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1 Inleiding
De start van passend onderwijs op 1 augustus 2014 ligt nu bijna vier jaar achter ons. Veel
samenwerkingsverbanden zijn bezig met het Ondersteuningsplan voor de nieuwe periode van vier
jaar. Veel verbanden hebben de afgelopen jaren ervaren dat het realiseren van een goede
bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband complex en tijdrovend is. In veel gevallen is nog een
extra impuls nodig om de bedrijfsvoering op voldoende niveau te brengen, zodat er een situatie
ontstaat waarin sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen.
Deze handreiking wil samenwerkingsverbanden hierbij helpen. Enerzijds door te adviseren over de
inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen
naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de
bedrijfsvoering van SWV te ondersteunen.
Deze handreiking is geschreven vanuit de visie dat organisaties het meest doelmatig kunnen
functioneren als er een goede, transparante koppeling aangebracht wordt tussen de inhoudelijke
doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen. Dit kan bijvoorbeeld door alle
hoofdactiviteiten (programma’s) van het samenwerkingsverband als volgt samen te vatten:
Tabel 1: Schema samenvatting programma’s

PROGRAMMA xxxxx
Doelstelling
Activiteiten
Beoogd resultaat
Beschikbaar budget
Benodigde formatie
Wijze van monitoring
Risicoanalyse
De samenstellers van deze handreiking adviseren de samenwerkingsverbanden vo om alles wat men
onderneemt te rubriceren in te onderscheiden programma’s (activiteiten). Zo kan een duidelijke
koppeling ontstaan tussen de inhoudelijke activiteiten en de besteding van de middelen. Beleid en
financiën kunnen dan geïntegreerd gepresenteerd worden in het Ondersteuningsplan. De
programma’s zijn de basis voor het ontwikkelde meerjarenbegrotingsmodel. Een samenvatting van
de meerjarenbegroting ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:
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Tabel 2: Voorbeeld meerjarenbegroting kalenderjaar

Deze handreiking is onder meer bestemd voor:
• de bestuurders, directeuren en financieel medewerkers van de samenwerkingsverbanden
(“hoe ziet ons financieel perspectief eruit?” en “welke keuzes en aandachtspunten zijn er?”),
• de schoolbesturen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs
(“welke knopen moeten worden doorgehakt?” en “wat is de impact op onze eigen financiële
huishouding?”),
• leden van ondersteuningsplanraden (“waarop moeten we letten bij beoordelen van
bijvoorbeeld het Ondersteuningsplan in combinatie met de meerjarenbegroting?”),
• overige betrokken bij het samenwerkingsverband (“hoe is het samenwerkingsverband
bekostigd en hoe kan het de bedrijfsvoering vormgeven?”).
Deze handreiking is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de hoofdpunten
beschreven van de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 3 komt de planning en controlcyclus (begroten,
rapporteren en verantwoorden) aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de voornaamste aspecten van
financieel beleid. Hoofdstuk 5 beschrijft aspecten van het personeelsbeleid. In hoofdstuk 6 tenslotte
worden enkele eerder besproken onderwerpen nader uitgediept. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld
voor de controllers en andere ‘financials’ werkzaam binnen of voor een samenwerkingsverband.
Hoewel deze handreiking met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden
samenstellers geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. De handreiking zal periodiek
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worden geactualiseerd. De meest actuele versie vindt u steeds op de website van het Steunpunt
passend onderwijs van de VO-raad (www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl) en op de website van
Infinite Financieel (www.infinitebv.nl). Veel informatie over passend onderwijs is ook te vinden op
https://www.passendonderwijs.nl/.
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2 Bedrijfsvoering
2.1

Algemeen

Bedrijfsvoering is een ruim begrip. In deze handreiking verstaan we hieronder: de manier waarop de
(financiële) processen in een organisatie worden georganiseerd en aangestuurd. In dit hoofdstuk
komen achtereenvolgens aan de orde:
• hoofdprocessen bedrijfsvoering
• financiële functie
• planning en controlcyclus
• financieel beleid
Een goede bedrijfsvoering binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs draagt bij aan een
verantwoorde uitvoering van passend onderwijs en aan een rechtmatige en doelmatige inzet van de
middelen. Om deze goede bedrijfsvoering zo snel mogelijk te realiseren, hebben de PO-Raad en de
VO-raad een checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo op laten
stellen. Deze checklist is opgenomen als bijlage bij deze handreiking.

2.2

Hoofdprocessen bedrijfsvoering

Begin 2015 is de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden passend onderwijs door onder meer
de sectorraden PO-Raad en VO-raad samengevat in een aantal hoofdprocessen:
1. Beheren Ondersteuningsplan
2. Uitvoeren Begroting
3. Besteding middelen
4. Realiseren van voorzieningen
5. Organiseren van (onderwijs)ondersteuning
5a. Arrangeren
5b. TLV
6. Verantwoorden
De hoofdprocessen zijn beschreven om samenwerkingsverbanden te helpen hun bedrijfsvoering stap
voor stap te organiseren.
De processen zijn digitaal beschikbaar.
www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/uploads/2015/05/Infinite-27-mei.pdf

2.3

Financiële functie

Met de invoering van het stelsel passend onderwijs beschikken de samenwerkingsverbanden over
veel taken, veel middelen en toenemende risico’s. Daarom is het gewenst dat ieder
samenwerkingsverband werk maakt van de inrichting en het functioneren van haar financiële functie
en een gedegen risicoanalyse maakt (zie 4.2).
Onder de financiële functie verstaan we zowel het integrale, financiële beleid als het financieel
beheer van een organisatie. Het gaat enerzijds om de opzet, namelijk het geformuleerde beleid en de
structuur van de financiële poot binnen de organisatie. En anderzijds om de uitvoering, namelijk het
verloop van de processen en de personele bezetting. Omdat de bekostiging van
samenwerkingsverbanden complex is en de risico’s aanzienlijk kunnen zijn, is het zaak de financiële
functie weloverwogen in te richten.
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Welke functies worden onderscheiden en waar worden die (intern of extern) belegd?
Het gaat niet alleen om de financiële administratie, maar ook om het financiële beleid, de
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de controlfunctie. Hiermee bedoelen wij niet dat
het samenwerkingsverband een controller in dienst moet nemen, wel dat deze functie nadrukkelijk
ergens (parttime) belegd is, intern of extern. De controlfunctie zorgt voor de gevraagde en
ongevraagde, onafhankelijke advisering over het functioneren van de financiële functie. Bovendien
beoordeelt en bewerkt de controller de producten die zijn gemaakt door de financiële medewerkers
(begroting, jaarrekening, tussentijdse managementrapportages e.d.). En de rol van alle lijn- en
staffunctionarissen in het kader van het financieel management moet beschreven worden
(administratieve organisatie en interne beheersing).
Een van de eerst te beantwoorden vragen is waar, hoe en door wie de financiële administratie
gevoerd gaat worden; in eigen beheer, bij een (onderwijs)administratiekantoor of bij de
administratieve unit van één van de participerende schoolbesturen. Een volgende vraag is de
inrichting van de administratie. Geadviseerd wordt aan te sluiten bij de structuur van de begroting en
het Ondersteuningsplan (zie 3.3.) en onderliggend in de inrichting van de financiële administratie ook
rekening te houden met de RJO-indeling, die noodzakelijk is voor de financiële verantwoording aan
OCW (zie 3.5). Activiteiten zullen over het algemeen budgethouders kennen. Met behulp van goede
tussentijdse rapportages moeten de budgethouders hun financiële verantwoordelijkheid waar
kunnen maken. De in paragraaf 3.3 aanbevolen koppeling tussen doelstellingen, activiteiten en
financiële middelen maakt het mogelijk hierover ook te rapporteren. Voorwaarde is wel dat de
financiële administratie dusdanig is ingericht dat dit, zonder extra bewerkingen, mogelijk is.
Ook moet de vraag beantwoord worden hoe om te gaan met de problematiek van school- en
kalenderjaar. Onder meer de planvorming, een deel van de bekostiging en het verloop van de
verevening geschieden op schooljaarbasis. De verantwoording (jaarverslag en -rekening) vindt in
ieder geval op kalenderjaarbasis plaats. In de nieuwste versie van de model meerjarenbegroting van
Infinite Financieel is de kalenderjaarbegroting het uitgangspunt, omdat dit het meest aansluit bij de
werkwijze van het vo. In het model is ook een omrekening naar een schooljaarbegroting opgenomen.
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3 Planning en controlcyclus: begroten, rapporteren en
verantwoorden
3.1

Algemeen

De planning en controlcyclus is de procesmatige vormgeving van de (financiële) beleidscyclus. Het
beleid krijgt een financiële vertaling in de begroting, daarna volgt de uitvoering, die inhoudelijk en
financieel gemonitord wordt door rapportages en na afloop van een periode wordt het beleid
geëvalueerd, verantwoord en zo nodig bijgesteld.

Beleid

Bijstelling

Begroting

Verantwoording

Uitvoering,
monitoring en
rapportage

Evaluatie
Figuur 1: planning en controlcyclus

In dit hoofdstuk gaan we uitvoerig in op deze drie hoofdonderdelen van de planning en
controlcyclus: begroten, rapporteren en verantwoorden.

3.2

Het begrotingsmodel

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad heeft twee instrumenten laten ontwikkelen (één
door Infinite Financieel - waar vrijwel alle afbeeldingen in deze handreiking aan ontleend zijn - en één
door Bé Keizer). Met deze modellen kunnen samenwerkingsverbanden VO op een efficiënte en
transparante manier hun meerjarenbegroting opstellen. Het model voor de
samenwerkingsverbanden vo is ontwikkeld met financiële steun van het steunpunt passend
onderwijs van de VO-raad en is gratis beschikbaar via de websites van het steunpunt en van Infinite
Financieel. Het begrotingsmodel wordt (minimaal) jaarlijks geüpdatet.
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Leerlingaantallen
Op basis van het administratienummer van het SWV worden de meest recente kengetallen
ingelezen, zoals leerlingaantallen vo, lwoo, pro, vso, tussentijdse groei vso, verevening etc. (tot en
met teldatum oktober 2016, versie 5.1 februari 2018).
Importfunctie nieuwe versie
In de nieuwste versie van het model bestaat de mogelijkheid bij het verschijnen van een nieuwe
versie de gegevens van het oude model te importeren.
Geleverde informatie
Het model gaat uit van een programmabegroting en levert de volgende informatie.
- Een samenvatting op kalenderjaar en schooljaar.
- Specificatie van de baten, onderscheiden in personeel en materieel en op schooljaar en
kalenderjaar.
- Specificatie van de lasten, bestaande uit de programma’s en de verplichte afdrachten aan vso,
lwoo en pro, onderscheiden in personeel en materieel en schooljaar en kalenderjaar.
- Specificatie van de programma’s op basis van kalenderjaar volgens RJO-indeling.
- Aansluiting met beschikkingen DUO.
- Liquiditeitsprognose.
- Omrekening van de programmabegroting naar RJO-indeling, samenvattend en gespecificeerd.
- Bekostigingsinformatie die minimaal eenmaal per jaar geüpdatet wordt.

