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Infinite Update - 30 mei 2017
Wegens succes geprolongeerd: onze leergang controlling in het onderwijs. En er is nu ook een aparte leergang voor controllers in het vo. Daarnaast brengen wij u in deze editie van
Infinite Update het gebruikelijke actuele nieuws over bedrijfsvoering en financieel management in het onderwijs.

Agenda
•
•
•
•

Donderdag 15 juni 2017: Netwerk controllers PO lees meer
Donderdag 21 september 2017: Netwerk controllers PO lees meer
Donderdag 28 september 2017: Netwerk controllers VO lees meer
Donderdag 16 november 2017: Netwerk controllers PO lees meer

Algemeen
Alternatieven voor of naast de lumpsum – 9 juni 2017
Op verzoek van de vaste kamercommissie OCW is een brief van de bewindslieden verschenen over ‘Alternatieven voor of naast de lumpsum’. In het eerste deel van de brief staat
‘horizontale verantwoording’ centraal. Enkele recent doorgevoerde verbeteringen worden benoemd, zoals een aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs die het
mogelijk maakt dat besturen jaarlijks worden gevraagd om op een aantal beleidsprioriteiten verantwoording af te leggen. In overleg met de scholen wordt bepaald over welke
beleidsprioriteiten het concreet gaat en op welke manier de besturen zich over deze prioriteiten in hun jaarverslag dienen te verantwoorden. Daarnaast wordt
scholenopdekaart.nl als voorbeeld van horizontale verantwoording besproken. Daarbij wordt overigens wel vastgesteld dat het po achter blijft in het vullen van de website met
schoolspecifieke informatie. Ten derde wordt goed gebruik van open data genoemd in het kader van horizontale verantwoording. Ontwikkelaars van websites en apps kunnen
deze data gebruiken om relevante informatie over scholen aan ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden en andere betrokkenen over te brengen. De Algemene Rekenkamer
(ARK) constateerde eerder dat het ministerie van OCW één van de nationale koplopers is op het gebied van het beschikbaar stellen van open data. Het streven is meer open data
beschikbaar te stellen. Versterking van de medezeggenschap wordt als vierde punt genoemd.
In het tweede deel van de brief gaat het over de Onderwijsmonitor. Op voorstel van de ARK wordt deze monitor verder ontwikkeld, langs vier thema’s ‘het geld, het stelsel, de
school en de groep’.
lees meer

Subsidie voor internationalisering in onderwijs (IPV) – 9 juni 2017
In de subsidieregeling Internationalisering po en vo (IPV) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden
voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen, leraren en studenten aan lerarenopleidingen.
lees meer

Onderwijs in cijfers en OCW in cijfers geactualiseerd – 17 mei 2017
De websites Onderwijs in cijfers en OCW in cijfers zijn recent voorzien van nieuwe informatie.
Onderwijs in cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Deze website is een samenwerking tussen het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De website bevat zowel
bestanden met (ruwe) open data als kengetallen.
OCW in cijfers brengt de cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in beeld.
https://www.onderwijsincijfers.nl/
https://www.ocwincijfers.nl/

Subsidieregeling zij-instroom – 29 mei 2017
De subsidieregeling zijinstroom biedt schoolbesturen de mogelijkheid om € 20.000 subsidie aan te vragen voor zijinstromers die zij als onbevoegd docent in dienst hebben
genomen en een opleiding zijn gestart om een onderwijsbevoegdheid te gaan behalen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 oktober 2017. Het is mogelijk dat het
subsidieplafond eerder bereikt is. Dit is voor het mbo inmiddels het geval.
lees meer

Laag BTW tarief op digitale leermiddelen stap dichterbij – 1 juni 2017
Op 1 juni heeft het Europees Parlement met zeer grote meerderheid ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om digitale en gedrukte publicaties onder hetzelfde
(verlaagde) tarief te laten vallen. Daarmee is een volgende stap gezet naar verlaging van het btwtarief voor digitale publicaties. De eerstvolgende stap is dat de Raad van
Ministers – waarin de regeringen van alle lidstaten zijn vertegenwoordigd – unaniem met het voorstel moet instemmen. Vervolgens hebben de lidstaten de vrijheid hun
regelgeving aan te passen. Het is dan aan de Nederlandse wetgever om te bepalen in hoeverre het lagere btwtarief ook voor digitaal leermateriaal zal gelden. Het btwtarief op
digitaal leermateriaal zal daarom vrijwel zeker niet voor schooljaar 20192020 worden verlaagd.
lees meer

Instrumenten en financiële tegemoetkomingen werknemers met een arbeidsbeperking structureel beschikbaar – 1 juni 2017
De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen
doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn. Staatssecretarissen Sander Dekker (onderwijs)
en Jetta Klijnsma (sociale zaken) schrijven dat de instrumenten en tegemoetkomingen zijn verankerd in wet en regelgeving. In 2013 is de banenafspraak van kracht geworden
met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek te bieden in een reguliere organisatie. De brief aan de schoolbesturen benadrukt het belang van deze
afspraak en het structurele karakter van de middelen.
Lees het bericht van de VOraad over dit onderwerp
Lees het bericht van de PORaad over dit onderwerp

