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1 Voorwoord door bestuurder 
 

 

 

Bijgaand treft u de toelichting op de meerjarenbegroting 2021-2025 aan op schooljaarbasis zoals van 

ons gewend. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de kaders van het financiële beleid te toetsen 

op toekomstbestendigheid  en te vereenvoudigen. Vandaar dat in deze begroting is uitgegaan van de 

huidig geldende methodiek van verdeling van de beschikbare middelen. Conform de goedgekeurde 

meerjarenbegroting 2020/2025 is de inleg van middelen door de scholen naar aanleiding van een 

overschrijding van het aandeel LWOO/PrO binnen het Samenwerkingsverband niet toegepast. 

De begroting 2021-2025 en de meerjarenbegroting is opgesteld in samenspraak met de werkgroep 

financiën,  de controller van ObT (Onderwijsbureau Twente), de directeur en de penningmeester van 

het samenwerkingsverband.  

De begroting is opgebouwd op basis van de kengetallen in de bekostigingsinformatie die door DUO 

zijn aangeleverd n.a.v. de  teldatum 1 oktober 2020.  Voor de leerling prognoses is gebruik gemaakt 

van de input door de scholen. De verevening en de kaders van het financiële beleid, die zijn terug te 

vinden in bijlage 3 op pag. 35 van dit document,  zijn verwerkt in deze begroting en 

meerjarenbegroting.  

Het budget voor de zware ondersteuningsmiddelen is gefixeerd op basis van de teldatum  

1 oktober 2011. Vanuit dit budget betaalt het samenwerkingsverband de kosten voor zware 

ondersteuning, inclusief plaatsingen in het VSO. Het staat de besturen vrij om uit de totale bekostiging 

(licht en zwaar) alle ondersteuning te bekostigen. Bij overschrijding van de bekostiging moet dit uit de 

reguliere middelen van de scholen worden bijgepast. 

Wij gaan er vanuit dat de aangesloten schoolbesturen met de hen toegewezen gelden passend 

onderwijs goed vorm kunnen geven in deze regio en hierover inhoudelijk goede verantwoording over 

kunnen afleggen conform de opdracht van de Inspectie. 

 

Peter de Visser 

Penningmeester SWV VO 22.03 
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2 Inleiding 
 

Voor U ligt de meerjarenbegroting voor het Samenwerkingsverband passend onderwijs VO 22.03 voor 

de schooljaren 2021/2022 tot en met 2024/2025. Hierbij is voortgeborduurd op de eerdere 

meerjarenbegroting van 2020-2021 en het door alle gremia goedgekeurde ondersteuningsplan.  

Let op: In deze versie van de begroting zijn de leerlingaantallen per 1 oktober 2020 gebaseerd op de 

stand zoals door DUO op 10 december 2020 is gepubliceerd. Daarnaast zijn voor de meest recente 

leerlingengegevens de meest recente beschikkingen gehanteerd. De leerlingaantallen en tarieven zijn 

begin september 2020 voor het laatst aangepast. Medio februari is aan de aangesloten schoolbesturen 

gevraagd om de prognose met betrekking tot de reguliere VO-leerlingen maar ook het LWOO en PrO.  

 

Medio 2020 is er een uitspraak geweest in de arbitragezaak bij het LAS. Op basis van die uitspraak is 

de begroting aangepast. De financiële begrenzingsafspraak bij het overschrijding van het maximale 

deelnamepercentage LWOO/PrO is tot € 0 gereduceerd. Dat betekent ook dat het budget LWOO/PrO 

in dat scenario lager is aangezien er geen aanvullende middelen zijn toegevoegd door schoolbesturen 

die hun percentage overschreden.  

 

Voor de prognose is rekening gehouden met de meerjarenprognoses zoals deze door de scholen is 

aangeleverd. Voor de prognose van de scholen waarvan geen prognose is ontvangen is gebruik 

gemaakt van de gezamenlijke trend bij alle andere scholen die wel een prognose hebben aangeleverd. 

Hiermee is afscheid genomen van de uit 2017 stammende prognose van CMO STAMM.  

 

Daarnaast dienen we rekening te houden met de verschuiving tussen VO regulier en VSO (zie notitie 

de Ambelt kiest koers 2016). Sinds de overname van de nevenvestigingen van de Ambelt  zijn de 

leerlingen van VSO Meppel en VSO Steenwijk geregistreerd als reguliere leerlingen VO ( VMBO met 

arrangement) onder de respectievelijke subbrinnummers. De facturatie van de extra bekostiging 

wordt neergelegd bij de plaatsende scholen. De administratieve afhandeling en check loopt via het 

samenwerkingsverband en het administratiekantoor.  Wel dient gemeld te worden dat deze 

administratieve afhandeling in de toekomst heroverwogen dient te worden. 

Het is zo dat (peildatum 1 oktober 2020) van de 213 leerlingen (met een TLV van een 

Samenwerkingsverband) er 160 door ons te bekostigen zijn. De overige 53 leerlingen dienen vanuit 

andere SWV’en aan de VO-scholen (aanvullend) bekostigd te worden.  

Dit betekent dat er bovenop de 289 leerlingen (categorie laag, midden en hoog door ons te bekostigen 

in het VSO)  nog 160 leerlingen bijkomen. Dus in totaal zijn er 449 leerlingen (VSO) op 1 oktober 2020 

(4,83% i.p.v. 3,04%).  

  

Doelstelling van het SWV is een sluitende begroting. Hiertoe worden de beschikbare middelen 

verdeeld over de aangesloten schoolbesturen. De kosten voor de organisatie en de TLV-commissie 

worden in mindering gebracht op de beschikbare baten van de lichte ondersteuning. De 

groeibekostiging (VSO) wordt in mindering gebracht op de beschikbare middelen van de zware 

ondersteuning. De verdeling van de middelen over de scholen geschiedt via vooraf bepaalde criteria 

waarbij de leerlingentelling op 1 oktober 2020 leidend is, maar ook het aantal verwijzingen naar VSO 

in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 februari 2021. We zien bij het aantal verwezen leerlingen 
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ten opzichte van de periode in het jaar daarvoor een daling (van 58 naar 39). Hierdoor daalt ook de 

bijdrage voor de verwijzer betaalt bij de verdeling van de zware ondersteuning.  

 

In dit document treft U daarom drie hoofdstukken. Als eerste wordt de lichte ondersteuning 

toegelicht. Hier wordt aandacht gegeven aan de baten en de lasten. Aansluitend wordt de zware 

ondersteuning op een vergelijkbare wijze behandeld.  

Daarnaast is er aandacht voor de subsidie ‘begaafde leerlingen’ en de continuïteitsparagraaf. 

 

Tot slot kunnen we deze MJB  beschouwen als een tussenbegroting en gaan we snel aan de slag met 

de begroting 2022 en verder met een verdere vereenvoudiging van de bekostiging.  

  



7 
 

3 Managementsamenvatting 
 

Het Samenwerkingsverband verwacht de komende schooljaren een sluitende begroting te 

presenteren. Dit doet zij door de doorbetalingen aan de schoolbesturen als communicerend vat te 

hanteren. Indien de scholen er in slagen de doelstellingen van Passend onderwijs te verwezenlijken 

zullen er hogere bedragen beschikbaar zijn en verdeeld kunnen worden.  

Echter, wanneer zoals afgelopen jaar de verwijzingen naar het VSO fors toenemen heeft dit direct 

gevolgen voor de beschikbare middelen binnen het VO. Ook het niet meer ontvangen van de 

vereveningsbijdrage leidt tot dalende baten uit de zware ondersteuning.  

Een derde belangrijke factor is de daling van de baten door de verwachte daling van het aantal 

leerlingen aangezien we in een krimpregio zijn gesitueerd.  