3.3

Begroten

Begroten is het financieel vertalen van beleidsdoelstellingen. Het schema in hoofdstuk 1 (tabel 1) laat
zien hoe dit duidelijk en transparant kan gebeuren. De lastenkant van de begroting is dan de
optelsom van vakken “beschikbaar budget”. Geadviseerd wordt het Ondersteuningsplan en de
(meerjaren)begroting identiek te structureren, in programma’s. De hoofdstukken in het
ondersteuningsplan zijn dan de programmaposten in de begroting. Een dergelijke wijze van
presenteren en structureren helpt bijvoorbeeld het bestuur en de Ondersteuningsplanraad om
consequenties van beleidskeuzes te doorzien. Het opstellen van een meerjarenbegroting heeft als
voordeel dat de uitwerking van beleidskeuzes in meerjarenperspectief zichtbaar wordt. Niet alle
keuzes hebben immers hun effecten in het lopende of volgende kalenderjaar.

Tabel 3: Voorbeeld weergave lasten programma’s meerjarenbegroting

Programma 1 Basisondersteuning door en binnen de VO-scholen
Programma 2 Extra ondersteuning door en binnen de VO-scholen
Programma 3 Bovenschoolse voorziening
Programma 4 Indicering vso, lwoo en pro
Programma 5 Bestuur en organisatie
Programma 6 Doorlopende leerlijn PO-VO
Programma 7 Professionalisering
Programma 8 Monitoring
Programma 9 Innovaties
Programma 10 Algemene reserve

2017
225.000
2.273.997
200.000
130.000
242.700
60.000
10.000
20.000
80.000
0
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2018
220.566
2.403.157
200.000
130.000
370.000
70.000
10.000
20.000
150.000
0

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2019
220.566
2.295.765
200.000
130.000
280.000
70.000
10.000
20.000
150.000
0

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2020
220.566
1.734.707
200.000
130.000
280.000
70.000
10.000
20.000
150.000
0

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2021
220.566
1.290.785
200.000
130.000
280.000
70.000
10.000
20.000
150.000
0

De Meerjarenbegroting
De (meerjaren)begroting van een samenwerkingsverband kent drie hoofdonderdelen:
- de baten (inkomsten),
- de verplichte afdrachten (de bedragen die DUO op de baten inhoudt ten behoeve van de scholen
voor vso, lwoo en pro, alsmede de kosten voor groei vso, die het SWV zelf aan het VSO moet
uitbetalen),
- de overige lasten (uitgaven).
In deze paragraaf worden ze achtereenvolgens besproken.

3.3.1

Baten

De belangrijkste criteria voor de baten en verplichte afdrachten zijn:
- leerlingaantallen vo,
- leerlingaantallen en categorie leerlingen vso,
- leerlingaantallen pro en lwoo.
De baten bestaan uit verschillende onderdelen, die op basis van verschillende criteria worden
toegekend; de budgetten zijn soms verdeeld in personele en materiele budgetten en de periode van
toekenning kan zowel schooljaar als kalenderjaar zijn.
Tabel 4: Overzicht OCW baten SWV VO (oktober 2017)

CRITERIUM
Lichte ondersteuning algemeen
Lichte ondersteuning LWOO

Lichte ondersteuning PRO
Zware ondersteuning
Verevening zware ondersteuning

Leerlingen VO recentste
teldatum
Deelnamepercentage 1
oktober 2012, i.c.m.
aantal leerlingen op
recentste teldatum
Idem
Leerlingen VO recentste
teldatum
VSO en LGF leerlingen op
1 oktober 2011

BUDGET
(PERSONEEL+
MATERIEEL)
€ 93,00

Kalenderjaar

€ 4.392,71

Kalenderjaar

€ 4.392,71
€ 565,80

Kalenderjaar
Schooljaar en
kalenderjaar
Schooljaar en
kalenderjaar

PERIODE

Het aantal vo-leerlingen op de teldatum 1 oktober is bepalend voor de inkomsten van het SWV in het
daaropvolgende schooljaar, resp. kalenderjaar.
De baten lichte ondersteuning lwoo en lichte ondersteuning pro zijn gebaseerd op het
deelnamepercentage in het SWV aan lwoo en pro op 1 oktober 2012. Als het totale aantal vo
leerlingen krimpt of daalt op de teldatum wijzigt het budget mee. Het percentage lwoo en proleerlingen op 1 oktober 2012 is dus bepalend voor het budget en niet het werkelijk aantal aanwezige
lwoo en pro leerlingen. Sinds 2016 wordt nagedacht over een andere grondslag voor dit deel van de
bekostiging. Het is de verwachting dat de minister in 2018 met een voorstel gaat komen.
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Met de invoering van passend onderwijs worden middelen herverdeeld. Deze herverdeling wordt
geleidelijk ingevoerd. Voor de zware ondersteuning is de deelname aan het vso en het aantal lgfleerlingen op 1 oktober 2011 het uitgangpunt. SWV ontvangen gedurende de vereveningsjaren een
korting of een toelage op het budget zware ondersteuning (voor meer uitleg zie hoofdstuk 6).
In onderstaand voorbeeld heeft het SWV in 2017 te maken met een korting van € 223.000; deze
korting wordt geleidelijk verder afgebouwd. De baten van dit SWV nemen dus in de loop van de tijd
toe door de verevening en door de groei van leerlingen.
Tabel 5: Voorbeeld baten in meerjarenbegroting
Baten
lichte ondersteuning
LWOO
PRO
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning (pers)
verevening zware ondersteuning (mat)
verevening zware ondersteuning
overige baten
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke
programma's in het ondersteuningsplan

2017
876.246 #
6.177.914
1.124.146
5.283.377
206.392
15.624 #
223.259
0

Totale baten

2018
862.110 #
6.078.249
1.106.011
5.294.675
168.119
11.977 #
180.095
0

2019
831.420 #
5.861.871
1.066.638
5.166.584
112.341
6.121 #
118.462
0

2020
793.476 #
5.594.350
1.017.959
4.959.957
41.662
0 #
41.662
0

2021
762.693
5.377.316
978.467
4.748.365

0

0

0

0

0

0

13.684.942

13.521.140

13.044.975

12.407.403

11.866.841

Baten lichte ondersteuning lwoo en pro
De baten lichte ondersteuning verdienen wat extra toelichting door middel van een voorbeeld.
Het SWV in dit voorbeeld heeft op 1 oktober 2012 9.080 VO leerlingen.
Het deelnamepercentage lwoo was op 1 oktober 2012 14,9%. Het deelnamepercentage pro was
2,7%. Het aantal lwoo-leerlingen was op oktober 2012 dus 1356 leerlingen. Bij gelijkblijvend totaal
aantal leerlingen ontvangt dit SWV voor lichte ondersteuning lwoo en pro de volgende inkomsten:
Tabel 6: Rekenvoorbeeld lichte ondersteuning lwoo en pro

DEELNAMEPERCENTAGE
EN AANTAL
LLN.
TELDATUM

AANTAL
BEKOSTIGDE
LEERLINGEN

BUDGET

WERKELIJK
AANTAL
LEERLINGEN

Lichte
ondersteuning
lwoo

14,9% x 9.080

1.356

1.356 x € 4.392,71 =
€ 5.956.515

1.180

Lichte
ondersteuning
pro

2,7% x 9.080

247

247 x € 4.392,71 =
€ 1.084.999

272

Het werkelijke aantal leerlingen lwoo is op de teldatum 1 oktober 2017 afgenomen. Dit
samenwerkingsverband heeft in 2018 dus minder LWOO leerlingen dan in 2012 en krijgt dus meer
budget dan noodzakelijk is voor het bekostigen van het werkelijke aantal leerlingen. Voor pro is het
omgekeerde geval, in mindere mate.
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Integrale inzet van lichte en zware ondersteuning
Het samenwerkingsverband ontvangt van de rijksoverheid twee hoofdbudgetten: een budget voor
lichte ondersteuning en een budget voor zware ondersteuning (samen ongeveer € 659 per leerling
per jaar). Het samenwerkingsverband kan (en dit wordt ook geadviseerd) deze budgetten
beschouwen als één lumpsum, zodat een maximale integrale afweging mogelijk is. Er is op dit punt
één uitzonderingssituatie, deze wordt hierna onder verplichte afdrachten besproken.
Overige inkomsten
Samenwerkingsverbanden vo kunnen meer inkomsten hebben dan bovengenoemde rijksbijdragen,
bijvoorbeeld bijdragen van gemeenten of regionale organen, overige subsidies of bijdragen van
schoolbesturen, voor taken die men aan het samenwerkingsverband heeft opgedragen. Een
aandachtspunt in het kader van de meerjarenbegroting is de eventuele tijdelijkheid van bepaalde
subsidies. Het is belangrijk zekerheid te hebben over het al dan niet incidentele karakter van
subsidies. Het financieren van structurele activiteiten met tijdelijke subsidiegelden draagt een zeker
risico in zich dat getaxeerd moet worden.

3.3.2

Verplichte afdrachten

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo kennen verschillende vormen van verplichte
afdrachten:
• Verplichte afdrachten aan het vso (op basis van teldatum 1 oktober)
• Verplichte (en facultatieve) afdrachten aan het vso in het kader van tussentijdse groei (op basis
van peildatum 1 februari)
• Verplichte afdrachten aan het lwoo en pro (op basis van teldatum 1 oktober)
Verplichte afdracht vso
In het stelsel passend onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de basisbekostiging (de
gemiddelde bekostiging van een leerling in het reguliere onderwijs) en de ondersteuningsbekostiging
(de extra kosten voor een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs). OCW betaalt voor iedere
vso-leerling de basisbekostiging. Het SWV betaalt (via DUO) de ondersteuningsbekostiging aan het
vso. Voor de ondersteuningsbekostiging gelden drie (standaard)tarieven, waar het
samenwerkingsverband bij afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring een koppeling legt naar één van
de drie prijscategorieën.
Tabel 7: Schema ondersteuningsbudget

ONDERSTEUNINGSBUDGET

CATEGORIE
VSO, prijscategorie 1, laag

€ 10.121

VSO, prijscategorie 2, midden

€ 17.649

VSO, prijscategorie 3, hoog

€ 21.869

Feitelijk kennen deze bedragen een personele en een materiële component. Gemakshalve zijn de
totaalbedragen vermeld. Schooltypen zijn bij nieuwe toelatingsverklaringen niet langer bepalend. De
aard en omvang van de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaalt het toe te kennen bedrag.
Het SWV vo kan één van de drie bedragen kiezen, maar geen ander (tussen)bedrag vaststellen. De
verplichte afdracht wordt jaarlijks bepaald op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober, in geval
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van het schooljaar 2018-2019 dus 1 oktober 2017. De afdracht aan het vso vindt plaats per schooljaar
omdat deze schoolsoort onder het primair onderwijs valt die een bekostiging per schooljaar kent.
Het SWV is financieel verantwoordelijk voor elke vso-leerling waarvoor het SWV een TLV afgeeft. Dit
geldt ook wanneer leerlingen niet meer in het SWV woonachtig zijn. Meer informatie over TLV
verklaringen en welk SWV financieel verantwoordelijk is, is te vinden op
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen/.
Een bijzondere categorie zijn de leerlingen die op een vso-school zitten in het kader van een
residentiële plaatsing. Wanneer deze leerlingen geen TLV hebben, worden ze zonder TLV geplaatst
en is het SWV waar de leerling voorafgaand aan de plaatsing op school zat, financieel
verantwoordelijk.
Afdracht vso en beschikbaar budget voor ondersteuningsplan
Het volgende voorbeeld betreft een SWV dat te maken heeft met een meer dan gemiddeld
deelnamepercentage vso een dalend leerlingaantal en een negatieve verevening. Wanneer het
aandeel vso-leerlingen constant blijft is dit SWV niet meer in staat het voorgenomen
ondersteuningsplan uit te voeren. Dit SWV heeft beleidsmaatregelen ingezet met als beoogd effect
dat de deelname aan het vso met circa 40 leerlingen vermindert, zodat de afdracht met € 400.000 zal
afnemen. Daardoor blijven er voldoende middelen over om het ondersteuningsplan te realiseren.
Tabel 8: Begroting bij afname VSO deelname