Handreiking ICT-inkoop – 1 juni 2017

De VOraad, PORaad en Kennisnet hebben een brochure gepubliceerd die kan helpen bij de voorbereiding van inkoopprocessen op het gebied van
ICT. Het stappenplan in de brochure 'Slim ICT inkopen in het onderwijs' is gebaseerd op de zogenoemde PDCAcyclus (plan, do, check, act). Per stap
worden nuttige tips aangereikt. De brochure is ontwikkeld op basis van gesprekken met schoolbesturen.
lees meer

Bijeenkomsten
Leergang controllers po en nu ook vo
In het najaar start er een nieuwe editie van onze leergang controlling po. Bovendien is er nu een aparte leergang controlling voor het vo. Een uniek programma, ontwikkeld door
Infinite Financieel in samenwerking met het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit programma is speciaal bestemd voor controllers, managers en adviseurs
bedrijfsvoering, financiën en planning & control, die werkzaam zijn in het primair of voortgezet onderwijs.
In vijf dagen wordt u bijgepraat over de nieuwste theoretische ontwikkelingen in het vakgebied van public controlling en krijgt u een speciaal voor uw onderwijssector ontwikkeld
programma om die theorie toe te passen op uw eigen organisatie. Tegelijk werkt u aan uw persoonlijke leeropdracht die is geformuleerd in samenspraak met uw bestuurder en
die ervoor gaat zorgen dat u direct rendement van uw opleiding heeft. Belangstelling voor de leergang kunt u kenbaar maken via info@infinitebv.nl

Netwerk controllers PO
De tweede bijeenkomst van ons netwerk controllers po in 2017 is op donderdag 15 juni 2017. Directeur Van Wingerde van de afdelingen Rekenschap van de Onderwijsinspectie
is onze gast, hij verzorgt een interessante presentatie over ‘Doelmatigheid’, een onderwerp dat controllers na aan het hart ligt. Ook komt een pilot aan de orde waaraan
schoolbesturen kunnen gaan deelnemen.
Het tweede thema is het volgen van de loonkosten door het begrotingsjaar heen. Netwerkdeelnemers ervaren dat het begroten van loonkosten steeds beter lukt, maar het
volgen van de uitputting door het jaar heen nog problemen geeft.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onze website. Na de zomervakantie komt dit netwerk in 2017 nog bijeen op 21 september en 16 november.
lees meer

Netwerk controllers VO
Dit netwerk komt weer bijeen op donderdag 28 september 2017.
lees meer

Infinite Financieel op congres PO-Raad
Infinite Financieel is één van de standhouders op het congres van de PORaad op 16 juni. We ontmoeten u graag!
lees meer

Voortgezet onderwijs
Subsidie doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en/of vmbo-havo – 31 mei 2017
Scholen kunnen vanaf 1 juni 2017 subsidie aanvragen voor het inrichten van een doorstroomprogramma vmbombo en/of vmbohavo. Doel is om zo de gelijke kansen en soepele
overgangen in het onderwijs te bevorderen. De doorstroomprogramma’s vmbombo en vmbohavo zijn bedoeld voor vmboleerlingen die volgens hun school extra begeleiding
nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulp vanuit economisch, sociaal en cultureel
perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien.
lees meer

Primair onderwijs
Nieuw bekostigingssystematiek onderwijsachterstanden niet ingevoerd in 2018 – 30 mei 2017
De staatssecretaris heeft laten weten dat de nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijsachterstanden, de CBSindicator, in 2018 nog niet wordt ingevoerd. Dit heeft te
maken met de demissionaire status van het kabinet. Dit betekent voor de scholen dat in het schooljaar 20182019 de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid
gebaseerd blijft op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling. Voor de gemeenten betekent het beleidsarm verlengen van de huidige specifieke uitkering voor het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid dat deze gebaseerd blijft op basis van de schoolgewichten in 2009. Daarbij wordt de ramingsbijstelling waartoe besloten is bij de
OCWbegroting 2016 nagenoeg evenredig over alle gemeenten verdeeld. De meeste gemeenten zullen circa 11 procent minder ontvangen. Alleen de kleinere gemeenten
ontvangen circa 7 procent minder dan in 2017.
De PORaad heeft fel op het besluit gereageerd en spreekt over de ‘Verdwijntruc achterstandsgeld wegens 'succes' verlengd door OCW’. Men hekelt dat de verouderde
bekostigingssystematiek nu nog weer langer blijft bestaan.
Lees de brief van de staatssecretaris
Lees de reactie van de PORaad