De lasten nemen dientengevolge de komende jaren ook af. Wel zal er voor de centrale organisatie 

meer kosten gemaakt dienen te worden in verband met eisen met betrekking tot de leveren kwaliteit 

(in samenwerking met B&T en POS).   

 

 
 

Het Samenwerkingsverband heeft succesvol een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘begaafde 

leerlingen po en vo’. Deze baten en lasten zijn ook toegevoegd aan deze meerjarenbegroting.  

 

Conform de huidige verwachtingen zal het Eigen Vermogen altijd van voldoende omvang zijn, afgezet 

tegen het minimaal benodigde weerstandsvermogen zoals uit de risicoanalyse is gebleken  

(€ 150.000). Afhankelijk van het resultaat over 2020 zal de reserve wel hoger of lager zijn dan het 

nieuwe kengetal voor Samenwerkingsverbanden, de zogenaamde signaleringswaarde. Op straffe van 

korting op de bekostiging dienen samenwerkingsverbanden hun publieke eigen vermogen onder deze 

waarde te (brengen en te) houden. De waarde wordt bepaald aan de hand van de bruto baten (3,5% 

van de bruto baten met een minimum van € 250.000).   
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4 Lichte ondersteuning 
 

4.1 Leerlingaantallen 
Voor de baten lichte ondersteuning die worden toegekend door het Ministerie van OCW (en 

uitgevoerd via DUO) zijn diverse leerlingaantallen van belang, te weten: 

- het totaal aantal leerlingen,  

- VAVO (gedeeld door twee in mindering gebracht op het totaal),  

- LWOO en  

- PrO. 

 

In dit hoofdstuk worden de gerealiseerde en geprognotiseerde leerlingaantallen behandeld. Bij de 

gerealiseerde leerlingaantallen (per 1 oktober 2020) is het relevant het effect van de inschrijvingen 

van de leerlingen van VSO Meppel en VSO Steenwijk (Ambelt) in het reguliere VO inzichtelijk te maken.  

 

Het totaal aantal leerlingen wordt bij de bekostiging verminderd met 50% van het aantal VAVO 

(Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs)-leerlingen. Hierdoor kan het totaal aantal leerlingen 

licht afwijken. Op 1 oktober 2020 zijn er 9 VAVO-leerlingen geteld. Hierdoor wordt het totaal aantal 

leerlingen van 9.517 met 4,5 (9/2) leerlingen verminderd voor de bekostiging. N.a.v. de afspraken 

Ambelt kiest koers worden per 1 okt 2019 dus 213 lln (160 +53) meegeteld als reguliere lln. wat een 

positief effect heeft op de lichte ondersteuning.  

 

Voor de prognoses in deze versie is gebruik gemaakt van de prognoses die door de meeste scholen 

zijn opgeleverd. De procentuele mutatie van het aantal leerlingen die daar uit resulteerde is 

doorgetrokken voor het totale leerlingenbestand.  

 

 
 

 
 

We verwachten op 1 oktober 2021 een daling van 0,87% voor het aantal reguliere leerlingen. Voor de 

VAVO-leerlingen is de verwachting dat er door corona een incidentele dip is van het aantal leerlingen 

in verband met het ontbreken van examens in 2020. 

Alleen voor de twee VO/VSO scholen (niet op basis van opgaven van de scholen) wordt een stijging 

met ca. 20 leerlingen per jaar verwacht. Dit verwachten we naar aanleiding van de groei van de 

afgelopen jaren.  
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4.2 Baten 
De lichte ondersteuning bestaat naast een normatief deel (vast tarief per leerling) uit een verrekening 

voor het aantal deelnemers aan het LWOO en PrO. Er wordt een vast tarief per leerling bekostigd. 

Hierbij wordt voor het aantal leerlingen het totaal aantal leerlingen in het SWV (verminderd met 50% 

van de VAVO-leerlingen) vermenigvuldgd met het deelnamepercentage LWOO en PrO op 1 oktober 

2012. Op deze som worden vervolgens de daadwerkelijk rechtstreeks bij de scholen gefinancierde 

LWOO- en PrO-leerlingen tegen hetzelfde tarief in mindering gebracht. 

De beschikking lichte ondersteuning ontvangt het SWV per kalenderjaar. In de meerjarenbegroting 

voegen we dus voor het schooljaar twee kalenderjaarbeschikkingen samen. Eén daarvan (2022 

 

Bekostiging lichte ondersteuning VO 

Normatieve bekostiging 

Totaal aantal VO-leerlingen (minus 50% VAVO) x tarief  

€ 87,68 + € 14,87 

Bekostiging LWOO/PrO (alleen VO) op basis van deelname percentage 1-10-2012 

Totaal aantal VO-leerlingen (minus 50% VAVO) x deelnamepercentage 2012 

LWOO/PrO x tarief 

€ 4.869 

Aftrek voor leerlingen in LWOO/Pro per 1 oktober t-1 

Aantal leerlingen LWOO/PrO x tarief 

€ 4.869 

 

 

 
 

Omdat er 4 leerlingen op het VO/VSO les ontvangen zijn de lwoo-aanwijzingen (en VSO en LWOO-

bekostiging) separaat opgenomen in bovenstaande telling.  

 

Doordat we niet alle LWOO-prognoses in ons bezit hadden is ervoor gekozen de prognose van de 

overige scholen (6% krimp en de jaren er op 3%) aan te passen naar 3% krimp per jaar. Voor het 

praktijkonderwijs waren alle prognoses beschikbaar en zijn die ook volledig opgenomen. 

 

Op 1 oktober 2020 zit het totale LWOO en PrO-deelnamepercentage onder het percentage van 2012 

(mede veroorzaakt doordat VSO-leerlingen als regulier worden geteld) waardoor op de lichte 

ondersteuning een extra bedrag mag worden genoteerd voor kalenderjaar 2021. Omdat ook de 

verwachting is dat op 1 oktober 2021 het aandeel lager is, zal er een extra bedrag beschikbaar zijn. 

Dit bedrag wordt verdeeld bij het onderdeel lwoo/pro in de lichte ondersteuning. 
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Landelijk gezien neemt deelname aan het praktijkonderwijs vanaf 2011 jaarlijks licht toe van 2,69% in 

2011 tot 2,95% op 1 oktober 20191. 

 

 

 

Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke LWOO/PrO-middelen worden toegevoegd aan de 

beschikking lichte ondersteuning (naast de normatieve bekostiging). Daarnaast is door een driedeling 

aan te brengen toegelicht welke bedragen zijn toe te schrijven aan de gewijzigde registratie van 

leerlingen van VSO Meppel en VSO Steenwijk. 

In het eerste blok (originele beschikking DUO) worden de baten weergegeven zoals ze naar de huidige 

registratie op de beschikking zullen verschijnen. Dit is dus inclusief extra VO-leerlingen (oud-Ambelt) 

en ook VO-leerlingen met een LWOO-aanwijzing. Op de twee locaties zijn namelijk ook 4 leerlingen 

met een LWOO-aanwijzing geregistreerd. In totaal verwachten we op schooljaarbasis in 2021/2022  € 

620.000 bovenop de normatieve lichte ondersteuning. Deze middelen worden bij de verdeling van de 

lichte ondersteuning (onderdeel 4, zie bladzijde 14) verdeeld naar rato van het aantal LWOO en PrO-

leerlingen. 

                                                            
1 Bron: Trends in passend onderwijs 2011-2019, dr S. Borggreve, dr B. de Lange, 2020 
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In het tweede blok (beschikking DUO aangepast) staan de baten zoals ze zouden zijn conform de nog 

in 2016 gehanteerde wijze van registratie van leerlingen. In die situatie zouden we dus meer VSO-

leerlingen en minder VO-leerlingen hebben gehad. Ook zouden er vier leerlingen met een LWOO-

aanwijzing minder geregistreerd zijn. Zonder de oud-VSO-leerlingen zouden we dus ruim € 484.000 

bovenop de normatieve lichte ondersteuning hebben ontvangen. 

