ondersteuning: onderwijs of jeugdhulp), met als 
subdoel elkaar beter leren kennen. Deze bijeenkomst moest omwille van de Covid-19 maatregelen 
digitaal plaats vinden, maar dat bleek voor de meeste deelnemers op een goed werkende manier 
vorm gegeven te zijn. 
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Kwaliteit 
Op gebied van kwaliteit is stevig ingezet op interne samenwerking en dialoog. Hoogtepunt hierbij 
was de dialoogmiddag in oktober 2021: hierbij werden verschillende kwaliteitsthema’s besproken in 
gemengd samengestelde groepen (leden toezichthoudend bestuur, leden OPR, schoolleiders, 
ondersteuningscoördinatoren, leden Adviesteam en Toelaatbaarheidscommissie, 
bureaumedewerkers en leden klankbordgroep kwaliteit). De aanbevelingen en wensen vanuit de 
dialoogtafels zijn samengebracht in “beloftes” en opgenomen in het jaarplan 2022. 
Ook is een pilot met audits uitgevoerd met vier scholen. Hierbij werd de zelfevaluatie die is 
opgesteld in POS via een audit kritisch doorgelicht. De deelnemende scholen konden hierbij een 
keuze maken uit een externe dan wel een collegiale audit. Op basis van de resultaten van de audits is 
gekozen om audits breed in te voeren en nog enigszins te verbreden vanaf 2022. 
Tijdens het compacte onderzoek van de inspectie in april 2021 werden geen risico’s vastgesteld. De 
tips die bij het gesprek naar voren kwamen zijn verwerkt, o.a. in de aanvulling op het 
Ondersteuningsplan. 

Organisatie en financiën 
Begin 2021 is de nieuwe bestuurlijke structuur van Portvolio definitief vastgelegd bij de notaris. Een 
onafhankelijk voorzitter is het bestuur komen versterken. De eerste ervaringen binnen het nieuwe 
model zijn positief: het dagelijks bestuur heeft aan slagkracht gewonnen. Het toezichthoudend deel 
van het bestuur toont een grote betrokkenheid bij het samenwerkingsverband. Ten opzichte van de 
voormalig Raad van Toezichtleden heeft het huidige toezichthoudende deel van het bestuur als 
voordeel dat de leden zowel door de Directeur Bestuurder als door haar eigen schooldirecteuren 
goed geïnformeerd wordt over zaken die Portvolio (en daarmee ook hun eigen schoolbestuur) raken. 
Dit maakt het toezicht voor hen makkelijker dan de wijze waarop de raad van toezicht hier indertijd 
vorm aan moest geven. Zij werden enkel door de coördinator (en later door de directeur a.i.) 
geïnformeerd maar kregen weinig mogelijkheden om het toezicht kritischer vorm te geven.   
Op financieel gebied zijn er ook een aantal ingrijpende veranderingen geweest. In het kader van de 
nieuwe wettelijke opdracht was 2021 het eerste jaar van twee om de zgn. bovenmatige reserves 
geheel af te bouwen. Dat was wel heel bijzonder, omdat we wisten dat we bij de huidige regionale 
ontwikkelingen die middelen vanaf 2023 veel harder nodig zouden hebben.  
2021 was ook het invoeringsjaar van de populatiebekostiging. Een keuze waardoor alle vmbo-
scholen een aanbod konden realiseren om met leerlingen te werken aan eind groep 8 
geconstateerde onderwijsachterstanden. Hiermee werd opnieuw een stap richting meer inclusie 
gezet.  
Naast tegenvallers (BTW-afdracht bij het kantoorpersoneel, door de accountants van scholen 
afgekeurde leerlingen die zorgden voor een daling van de inkomsten), kwam er in september ook 
een grote meevaller in de vorm van NPO-betalingen om de tijdelijk groei van PRO en VSO te kunnen 
bekostigen. Het eindresultaat viel daarom met een tekort van € 184.000 minder negatief uit dan het 
begrote tekort van € 194.000. 
De interne financiële organisatie is door het inhuren van een externe financiële dienstverlener 
verder versterkt. Ook is gekozen voor Schatkistbankieren, om negatieve rente bij de reguliere bank 
op onze tegoeden te voorkomen. Het overleg met de auditcommissie is frequenter en meer 
gestructureerd geworden. De grip op de financiën is door deze maatregelen versterkt. Ten behoeve 
van de LEA subsidies is Portvolio in 2021 eenmalig opgetreden als penvoerder.  

Relatie met het ondersteuningsplan 

De meeste van de hierboven genoemde ontwikkelingen sluiten volledig aan bij de koersagenda zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 van het ondersteuningsplan 2019-2023 (OP19-23).  
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Bijlage 6: Overzicht geraadpleegde jaarverslagen en rapportages 
Bij de samenstelling van dit jaarverslag is vaak gebruik gemaakt van evaluatierapporten en 

jaarverslagen van onderdelen van Portvolio. Deze zijn niet separaat opgenomen in dit jaarverslag. 

Hieronder is een opsomming weergegeven van de gebruikte rapporten en verslagen. Op verzoek zijn 

deze op te vragen bij het secretariaat (info@portvolio.nl)  

 

1. Jaarverslag TTV 2020-2021 

2. Jaarverslag Track013 2020-2021/2021 

3. Jaarverslag 2021 FG SWV Portvolio (AVG) 

4. Jaarverslag Kwaliteit schooljaar 2020-2021/2021 

5. Verslag inspectie 4JO, 24 maart 2022 

6. Jaarverslag OPR 2021-2022 

mailto:info@portvolio.nl