Fusiecompensatieregeling aangepast – 2 juni 2017
In april 2015 werd de ‘Regeling bijzondere bekostiging van samenvoeging van scholen in het primair onderwijs’ gepubliceerd. De regeling beschrijft de compensatie die de
besturen in de zes schooljaren na de samenvoeging ontvangen bij samenvoeging van scholen. Voorwaarde is dat een substantieel deel van de leerlingen van de op te heffen
school daadwerkelijk wordt ingeschreven bij de school waarvoor de compensatie wordt verstrekt. Met ingang van schooljaar 20172018 wordt deze regeling vervangen door een
nieuwe regeling. Aspecten van de nieuwe regeling zijn:
• Een nadere uitleg van de wettelijke term ‘samenvoeging van scholen’ uit de WPO en de WEC, waarbij wordt aangesloten bij het in de regeling opgenomen begrip
‘substantiële fusieinstroom’.
• Een nadere operationalisering van de voorwaarde van een substantiële leerlingenstroom van opgeheven school naar de overblijvende school die geldt voor de toepassing
van de tot en met het schooljaar 20242025 toe te kennen verruimde fusiecompensatie (fusieinstroom van ten minste 50%: faciliteit met 6 jaar 100% compensatie).
• Uitbreiding van de regeling met een faciliteit bij samengaan van scholen waarbij sprake is van een beperkte instroom naar de overblijvende school (fusieinstroom van
minder dan 50% maar ten minste 25%: faciliteit met in 5 jaar van 100% naar nul afnemende reeks).
• Aanpassing van de omvang van de faciliteit bij fusie van kleine en zeer kleine basisscholen waarbij geen sprake is van een volledige leerlingpopulatie.
• Uitbreiding van de regeling met een beperkte faciliteit bij opheffingen van basisscholen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
lees meer

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Passend onderwijs en BTW – 30 mei 2017
De ministeries van OCW en Financiën hebben gezamenlijk een voorlichtingsblad over passend onderwijs en BTW opgesteld. In zes vragen en antwoorden wordt toegelicht welke
BTW vrijstellingen kunnen gelden voor samenwerkingsverbanden en scholen in het kader van passend onderwijs.
lees meer

Enkele wetswijzigingen passend onderwijs – 31 mei 2017
Een wetsvoorstel is in procedure gebracht dat voorziet in een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen op basis van voortschrijdend inzicht die voornamelijk
verband houden met de bekostiging van passend onderwijs. Het betreft wijzigingen van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de
Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). De beoogde inwerkingsdatum van deze wet is 1 augustus 2017.
De wijzigingen die het wetsvoorstel bevat betreffen:
1. Het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te
gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in
het jaar waarin de bekostiging aanvangt (t=0), maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand (t1).
2. Het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen. In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt welk samenwerkingsverband
verantwoordelijk is voor de bekostiging wanneer een leerling in een residentiële instelling wordt geplaatst. Daarbij geldt het algemene uitgangspunt van passend
onderwijs dat het samenwerkingsverband dat de eerste toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, in principe verantwoordelijk blijft voor de bekostiging en voor het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen gedurende de schoolloopbaan van de leerling binnen de eigen sector (dus binnen po of binnen vo). De memorie van toelichting op de wet
bevat uitvoerige informatie over welk samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de bekostiging van een residentiële leerling.
3. Het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de
ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband. Dit was geregeld in het wsnstijdperk, maar niet opgenomen in de Wet passend
onderwijs. Dit wordt nu aangepast.
4. Het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden
verantwoordelijk worden voor een deel (25%) van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de voscholen voor de rest (75%). De samenwerkingsverbanden
dragen in dit voorstel niet bij aan het collectief waaruit een deel van de wachtgeld wordt betaald. De reden hiervoor is tweeledig: het is niet wenselijk omdat de
samenwerkingsverbanden bestaan uit voscholen, die al bijdragen; daarnaast is het uitvoeringstechnisch lastig om het bedrag te bepalen dat de
samenwerkingsverbanden zouden moeten bijdragen.
5. Het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school
kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd.
6. Het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken. Hieronder is onder meer opgenomen dat samenwerkingsverbanden bij de overdracht van de
bekostiging op basis van de peildatum (1 februari) zowel de personele basis als de ondersteuningsbekostiging over moeten dragen. Overdracht van de basisbekostiging is
nu nog facultatief.
lees meer

Vragen en antwoorden over rapport Algemene Rekenkamer – 2 juni 2017
In onze vorige nieuwsbrief vatten wij het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over passend onderwijs samen (zie hier). Door de Tweede Kamer zijn bijna negentig vragen
gesteld over dit rapport. En inmiddels ook beantwoord door de bewindslieden van OCW. Verantwoording en governance zijn centrale thema’s in het document. Inmiddels
hebben OCW, DUO en de Inspectie een werkgroep gevormd die, met inbreng uit het veld, gaat nadenken over oplossingen voor een aantal signaleerde problemen.
lees meer

Beroepsstandaard voor zorgcoördinator ontwikkeld – 1 juni 2017
Onlangs is het eerste exemplaar van de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uitgereikt aan de directeur Voortgezet Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. De standaard is een middel waarmee de zorgcoördinator sterker gepositioneerd kan worden binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator
wordt breed erkend en is sinds de invoering van passend onderwijs alleen maar belangrijker geworden. De beroepsstandaard maakt inzichtelijk wat er van de zorgcoördinator
verwacht wordt en dient als maatstaf waaraan de zorgcoördinator het beroepsmatig handelen kan toetsen. De standaard bestaat uit een heldere set aan codes, richtlijnen en
praktijkvoorbeelden.
lees meer
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