 

In het derde blok staan dus de specifieke baten die de andere wijze van registratie voor het 

Samenwerkingsverband veroorzaken (inclusief 4 VO (VSO-)leerlingen met een LWOO-aanwijzing). 

Hierdoor wordt dus een positief verschil van € 135.000 op schooljaarbasis gerealiseerd. 

 

De extra baten leiden dus tot een verhoging van de beschikking lichte ondersteuning. 
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4.3 Verdeling middelen 
Op deze middelen worden de kosten voor management & organisatie, alsmede de commissie 

toewijzing in mindering gebracht alvorens deze te verdelen. 

Programma 1001. Centrale organisatie, beheer en activiteiten 

In dit programma zijn diverse organisatiekosten opgenomen zoals de personeelskosten voor de 
directeur en overige ondersteuning van het Samenwerkingsverband, verzekeringen, kosten van het 
administratiekantoor, accountant, huurkosten kantoorbenodigdheden en ict-kosten (systeem en 
server). Daarnaast zijn er middelen begroot voor innovatie, knelpunten en frictie (thuiszitters) en 
kwaliteit. Dit jaar is er nog meer dan in het verleden gekeken naar de kosten uit het verleden als 
goede voorspeller van de toekomst. Daarnaast is rekening gehouden met extra kosten voor frictie 
en kwaliteit.  
  

 
 

Totaal 2021/2022: € 334.000 

 

 

 

Programma 1002. Commissie toewijzing 

Binnen elke afdeling van VO 22.03 beoordeelt de Commissie Arrangeren (CA) de aanvragen voor 
extra ondersteuning. De besluitvorming vindt plaats zoals hierboven aangegeven. Leerlingen die 
zijn aangewezen op het VSO worden, voorzien van een advies, aangemeld bij de Commissie 
Toewijzing (CT). De CT kan daarna volstaan met een marginale toetsing.  
Deze commissie komt periodiek bij elkaar om alle aanvragen te beoordelen en een advies uit te 
brengen. Twee medewerkers in dienst bij het SWV (0,25 fte) maken deel uit van de commissie. 

Totaal 2021/2022: € 30.000 

 

De middelen die resteren worden conform vastgestelde criteria verdeeld over de volgende 

onderdelen: 

▪ Verdeling middelen lichte ondersteuning o.b.v. de normatieve bekostiging lichte ondersteuning 

minus de programma’s 1001 en 1002. 

▪ Verdeling LWOO/PrO o.b.v. het (positieve) saldo LWOO en PrO.  
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De leerlingaantallen per bestuur zijn te vinden in bijlage 2. 

 

Hierdoor resteren nog de saldi van de lichte ondersteuning: 

 

In samenvatting: 
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5 Zware ondersteuning 
 

5.1 Baten 
De bekostiging voor de zware ondersteuning kent de volgende componenten: 

 
VO (2021/2022 

Normatieve bekostiging 

Bedrag per (reguliere VO-)leerling 

Personeel (per schooljaar): € 617 

Materieel (kalenderjaar): € 30 

Aftrek voor leerlingen in VSO met TLV met 

bedrag per leerling naar rato van de VSO-

bekostigingscategorie (Laag, Middel en Hoog)  

Personeel: cat Laag (€ 10.813) tot cat Hoog 

(€ 23.524)  

Materieel: cat Laag (€ 655) tot cat Hoog  

(€ 1.182) 

 

5.2 Leerlingaantallen 
Het aantal leerlingen in het VSO voortkomend uit het SWV is leidend voor de aftrek.  

 

 
 

De dip vanaf 1 oktober 2017 wordt  veroorzaakt door de andere wijze van registratie. Het eerste 

getoonde deelnamepercentage (excl. SWV VO22.03) betreft het percentage zoals DUO dit zal 

hanteren. Door de verschuiving van het Ambelt naar het reguliere VO is ons deelnamepercentage 

kunstmatig lager. In de oude situatie zouden we de laatste (incl. SWV VO22.03) deelnamepercentages 

hebben waarbij de (oud-Ambelt)leerlingen bij RSG Tromp Meesters en RSG Stad en Esch als VSO 

leerling hadden meegeteld. 

 

Het landelijke deelnamepercentage VSO op 1 oktober 2011, leidend voor de verevening, was 3,45%. In 

2019 is het percentage vso-leerlingen 3,80%2. 

 

Een ander relevant aandachtspunt is dat bij een deelnamepercentage VSO van ca. 5% de beschikking 

zware ondersteuning van DUO negatief wordt. In dat geval wordt dit negatieve saldo verdeeld over 

alle scholen (VO en VSO) naar rato van het aantal leerlingen binnen het Samenwerkingsverband en 

brengt DUO dit bedrag in mindering op de lumpsum van de scholen. In een aantal 

samenwerkingsverbanden in Flevoland, Overijssel en Gelderland heeft zo’n verrekening al 

plaatsgevonden (deelnamepercentage aldaar variërend van 5 tot 8%).   

 

 

Deze leerlingaantallen leiden tot baten, waarbij ook hier weer dezelfde onderverdeling is toegepast: 

                                                            
2 Bron: Trends in passend onderwijs 2011-2019, dr S. Borggreve, dr B. de Lange, 2020 
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In het eerste blok (originele beschikking DUO) worden de baten weergegeven zoals ze naar de huidige 

inzichten op de beschikking zullen verschijnen.  

In het tweede blok (beschikking aangepast) staan de rechtstreekse afdrachten (vermindering zware 

ondersteuning personeel en materieel) zoals ze zouden zijn conform de in 2016 gehanteerde wijze van 

registratie van leerlingen waarbij dus de leerlingen die van het VSO nu op het VO staan toch als VSO 

(categorie 1) zijn opgenomen.  

In het derde blok staat het verschil voor de rechtstreekse afdrachten. Deze middelen worden nu 

bekostigd aan de scholen die onderwijs verstrekken aan de betreffende leerlingen.  
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 Onderdeel Bedrag 

+ “Netto overdracht SWV” uit blok I € 2.359.000 

-/- Vermindering zware ondersteuning personeel uit blok III € 1.730.000 

-/- Vermindering zware ondersteuning materieel uit blok III € 112.000 

 Beschikbaar bedrag € 517.000 

 

5.3 Verdeling middelen 
De middelen worden conform vastgestelde criteria verdeeld over de volgende onderdelen: 

1. rugzakken, 

2. ambulante begeleiding, 

3. groei en 

4. ondersteuningskosten VSO, 

5. verdeling over de scholen. 
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We zien dus al dat door de daling van de netto bekostiging dit vastgestelde onderdeel al niet meer 

volledige bekostiging kan worden gedekt. 
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Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht de groeibekostiging voor het VSO over te maken. Het 

gaat hierbij om de groei in het vorige schooljaar tussen 1 oktober en 1 februari. Wel wordt gekeken 

naar de resultante tussen groei en uitschrijvingen per brin. De personele bekostiging dient vervolgens 

in het volgende schooljaar bekostigd te worden en de materiële groeibekostiging nog in hetzelfde 

kalenderjaar. Rond mei wordt de groei en de te bekostigen bedragen door middel van de “kijkdoos” 

bekendgemaakt.   