Budget zware ondersteuning, beschikking DUO en afdracht via DUO
Via Kijkglas, een instrument van DUO, kunnen SWV nagaan voor welke leerling zij financieel
verantwoordelijk zijn.
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/bekostiging-ensubsidies/samenwerkingsverbanden/kijkglazen.jsp
OCW/DUO faciliteert de administratief-technische uitvoering van de betaling van de
ondersteuningsbekostiging uit het budget van het SWV vo aan de (soms tientallen) vso-scholen. Dit
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wil zeggen dat DUO de aan het vso af te dragen ondersteuningsbekostiging inhoudt op het budget
van het SWV vo en uitbetaalt aan de vso-scholen. SWV vo hebben hier dus zelf geen omkijken naar.
Het budget zware ondersteuning wordt dus eerst berekend op basis van het totaal aantal voleerlingen. Vervolgens wordt een bedrag gekort of toegevoegd op basis van de verevening en op dit
totaalbedrag wordt de te af te dragen ondersteuningsbekostiging in mindering gebracht. Het SWV
ontvangt een beschikking voor het netto bedrag, in de onderbouwing van DUO zijn de bedragen te
vinden waar dit bedrag op gebaseerd is.
Tabel 9: Subsidie zware ondersteuning personeel 2016-2017 – onderbouwing

BEDRAG BESCHIKKING
Budget zware ondersteuning
Verevening (korting)
Netto zware ondersteuning
Afdracht VSO
Te ontvangen budget zware
ondersteuning

€ 801.250
€ 5.349.438
€ 1.684.862
€ 3.664.576
€ 2.863.326
€ 801.250

vso-deelname hoger dan gemiddeld - korting op de lumpsum
Als de deelname aan het vso hoger is dan gemiddeld, wordt dit de eerste jaren gecompenseerd door
de verevening. Na verloop van tijd dalen de inkomsten terwijl de uitgaven constant blijven, als de
deelname aan het vso constant blijft. Op den duur kan een SWV dan in de problemen komen,
namelijk als de afdracht vso hoger is dan het budget zware ondersteuning (inclusief de verevening).
De aangesloten schoolbesturen krijgen dan te maken met een korting op de lumpsum. Een
toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 6.5.
Tussentijdse groei
Het SWV is verplicht aan het vso de ondersteuningsbekostiging te betalen voor de tussentijdse groei
tussen 1 oktober en 1 februari. Er is alleen sprake van groei als het gaat om nieuwe TLV’s. Per BRIN
worden deze gesaldeerd met het aantal leerlingen dat in de betreffende periode het vso hebben
verlaten.
Info over deze regeling is te vinden op de website passend onderwijs.
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/thema/samenwerkingsverbandenvo/#downloadhandreiking-kijkdoos-groeiregeling-voor-samenwerkingsverbanden
De betaling van deze groeibekostiging moet het samenwerkingsverband zelf uitvoeren. DUO levert
via Kijkglas informatie aan de samenwerkingsverbanden over in- en uitschrijvingen tussen 1 oktober
en 1 februari. Bij tussentijdse groei moet het SWV vo de extra personele ondersteuningsbekostiging
overdragen aan de betreffende vso scholen. Sinds kort moet het SWV ook de personele
basisbekostiging en materiële ondersteuningsbekostiging overdragen. In het begrotingsmodel wordt
er vanuit gegaan dat de materiele ondersteuningsbekostiging standaard wordt overgedragen en is
een keuzemogelijkheid opgenomen over de overdracht van de basisbekostiging. In een volgende
versie van het meerjarenbegrotingsmodel is deze keuzemogelijkheid logischerwijs niet meer
beschikbaar.
Verplichte afdrachten aan het lwoo en pro (op basis van teldatum 1 oktober)
Het SWV is verantwoordelijk voor het afgeven van aanwijzingen lwoo en TLV’s voor pro. Evenals bij
het vso voorziet OCW de scholen die lwoo en pro aanbieden van de basisbekostiging en betaalt het
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SWV vo de ondersteuningsbekostiging voor geïndiceerde leerlingen. Het bedrag
ondersteuningsbekostiging komt, grofweg gesproken, neer op het verschil tussen de kosten van een
leerling in het lwoo en pro en die van een leerling in het regulier onderwijs. Jaarlijks wordt het
bedrag ondersteuningsbekostiging door OCW vastgesteld, thans bedraagt dit ongeveer € 4.400
(personeel en materieel).
Het financiële risico (het aantal leerlingen dat naar het lwoo of pro gaat) ligt bij de SWV. Zij worden
de komende jaren qua budget voor lwoo en pro bekostigd op basis van de teldatum 1 oktober 2012.
Op grond van deze teldatum is een deelnamepercentage lwoo en pro bepaald. Elk volgend jaar
ontvangt het SWV vo op basis van dit deelnamepercentage middelen voor lwoo en pro.
Demografische groei of krimp van het totaal aantal leerlingen op de scholen binnen het SWV vo
wordt daarbij verdisconteerd. Als het werkelijk aantal leerlingen lwoo hoger is dan het aantal
bekostigde leerlingen op basis van het deelnamepercentage van 2012 ontvangt het SWV niet genoeg
middelen lichte ondersteuning lwoo om aan zijn verplichting t.o.v. de scholen te voldoen. In de
meerjarenbegroting moeten hiervoor extra middelen worden opgenomen. Neemt het aantal lwoo
verhoudingsgewijs af, dan ontstaat er voor het SWV financiële ruimte (en daarmee beleidsruimte) en
omgekeerd (zie voorbeeld tabel 9 en 10).
In 2018 komt de minister naar verwachting met een voorstel voor een andere grondslag.
De verplichte afdracht vanuit het SWV vo aan lwoo en pro vindt plaats op kalenderjaarbasis en wordt
jaarlijks bepaald op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober, in geval van het jaar 2018 dus 1
oktober 2017. OCW/DUO faciliteert de administratief-technische uitvoering van de betaling van de
ondersteuningsbekostiging aan de lwoo- en pro-scholen uit het budget lichte ondersteuning van het
SWV. DUO houdt de aan de scholen af te dragen ondersteuningsbekostiging in op het budget van het
SWV vo en betaalt deze direct uit aan de scholen. SWV vo hebben hier dus zelf geen omkijken naar.

Lichte ondersteuning LWOO
Lichte ondersteuning PRO

DEELNAMEPERCENTAGE
X LLN. AANTAL
RECENTE TELDATUM
14,9% x 9.080
2,7% x 9.080

AANTAL
BEKOSTIGDE
LEERLINGEN
1.356
247

TELDATUM
1-10-2017
1.180
272

In dit SWV was de deelname aan lwoo 14,9% en aan pro 2,7% op de teldatum oktober 2012 en het
totaal aantal leerlingen vo op de teldatum 1 oktober 2017 is 9.080. Dit is de basis voor de bekostiging
in 2018. Het SWV krijgt daarom voor 1.356 leerlingen lwoo bekostiging en voor 247 leerlingen pro
bekostiging bij gelijkblijvend totaal aantal vo leerlingen.
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Tabel 9: Baten en lasten lwoo en pro

Baten
lichte ondersteuning
lwoo
pro
Totale baten lichte ondersteuning
Lasten
afdracht lwoo (via DUO)
afdracht pro (via DUO)
Totale lasten lwoo en pro
Resterend beschikbaar budget

2018
844.440
5.953.668
1.083.341
7.881.449
2018
5.183.398
1.194.817
6.378.215
1.503.234

De lasten voor lwoo en pro in 2018 zijn gebaseerd op het aantal lwoo- en pro-leerlingen op de
teldatum 1 oktober 2017 (€ 4.393 per leerling).
Voor lwoo geldt dat er in genoemde voorbeeldsituatie (aanzienlijk) meer baten op basis van het
historische deelnamepercentage zijn dan lasten op basis van de recentste teldatum (1.356 tegen
1.180 leerlingen). Voor pro geldt dit in beperkte mate omgekeerd (247 tegen 272 leerlingen). Dit
SWV heeft dus extra budget te besteden na de verplichte afdracht. Dit budget is vrij inzetbaar en is in
het model meegenomen bij de beschikbare baten.
Opting out lwoo
Sinds 2016 wordt nagedacht over een andere grondslag voor een deel van de lumpsum die de
samenwerkingsverbanden van het Rijk ontvangen. Het is de verwachting dat de minister in 2018 met
een voorstel gaat komen. Het gaat hier om het bestanddeel dat gerelateerd is aan de deelname aan
lwoo en pro op 1 oktober 2012. Wanneer deze grondslag wordt aangepast, worden tegelijkertijd de
landelijke criteria voor de toekenning van lwoo-bekostiging aan de scholen losgelaten. Vooruitlopend
hierop kunnen samenwerkingsverbanden vo ervoor kiezen hier al eerder eigen beleid te ontwikkelen
(opting out). Hiermee wordt beoogd thuisnabij onderwijs voor de lwoo-leerlingen beter mogelijk te
maken en deze leerlingen beter over de scholen te spreiden.
Meer informatie over opting out lwoo is te vinden op https://www.passendonderwijs.nl/brochureshandreikingen/ en http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/thema/lwoo-en-pro/. Hierin is ook
informatie opgenomen over de ervaringen die tot nu toe met opting out lwoo zijn opgedaan.
Korting op lumpsum schoolbesturen bij onvoldoende budget lichte ondersteuning
Als het aandeel lwoo- en pro-leerlingen stijgt t.o.v. de teldatum oktober 2012, kan de situatie zich
voordoen dat het toegekende budget lwoo/pro niet toereikend is om het werkelijk aantal lwoo- en
pro-leerlingen te bekostigen. In dat geval wordt eerst gekeken naar het totaal beschikbare budget
lichte ondersteuning (dus inclusief het algemene budget). Dit budget wordt eerst door OCW gebruikt
om de scholen te bekostigen voor de lwoo- en pro-leerlingen. Als dit niet voldoende is, wordt het
benodigde budget gekort op de lumpsum van alle schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen.
Het budget zware ondersteuning blijft dus in dit opzicht volledig voor het SWV vo beschikbaar.
De regelingen over hoge afdracht vso en hoge afdrachten lwoo en pro zijn de enige reden voor
compartimentering van de budgetten lichte en zware ondersteuning. Voor het overige kan het SWV
vo al haar inkomsten gewoon als één lumpsum beschouwen. Een toelichting hierop is opgenomen in
paragraaf 6.5.
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3.3.3

Overige lasten, de programma’s

Naast de verplichte afdrachten kent het SWV eigen programma’s, zoals opgenomen in het
ondersteuningsplan. De optelsom van alle kosten die samenhangen met de programma’s, zowel
personeel als materieel, vormen de lastenkant van de begroting. Dit zijn de werkelijke lasten die het
SWV zelf daadwerkelijk uitgeeft. Het merendeel van de verplichte lasten ontvangt het SWV immers
niet op haar rekening, maar wordt direct door DUO ingehouden. In het begrotingsmodel worden
deze verplichte afdrachten wel opgenomen als lasten. In de jaarrekening werden ze tot voor kort
direct in mindering gebracht op de baten die het SWV van DUO ontvangt. Vanaf jaarrekening 2017 is
voor de verplichte afdrachten en de overige doorbetalingen aan scholen een aparte categorie aan de
lastenkant in het leven geroepen.

