
 
 
 
 
 
 

 
 

AANBIEDINGSBRIEF JAARVERSLAG 2016 
 
 
Geachte lezer, 
 
Plein 013 is een samenwerkingsverband voor de scholen voor Primair onderwijs in de gemeenten Alphen, 
Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. De plannen van Plein 013 worden neergelegd in een 
ondersteuningsplan. Het actuele ondersteuningsplan 2016-2018 is te vinden op de website van Plein 013, 
www.plein013.nl  
 
Plein 013 vindt het van belang om tussentijds belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de 
voortgang van haar plannen. Dit doet zij in de vorm van: 

 Regulier overleg met de ouders en leraren in de ondersteuningsplanraad van Plein 013 waarbij 
agenda’s en verslagen beschikbaar zijn; 

 Informatie op de website over projecten, wetgeving, voortgang van pilots, routes naar extra 
ondersteuning, samenwerking met partners; 

 De Barometer op de website waarin belangrijke kengetallen en historische overzichten zijn 
opgenomen; 

 Het jaarverslag waarin de relatie wordt gelegd tussen inhoudelijke keuzes en of de middelen daarbij 
doelmatig en rechtmatig zijn ingezet. Een externe accountant toetst of een getrouwe weergave van de 
werkelijkheid is gegeven. 

 
Deze aanbiedingsbrief heeft betrekking op het jaarverslag 2016. In deze brief blikken we op hoofdlijn terug op 
2016 en kijken we vooruit naar de komende jaren.  
 

Terugblik 2016 
Scholen ontdekken steeds beter welke kansen er liggen in het mixed model waar Plein 013 voor gekozen heeft. 
Ze gaan planmatiger en doelmatiger om met de inzet van extra ondersteuning en zijn zich meer bewust van de 
gegrensde middelen. Het lukt scholen steeds beter om kinderen in de eigen school de ondersteuning te geven 
die nodig is. Vooralsnog is dit terug te zien in de dalende aantallen kinderen die worden doorverwezen naar 
speciale scholen. Deze daling is in 2016 sterker dan was voorzien.  

 
Plein 013 organiseert ondersteuningsprogramma’s voor 
scholen. De voorzieningen en projecten van Plein 013 
voorzien in een behoefte en verlopen volgens planning. 
Pilots die in 2016 zijn gestart zijn succesvol gebleken en 
verdienen voortgang. 
 
De toeleiding naar speciale scholen wordt getoetst in het 
breed samengestelde deskundigenteam Loket Plein 013. 
Uit de rapportage van Loket Plein 013 is op te maken dat 
er in 2016 meer dossiers zijn behandeld. Dit zou kunnen 
duiden op een toekomstige toename van het aantal 
kinderen dat verwezen wordt naar speciale scholen. 

 
Het aantal thuiszitters in 2016 is zeer beperkt (4).  Het aantal klachten is beperkt tot 4 waarvan 1 gegrond 
verklaard door een onafhankelijke commissie. 
 
In 2016 is het aantal personeelsleden dat werkzaamheden verricht voor Plein 013 verder gegroeid tot 108. Er is 
een grote diversiteit in taakstelling en dienstrelatie. 
 
 

http://www.plein013.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
De organisatie van Plein 013 is op orde. Onderdelen van de organisatie van Plein 013 zoals functies, taken en 
formele relaties bleven in 2016 ongewijzigd. Ten behoeve van de rol van intern toezichthouder heeft het 
bestuur in 2016 besloten tot het inrichten van een drietal bestuurscommissies: agendacommissie, 
auditcommissie en werkgeverscommissie. Daarmee is de zoektocht naar een goede balans in governance 
verder ingezet maar nog niet volbracht. De samenwerking met de Ondersteuningsplanraad (OPR) is goed: 
kritisch maar opbouwend. De samenwerking met overige partners, waaronder gemeenten, verloopt goed. 
 

Inzet van middelen 
De jaarrekening voor het samenwerkingsverband heeft eenzelfde 
vorm als de jaarrekening voor onderwijsinstellingen. Dit is 
wettelijk bepaald. Het geeft in de jaarrekening voor 
samenwerkingsverbanden een vertekend beeld: de lasten van de 
zware ondersteuning zijn niet inzichtelijk (er zijn minder baten en 
lasten) en de lasten van de extra ondersteuning (afdracht aan de 
speciale scholen) worden geboekt onder personele lasten. 
Bovendien wordt daardoor de rentabiliteit (percentage ten 
opzichte van totale baten) bij de samenwerkingsverbanden te 
hoog bepaald. Plein 013 pleit voor een maatwerkformat van de 
jaarrekening van samenwerkingsverbanden. 
 
Plein 013 sluit 2016 af met een positief saldo van 1.4 M euro, waarvan 400.000 euro begroot. De niet begrote 
‘winst’ van 1 M euro is voor het grootste deel behaald door minder deelname aan het speciaal (basis) 
onderwijs.    
De bijdragen van het Rijk zijn 791.000 euro hoger dan begroot. Dit betekent dat er 791.000 euro minder is 
ingehouden voor de zware ondersteuning op het begrote beschikkingsbedrag. Dit bedrag komt dus tot stand 
door minder verwijzing naar het speciaal onderwijs. Een deel (48%) komt ten goede aan de scholen door 
minder aftrek in het ondersteuningsbudget. Het andere deel (52%) komt ten goede aan Plein 013 en draagt bij 
aan het positief saldo. In de lichte ondersteuning (SBO) heeft 500.000 euro minder afdracht plaatsgevonden 
waarvan 64% ten goede komt aan de scholen en 36% ten goede komt aan de winst van Plein 013. Samengevat: 
de daling van deelname aan de speciale scholen geeft 1.3M minder kosten waarvan 600.000 euro ten goede 
komt aan de winst van Plein 013 en 700.000 euro ten goede komt aan de vrije bestedingsruimte voor de 
scholen voor extra ondersteuning in de eigen school. Daarmee komt het vrij te besteden budget voor de 
scholen op 4.761.384,- 
 
Naast de 600.000 ‘winst’ uit minder afdracht is voor Plein 013 400.000,- ‘winst’ is tot stand gekomen door 
minder inzet voor onderzoek (325.000) en uitgestelde betalingen aan Taaltuinen (75.000). 
 