Onderstaand de ‘resultaten’ van de afgelopen schooljaren: 

schooljaar Inschrijvingen Uitstroom € groeibekostiging 

15/16 16 30 € 81.000 

16/17 13 12 € 134.000 

17/18 9 17 € 84.000 

18/19 7 11 € 94.000 

19/20 16 14 € 221.000 

20/21 18 12 € 216.000 

 

Wel zal het SWV aan de betrokken VSO-instellingen vragen om een onderbouwing van de leerlingen 

welke tussen 1 oktober en 1 februari zijn in- en uitgestroomd met een TLV van het SWV maar 

voornamelijk indien er sprake is van residentiële plaatsingen. Dit aangezien hier geen TLV van het SWV 

op van toepassing is en DUO moeite heeft deze leerlingen correct toe te wijzen.   

 

 

Op basis van alle vaste lasten is er dus al een negatief saldo ter verdeling over. Ten opzichte van de 

begroting van vorig jaar is dit een behoorlijke daling. Oorzaken hiervoor zijn de hogere rechtstreekse 

verwijzingskosten (aan het VSO), de krimp van het aantal leerlingen en het verdwijnen van de 

vereveningsbijdrage.  

De tenaamstelling van onderdeel 4 is gewijzigd van ‘ondersteuningskosten VSO’ naar 

‘verwijzingskosten VSO’.  
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De verwijzingen per bestuur zijn te vinden in bijlage 23. 

Doordat de bovenstaande onderdelen meer lasten dan baten kenden zal bij de verdeling over de 

scholen het (negatieve) restant bij de scholen in mindering worden gebracht.  

 

 

 

 

 

                                                            
3 Ten opzichte van de versie van 8 maart jl. zijn nog 4 TLV’s toegevoegd (1x RSG Tromp Meesters, 1x RSG Stad 
en Esch en 2x RSG Wolfsbos). Alle tlv’s betreffen categorie Laag voor de groei. 
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In samenvatting: 
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6 Subsidie begaafde leerlingen 
 

Het Samenwerkingsverband heeft succesvol een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘begaafde 

leerlingen po en vo’. Deze baten en lasten zijn ook toegevoegd aan deze meerjarenbegroting.  

 

Gedurende vier schooljaren komt er een subsidiebedrag van € 60.000 per jaar beschikbaar. Het 

Samenwerkingsverband zal conform de projectaanvraag opleidings- en coachingskosten à € 60.000 

per jaar vergoeden uit de baat. De deelnemende scholen maken daarnaast voor € 60.000 

medewerkers vrij in taakuren om in te zetten voor hoogbegaafdheid. Scholen dienen er op toe te zien 

dat deze uren worden ingezet.  

We verwachten dus € 120.000 aan kosten waar we dus 50% (€ 60.000) aan baat voor zullen 

ontvangen.  

 

Alle kosten en baten dienen jaarlijks via het Samenwerkingsverband verantwoord te worden. 
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7 Continuïteitsparagraaf 
 

Bijgaand is de continuïteitsparagraaf, waarin het SWV haar meerjarenbeleid financieel weergeeft, 

opgenomen. Hierbij is er van uit gegaan dat over 2020 de bestemmingsreserve uit 2019 (€ 100.000 ter 

verdeling aan de schoolbesturen) wordt uitgeput. Daarmee is het financiële resultaat over 

kalenderjaar 2020 € 105.900 (positief). 

 

7.1 Inleiding 
De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in 

de meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het verslag van de toezichthouder, het 

Algemeen Bestuur, opgenomen. 

Met de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het 

voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten. 

 

In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten 

daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde jaar 

dienen ook de jaren 4 en 5 meegenomen te worden. Het samenwerkingsverband gaat niet uit van 

investeringen in die periode. Ondanks dat we voor drie jaar mogen begroten kiezen we er bewust voor 

over 5 jaar een meerjarenbegroting op te stellen om alle stakeholders de gelegenheid te geven mee te 

gaan in het meerjarenbeleid. 

 

Zoals wellicht bekend dient in het jaarverslag gerapporteerd te worden over het financiële beleid en 

de verwachte effecten daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. In deze 

meerjarenbegroting wordt hierop een voorschot genomen door deze alhier al te beschrijven.  

Onderdelen die nog niet zijn behandeld betreffen: 

• Staat van baten en lasten, 

• Balansramingen, 

• Kengetallen, 

• Risicoanalyse, 

• Liquiditeitsprognose en 

• Toelichtingen op deze onderdelen. 

 

Er dient ook gerapporteerd te worden over de aanwezigheid en de werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem en de belangrijkste risico’s en onzekerheden. Deze zijn 

opgenomen naar aanleiding van de in de eerste helft van 2017 opgemaakte risicoanalyse van het 

samenwerkingsverband. Deze is sindsdien jaarlijks geëvalueerd (en waar nodig aangepast). 

Ook dient het toezichthoudend orgaan in het jaarverslag verslag te doen over de wijze waarop zij het 

bestuur ondersteunt en/of adviseert over beleidsvraagstukken en de financiële kaders. 

 

7.2 Staat van baten en lasten (meerjaren) 
Het meerjarenperspectief is gebaseerd op de (goedgekeurde) meerjarenbegroting voor de schooljaren 

2020/2021 tot en met 2024/2025. Hierin worden de lasten worden bepaald aan de hand van de 

beschikbare baten. In 2019 is getracht om een nieuwe verdeling van de middelen te bepalen die 

toekomstbestendiger is dan de huidige methode die in 2014 is vastgesteld. Hiervoor is echter nog 

onvoldoende draagvlak gevonden. Wel is door een gerechtelijke uitspraak in 2020 een onderdeel van 

de verdeling van de LWOO/PrO-middelen gewijzigd. Hierdoor is de begroting later vastgesteld.  
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In de begrotingen tot en met 2019/2020 legden scholen die meer LWOO en/of PrO-leerlingen hadden 

dan zij conform de normstelling mochten hebben een bedrag (welke zij van DUO rechtstreeks 

ontvingen) in een fictief budget. Die budget werd vervolgens weer verdeeld conform het aantal 

LWOO- en PrO-leerlingen. Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak is deze wijze van verdelen 

van middelen uit de begroting gehaald.  

Aangezien er, in eerste instantie, geen of heel beperkte wijzigingen worden verwacht van het 

risicoprofiel zullen de beschikbare middelen ter beschikking aan het onderwijs worden gesteld.  

Begin april 2021 is de meerjarenbegroting voor de schooljaar 2021/2022 en volgende schooljaren 

goedgekeurd. 

  

Op schooljaar ziet deze er, als volgt uit: 

 
 

Deze begroting is gebaseerd op de volgende leerlingaantallen: 

 

 

 

Er wordt op 1 oktober 2021 een daling van 0,87% verwacht voor het aantal reguliere leerlingen. Voor 

de VAVO-leerlingen is de prognose dat er door corona een incidentele dip is van het aantal leerlingen 

in verband met het ontbreken van examens in 2020. 

Alleen voor de twee VO/VSO scholen (niet op basis van opgaven van de scholen) wordt een stijging 

met ca. 20 leerlingen per jaar verwacht. Dit verwachten we naar aanleiding van de groei van de 

afgelopen jaren.  
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Ten gevolge van de Ambelt Kiest Koers-situatie zijn leerlingen overgegaan van het VSO naar een 

reguliere VO-school. In deze versie zijn de leerlingen van VSO Meppel en VSO Steenwijk geregistreerd 

als reguliere leerlingen VO (VMBO met arrangement) onder de respectievelijke subbrinnummers met 

aanvullende bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband (en omliggende 

samenwerkingsverbanden). Het Samenwerkingsverband kan deze middelen verstrekken doordat de 

rechtstreekse bekostiging van de zware ondersteuning lager wordt. 

Van de leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring VSO bij de scholen in Meppel en Steenwijk zijn 

ook leerlingen met deze verklaring van andere samenwerkingsverbanden. Aangezien de 

ondersteuningsbekostiging VSO dan niet vanuit de middelen van het Samenwerkingsverband komen 

zijn deze aantallen (“Waarvan VSO-ander SWV”) separaat opgenomen.  