3.4

Rapporteren

Na de planning volgt de uitvoering. De programma´s worden uitgevoerd, geld wordt uitgegeven en
middelen worden ontvangen. De activiteiten worden zowel inhoudelijk als financieel gemonitord.
Afspraken worden gemaakt over de frequentie en de inhoud van de rapportages. Vaak wordt
gekozen voor kwartaalrapportages, maar dat is niet noodzakelijk. Rapportages die rekening houden
met de beleidscyclus van het onderwijs (bijvoorbeeld na 7 maanden), bieden vaak meer
sturingsmogelijkheden.
Administratiekantoren leveren standaard rapportages die aansluiten bij het RJO-model. Extra
afspraken zijn nodig om te realiseren dat er ook rapportages zijn die aansluiten op de programmabegroting van het SWV.
Een managementrapportage bestaat niet alleen uit cijfermatige informatie; belangrijker is de analyse
van de cijfers. Deze analyse kan alleen gegeven worden als er kennis van zaken is over de inhoud. De
managementrapportage kan dus nooit alleen door het administratiekantoor opgesteld worden.
Betrokkenheid van directie en/of controller is altijd noodzakelijk.
Om de analyse goed te kunnen maken moet een goed systeem van monitoring zijn ingericht. Dat
systeem moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:
• Het samenwerkingsverband legt verantwoording af over alle middelen die het tot zijn
beschikking heeft in relatie tot beoogde doelen en bereikte resultaten.
• Schoolbesturen zijn zich bewust van de verschillende rollen die zij binnen het SWV hebben
en handhaven hun rolzuiverheid.
• Iedereen die middelen besteedt legt verantwoording af, hierbij wordt rekening gehouden
met regionale verschillen.
In de Handreiking voor monitoring en verantwoording door en binnen samenwerkingsverbanden
passend onderwijs wordt dit nader uitgewerkt.http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wpcontent/uploads/2018/02/Handreiking-voor-monitoring-en-verantwoording.pdf

3.5

Verantwoorden

De SWV leggen onder meer verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaarverslag. Dit
verslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag geeft op transparante
wijze inzicht in hoe het samenwerkingsverband in het betreffende kalenderjaar heeft gepresteerd en
hoe het de daarvoor beschikbaar gestelde middelen heeft ingezet. Voor het opstellen van het
jaarverslag moeten samenwerkingsverbanden zich houden aan de regelgeving over
jaarverslaglegging. Bij het opstellen en indienen van de jaarcijfers en de accountantscontrole gelden
nagenoeg dezelfde eisen en modellen als voor de schoolbesturen. Voor de inrichting en lay-out van
het jaarverslag gelden geen eisen.
17

In de reader bestuursverslag wordt dieper ingegaan op de criteria voor een goed bestuursverslag.
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/uploads/2016/07/Reader-bestuursverslagdef.pdf
Het samenwerkingsverband verantwoordt zich over het totale beleid en de behaalde resultaten met
de middelen die het heeft ontvangen. Dus ook over de middelen die naar de deelnemende
schoolbesturen zijn doorbetaald. De reden hiervoor is dat het samenwerkingsverband de middelen
ontvangt en verantwoordelijk is voor een dekkend aanbod van voorzieningen. De deelnemende
schoolbesturen in het samenwerkingsverband zullen ook van elkaar willen weten hoe de middelen
over de schoolbesturen zijn verdeeld, hoe deze worden besteed en welk resultaat is behaald. Ieder
samenwerkingsverband kan hier zelf afspraken over maken met de schoolbesturen. Het
verantwoorden van alle middelen betekent dat het samenwerkingsverband ook melding maakt van
de omvang van de middelen voor de plaatsing van leerlingen op het vso en in het lwoo en pro. Het
samenwerkingsverband ontvangt deze middelen niet zelf, omdat ze via DUO direct naar deze scholen
gaan. Om een volledig beeld te krijgen moet het samenwerkingsverband deze middelen wel
afzonderlijk weergeven in het jaarverslag en op de jaarrekening.
De schoolbesturen verantwoorden zich zoals gebruikelijk met een jaarverslag en jaarrekening,
opgesteld volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs. Ze rapporteren in dit jaarverslag eveneens over
de activiteiten, middelen en resultaten die ze hebben bereikt met de middelen vanuit een of meer
samenwerkingsverbanden. Ze lichten daarbij ook toe hoe dit aansluit bij de plannen die ze voor het
jaar hebben gemaakt. Dit past binnen de inrichtingsvoorschriften voor het jaarverslag (RJO/RJ660).
Schoolbesturen stellen namelijk een jaarverslag op waarin ze verplicht rapporteren over alle
belangrijke zaken, waaronder de relatie met een of meer samenwerkingsverbanden.
Doorbetalingen rijksbijdrage samenwerkingsverbanden
Tot en met 2016 was voorgeschreven dat de doorbetalingen aan schoolbesturen moesten worden
verantwoord als negatieve OCW-baten. Met ingang van de jaarrekening 2017 geldt een nieuw
voorschrift. De afdrachten worden niet meer gepresenteerd als negatieve baten, maar aan de
lastenkant in een aparte categorie (4.5). Deze categorie geldt alleen voor samenwerkingsverbanden
passend onderwijs en is als volgt opgebouwd:
• 4.5. Doorbetalingen aan schoolbesturen
• 4.5.1. Verplichte afdrachten uit te voeren door ocw
• 4.5.1.1. (v)so
• 4.5.1.2. lwoo
• 4.5.1.3. pro
• 4.5.2. Doorbetaling op basis van 1 februari
• 4.5.2.1. (v)so
• 4.5.2.2. sbo
• 4.5.3. Overige doorbetalingen aan schoolbesturen
De grootste voordelen van deze wijzigingen zijn dat alle lasten voor het SWV nu ook als lasten
worden gepresenteerd en dat de verplichte financiële kengetallen meer inhoud hebben doordat ze
minder afhankelijk zijn van de manier waarop het SWV is ingericht.
De samenwerkingsverbanden hebben hierover in december 2017 een brief ontvangen van de
minister.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2018/01/18/verantwoordi
ng-middelen-extra-ondersteuning-in-het-passendonderwijs/Aanpassing+in+de+jaarrekening+en+in+het+bestuursverslag+van+samenwerkingsverband
en+passend+onderwijs.pdf.
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Beschikking lichte ondersteuning
Uit de beschikking voor lichte ondersteuning is niet direct te lezen wat de baten voor lwoo en pro zijn
en wat de verplichte afdrachten. Eerst wordt het werkelijke aantal leerlingen op de teldatum
afgetrokken van het aantal leerlingen op basis van het deelnamepercentage per 1 oktober 2012.
Vervolgens wordt het verschil vermenigvuldigt met het tarief per leerling.
Om de splitsing tussen baten en afdrachten goed te kunnen maken is een tool ontwikkeld. Deze tool
kunt u downloaden via http://infinitebv.nl/dossier-passend-onderwijs.html
Specifieke vragen over de verantwoording en bv. verbonden partijen zijn te vinden bij de veel
gestelde vragen op de website van Passend Onderwijs.
https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/bedrijfsvoering-samenwerkingsverbanden/
Ten slotte is een notitie opgesteld over monitoring en verantwoording door
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin wordt het thema breder besproken dan alleen
financieel. De notitie bevat vijf uitgangspunten die met elkaar samenhangen. Ze zijn uitgewerkt in
een aantal richtlijnen. De notitie sluit af met enkele tips, zodat schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden snel aan de slag kunnen gaan. De notitie is opgesteld door een brede
werkgroep, met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, POraad, VO-raad, DUO, de Onderwijsinspectie en zakelijke dienstverleners die werkzaam zijn voor
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
http://new.infinitebv.nl/wp-content/uploads/Notitie-verantwoorden-versie-werkgroep-definitief.pdf
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4 Aspecten van financieel beleid
4.1

Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)

Voor alle werkprocessen is het van belang de administratieve organisatie en interne beheersing vast
te leggen. Dit geldt zeker voor het hoofdproces, de besteding van de middelen, maar ook voor de
processen rond het afgeven van TLV’s, aanname, beoordeling en ontslag personeel, overeenkomsten
over dienstverlening en detachering. Voor het hoofdproces besteding van middelen is een voorbeeld
AO/IB uitgewerkt dat als uitgangspunt kan dienen voor een eigen specifieke uitwerking. In de AO
wordt aangegeven welke processen aan de orde zijn, uit welke werkzaamheden die bestaan, wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering en de frequentie waarin ze plaats moeten vinden. De volgende
onderdelen zijn opgenomen
• Vaststellen financiële verplichtingen aan de vo-scholen
• Vaststellen financiële verplichtingen aan de vso-scholen, lwoo en pro
• Vaststellen incidentele financiële verplichtingen op basis van afspraken ondersteuningsplan
• Vaststellen financiële verplichtingen personeel
• Beoordelen van inkoopfacturen
• Opdracht verlenen voor uitbetaling
• Betalingsprocedure
• Procedure bijwerken financiële administratie
• Opstellen van rapportages
• Beoordeling uitputting budgetten tov prognose
• Vaststellen noodzaak tot bijstelling van beleid en/of budgetten
• Treffen van maatregelen voor bijsturing
• Verwerken rijksbijdragen
• Factureren en innen van debiteuren