Plein 013 is momenteel financieel gezond.  
Dankzij positieve resultaten in 2015 en 2016 bedraagt het eigen vermogen van de stichting 2.545.000,- en heeft 
zij voldoende middelen in kas (3.322.000) om aan de kortlopende verplichtingen (1.017.000) te voldoen. 
Daarnaast heeft zij op 31-12-2016 nog 214.274,- aan vorderingen. 
 
Plein 013  heeft een hoog bedrijfsresultaat van 21% van de totale baten. Hierbij moet de kanttekening gemaakt 
worden dat de baten en lasten lager zijn door de aftrek vooraf van de zware ondersteuning. Bij het toepassen 
van de hierboven voorgestelde format voor samenwerkingsverbanden zou het bedrijfsresultaat 13% bedragen. 
 
Door het opgebouwde eigen vermogen kan Plein 013 ook aan de verplichtingen op langere termijn voldoen. 
Plein 013 heeft nagenoeg geen noodzakelijk geachte voorzieningen. Er is een goede weerstand opgebouwd om 
risico’s uit de bedrijfsvoering op te vangen. Met 0,37% is een zeer ruime buffer opgebouwd. Bij het toepassen 
van de hierboven genoemde format voor samenwerkingsverbanden zou het weerstandsvermogen 23% 
bedragen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plein 013 ziet terug op een geslaagd 2016. Er is beleidsrijk gewerkt aan de verbetering van de ondersteuning 
aan kinderen en er is een grote stap gezet in de zware financiële vereveningsopdracht. Plein 013 krijgt meer 
greep op processen en de financiële consequenties.  
 

Vooruitblik voor de komende jaren 
Een belangrijke zo niet belangrijkste graadmeter voor het functioneren van een samenwerkingsverband is de 
vraag of kinderen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Aan deze vraag heeft Plein 013 in de 
eerste jaren nog relatief weinig aandacht geschonken. Onafhankelijk onderzoek in 2017 moet aantonen of de 
ondersteuning aan kinderen inhoudelijk adequaat is. Het onderzoek moet leiden tot een systematische aanpak 
van ‘zicht op kwaliteit’. 

Door de daling van het aantal leerlingen in de speciale 
scholen dreigt een uitholling van kwaliteit. Samen met de 
speciale scholen moet gezocht worden naar 
mogelijkheden om de expertise te behouden en ook in de 
toekomst efficiënt te kunnen inzetten. Onderzoek naar 
nieuwe organisatievormen en samenwerkingsvormen 
tussen reguliere scholen en speciale scholen is gewenst. 
Het samenwerkingsverband kan daarbij een stimulerende 
en faciliterende rol vervullen. 
 
Naarmate het reguliere scholen beter lukt om meer 
kinderen de ondersteuning te bieden die nodig is, zijn de 

kinderen die worden doorverwezen naar speciale scholen gemiddeld ouder en hebben deze een complexere 
hulpvraag. De speciale scholen zullen hier adequaat op moeten worden ingesteld. Nu de middelen beter op 
orde zijn, moet worden bezien hoe de speciale scholen daarbij kunnen worden ondersteund. Daarbij moeten 
de effecten van de transitie in het zorgdomein worden meegenomen. 
 
De vereveningsopdracht voor Plein 013 is zwaar. De financiële buffer die Plein 013 inmiddels heeft opgebouwd 
zal de komende jaren hard nodig zijn. De meest negatieve effecten van de verevening (korting op budget) staan 
voor de komende jaren gepland. Terughoudend financieel beleid blijft dus noodzakelijk. Door de buffer 
ontstaan wel meer mogelijkheden om nieuwe accenten aan te brengen.  
 
Het financiële beleid van Plein 013 moet nog beter worden afgestemd op te verwachten groei of krimp. De 
basispopulatie is minder gekrompen dan verwacht; het aantal kinderen dat is verwezen naar speciale scholen is 
kleiner dan verwacht. Deze indicatoren zijn van grote invloed op het financiële resultaat. 
 
De financiële ruimte voor de scholen om eigen beleid te voeren neemt toe. Daarmee neemt ook de 
verantwoordelijkheid van toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van deze middelen toe. 
 
De vereveningsopdracht en in het verlengde daarvan de positie van reguliere scholen en de positie van speciale 
scholen doet een groot beroep op solidariteit en samenwerken. Naarmate de financiële en personele belangen 
groter worden neemt ook het belang toe van onafhankelijk toezicht. In de komende jaren zal de bestuurskracht 
toenemen als de besturen het intern toezicht hebben bestendigd. 
 
Pas in de komende jaren zal blijken of het Plein 013 lukt om in alle redelijkheid en met behoud van kwaliteit 
van onderwijs de vereveningsopdracht te volbrengen. De eerste belangrijke stappen zijn gezet. 
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Theo van Rijzewijk 
Directeur 