 

Daarnaast zijn ook de (verwachte) leerlingaantallen aan het VSO relevant. De leerlingen die staan 

vermeld in de rij “SWV VO22.03” ontvangen dus niet rechtstreeks van de DUO de 

ondersteuningsbekostiging VSO. Deze middelen worden door het Samenwerkingsverband aan de 

betrokken scholen overgemaakt. 

 

 

 

Er wordt geanticipeerd op een beperkte relatieve en absolute daling van het aantal VSO-leerlingen. Als 

we echter de VMBO-leerlingen met arrangement meetellen verwachten we wel een stijging. Hierdoor 

zullen er naar verwachting minder middelen beschikbaar komen voor het reguliere Voortgezet 

Onderwijs. 

 

Zoals al aangegeven zijn ook de (verwachte) leerlingaantallen met betrekking tot LWOO en PrO van 

belang. Deze worden ook meegewogen in de beschikking lichte ondersteuning.  

 

 

 

 

 

Voor LWOO is door de gezamenlijke prognose van de scholen te hanteren geanticipeerd op een krimp 

van 3% per jaar. Ook voor het praktijkonderwijs zijn de gezamenlijke prognoses van de scholen 

gebruikt. Daar wordt in de eerste twee jaren een grotere daling verwacht dan bij het LWOO en vanaf 

2023 zal de krimp lager worden dan die bij het LWOO. 
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Doelstelling van het SWV is een sluitende begroting. Hiertoe worden de beschikbare middelen, na 

aftrek van enkele organisatorische - en verplichte kosten, verdeeld over de aangesloten 

schoolbesturen. De kosten voor de organisatie en de TLV-commissie worden in mindering gebracht op 

de beschikbare baten van de lichte ondersteuning. De groeibekostiging (VSO) wordt in mindering 

gebracht op de beschikbare middelen van de zware ondersteuning. De verdeling van de middelen over 

de scholen geschiedt via vooraf bepaalde criteria waarbij de leerlingentelling op 1 oktober 2020 

leidend is, maar ook het aantal verwijzingen naar het VSO. Hierbij gaat het om verwijzingen in de 

periode 1 februari 2020 en 1 februari 2021. 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is van de volgende zaken uitgegaan: 

1. De toebedeling van middelen voor zware ondersteuning aan elk schoolbestuur VO blijft aanvankelijk 

zo dicht mogelijk bij de bestaande wijze van toekenning van middelen zoals deze plaats vond in de 

vorm van LGF. Daarmee wordt recht gedaan aan de verplichtingen naar leerlingen en ouders en de 

personele verplichtingen die elk schoolbestuur heeft aangegaan. 

2. In de meerjarenbegroting wordt voor het (voormalige) deel LGF van de zware ondersteuning de 

overstap gefaseerd gemaakt van LGF-bekostiging in 2014-2015 naar een bekostiging naar rato van het 

aantal leerlingen per schoolbestuur in 2020-2021, gelijk vallend met het einde van de verevening. 

Hierbij geldt aanvankelijk 100% LGF en 0% naar rato van het aantal leerlingen. De daarop volgende 

fases zijn 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 en 0/100. 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tellen 1x, met uitzondering van de leerlingen in het 

Praktijkonderwijs en het VMBO. De leerlingen in het PRO en VMBO tellen 2x. 

3. Voor de lichte ondersteuning vindt de toebedeling naar de schoolbesturen plaats op basis van de 

leerlingenaantallen. Alle leerlingen in het VMBO 3 en 4 worden geteld. De leerlingen in het PRO en in 

het VSO tellen voor 50%. De facto worden alle leerlingen in het VMBO, PRO en VSO dus gelijkwaardig 

geteld voor de bekostiging van de lichte ondersteuning. 

4. Daar waar de vermelding van gelden per afdeling wordt vermeld is dit alleen van belang voor het 

inzicht of voor de berekening van voorzieningen die in bepaalde afdelingen gezamenlijk in stand 

worden gehouden. De afdeling heeft geen formele status. 

5. De kosten voor de aansturing, secretariaat, bedrijfsvoering en Commissie Toewijzing worden 

afgeroomd van de lumpsum bekostiging van het samenwerkingsverband. 

6. DUO maakt voor de VSO bekostiging de bedragen conform de wettelijke regelingen rechtstreeks 

over naar het VSO, waarbij de leerlingen telling van 1 oktober bepalend is. 

7. Leerlingen die in de periode van 1 oktober tot 1 februari geplaatst worden in het VSO vallen onder 

de door het bestuur vastgestelde ‘groeiregeling VSO’, waarbij zowel de personele- als de materiele 

bekostiging voor het gehele jaar wordt overgedragen alsook de basisbekostiging. Voor teruggeplaatste 

leerlingen van het VSO naar het VO geldt, met uitzondering voor residentiele leerlingen, dezelfde 

regeling waarbij het VO gecompenseerd wordt op gelijke wijze volgens het principe ‘het geld volgt de 

leerling’. 

8. Kosten voor verwijzingen naar het VSO vanuit de eigen VO-school worden toegerekend aan het 

verwijzende schoolbestuur. De onder- en zij instroom wordt afgerekend op het niveau van het 

samenwerkingsverband. De onder-instroom bestaat uit de leerlingen die afkomstig zijn van het 

basisonderwijs (BAO), het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). De zijinstroom 

wordt gevormd door leerlingen die het VSO instromen, bijvoorbeeld vanuit een andere VSO, een 

residentiele of justitiële instelling of uit het buitenland afkomstig zijn. Voor leerlingen uit de onder- en 

zijinstroom die een kans krijgen in het regulier voortgezet onderwijs kan via de Commissie Arrangeren 

een provisoire TLV worden aangevraagd. Deze kan worden verzilverd als na enige tijd blijkt dat de 

plaatsing in het regulier onderwijs toch niet mogelijk is en alsnog een TLV moet worden aangevraagd, 

die dan ten koste komt van de desbetreffende VO-school. 
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9. Elk schoolbestuur Voortgezet Onderwijs van het samenwerkingsverband krijgt een deel van de 

budgetten toebedeeld en is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting, het bijhouden van 

de uitgaven en het afleggen van de jaarlijkse verantwoording aan het samenwerkingsverband. Een 

eventuele overschrijding van de begroting wordt niet ten laste gebracht van het 

samenwerkingsverband. 

10. Er vindt door het samenwerkingsverband monitoring plaats met betrekking tot de besteding van 

de financiën en de verwijzing van het aantal leerlingen van het VO naar het VSO. De verslaggeving 

hiervan wordt elke vier maanden besproken tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur. 

11. De besturen van de VO scholen hebben afspraken gemaakt met de VSO scholen en de vakbonden 

over de opvang van de personele gevolgen van de overgang van de middelen voor ambulante 

begeleiding. De desbetreffende personeelsleden verrichten vanaf 1-8-2015 hun werkzaamheden voor 

de besturen van de VO-scholen. De financiële middelen gaan vanaf 1-8-2015 naar de VO-scholen en 

worden op de begroting opgevoerd als langdurige personele verplichting. 

12. Vanaf 1 augustus 2016 valt de bekostiging van LWOO en PRO onder Passend Onderwijs. De 

uitgangspunten en de financiële consequenties zijn beschreven in een aanvullend hoofdstuk van het 

Ondersteuningsplan. Bij deze invoering is budgetfinanciering ingevoerd. Elke VO school met LWOO en 

PRO krijgt de middelen rechtstreeks bekostigd vanuit DUO. Op grond van historische cijfers is een 

verdeelsleutel gemaakt waardoor deze scholen de middelen krijgen die ze in het verleden ook kregen. 

Jaarlijks wordt deze verdeelsleutel aangepast op basis van de leerlingenaantallen van die VO-scholen. 