4.2

Risicoanalyse

Bij het opstellen van beleid hoort een risico-analyse. Risico’s zijn gebeurtenissen waarvan onderkend
wordt dat ze zich voor kunnen doen, maar waarvan tijd, plaats, aard en omvang onbekend zijn. Ze
zijn dus voorstelbaar maar niet voorspelbaar. Voor het realiseren van doelstellingen is het belangrijk
goed zicht te hebben op deze risico’s, de kans dat ze zich voordoen en de mogelijke impact. Veel
risico’s kunnen beperkt of zelfs geëlimineerd worden door beheersmaatregelen.
Bij een risico-analyse worden eerst de risico’s in kaart gebracht. Een SWV loopt heel andere risico’s
dan een schoolbestuur. Een SWV heeft veel minder personele verplichtingen dan een schoolbestuur,
maar de uitgaven van een SWV worden in belangrijke mate bepaald door factoren waar ze niet a la
minute invloed op kan uitoefenen, zoals de deelname aan het vso en lwoo en pro. Een hogere
deelname aan het vso, lwoo en pro kan direct grote financiële gevolgen hebben, die uitvoering van
het ondersteuningsplan onmogelijk maken.
Bij het opstellen van een risico-analyse spelen o.a.de volgende aspecten een rol
• Beleid van de overheid (wijzigen van wet- en regelgeving, nieuwe bekostigingsgrondslag lwoo en
pro, opting out lwoo, beleid BTW vrijstelling).
• De hoogte en beheersbaarheid van diverse deelnamepercentages vso, lwoo en pro.
• Een realistische prognose van de indicatoren voor de baten van de begroting.
• De mate waarin er sprake is van incidentele subsidies en bijdragen.
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De mate waarin het samenwerkingsverband extra ondersteuning intern financiert op basis van
open eind constructies.
• Het wel of niet in dienst hebben van personeel, werkgeversrisico’s.
• De kwaliteit van de financiële functie en governance processen.
• Verschil van inzicht tussen de leden van het samenwerkingsverband over noodzaak
beleidsmaatregelen
Als vastgesteld is welke risico’s de organisatie loopt, worden deze risico’s nader verkend.
• wat houdt het risico in?
• welke beheersmaatregelen (praktisch of financieel) zijn mogelijk?
• welk deel van het risico kan niet (volledig) via beheersmaatregelen worden afgedekt en heeft
impact op de omvang van het weerstandsvermogen?
• welke eventuele kanttekeningen moeten bij het risico geplaats worden?
•

Voor een aantal risico’s is het gewenst een financiële dekking op te nemen en een
weerstandsvermogen op te bouwen. In de praktijk is het op orde hebben van de bedrijfsvoering en
governance vaak de belangrijkste maatregel om financiële problemen te voorkomen. Als er
overeenstemming is over het beleid, er goed begroot wordt en sturingsinformatie juist en op tijd
voorhanden is, zijn de mogelijkheden voor bijsturing en tijdig ingrijpen veel groter en kunnen
calamiteiten vaak voorkomen worden.
Een handreiking is te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs,
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/uploads/2017/03/Herziene-NotitieRisicomanagement-en-Weerstandsvermogen.pdf.

4.3

Weerstandsvermogen, financiële buffer

Vanuit de risicoanalyse kan vastgesteld worden hoe hoog het gewenste weerstandsvermogen moet
zijn. Het is niet mogelijk hiervoor een algemene richtlijn te geven; daarvoor zijn de verschillen tussen
SWV te groot, zoals wel of niet eigen personeel, positieve of negatieve verevening,
deelnamepercentages vso, lwoo en pro en de kwaliteit van de bestuurlijke en financiële processen.
Wanneer het weerstandsvermogen onvoldoende is, kan dit worden gevormd door:
• het realiseren en toevoegen aan de reserve van een positief exploitatieresultaat,
• een lening van één of meerdere schoolbesturen, in latere jaren door het samenwerkingsverband terug te betalen,
• een eenmalige bijdrage van alle schoolbesturen,
• het uitdrukkelijk en vooraf vastleggen dat de deelnemende schoolbesturen een evenredige extra
bijdrage zullen leveren indien er een (onvoorzien) financieel tekort optreedt.
Wanneer het aanwezige vermogen het benodigde vermogen overstijgt is sprake van vrij besteedbare
middelen.
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De in het SWV vo participerende schoolbesturen zullen zich moeten realiseren dat zij, zolang het
weerstandsvermogen niet de gewenste hoogte heeft bereikt, bij calamiteiten geconfronteerd
kunnen worden met eventuele extra financiële bijdragen aan het SWV vo. Omdat de besturen samen
het SWV vo vormen, hebben zij de verplichting deze bijdragen dan te leveren. Vanzelfsprekend moet
door middel van een deugdelijke meerjarenbegroting en goed risicomanagement zo veel mogelijk
worden voorkomen dat deze situatie zal ontstaan.
In 2017 zijn Kamervragen gesteld over de transparantie van de verantwoording van
samenwerkingsverbanden. Een belangrijk thema hierbij was de hoogte van het vermogen van
samenwerkingsverbanden. De minister geeft hierbij aan dat hij geen algemeen geldende norm
hiervoor wil opstellen. De benodigde hoogte van de reserve verschilt per samenwerkingsverband.
Belangrijk is dat hier een goede risicoanalyse aan ten grondslag ligt.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/documenten/kamerstukken/2018/01/12/beantwoording-kamervragen-overtransparantie-bij-samenwerkingsverbanden

4.4

Inkopen en aanbesteden

Ook het inkoopbeleid moet vastgelegd worden. Dit gaat o.a. over het opvragen van meerdere
offertes bij aangaan van contracten en inkoop van diensten. Voor het SWV is het vooral van belang
om zorgvuldige afspraken te maken bij de langdurige structurele inkoop van personele diensten,
zoals ambulante begeleiding. Voor de aanbesteding moeten de SWV zich houden aan de
voorschriften voor Europese en nationale aanbesteding.

4.5

BTW

Sinds 1 augustus 2016 worden samenwerkingsverbanden aangemerkt als sociaal-culturele instelling,
zodat ze een beroep kunnen doen op de btw-vrijstelling voor de activiteiten die zij als zodanig
verrichten. Daarmee wordt de overgangsmaatregel die tot die tijd gold vervangen door een
wettelijke btw-vrijstelling.
Ook heeft de staatssecretaris aangegeven dat ambulante begeleiding, wanneer leerlingen op een
reguliere school gespecialiseerde ondersteuning ontvangen vanuit een school voor speciaal
onderwijs, btw-vrijgesteld is.
Voor meer informatie: https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/passend-onderwijs-en-btw/

4.6

Krimp

Een aandachtspunt is een eventuele krimp van het totaal aantal leerlingen in het
samenwerkingsverband. Bij krimp van het aantal vo-leerlingen dalen de inkomsten van het SWV vo.
Krimp kan betekenen dat het beslag op vormen van extra ondersteuning en lesplaatsen in het vso
naar rato moet dalen, om financieel quitte te spelen.
Bij daling van het aantal leerlingen in vso scholen of in andere speciale (tussen)voorzieningen kan de
levensvatbaarheid van dergelijke voorzieningen in het geding komen.

4.7

Anderstaligen

Het SWV kan geconfronteerd worden met onverwachte extra instroom van anderstaligen. De meest
in het oog springende groep zijn de voormalige ISK-leerlingen. Deze nieuwkomers komen vaak het
onderwijs binnen met een taalachterstand. Omdat het “extra” leerlingen zijn, ontvangt het SWV
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meer baten, anderzijds is de kans groot dat een groter beroep moet worden gedaan op
arrangementen.
Dezelfde problematiek speelt (weliswaar in minder grote omvang) in regio’s waar veel expats wonen.
Particuliere internationale scholen worden voor steeds meer mensen te duur. Hierdoor komen meer
leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen bij het reguliere onderwijs terecht.

23

5 Personeel
5.1

Algemeen

Veel SWV voeren de discussie of men personeel in dienst zal nemen, of dat men werkt via
detachering en inhuur. Deze vraag wordt steeds actueler, omdat detacheringen nu al meer dan drie
jaar lopen. De hoeveelheid personele inzet is onder meer afhankelijk van de omvang van het SWV en
gemaakte keuzes (als vrijwel alle gelden worden doorbetaald aan de scholen zal er weinig personeel
bij het SWV zijn en omgekeerd). Veel SWV aarzelen om de werkgeversrol op zich te nemen, terwijl dit
toch voor de hand ligt als er sprake is van structurele personele inzet vanuit het
samenwerkingsverband richting de scholen. De werkgeversrol brengt weliswaar risico’s met zich mee
(personeels- en salarisadministratie, voeren personeelsbeleid, risico op verzuim en conflicten en
dergelijke), maar ook kansen (heldere aansturing, geen BTW-risico’s e.d.).
Om nu en in de toekomst flexibel te zijn en te blijven wordt overigens geadviseerd een deel van het
personeelsbestand altijd in flexibele vorm aan te houden.
In de Variawet is geregeld dat, evenals in het regulier voortgezet onderwijs, de kosten in verband
met werkloosheid van voormalige medewerkers (uitkeringskosten) voor 75% voor rekening komen
van het collectief, 25% voor rekening van het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden
dragen niet bij aan het collectief. Enerzijds omdat dit niet wenselijk is omdat de SWV bestaan uit voscholen, die al bijdragen. Anderzijds omdat het in de uitvoering lastig te bepalen is wat de SWV
zouden moeten bijdragen.
5.2

Herbestedingsverplichting en Tripartiete overeenkomst

Voor een deel gaat deze paragraaf over een periode die inmiddels achter ons ligt. Voor de context is
dit echter nog steeds nuttige informatie.
De stelselwijziging passend onderwijs gaat gepaard met het verleggen van geldstromen. Dit brengt
werkloosheidsrisico’s met zich mee. Daarom zijn er afspraken gemaakt. De twee voornaamste zijn de
wettelijke herbestedingsverplichting (met name betrekking hebbend op het vso-deel van de
voormalige rugzakgelden; ambulante begeleiding). Beide dienen hetzelfde doel, maar worden ten
onrechte vaak op één hoop gegooid. De wettelijke verplichte herbesteding AB betreft het schooljaar
2015-2016 en de uitvoering van de Tripartiete overeenkomst de periode daarna. Ze hebben met
elkaar te maken, maar moeten ook wel heel nadrukkelijk onderscheiden worden.
2015-2016: SWV hebben een wettelijke verplichting om bij het vso ambulante begeleiding in te
kopen in een volume dat hoort bij het aan LGF-leerlingen op in oktober 2013. De
herbestedingsverplichting betreft alleen het personele deel van de LGF middelen (rugzakgelden). Het
SWV kan niet om deze verplichte herbesteding heen, tenzij bepaalde vso-scholen aangeven hier geen
behoefte meer aan te hebben (bijvoorbeeld omdat men de AB-dienst al ontmanteld heeft).
https://www.passendonderwijs.nl/brochures/factsheet-middelen-ab-pab-tab-en-pa-ab/
2016-2017 e.v.: SWV hebben op basis van de Tripartiete overeenkomst een inspanningsverplichting
om personeel dat in het verleden ambulante begeleiding verzorgde te bekostigen (in dienst bij het
SWV of de scholen, inhuren, detacheren e.d.) mits uit het Ondersteuningsplan van het SWV blijkt dat
dit type werk/dit type functionarissen structureel gewenst is. De Tripartiete overeenkomst heeft
betrekking op (AB) personeel dat 1 mei 2012 in dienst was bij het vso. Als het goed is hebben SWV en
vso eind 2012 een lijst vastgesteld van personeelsleden die dit betreft.
De bedragen die de vso-scholen ontvingen voor PAB (preventieve ambulante begeleiding) vallen ook
onder de tripartiete overeenkomst. De vso-scholen ontvingen als onderdeel van het budget
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Personeels- en Arbeidsmarktbeleid ook specifiek gelden voor de ambulante begeleiding. Deze
middelen vallen formeel niet onder de tripartiete overeenkomst.
Inmiddels is de werkingsduur van de Tripartite overeenkomst op 1 augustus 2017 verstreken. In een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) passend onderwijs staat omschreven hoe
samenwerkingsverbanden vanaf nu om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen
en voormalige rec’s dat nog geen passend werk heeft gevonden. Zij moeten op overeenstemming
gericht overleg (oogo) voeren met de werkgevers van deze mensen.
https://www.poraad.nl/veelgestelde-vragen/vervalt-bij-het-aflopen-van-het-tripartiete-akkoordpersonele-gevolgen-passend
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6 Een nadere toelichting op enkele onderwerpen
In dit hoofdstuk worden enkele onderwerpen nader uitgewerkt.