Scholen die meer LWOO en PRO aanvragen dan de bekostiging toestaat, worden hiervoor gekort. 

Als het totaal aantal aanvragen LWOO en PRO in het SWV lager is dan het door DUO vastgestelde 

budget ontstaat een batig saldo dat naar rato wordt verdeeld over de scholen die LWOO en PRO 

verzorgen. Deze regeling is vooralsnog vastgesteld voor het eerste jaar (1-1-2016 t/m 31-12-2016) en 

wordt daarna geëvalueerd. Vanuit de werkgroep financiën wordt de suggestie gedaan om volgend jaar 

rekening te houden met de groei of krimp van een school. Bij een toegenomen totaal aantal leerlingen 

zou het budgetaandeel dan omhoog kunnen gaan en kunnen worden verminderd als het aantal 

leerlingen is afgenomen. In deze begroting is dat niet verwerkt, omdat je gedurende het spel de 

spelregels niet kunt veranderen. 

13. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur een begrotingsvoorstel in op basis van de door het ministerie 

van OCW aangeleverde bekostigingsinformatie van het samenwerkingsverband, waarop de 

goedkeuring van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd. 

14. De begroting wordt voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (instemmingsrecht). 

15. Indien het bovenstaande tot onbillijkheden leidt wordt dit besproken in het Algemeen Bestuur en 

kan het beleid indien nodig worden aangepast. 

16. Op 26 november 2018 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de voorgestelde 

betalingssystematiek waarbij een vlottere verdeling van de middelen aan de scholen wordt 

gerealiseerd door deze te koppelen aan de beschikkingen, waarbij de middelen daar terecht komen 

waar ze horen en we af zijn van onbedoelde reserves aan het einde van het kalenderjaar. Concreet 

betekent dit dat bij een aanpassing van de beschikkingen vanuit het Ministerie in verband met tariefs- 

en/of leerlingwijzigingen deze wijziging(en) direct worden doorvertaald in de beschikkingen richting de 

onderwijsinstellingen op basis van de gehanteerde criteria. 

17. In december 2020 is vastgesteld dat de financiële begrenzingsafspraak bij de overschrijding van de 

vooraf vastgestelde aandelen LWOO/PRO binnen het Samenwerkingsverband met ingang van de 

begroting 2020-2024 niet meer wordt toegepast. 

 

Aangezien we het beleid afstemmen op schooljaar is die begroting dan ook op schooljaar 

geformuleerd. Bijgaand nemen we ook de meerjarenbegroting op kalenderjaar op. Onderstaande 
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meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs. 

 

 

Afgerond op duizendtallen. 

 

Zichtbaar is dat er een beperkte wijziging zit tussen de begrote resultaten op schooljaar (€ 0) en die op 

kalenderjaar (variërend tussen + € 5.000 en - € 15.000). De kalenderjaarbegroting wijkt in zoverre licht 

af van de schooljaarbegroting doordat we van DUO beschikkingen op schooljaar en kalenderjaar 

hebben die, op basis van de wijzigende leerlingaantallen, ook tussen de jaren, licht afwijken. De kosten 

voor de programma’s zijn aangepast aan de gemiddelde baten gedurende het schooljaar. Hierdoor 

kan er in de periode augustus-december en januari-juli resultaten worden begroot die niet exact € 0 

zijn. 

  

7.3 Meerjarenbalans 
Naast een overzicht van de baten en lasten is een ander onderdeel van de continuïteitsparagraaf de 

balansraming voor de komende jaren.  

 

De algemene reserve en liquide middelen nemen eind 2020 toe door het positieve resultaat. De 

liquide middelen nemen daarna af doordat er begin 2021 nog enkele bijdragen niet bekostigd waren 

die wel betrekking hadden op 2020. Het eigen vermogen en de kortlopende schulden nemen 

dientengevolge ook af. 
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De balans laat voor het de andere onderdelen komende jaren een relatief rustig beeld zien. Gezien de 

(schooljaar-) begroting die jaarlijks op ongeveer € 0 uitkomt zullen er amper wijzigingen plaatsvinden 

bij de Algemene reserve. De wijzigingen die voorkomen ontstaan doordat gedurende het schooljaar er 

een positief of negatief saldo kan ontstaan, zoals al vermeld, doordat de beschikkingen wijzigen en we 

het gemiddelde van twee beschikkingen hebben genomen voor de afdrachten aan de schoolbesturen.  

 

Bij de bepaling van de meerjarenbegroting (en meerjarenbalans) is nog geen rekening gehouden met 

een eventuele wijziging van de bekostigingssystematiek voor de lichte ondersteuning. Ook zijn 

eventuele effecten van de vereenvoudiging bekostiging niet meegenomen. Tot slot zijn ook eventueel 

aanvullende baten voortkomend uit het Nationaal Programma niet verwerkt in de cijfermatige 

begroting aangezien hierover nog geen duidelijkheid bestaat. 

 

7.4 Kengetallen 
Onderstaande tabel toont de gerealiseerde en verwachte leerlingaantallen en aantal medewerkers 

(omgerekend naar fulltime-equivalent). 

 

 

 

Vooralsnog worden er geen wijzigingen verwacht in de personeelssterkte van het 

Samenwerkingsverband. Naast de directeur zijn er twee mensen met een beperkte omvang in dienst 

die deel uitmaken van de Commissie Toewijzing. 
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Onderstaand worden de kengetallen gepresenteerd zoals die zouden volgen uit de hierboven 

opgenomen meerjarenbegroting en meerjarenbalans. Voor de getallen uit de periode 2016-2019 is 

gekeken naar eerdere jaarrekeningen.  

 

Belangrijkste conclusie is dat de kengetallen, voortkomend uit het Rapport van de commissie-Don, ook 

de komende jaren boven de signaleringsgrenzen blijven uitkomen. Alleen het weerstandsvermogen zal 

onder de 5% blijven. Hierbij relevant is het te weten dat door de keuze de resterende middelen aan de 

schoolbesturen te verstrekken we minder weerstandsvermogen nodig hebben dan schoolbesturen 

zelf (waarvoor destijds deze normen zijn opgesteld). 

 

De volgende kengetallen worden getoond: 

Liquiditeit (current ratio):  

vlottende activa / kortlopende schulden 

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 

 

Solvabiliteit 1:  

eigen vermogen / totaal passiva 

Solvabiliteit 2:  

(eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva 

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd. 

 

Rentabiliteit:  

resultaat / totale baten 

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten. 

 

Weerstandsvermogen:  

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW 

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële  vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen. 

 

Signaleringswaarde:  

Publiek eigen vermogen mag maximaal 3,5% van de bruto baten het verslagjaar zijn. 
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Corona 

Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde 

risico’s ten aanzien van de continuïteit van de stichting. 

Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties.  

De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen, het 

personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. 

Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin. 

 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de risicoanalyse. 

 

7.5 Risicoanalyse 
In onderstaand overzicht zijn de risico’s in kaart gebracht en van een financiële vertaling voorzien. 

Hierbij houden we een globaal bedrag aan (afgerond op € 25.000) aangezien we het sturen op de 

risico’s relevanter vinden dan de nauwkeurige financiële vertaling. We zien ook in dat deze in de regel 

leidt tot schijnnauwkeurigheid aangezien de werkelijkheid weerbarstiger is dan hetgeen vooraf is 

geanalyseerd.  

We gaan er bij deze vertaling vanuit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd in hun volle omvang met 

bijbehorende impact zullen voordoen. 
 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 Risico-omschrijving Omvang 

(impact) 

Kans Kans * 

omvang4 

opmerking 

Risico’s met betrekking tot baten 

I DUO wijzigt leerlingaantallen 
achteraf waardoor de bekostiging 
achteraf wordt bijgesteld. Er zijn 
voorbeelden bekend van 
negatieve correcties van ruim  
€ 400.000 tot positieve correcties 
van € 350.000. 
 