6.1

Verevening

Het feit dat alle SWV eenzelfde bedrag per leerling gaan ontvangen voor zware ondersteuning,
betekent een verevening van de in totaliteit beschikbare middelen over het land. Bij de start van
passend onderwijs is echter in de ene regio een hogere deelname aan vso en/of LGF dan in de
andere. In de toekomst moet elk SWV vo deze taken bekostigen met een zelfde bedrag per leerling.
Omdat dit leidt tot herverdeeleffecten is een overgangsperiode afgesproken, de vereveningsperiode
(2015-2016 tot en met 2019-2020). In deze vereveningsperiode wordt het budget zware
ondersteuning positief of negatief gecorrigeerd. Feitelijk ontvangt geen enkel SWV VO in de eerste
jaren precies het bedrag van € 658,80 per leerling. Het werkelijke bedrag is altijd lager (bij een
positieve verevening) of hoger (bij een negatieve verevening). Want een negatieve verevening
betekent dat men het vanaf 2020-2021 met minder geld moet doen (het normbudget) en om
daaraan te wennen krijgt men tijdelijk een (aflopende) toelage. En een positieve verevening betekent
dat men het vanaf 2020-2021 met meer geld kan gaan doen en geleidelijk naar dit nieuwe hogere
bedrag toegroeit. Op deze manier verloopt de vereveningsperiode voor de schatkist budgettair
neutraal.
De verevening voltrekt zich in de schooljaren 2015-2016 tot en met 2019-2020. Een negatieve
verevening (tijdelijke toelage) voltrekt zich volgens de volgende percentages 100%, 95%, 80%, 60%
en 30% van het vastgestelde vereveningsbedrag. Een positieve verevening (tijdelijke korting) voltrekt
zich volgens de volgende percentages 100%, 90%, 75%, 60% en 30% van het vastgestelde
vereveningsbedrag.
Het te verevenen bedrag is voor elk samenwerkingsverband inmiddels vastgesteld op basis van de
situatie op 1 oktober 2011. Enerzijds bepaalde OCW/DUO wat de feitelijke waarde is van de op die
datum aanwezige rugzakken, vso-deelname en overige relevante budgetten. Anderzijds berekende
OCW/DUO hoe het normbudget voor zware ondersteuning er op 1 oktober 2011 had uitgezien als
het toen al was in gevoerd. Het verschil tussen beide uitkomsten levert het vereveningsbedrag voor
het betreffende SWV vo op. Het gaat dus om het theoretische normbudget van het SWV vo op
1 oktober 2011 tegenover de kosten van de feitelijke deelname aan LGF en vso op dat moment.
Het vereveningsbedrag bestaat uit een (grote) component personele bekostiging en een (kleine)
component materiële bekostiging. Bij de start van Passend Onderwijs heeft ieder SWV hetzelfde
budget als op basis van de teldatum oktober 2011.
De verevening is landelijk gezien geen bezuinigingsmaatregel. De totale hoeveelheid geld die
beschikbaar is, blijft gelijk. Het geld wordt alleen via een andere maatstaf over de SWV verdeeld,
namelijk een vast bedrag per leerling, in plaats van op basis van het feitelijke aantal indicaties LGF en
VSO. Regionaal betekent de verevening dus wel een (soms aanzienlijke) inkomstenvermindering ofvermeerdering.
De vereveningsbedragen zijn in het verleden vastgesteld. DUO geeft beschikkingen af waarin het
verenigingsbedrag verwerkt is in het eindbedrag. Op de kengetallenbladen van passend onderwijs en
op de beschikkingen van DUO zijn de vereveningsbedragen zichtbaar. Vanaf augustus 2015 wordt het
vastgestelde vereveningsbedrag niet meer opnieuw berekend, maar vindt alleen een indexatie plaats
d.m.v. een opslagpercentage.
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Voorheen werden de berekeningen gepubliceerd op de website van passendonderwijs.nl. Dat is nu
niet meer het geval. De laatst beschikbare versie is die van april 2016. De berekening ziet er als volgt
uit:
Tabel 11 Tabblad zware ondersteuning personeel op website passend onderwijs
Bekostiging SWV Personeel vanaf 2014
Nummer SWV
Naam SWV

op basis van de leerlingen uit het leerlingenontwikkeling overzicht

VO2301
Stichting Samenwerkingsverband Regio Almelo VO/VSO

2. bekostiging zware ondersteuning vanaf 2015-2016
€ 498,48

normbekostiging totaal
verevening

normatieve ondersteuningsbudget
€ 7.383.236,52

(bedrag per vo leerling)

-€ 2.197.071,13

op basis van 1-10-2011

ondersteuningsbekostiging
(Prijzen op basis van personeel 2015-2016 stand maart 2015)

vso
vso cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,€ LZ)
8.852,67
vso cat 2 (LG)
€ 15.710,24
vso cat 3 (MG)
€ 19.540,53

ondersteuningsbekostiging vso
€ 6.634.021,15

Resterend ondersteuningsbudget per 2015-2016 voor leerlingen in het regulier onderwijs

€ 2.946.286,50

ontwikkeling ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen
schooljaar
norm bedragnormatieve
per ll
ondersteuningsbudget
correctiepercentage correctie bedragondersteuningskosten vso
resterend ondersteuningsbudget
2015-2016
498,48
€ 7.383.237
100% pos en neg
€ 2.197.071
€ 6.634.021
€ 2.946.286
2016-2017
501,56
€ 7.428.856 90% pos en 95% neg
€ 2.087.218
€ 6.634.021
€ 2.882.052
2017-2018
501,86
€ 7.433.299 75% pos en 80% neg
€ 1.757.657
€ 6.634.021
€ 2.556.935
2018-2019
502,41
€ 7.441.446
60% pos en neg
€ 1.318.243
€ 6.634.021
€ 2.125.667
2019-2020
502,41
€ 7.441.446
30% pos en neg
€ 659.121
€ 6.634.021
€ 1.466.546
2020-2021
502,41
€ 7.441.446
0% pos en neg
€0
€ 6.634.021
€ 807.425

Het SWV uit het voorbeeld heeft te maken met een negatieve verevening van ruim € 2 miljoen en zal
op den duur dus € 2 miljoen minder te besteden hebben. In het schooljaar 2015-2106 kreeg het SWV
dit volledige bedrag nog gecorrigeerd. In 2016-17 werd de toelage met 5% verminderd om daarna in
vier jaar geleidelijk afgebouwd te worden.
De berekening van het vereveningsbedrag is gedetailleerd te vinden op het tabblad personele
verevening in het kengetallenoverzicht.
Beschikking DUO en de verevening
DUO verrekent de verevening met het budget zware ondersteuning. Het bedrag dat het SWV
ontvangt is het normbudget zware ondersteuning na aftrek/bijtelling verevening en na aftrek van de
afdracht VSO. De juiste bedragen zijn opgenomen in de onderbouwing van de beschikking. Het is van
belang deze bedragen (m.n. de afdracht aan het VSO) apart in de financiële administratie op te
nemen, zodat aansluiting met de begroting blijft bestaan. In de uiteindelijke jaarrekening wordt dit
bedrag direct in mindering gebracht op het budget zware ondersteuning. De afdracht aan het vso
moet wel apart vermeld worden in de jaarrekening.
In onderstaand voorbeeld is te zien dat het normatieve budget zware ondersteuning € 7.383.000
bedraagt op basis van het aantal VO leerlingen. Dit bedrag is vermeerderd met de
vereveningstoelage van € 2.197.000 . Het gecorrigeerde budget bedraagt dus € 9.580.000. Op dit
bedrag is de afdracht aan het VSO van € 6.634.000 in mindering gebracht. Het SWV ontvangt dus
daadwerkelijk een bedrag van € 2.946.000.
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Tabel 12 Opbouw beschikking zware ondersteuning personeel

Zware ondersteuning personeel
samenwerkingsverband (swv) VO

1 aug. 2015 tot 1 aug. 2016

€ 2.946.286,50

Zware ondersteuning personeel SWV

9.580.307,65 - 6.634.021,15 =

2.946.286,50

Normatieve zware ondersteuning inclusief
correctiebedrag verevening personeel SWV
Normatieve zware ondersteuning
personeel SWV
Correctiebedrag verevening personeel SWV

7.383.236,52 + 2.197.071,13 =

9.580.307,65

((14.841 - 0,5 * 59) * 498,48) =

7.383.236,52

((2.197.071,125 * 100,00) / 100)
=

2.197.071,13
6.634.021,15

Vermindering zware ondersteuning
personeel VSO

6.2

Baten: schooljaar en kalenderjaar

Het SWV ontvangt zowel personele als materiele baten, heeft te maken met schooljaren en
kalenderjaren en ontvangt de budgetten zowel op basis van de meest recente teldatum. Vaak is de
beleidscyclus ingericht op schooljaar en moet de verantwoording naar OCW per kalenderjaar.
• Personele en materiele bekostiging – Hoewel het om aparte geldstromen gaat, speelt het
onderscheid in de bekostiging van het SWV geen enkele rol. Om administratieve redenen kan het
onderscheid gehandhaafd blijven, maar deze geldstromen kunnen integraal ingezet worden. In
de begroting wordt dan ook geen onderscheid hierin gemaakt. Wanneer deze geldstromen
samengevoegd worden, moet wel rekening gehouden worden met de periode van bekostiging.
• Schooljaar en kalenderjaar – Het vo kent vooral een kalenderjaarbekostiging. De lichte
ondersteuning algemeen en lwoo en pro wordt per kalenderjaar uitgekeerd en de verplichte
afdrachten volgen dit stramien. De zware ondersteuning volgt het betaalritme van het vso, dat
onder het primair onderwijs valt. Dat betekent dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen
personele en materiele bekostiging; de personele bekostiging en verplichte afdrachten vindt
plaats per schooljaar en de materiële bekostiging per kalenderjaar.
• Teldatum - Voor alle budgetten geldt dat de recentste teldatum voorafgaande aan de
bekostigingsperiode bepalend is.
Voor de lichte ondersteuning is de teldatum 1 oktober bepalend voor het daarop volgende
kalenderjaar. Zo is de teldatum 1 oktober 2017 bepalend voor de bekostiging (en verplichte
afdrachten) lichte ondersteuning in het kalenderjaar 2018.
Voor de zware ondersteuning is de teldatum 1 oktober bepalend voor het volgende schooljaar
(personele deel) en het volgende kalenderjaar (materiële deel).
Zo is de teldatum 1 oktober 2017 bepalend voor de bekostiging (en verplichte afdrachten) zware
personele ondersteuning in het schooljaar 2018-2019. En is de teldatum 1 oktober 2017
bepalend voor de bekostiging (en verplichte afdrachten) zware materiële ondersteuning in het
kalenderjaar 2018.
Wijzigingen in deelname vso werken dus vertraagd door, zowel positief als negatief.
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Op de website van DUO met instellingsinformatie is het volledige overzicht te vinden.
Tabel 13 bekostigingsinformatie DUO
Bekostigingsonderwerp
Zware ondersteuning materiele
instandhouding (mi)
samenwerkingsverband (swv) VO
Lichte ondersteuning VO

2017

2018

2017/2018

€43.389,93

€31.996,99

-

€964.605,29

€772.960,52

-

-

-

€1.294.593,71

€1.007.995,22

€804.957,51

€1.294.593,71

Zware ondersteuning personeel
samenwerkingsverband (swv) VO
Totaal

In onderstaand schema, dat in bijlage 1 bij deze handreiking in vergrote vorm is opgenomen, wordt
de bekostiging weergegeven en de bijbehorende periode.
Budget lichte ondersteuning

j

Regionaal Zorgbudget en Rebound
Budget lichte ondersteuning
indicator
Budget LWOO
indicator
Budget PrO
indicator

€ 93
1-10-2016
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2016(aantal)
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2016(aantal)

Budget zware ondersteuning, structureel

j

Personele component
indicator
Materiële component
indicator
Correctie positieve verevening, personeel (min)
indicator
Correctie negatieve verevening, personeel (plus)
indicator
Correctie positieve verevening, materieel (min)
indicator
Correctie negatieve verevening, materieel (plus)
indicator

6.3

f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n
2017
2018
2019
2017-2018
2018-2019
€ 93
1-10-2017
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2017(aantal)
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2017(aantal)

d

etc.
etc.

etc.

€ 93*
1-10-2018
€ 4.392,71*
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2018(aantal)
€ 4.392,71*
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2018(aantal)

f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
2017
2018
2019
2017-2018
2018-2019
etc.
€ 536,67
€ 536,67*
€ 536,67*
1-10-2017
1-10-2015
etc.
€ 29,13
€ 29,13*
€ 29,13*
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
75%
60%
30%
1-10-2011
80%
60%
30%
1-10-2011
75%
60%
30%
1-10-2011
80%
60%
30%
1-10-2011

etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.

etc.
etc.

etc.
etc.

0%
0%

Bruto baten en netto budget

De budgetten lichte en zware ondersteuning in de meerjarenbegroting zijn dus bruto budgetten. Pas
als de verplichte uitgaven (overdracht aan het vso, lwoo en pro) zijn afgetrokken van de baten
ontstaat het netto budget: het bedrag dat het SWV vo daadwerkelijk op haar bankrekening ontvangt.
In onderstaand voorbeeld daalt het bruto budget van het SWV van € 13,7 miljoen naar € 11,9
miljoen; oorzaken van de toename zijn de verevening en het dalende aantal leerlingen. In de praktijk
is het beschikbare budget voor het ondersteuningsplan € 3,3 miljoen tot € 2,3 miljoen. Dit is het
bedrag dat het SWV daadwerkelijk ontvangt.1 Uit het overzicht is ook snel af te leiden of het
ontvangen budget voor lwoo en pro voldoende is voor de verplichte afdrachten aan de vo-scholen en
dus financiële ruimte geeft of dat juist het tegenovergestelde het geval is.

1

De afdracht voor tussentijdse groei moet het SWV uit het eigen budget afdragen aan het vso.
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Tabel 14 Bruto en netto baten van het SWV
Baten
lichte ondersteuning
LWOO
PRO
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning (pers)
verevening zware ondersteuning (mat)
verevening zware ondersteuning
overige baten
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke
programma's in het ondersteuningsplan
Totale baten

2017
876.246 #
6.177.914
1.124.146
5.283.377
206.392
15.624 #
223.259
0

2018
862.110 #
6.078.249
1.106.011
5.294.675
168.119
11.977 #
180.095
0

2019
831.420 #
5.861.871
1.066.638
5.166.584
112.341
6.121 #
118.462
0

2020
793.476 #
5.594.350
1.017.959
4.959.957
41.662
0 #
41.662
0

2021
762.693
5.377.316
978.467
4.748.365

0

0

0

0

0

0

13.684.942

13.521.140

13.044.975

12.407.403

11.866.841

Lasten
afdracht LWOO (via DUO)
afdracht PRO (via DUO)
afdracht VSO, teldatum, (via DUO)
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO),
ondersteuningsbekostiging
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO),
basisbekostiging

2017
4.994.511
1.216.781 #
4.077.436

2018
4.498.135
1.159.675 #
4.186.854

2019
4.260.929
1.155.283 #
4.184.794

2020
4.217.002
1.106.963 #
4.200.527

55.841

62.635

40.484

40.484

40.484

34.480

40.117

27.154

27.154

27.154

Beschikbaar budget voor ondersteuningsplan

3.305.893 #

3.573.723 #

3.376.331 #

2.815.273 #

6.4

2021
4.173.075
1.054.250
4.200.527

2.371.351

Kijkglazen en kijkdozen

De deelname aan het vso is een van belangrijkste indicatoren van de bekostiging. Voor SWV is het
belangrijk daar inzicht in te hebben. Hiervoor heeft DUO de Kijkglazen ontwikkeld. Uit deze Kijkglazen
valt af te leiden voor welke vso-leerlingen het SWV financieel verantwoordelijk is, naar welke vsoscholen deze leerlingen gaan, binnen of buiten de regio, wanneer ze in- en uitstromen en of het om
residentiele plaatsingen gaat. Deze informatie is belangrijk om de verwachte prognoses of ambities
te monitoren en op tijd maatregelen te nemen als er belangrijke afwijkingen zijn van de begroting.
De afdrachten voor de tussentijdse groei in het vso moet het SWV zelf regelen. Indien er op de
peildatum sprake is van groei door afgifte van nieuwe TLV’s, moet het samenwerkingsverband ook
deze groei bekostigen. In geval van het schooljaar 2018-2019 is de wettelijke peildatum 1 februari
2018. Zowel de teldatum als de peildatum liggen dus voorafgaand aan het schooljaar, resp. 10 en 6
maanden. Indien er op 1-2-2018 (peildatum) meer leerlingen naar het vso gaan dan op 1-10-2017
(teldatum) moet het SWV ook deze groei bekostigen. Deze betaling heeft betrekking op het erop
volgende schooljaar (in dit voorbeeld schooljaar 2018-2019). De berekening om te bepalen of er op
peildatum groei is door afgifte van nieuwe TLV’s wordt pér samenwerkingsverband - pér vso-school
gemaakt. Indien er groei is op een vso-school moet het samenwerkingsverband het hiermee
gemoeide bedrag zelf overmaken aan het desbetreffende schoolbestuur vso. Om de hoogte van het
bedrag te bepalen zijn Kijkglazen en een Kijkdoos beschikbaar. In het begrotingsmodel zijn deze
instrumenten opgenomen. In de begroting wordt op basis van de informatie uit Kijkglas van 1
februari de totale afdracht voor de tussentijdse groei berekend voor het volgende schooljaar. Het
instrument Kijkdoos geeft aan welke budget aan welke vso-scholen overgemaakt moet worden.
Bij tussentijdse groei moet het SWV vo zowel de ondersteuningsbekostiging als de basisbekostiigng
overdragen aan de betreffende vso-scholen. Tot voor kort bestond de mogelijkheid om ervoor te
kiezen de basisbekostiging niet over te dragen. In het begrotingsmodel is nog een keuzemogelijkheid
opgenomen over de overdracht van de basisbekostiging, die moet vanaf nu dus altijd op “ja” staan.
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Info over deze regeling: http://steunpuntpassendonderwijsvo.nl/thema/samenwerkingsverbandenvo/#download-handreiking-kijkdoos-groeiregeling-voorsamenwerkingsverbanden.

6.5

Korting op de lumpsum

Hoge deelname vso – uitputting budget zware ondersteuning
Als de deelname aan het vso hoger is dan gemiddeld, wordt dit de eerste jaren gecompenseerd door
de verevening. Na verloop van tijd dalen de inkomsten terwijl de uitgaven constant blijven, als de
deelname aan het vso constant blijft. Op den duur kan een SWV dan in de problemen komen, als de
afdracht vso hoger is dan het budget zware ondersteuning (inclusief de verevening). De aangesloten
schoolbesturen krijgen dan te maken met een korting op de lumpsum. Dit zal niet snel het geval zijn
omdat het budget zware ondersteuning gebaseerd is op het landelijke deelnamepercentage vso plus
het landelijk gemiddelde van de toenmalige rugzakbudgetten. Korting op de lumpsum komt in zicht
aan het eind van de verevening bij een hoog deelnamepercentage.
In het onderstaande voorbeeld heeft het SWV een deelnamepercentage van 4,1%, oplopend naar
5,5%; het landelijke percentage in 2014 was 3,6%. Dit SWV krijgt vanaf 2021 bij ongewijzigd beleid te
maken met een korting op de lumpsum, die daarna nog oploopt. Wel is in de jaren daarvoor het
totale budget van het SWV al teruggelopen door de verevening, zodat er minder middelen
overblijven voor activiteiten van het SWV, gericht op extra ondersteuning.
Tabel 15 Korting lumpsum bij uitputting budget zware ondersteuning

Afdracht zware ondersteuning
de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning inclusief verevening):
de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is:
indien de baten zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht VSO wordt de lumpsum van
de deelnemende scholen gekort:
per leerling (VO en VSO):

2017
5.506.636
75%
0
-

€
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2018
5.426.706
80%

€

0
-

2019
5.225.504
86%

€

0
-

2020
5.001.618
92%

€

0
-

2021
4.748.365
101%

€

29.644
3

2022
4.586.706
109%

€

393.725
47

Toename van deelname lwoo en pro - uitputting budget lichte ondersteuning
Indien het deelnamepercentage aan lwoo en pro stijgt ten opzichte van 1 oktober 2012, ontstaat de
situatie dat het SWV vo niet toekomt met het voor lwoo en pro ontvangen budget. Als dit verschil
oploopt, kan de situatie ontstaan dat het totale budget voor lichte ondersteuning dat het SWV vo
ontvangt, ontoereikend is om lwoo en pro te bekostigen. Indien dit aan de orde is, verhaalt DUO
automatisch het resterende bedrag op de schoolbesturen (lumpsum), naar rato van het aantal
leerlingen. Het budget zware ondersteuning blijft dus volledig voor het SWV vo beschikbaar.
Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van een SWV waar dit snel het geval zal zijn: bij een
dalend aantal leerlingen blijft het aantal leerlingen lwoo en pro gelijk.
Tabel 16 Korting lumpsum bij uitputting budget lichte ondersteuning
Afdracht lichte ondersteuning
2017
de maximale afdracht LWOO en PRO bedraagt (budget lichte ondersteuning inclusief verevening): 8.178.306
de werkelijke afdracht (via DUO) is:
76%
indien de baten lichte ondersteuning lager zijn dan de afdracht LWOO en PRO wordt de
lumpsum van de deelnemende scholen gekort:
0
per leerling (VO en VSO):
€
-