P.M.5 n.b.6 P.M.  

Risico’s met betrekking tot verplichte afdrachten 

II Verevening 

Er is sprake van een verevening 

van € 750.000. Deze verevening 

zal in stappen van 2015 tot 

medio 2020 worden gerealiseerd. 

Mede hierdoor kunnen negatieve 

saldi in de begroting ontstaan.  

€ 0 100 € 0 Via lagere 

afdrachten aan 

schoolbesturen kan 

dit risico worden 

afgedekt.  

III Een daling van het aantal 
leerlingen aan het VSO kan leiden 
tot een stijging van het aantal 
leerlingen aan het LWOO/PrO.  
Dit leidt tot een verhoging van de 
verplichte afdrachten en dus een 
daling van de netto baten.  
Ook zonder deze koppeling 
bestaat dit risico. 

€ 0 
 

0 € 0 Via lagere 
afdrachten aan 
schoolbesturen kan 
dit risico worden 
afgedekt. 

IV Andere bekostigingssystematiek 
LWOO/PrO. 
Eind 2018 is een eerste aanzet 
hiertoe afgeblazen. Hierin was 
o.m. bekostiging grensverkeer 
PrO opgenomen. In 2020 wordt 
hieromtrent meer duidelijkheid 
verwacht. Vervolgens zal het 
naar alle verwachting nog enkele 
jaren duren  voordat e.e.a. zal 
worden geëffectueerd (al dan 
niet na een vereveningsperiode). 

P.M. n.b. P.M. Verwachting is dat 
voordat een 
wijziging ingaat dit 
ruim vooraf zal 
worden 
gecommuniceerd 
en vervolgens 
risico’s kunnen 
worden 
gekwantificeerd. 
 
 

Risico’s m.b.t. activiteiten 

 

V 

In de beschreven risico’s per 

programma’s is het risico op zijn 

hoogst middel (€ 50 k - € 100k). 

Bij 2 activiteiten is dit op een 

andere wijze beheerst. Enerzijds 

€ 150.000 50 € 75.000 We gaan ervan uit 

dat niet alle risico’s 

zich tegelijkertijd 

en in hun volle 

                                                            
4 Afgerond op bedragen van € 25.000 
5 Pro Memorie. Kosten (nog) onbekend. 
6 Niet bekend 
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met een verzekering en 

anderzijds doordat de gevolgen 

nog onvoldoende bekend zijn 

(datalekken) 

omvang voor zullen 

doen. 

 Groeibekostiging.  
De bekostiging van de groei 
wordt ten tijde van het opstellen 
van de begroting gepubliceerd.  
Gedurende het schooljaar 
worden de tarieven nog wel 
regelmatig gewijzigd. 

€ 0  € 0 We gaan er vanuit 
dat de 
tariefswijziging via 
tariefswijzigingen 
in de reguliere 
beschikking 
afgedekt kan 
worden. 

Overige risico’s 

A Het is op dit moment onduidelijk 
welke gevolgen de 
ontwikkelingen binnen passend 
onderwijs een effect hebben op 
het zittende personeelsbestand. 
Het risico bestaat dat er 
consequenties optreden voor het 
zittend personeel en overhead. 
Wellicht dat er vertrek 
bevorderende maatregelen 
getroffen moeten gaan worden.  
Daarnaast is er in de begroting 
geen voorziening/budget 
aangelegd voor Duurzame 
inzetbaarheid dan wel 
ambtsjubilea. 
Tot slot lopen we hier risico’s 
omdat SWV slechts 1,25 fte in 
dienst heeft. Hierdoor is er 
weinig achtervang bij 
calamiteiten en loopt de 
continuïteit van het SWV gevaar.  
Als aanname zijn de huidige 
jaarlijkse personeelslasten als 
risico meegenomen. 
 

€ 145.000 25 € 50.000  

C Huisvesting € 0 0 € 0 Op dit moment 
onduidelijk. 

D 

 

Ouders hebben het recht om 

naar de geschillencommissie te 

stappen als zij het niet eens zijn 

met de geboden extra 

ondersteuning of bij het afwijzen 

van een toelaatbaarheids-

verklaring. Op dit moment is het 

nog niet mogelijk in te schatten 

of de kosten van procedures 

€ 50.000 

 

25 

 

€ 0 

 

Landelijk neemt 

het aantal 

geschillen fors toe, 

5 gevallen per 

10.000 leerlingen. 

Tot heden zijn er 

voor zover bekend 

geen landelijke 
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binnen redelijke proporties zullen 

blijven. 

(schatting 5 bezwaren à € 10.000)  

bezwaarprocedure

s aangespannen. 

E Wbp/AVG P.M. n.b. € 0 - Monitoren hoe AP 
omgaat met 
specifieke 
situaties.7 
- Cyber security 
verzekering is 
afgesloten. 

F1 Ambelt Kiest Koers.  
Sinds schooljaar 17/18 zijn er 
leerlingen geplaatst op het 
reguliere VO met aanvullende 
bekostiging van het SWV. Dit 
geldt ook voor leerlingen met 
een TLV van omringende SWV. 
Voor het SWV is met name de 
administratieve lastendruk 
verhoogd (facturatie en 
administratie).  

€ 50.000 25 € 0 Effecten zijn er met 
name op het 
administratieve 
gebied en voor de 
kengetallen / 
benchmark. 

F2 Ambelt Kiest Koers. 
Dit betreft ook leerlingen met 
een TLV van een ander 
Samenwerkingsverband. Dat 
Samenwerkingsverband is 
gehouden aan de bekostiging 
maar je loopt het risico dat zij, 
conform de T -1 systematiek de 
afgegeven TLV’s niet begroten en 
daardoor niet betalen. De 
betreffende VO school kan 
hierdoor een claim leggen bij het 
Samenwerkingsverband 
VO22.03. 

€ 500.000 5 € 25.000  

 Totaal   € 150.000  

 

 

Zoals uit bovenstaande risicoanalyse is af te leiden, komt er de komende jaren een beperkte 

hoeveelheid risico’s op het SWV af. Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod aan zorg 

voor iedere leerling. Als de middelen teruglopen is op het moment niet in te schatten wat het effect is 

op de kwaliteit van de ondersteuning. 

Daarnaast blijft er een aantal risico’s bestaan, waarvoor het SWV de financiële consequenties draagt. 

In totaal bedragen deze volgens bovenstaande inschatting € 150.000. Deze risico’s ontstaan 

gedurende het jaar en kunnen niet zonder bijsturen in de begroting opgevangen worden. Het is goed 

om voor dit soort risico’s een buffer aan te leggen. 

 

 

                                                            
7 De mogelijke boete betreft maximaal 4% van de omzet (ca € 550.000) 
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Conclusie 

Volgens deze risico-inschatting bedraagt het afdekken van de huidige financiële risico’s €150.000. De 

huidige algemene reserve ultimo 2020 is hoger.  

Voorlopig wordt begroot naar een resultaat van ca. € 0. Nadat er meer bekend is over de toekomstige 

landelijke bekostigingswijze voor de lichte ondersteuning (incl. LWOO/PrO) zal worden bekeken of er 

een mogelijke wijziging plaats kan vinden in de afdrachten (conform de huidige kaders). 

 

 

7.6 Liquiditeitsprognose 
In het treasurystatuut is opgenomen dat er een minimaal benodigde beschikbare liquide middelen 

voor 2 maanden salarisbetaling beschikbaar dient te zijn (ca € 25.000). 