6.6

2018
7.881.449
90%

€

0
-

2019
7.759.929
92%

€

0
-

2020
7.405.785
96%

€

0
-

2021
7.118.476
100%

€

6.499
1

2022
6.919.704
103%

€

205.271
24

Privacy en datalekken

Iedere organisatie, dus ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs, is gehouden de wet- en
regelgeving rondom privacy na te leven. Het gaat hier met name om de Wet bescherming
Persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die
op 25 mei 2018 in werking treedt.
Kern van de wet- en regelgeving is dat het bestuur verantwoordelijk is voor het regelen van
informatiebeveiliging en privacy (IBP). De privacy van leerlingen, ouders en medewerkers moet
gegarandeerd zijn. Tegelijkertijd moeten onderwijs en begeleiding altijd door kunnen gaan.
Via onderstaande link is meer informatie over dit onderwerp beschikbaar.
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/terugblik-bijeenkomst-passend-onderwijs-privacy/
Deze tool helpt om snel inzicht te krijgen in wat de wet- en regelgeving voor uw organisatie betekent.
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/tool-privacy/#!/
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Bijlage 1 – Checklist bedrijfsvoering
Checklist bedrijfsvoering samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
Onderwerp
(Meerjaren)begroting
Er is een jaarbegroting*) opgesteld, met een transparante relatie naar Ondersteuningsplan;
per hoofdactiviteit van het SWV is een bedrag begroot
Er is een beleidarme meerjarenbegroting opgesteld (ongewijzigde leerlingaantallen,
ongewijzigd beleid, verevening)
Er is een beleidsrijke meerjarenbegroting opgesteld (onderbouwde leerlingaantallen voor
inkomsten en verplichte uitgaven, nieuw beleid, verevening)
Er is besloten welke bron(nen) gebruikt worden met betrekking tot de leerlingprognoses
(voor SWV PO wordt geadviseerd: www.scenariomodelpo.nl)
In de meerjarenbegroting worden alternatieve scenario's uitgewerkt en toegelicht
Financiële administratie
Er is een contract afgesloten voor het voeren van de financiële administratie
In dit contract is onder meer vastgelegd dat periodieke baten en lasten op maandelijkse
basis (1/12) deel worden ingeboekt
Er is vastgesteld welke werkzaamheden niet aan de financiële administratie zijn uitbesteed
en er is vastgesteld waar deze belegd zijn
Er zijn werkafspraken gemaakt over het voeren van de financiële administratie (inrichting
grootboek, codering, dossiervorming)
De inrichting van de administratie is dusdanig dat enerzijds voldaan wordt aan RJOvoorschriften en anderzijds gerapporteerd kan worden op basis van de hoofdactiviteiten
(Programma's) van het samenwerkingsverband
Er is afgesproken wie de beschikkingen van DUO controleert
Tussentijdse financiële informatie
De vastgestelde begroting is ingevoerd in de financiële administratie, rekening houdend
met seizoenspatronen
Met de financiële administratie zijn afspraken gemaakt over de opzet en de frequentie van
te leveren financiële (exploitatie)overzichten en managementrapportages
Deze overzichten geven minimaal per in het Ondersteuningsplan opgenomen
hoofdactiviteit inzicht in de besteding van de middelen en zijn desgewenst zowel
beschikbaar op kalenderjaar- als op schooljaarbasis
Het SWV heeft via internet inzage in de financiële administratie. Deze wordt minimaal
wekelijks bijgewerkt.
Administratieve organisatie
De voornaamste administratieve processen zijn beknopt beschreven (taken per
functionaris, functiescheiding, controles)
Voor (onder meer) de doorbetaling van gelden aan de schoolbesturen heeft het SWV
beschikkingen opgesteld en aan betrokkenen ter hand gesteld
Deze beschikkingen bevatten onder meer informatie over: doel van de betaling,
betaalritme, wijze van verantwoording e.d.
Het SWV heeft deze beschikkingen ook ter hand gesteld van de financiële administratie, het
is de schriftelijke opdracht voor uitbetaling
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De schoolbesturen in het SWV zijn - ten overvloede - gewezen op het belang van een tijdige
en correcte leerlingenadministratie, dit mede in verband met de bekostiging en de
verplichte afdrachten van het SWV
Personeel
Er zijn, indien het SWV werkt met ingehuurd personeel, overeenkomsten gesloten waarin
ook afspraken zijn gemaakt over wie (financieel) verantwoordelijk is bij verlof en verzuim
Indien het SWV werkgever is:
Er is een contract afgesloten voor het voeren van de personeels- en salarisadministratie
Er is bepaald via welke loonjournaalspost de salariskosten in de financiële administratie
worden geboekt (per hoofdactiviteit)
De personeelsdossiers zijn compleet en inzichtelijk
Het personeel is aangemeld bij het Vervangingsfonds (geldt alleen voor SWV PO, aansluiting
van rechtswege, art. 183 WPO)
Het personeel is aangemeld bij het Participatiefonds (geldt alleen voor SWV PO, aansluiting
van rechtswege, art. 184 WPO)
Er is besloten hoe verlof- en verzuimrisico's gehanteerd zullen worden: verzekering,
voorziening, etc.
Er zijn afspraken gemaakt over het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
Er zijn afspraken gemaakt over de implementatie van de cao
Financieel beleid
Er is een procuratieregeling opgesteld (wie mag welke financiële verplichtingen aangaan?)
Er zijn afschrijvingstermijn voor de materiële vaste activa vastgesteld
Er is geinventariseerd over welke verzekeringen het SWV moet beschikken en deze zijn
afgesloten
Er is een (digtaal) archief ingericht voor alle documenten die begroting en jaarrekening
onderbouwen (per hoofdactiviteit)
Er is een eerste risicoanalyse uitgevoerd
De risicoanalyse wordt periodiek geactualiseerd (bijvoorbeeld 2 x per jaar: bij het schrijven
van de continuiteitsparagraaf en het maken van de begroting)
Er is onderbouwd vastgesteld hoe hoog de algemene reserve van het SWV moet zijn
(weerstandsvermogen)
Liquiditeit
Er is een liquiditeitsprognose opgesteld over tenminste 24 maanden
De liquiditeitsprognose wordt periodiek geactualiseerd
Jaarverslag
Er zijn met de financiële administratie en de accountant werk- en planningafspraken
gemaakt over de productie van de jaarrekening
Er zijn afspraken met de schoolbesturen gemaakt over het aanleveren van
verantwoordingsinformatie ten behoeve van het jaarverslag van het SWV
Bepaald is wie de financiële paragraaf van het jaarverslag schrijft
Bepaald is wie de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag schrijft
Controlling
Het aspect controlling (te onderscheiden van het voeren van de financiële administratie) is
ook belegd, hier zijn afspraken over gemaakt
De controller heeft de begroting(en) getoetst
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De controller heeft vastgesteld dat, indien het SWV optreedt als werkgever, in de
maandelijkse salarisboekingen reserveringen vakantiegeld e.d. zijn verwerkt
De controller heeft vastgesteld dat het administratiekantoor volledig werkt via het batenen lastenstelsel (niet: kasstelsel)
De controller heeft vastgesteld dat de financiële administratie de, speciaal voor SWV-en
passend onderwijs bedoelde, rubriek 4.5 (doorbetalingen) met de vereiste onderverdeling
hanteert
De controller heeft de beginbalans getoetst
De controller draagt zorg voor een 'eindejaarsprognose' bij elke tussentijdse financiële
rapportage aan het bestuur
Accountant
Het toezichthoudend orgaan binnen het SWV heeft een contract met een accountant
afgesloten (minimaal ten behoeve van controle jaarrekening)
Er is een kennismakingsgesprek gevoerd met de accountant. Er zijn werkafspraken
gemaakt, onder meer over de samenwerking met de financiële administratie
Arrangementen
Er zijn afspraken gemaakt over de (financiële) monitoring van arrangementen
Er zijn afspraken gemaakt over de betaling van arrangementen (manier waarop en welk
moment)
Toelaatbaarheidsverklaringen (V)SO
De afgifte en nummering van de toelaatbaarheidsverklaringen voldoet aan de regelgeving
Er is inzage in 'Kijkglas' geregeld
Er is bepaald wie 'Kijkglas' periodiek raadpleegt en hierover aan wie rapporteert
Er is een procedure voor het opstellen van beschikkingen en verrichten van de betalingen
aan het (V)SO op basis van de peildatum 1 februari vastgesteld en in uitvoering genomen
Er zijn werkafspraken gemaakt over de monitoring van het aantal en de afloop van
residentiële plaatsingen
Toelaatbaarheidsverklaringen SBO (geldt alleen voor SWV-en PO)
Er zijn interne afspraken gemaakt over de afgifte van SBO TLV's, inclusief de wijze van
monitoring en archivering
Er wordt een interne administratie gevoerd om de regeling 'Grensverkeer SBO' uit te
kunnen voeren
Er is een procedure voor het opstellen van beschikkingen en verrichten van de betalingen
aan het SBO vastgesteld en in uitvoering genomen
Aanwijzingen LWOO en Toelaatbaarheidsverklaringen PrO (geldt alleen voor SWV-en VO)
Er wordt een interne administratie gevoerd om de deelname aan LWOO en PrO te
monitoren
Ontwikkeling Ondersteuningsplan
Er is een systeem voor het verzamelen en benutten van beleidsinformatie (monitoring)
ontwikkeld en geïmplementeerd
Er is periodiek overleg met de gemeente(n) om informatie uit te wisselen en
beleidsontwikkelingen af te stemmen
Inkoopbeleid
Er is inkoopbeleid vastgesteld, zodat voldaan wordt aan de regelgeving Nationaal en Europees
aanbesteden
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Treasury
Er is een treasurystatuut vastgesteld
Informatie
Het SWV heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief van de website passend onderwijs
Het SWV heeft zich geabonneerd op de DUO-regelingen
De controller heeft zich geabonneerd op de nieuwsbrief Jaarverslaglegging onderwijs
*) Daar waar gesproken wordt over "jaar" kunt u, afhankelijk van uw keuze, lezen
"kalenderjaar" of "schooljaar".
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Bijlage 2 Schematische weergave van de bekostiging SWV passend onderwijs VO – maart 2018
Budget lichte ondersteuning

j

f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n
2017
2018
2019
2017-2018
2018-2019

Regionaal Zorgbudget en Rebound
Budget lichte ondersteuning
indicator
Budget LWOO
indicator
Budget PrO
indicator

€ 93
1-10-2016
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2016(aantal)
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2016(aantal)

Budget zware ondersteuning, structureel

j

Personele component
indicator
Materiële component
indicator
Correctie positieve verevening, personeel (min)
indicator
Correctie negatieve verevening, personeel (plus)
indicator
Correctie positieve verevening, materieel (min)
indicator
Correctie negatieve verevening, materieel (plus)
indicator

€ 93
1-10-2017
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2017(aantal)
€ 4.392,71
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2017(aantal)

d
etc.

€ 93*
1-10-2018
€ 4.392,71*
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2018(aantal)
€ 4.392,71*
1-10-2012 (deeln%)/1-10-2018(aantal)

f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
2017
2018
2019
2017-2018
2018-2019
etc.
€ 536,67
€ 536,67*
€ 536,67*
1-10-2017
1-10-2015
etc.
€ 29,13
€ 29,13*
€ 29,13*
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
75%
60%
30%
1-10-2011
80%
60%
30%
1-10-2011
75%
60%
30%
1-10-2011
80%
60%
30%
1-10-2011

*= exclusief indexatie
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etc.
etc.

etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.

etc.
etc.

etc.
etc.

0%
0%
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