  
 

Zichtbaar is dat door het betaalritme van de lichte ondersteuning en de krimp van het aantal 

leerlingen in de eerste helft het kassaldo stijgt en daalt in het tweede deel van het jaar. Het 

betaalritme van de lichte ondersteuning (beschikking op kalenderjaar dus ook van toepassing op twee 

schooljaren) is als volgt: 
Betaalritme 
DUO jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Lichte 
ondersteuning 9,98% 9,41% 8,62% 8,62% 12,98% 10,90% 7,49% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 
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Bijlage 1. Bedragen per schoolbestuur 
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Bijlage 2: Leerlingaantallen 
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Bijlage 3: Financieel beleid 

 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is van de volgende zaken uitgegaan: 

1. De toebedeling van middelen voor zware ondersteuning aan elk schoolbestuur VO blijft 

aanvankelijk zo dicht mogelijk bij de bestaande wijze van toekenning van middelen zoals deze 

plaats vond in de vorm van LGF. Daarmee wordt recht gedaan aan de verplichtingen naar 

leerlingen en ouders en de personele verplichtingen die elk schoolbestuur heeft aangegaan. 

2. In de meerjarenbegroting wordt voor het (voormalige) deel LGF van de zware ondersteuning 

de overstap gefaseerd gemaakt van LGF-bekostiging in 2014-2015 naar een bekostiging naar 

rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur in 2020-2021, gelijk vallend met het einde 

van de verevening. Hierbij geldt aanvankelijk 100% LGF en 0% naar rato van het aantal 

leerlingen. De daarop volgende fases zijn 70/30, 50/50, 30/70, 10/90 en 0/100. 

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs tellen 1x, met uitzondering van de leerlingen in het 

Praktijkonderwijs en het VMBO. De leerlingen in het PRO en VMBO tellen 2x. 

3. Voor de lichte ondersteuning vindt de toebedeling naar de schoolbesturen plaats op basis van 

de leerlingenaantallen. Alle leerlingen in het VMBO 3 en 4 worden geteld. De leerlingen in het 

PRO en in het VSO tellen voor 50%. De facto worden alle leerlingen in het VMBO, PRO en VSO 

dus gelijkwaardig geteld voor de bekostiging van de lichte ondersteuning. 

4. Daar waar de vermelding van gelden per afdeling wordt vermeld is dit alleen van belang voor 

het inzicht of voor de berekening van voorzieningen die in bepaalde afdelingen gezamenlijk in 

stand worden gehouden. De afdeling heeft geen formele status. 

5. De kosten voor de aansturing, secretariaat, bedrijfsvoering en Commissie Toewijzing worden 

afgeroomd van de lumpsum bekostiging van het samenwerkingsverband. 

6. DUO maakt voor de VSO bekostiging de bedragen conform de wettelijke regelingen 

rechtstreeks over naar het VSO, waarbij de leerlingen telling van 1 oktober bepalend is. Voor 

de VSO afdelingen Meppel en Steenwijk loopt de bekostiging vanaf 1 augustus 2018 via het 

samenwerkingsverband. 

7. Leerlingen die in de periode van 1 oktober tot 1 februari geplaatst worden in het VSO vallen 

onder de door het bestuur vastgestelde ‘groeiregeling VSO’, waarbij zowel de personele als de 

materiële bekostiging voor het gehele jaar wordt overgedragen alsook de basisbekostiging. 

Voor teruggeplaatste leerlingen van het VSO naar het VO geldt, met uitzondering voor 

residentiële leerlingen, dezelfde regeling waarbij het VO gecompenseerd wordt op gelijke 

wijze volgens het principe ‘het geld volgt de leerling’. 

8. Kosten voor verwijzingen naar het VSO vanuit de eigen VO-school worden toegerekend aan 

het verwijzende schoolbestuur. De onder- en zij-instroom wordt afgerekend op het niveau van 

het samenwerkingsverband. De onder-instroom bestaat uit de leerlingen die afkomstig zijn 

van het basisonderwijs (BAO), het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs 

(SO). De zij-instroom wordt gevormd door leerlingen die het VSO instromen, bijvoorbeeld 

vanuit een andere VSO, een residentiële of justitiële instelling of uit het buitenland afkomstig 

zijn. Voor leerlingen uit de onder- en zij-instroom die een kans krijgen in het regulier 

voortgezet onderwijs kan via de Commissie Arrangeren een provisoire TLV worden 

aangevraagd. Deze kan worden verzilverd als na enige tijd blijkt dat de plaatsing in het regulier 

onderwijs toch niet mogelijk is en alsnog een TLV moet worden aangevraagd, die dan ten 

koste komt van de desbetreffende VO-school. 

9. Elk schoolbestuur Voortgezet Onderwijs van het samenwerkingsverband krijgt een deel van de 

budgetten toebedeeld en is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting, het 

bijhouden van de uitgaven en het afleggen van de jaarlijkse verantwoording aan het 
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samenwerkingsverband.  

Een eventuele overschrijding van de begroting wordt niet ten laste gebracht van het 

samenwerkingsverband. 

10. Er vindt door het samenwerkingsverband monitoring plaats met betrekking tot de besteding 

van de financiën en de verwijzing van het aantal leerlingen van het VO naar het VSO. De 

verslaggeving hiervan wordt elke vier maanden besproken tijdens een vergadering van het 

Algemeen Bestuur. 

11. De besturen van de VO scholen hebben afspraken gemaakt met de VSO scholen en de 

vakbonden over de opvang van de personele gevolgen van de overgang van de middelen voor 

ambulante begeleiding. De desbetreffende personeelsleden verrichten vanaf 1.8.2015 hun 

werkzaamheden voor de besturen van de VO-scholen. De financiële middelen gaan vanaf 

1.8.2015 naar de VO-scholen en worden op de begroting opgevoerd als langdurige personele 

verplichting. 

12. Vanaf 1 augustus 2016 valt de bekostiging van LWOO en PRO onder Passend Onderwijs. De 

uitgangspunten en de financiële consequenties zijn beschreven in een aanvullend hoofdstuk 

van het Ondersteuningsplan. Bij deze invoering is budgetfinanciering ingevoerd. Elke VO 

school met LWOO en PRO krijgt de middelen rechtstreeks bekostigd vanuit DUO. Op grond 

van historische cijfers is een verdeelsleutel gemaakt waardoor deze scholen de middelen 

krijgen die ze in het verleden ook kregen. Jaarlijks wordt deze verdeelsleutel aangepast op 

basis van de leerlingenaantallen van die VO-scholen. Scholen die meer LWOO en PRO 

aanvragen dan de bekostiging toestaat, worden hiervoor gekort. 

Als het totaal aantal aanvragen LWOO en PRO in het SWV lager is dan het door DUO 

vastgestelde budget ontstaat een batig saldo dat naar rato wordt verdeeld over de scholen die 

LWOO en PRO verzorgen. 

13. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur een begrotingsvoorstel in op basis van de door het 

ministerie van OCW aangeleverde bekostigingsinformatie van het samenwerkingsverband, 

waarop de goedkeuring van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd. 

14. De begroting wordt voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (instemmingsrecht). 

15. Indien het bovenstaande tot onbillijkheden leidt wordt dit besproken in het Algemeen Bestuur 

en kan het beleid indien nodig worden aangepast. 

16. Op 26 november 2018 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de voorgestelde 

betalingssystematiek waarbij een vlottere verdeling van de middelen aan de scholen wordt 

gerealiseerd door deze te koppelen aan de beschikkingen, waarbij de middelen daar terecht 

komen waar ze horen en we af zijn van onbedoelde reserves aan het einde van het 

kalenderjaar. 

17. In december 2020 is vastgesteld dat de financiële begrenzingsafspraak bij de overschrijding 

van de vooraf vastgestelde aandelen LWOO/PRO binnen het Samenwerkingsverband met 

ingang van de begroting 2020-2024 niet meer wordt toegepast.  

 

 


